
Cyfarfod Cynllunio Yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig                                

y Sector Gwirfoddol  

9 Mehefin 2020, 10am-12pm 

Microsoft Teams 

 

Mynychwyr 

• Kevin Rahman Daultry, Maint Cymru                  

• Sarah Germain, Fare Share Cymru 

• Gary Mitchell, Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol  

• Rachel Sharp, Ymddiriedolaethau Natur Cymru 

• Rebecca Brough, Y Cerddwyr (Ramblers Cymru) 

• Karen Balmer, Groundwork Gogledd Cymru 

• Katy Stevenson, Groundwork Cymru 

• Julia Korn, Pont Cymru 

• Gethin Rhys, Cyngor Rhyng-ffydd Cymru 

• Claire Lawson, Rhwydwaith Lles Anifeiliaid Cymru 

• Angela Charlton, Y Cerddwyr (Ramblers Cymru) 

 

Ymddiheuriadau 

• Nicola Perkins, Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol 

 

Cofnodion y cyfarfod diwethaf  

Gweithredu:  

• Newid enw mudiad Karen o Groundwork Cymru i Groundwork Gogledd Cymru. 

 

Adferiad gwyrdd a chefnogaeth i’r sector yn dilyn Covid-19  
 
Anfonodd Cyswllt Amgylchedd Cymru lythyr at y Gweinidog ynglŷn â diffyg rhannu risg a 
pheidio â gweithio tuag at y Pum Dull o Weithio. Dywedodd Rachel fod yr ymateb i hyn yn 
gamarweiniol.  
 
Mae Covid wedi lleihau gallu mudiadau amgylcheddol i gael mynediad i gyllid. Ychydig o 
gymorth a dderbyniwyd gan Lywodraeth Cymru. Teimla nifer bod rhagdybiaeth y byddant yn 
goroesi. Dywedodd Gary i’w grŵp yntau ddod o hyd i botiau bychain o arian ar gyfer bwyd 
cymunedol, ond iddi brofi’n anodd dod o hyd i gyllid hirdymor.     
 



Dywedodd Rachel fod ar y sector angen i Lywodraeth Cymru allu gwneud ymrwymiadau o 
hyn ymlaen. Mae angen cyllidebau diogel ar gyfer tynnu staff oddi ar y cynllun ffyrlo. 
Nododd y grŵp fod cydlunio a chydymglymiad ynghylch penderfyniadau yn sicrhau 
canlyniadau mwy effeithiol. Angen gwneud pwynt y dylai grwpiau lleol sy’n cael eu gyrru 
gan gymunedau allu gosod agenda – mae hyn wedyn yn galluogi dealltwriaeth o 
anghydraddoldebau iechyd a materion sy’n peri rhwyg.   
 
Dywedodd Julia fod grwpiau Gogledd Cymru’n teimlo nad oes ganddynt lais. Hoffai weld hyn 
yn cael ei ddatrys os bydd cyfarfodydd yn ailddechrau cael eu cynnal yng Nghaerdydd yn 
dilyn yr argyfwng. 
 
Gweithredu:  

• Ben i fynegi pryderon wrth Matt Brown o CGGC ynglŷn â meini prawf Cronfa 
Gwydnwch y Trydydd Sector. 

• Rachel i rannu llythyr WEL â’r Gweinidog a pharatoi papur briffio byr ar gyfer y grŵp 
cyn Cyfarfod Gweinidogol mis Hydref.  
 

Cyllid i’r sector amaethyddiaeth – Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant yng Nghymru 
(ENRaW), Y Cynllun Rheoli Cynaliadwy (SMS) a Chyfoeth Naturiol Cymru 
 
Nododd Gary fod gweithredu ar geisiadau ENRaW ac SMS yn araf. Mae angen i ni herio rhai 
prosesau. Gadawodd y pennaeth adran yn Llywodraeth Cymru, ond doedd dim cyfathrebu 
ynghylch hynny. Rhoddodd Julia enghraifft o gais SMS Pont, y bu rhaid iddo gael ei 
ddiddymu gan na dderbyniwyd y taliad cyntaf. Nododd Rachel fod yr arian cyfalaf ar gyfer y 
Goedwig Genedlaethol yn parhau ar gael er gwaetha’r argyfwng, ac y dylai gael ei wneud 
trwy SMS symlach. Disgwylir i hyn gael ei gymeradwyo ym mis Awst a’i ryddhau ym mis 
Medi ond mae’r grŵp am weld hyn yn ysgrifenedig.      
 
