
 

 

Cofnodion Cyfarfod Cynllunio Ariannol y Trydydd Sector  

 

11 Tachwedd 2019, 10am-12pm, CGGC Caerdydd 

 

Attendees 

• Anna Nicholl, CGGC 

• Ruth Marks, CGGC 

• David Cook, CGGC 

• Anne Meikle, WWF Cymru 

• Gethin Rhys, Cyngor Rhyng-ffydd Cymru  

• Helene Hayes, Cyngor ar Bopeth  

• Paul McDonagh, Llywodraeth Cymru  

• Sandra Stephenson, Llywodraeth Cymru  

 

Cofnododd Anna yn y cyfarfod a gynhaliwyd rhyngddi hi, Dave, Paul a Sandra ynghylch 
diweddaru'r Cynllun Gweithredu. 
 
Trafododd y grŵp themâu trawsbynciol y Cynllun Gweithredu y dylid eu cynnwys yn y 
Cynllun. Mae'r grŵp o'r farn y dylai'r rhain fod yn dlodi, bioamrywiaeth, amrywiaeth a newid 
hinsawdd. 
 
Bydd gweision sifil yn drafftio papur i'r Gweinidog ar rôl a chylch gwaith y Grŵp Cynghori 
Trethi. Yna bydd swyddogion yn trafod gyda CGGC sut y gall y TAG a'r CGGC weithio'n 
agosach gyda'i gilydd. 
 
Bydd y Cynllun Gweithredu yn cael ei ailgynllunio i gyflwyno themâu trawsbynciol ar y lefel 

uchaf, gyda gweithgareddau - gan gynnwys Cyllideb, trethiant, yr UE a chaffael - yn cael eu 

croesgyfeirio o dan y themâu hyn. 



Nododd Paul y bydd ymgynghoriad ar y broses gyllidebu. Bydd yn rhoi Matt Wellington 
mewn cysylltiad ag Anna. Gyda'i gilydd, gallant weithio ar eitem i ddod â’r eitem i gyfarfod 
TSPC gyda Jane Hutt. 
 
Awgrymodd Anna i Lywodraeth Cymru a'r sector i weithio gyda'i gilydd i sefydlu fforwm i 

sefydliadau weithio ar Gynllun Gweithredu Llywodraeth Agored. Dywedodd Paul mai'r 

rhaniad arweiniol ar hyn fyddai Gwasanaethau Digidol, ond efallai y bydd y gwaith o ddydd i 

ddydd yn dod o fewn cylch gwaith y Gweinidog Cyllid. 

Trafodaeth am gyllidebu cyfranogol a'i rôl o fewn Llywodraeth Agored. Mae Llywodraeth 

Cymru wedi ymrwymo i wneud mwy o waith yn y maes hwn. Nododd Gethin fod cyllidebu 

cyfranogol yn ffordd o glywed mwy o leisiau dinasyddion. Os yw Llywodraeth Cymru yng 

Nghymru yn gweinyddu Cronfa Ffyniant Gyffredin y DU, dylai cyllidebu cyfranogol fod yn 

rhan o'r agenda gyda'r Gweinidog Cyllid. Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i bedwar 

peilot ar gyllidebu cyfranogol. Bydd Helene yn diweddaru’r Gweinidog ar yr hyn y mae 

Cyngor ar Bopeth yn ei weld ar lawr gwlad. Maen nhw'n gweld materion tebyg ar Brexit fel 

Credyd Cynhwysol. 

Mae Paul a Sandra yn gadael ar y pwynt yma. 

Nododd Anne faterion yn ymwneud â Llywodraeth Cymru yn gofyn i’r sector wario cyllid 
cyfalaf gyda dim ond ychydig wythnosau o rybudd tan ddiwedd y flwyddyn ariannol. Nid yw 
hi'n credu bod hyn yn digwydd mewn sectorau eraill. Bydd y grŵp yn dod o hyd i 
enghreifftiau o hyn i adrodd yn ôl arnynt. 
 
Nododd y grŵp fod y sector yn cynrychioli 1.9% yn unig o gyllideb Llywodraeth Cymru bob 
blwyddyn. Dywedodd Gethin nad oes unrhyw reswm na ellir ymrwymo i’r 1.9% hwn bob 
blwyddyn. Dywedodd Helene fod yna swm anghymesur o fonitro ar gyfer swm mor fach o 
gyllid. Nododd Anna fod y Cytundeb yn dweud nad yw'r sector i fod i gael ei drin yn wahanol 
i bartneriaid eraill Llywodraeth Cymru, ac a yw'r meini prawf gwerthuso monitro yr un peth i 
ni â sectorau eraill? 
 
Gofynnodd Helen a yw hwn yn swm anghymesur o fonitro ar gyfer swm mor fach o gyllid? 
Nododd Anne, wrth fynd yn ôl i gytundeb, nad yw'r sector i fod i gael ei drin yn wahanol i 
unrhyw bartner arall yn y llywodraeth. A yw'r meini prawf monitro a gwerthuso yr un peth â 
sectorau eraill? 
 
O ran tlodi, nododd Gethin y byddai rhywfaint o ymchwil Sefydliad Bevan yn cael ei 

gyhoeddi cyn bo hir, ond mae hwn eisoes wedi'i gyhoeddi'n rhannol i Bwyllgor y Cynulliad 

sy'n edrych ar ddiwygio lles. A yw'r maes hwn yn berthnasol i'r Gweinidog? 

 

Gweithrediadau: 

• Helen i baratoi data’r Cyngor ar Bopeth diweddaraf cyn y Cyfarfod Gweinidogol. 

• Anna i anfon e-bost at Simon Griffiths yn Llywodraeth Cymru i gael y wybodaeth 
ddiweddaraf am beilotiaid ar grantiau a chaffael. 



• Dave i ofyn i Paul / Sandra a allan nhw egluro'r angen i arian cyfalaf gael ei wario yn 
ystod y flwyddyn. 

• Anna i barhau i fynd ar ôl datganiad strategol ar sut y dylai Llywodraeth Cymru 
ymgysylltu â'r trydydd sector - parthed didwylledd, tryloywder, cael ei drin fel 
partneriaid cyfartal â sectorau eraill 

• Dave i holi sut mae Gweinidogion yn cyfathrebu ar themâu trawsbynciol 

• Anna i gysylltu â Matt Wellington a Simon Griffiths ynghylch comisiynu a chaffael. 

 

Agenda ar gyfer y cyfarfod gyda’r Gweinidog ar ddydd Iau 13 Chwefror, 2yp-4yp. 

1. Cyllideb ddrafft 

a. Grŵp gwella cyllideb – cyfranogiad y trydydd sector  

b. Asesiad effaith   

c. Tryloywder y gyllideb  

 

2. Themâu trawsbynciol mewn cyllideb:   

a. Trechu tlodi’n well drwy gyllideb Llywodraeth Cymru (ystyried adroddiad 

Sefydliad Bevan & data Cyngor ar Bopeth)  

b. Carbon a bioamrywiaeth; argyfwng hinsawdd a natur – sut cyflwynir hyn 

drwy’r gyllideb?  

 

3. Ffrydiau cyllid byr dymor  

a. Cyllidebau blwyddyn (enghreifftiau o gyllidebau aml-flwyddyn; enghreifftiau 

o gael gwybod un flwyddyn yn unig; pam bod cyllidebau blwyddyn yn 

gymaint mwy o broblem. Mae'n rhaid gwario cronfeydd cyfalaf o fewn 

ychydig fisoedd.) 

b. Gwariant byr dymor ar ffrydiau cyfalaf (e.e banciau bwyd) 

c. Dim ond 1.9% o arian Llywodraeth Cymru sydd gennym bob blwyddyn - 

llawer i sefydliadau, ond nid i Lywodraeth Cymru. Ychydig o'r gyllideb 

gyffredinol y dylent allu ei hymrwymo ar gyllideb aml-flwyddyn. (cyllidebau 

dangosol) 

 

4. Diweddarad ar Brexit  

a. Diweddariad ar Gronfa Ffyniant Gyffredin y DU  

 