Teimlai’r grŵp yn rhwystredig fod Cyfoeth Naturiol Cymru wedi symud i brosesau cyllido tair 
i bum mlynedd, ond nad yw Llywodraeth Cymru yn gallu/yn fodlon gwneud hynny. Mae 
diffyg ymghynghori ar waith ar lefydd lleol i fyd natur hefyd yn rhwystredigaeth. Nododd y 
grŵp na ddylem golli golwg ar angen y sector am gyllido craidd.  
 
Gweithredu 

• Julia i anfon ei phrofiadau gydag SMS at Rachel.  

• Aelodau’r grŵp i anfon unrhyw sylwadau ar ffrydiau cyllido unigol at Dave er mwyn 
iddo ddrafftio papur cyn y Cyfarfod Gweinidogol.  

• Rachel i ddrafftio papur ar faterion cyllido cyfredol, gan gyfeirio nôl at y Cyfarfod 
Gweinidogol diwethaf.  

• Rachel i rannu manylion cysylltiadau newydd yn Llywodraeth Cymru.  
 
 
Deddfwriaeth ar lywodraethu amgylcheddol  
 
Yn amnewid am lysoedd a chyfiawnder – roedd gan Lywodraeth Cymru grŵp gorchwyl a 
gorffen a brofodd yn gynhyrchiol iawn.  Cynhyrchodd adroddiad, sydd heb ei gyhoeddi, a 



nododd fod angen sefydlu comisiwn, ond bod angen amser deddfwriaethol i wneud hynny. 
Ond ymddengys bod rhwystr gwleidyddol – mae’n costio arian a chafodd ymateb anffafriol 
gan y gwrthbleidiau ynghylch amlhad comisiynau.  Ond heb amser deddfwriaethol, ceir 
bwlch. Ond mae angen amser deddfwriaethol ar drefniadau dros dro, hyn yn oed. Os na 
chaiff ei osod ger bron erbyn mis Hydref, ni chaiff ei dderbyn oni bai bod hynny’n cael ei 
wneud trwy weithred frys. Nododd Gary’r angen am realaeth – nid yw’n debygol o 
ddigwydd erbyn mis Hydref. Dywedodd Rachel fod angen i ni weld lle mae’r corff dros dro 
arni erbyn mis Hydref, gofyn pa mor hir y bydd yn para a phryd y caiff deddfwriaeth ei 
chyflwyno.   
 
 
Paratoi ar gyfer Cyfarfod Gweinidogol 7 Hydref 2020  
 

Agenda awgrymedig  

Yr Adferiad Gwyrdd – angen briffio byr ar hyn                           

Trafodaeth ar weinyddiaeth grantiau 

Cwestiwn am lywodraethiant.  

 

Gweithredu: 

Claire i ddarparu cwestiwn ynglŷn ag ymdeimlad. Mae cynigion Llywodraeth y DU wedi 

newid, gan adael dim amddiffyniad ar gyfer ymroddiad ar ddiogelu anifeiliaid ar draws  

deddfwriaethau. Bydd hyn yn cael ei anfon at swyddogion cyn y cyfarfod.                                     

Rachel i ddrafftio cwestiwn ar fframweithiau deddfwriaethol yr UE a rhannu canlyniadau 

cyfunol WEL ar y grŵp gorchwyl a gorffen. Karen i rannu deunydd Stop Climate Chaos ac 

Interclimate Network. Karen i dynnu’r deunydd hwn i mewn i bapur briffio i’r Gweinidog 

erbyn dechrau mis Medi.  

 

UFA 

Awgrymodd Rachel ddarn ynglŷn ag iechyd a llesiant a chyfraniad y sector i’r adferiad o’r 

pandemig er mwyn galluogi’r Gweinidog i’n herio ni yn ôl.  

 


