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Cyflwynodd Ruth y cyfarfod.  
 
Dywedodd Anna fod mudiadau’n pryderu ynglŷn â chyllid tymor byr a hirdymor. Mae angen 
cyllido hirdymor ymysg yr ansicrwydd. Gwnaeth sylw ynglŷn ag adferiad gwyrdd a chyfiawn, 
gwydnwch ariannol ac effaith Covid ar gyllido elusennau. 
 
Gofynnodd Ruth i gydweithwyr feddwl am arsylwadau ar gyfer Cyfarfod Gweinidogol mis 
Hydref – beth hoffem ni holi yn ei gylch, beth carem ni ei gynnig?  
 
Nododd Gethin faterion yn ymwneud â chymhwystra cyllido Covid oedd yn diystyru cyrff 
anghorfforaethol, a materion yn ymwneud â chyfraddau busnes a oedd yn achosi’r un 
problemau – er i rai Awdurdodau Lleol fynd y tu hwnt i hynny.  
 
Gofynnodd Jess am fwy o wybodaeth ynglŷn â’r cysylltiad rhwng proses gyllido’r Gweinidog 
Cyllid ac ymateb argyfwng a phecyn ysgogi cyllidol Covid y Cwnsler Cyffredinol.  



 
Dywedodd John fod anghysondeb wedi bodoli yn y modd y cafodd meini prawf eu gosod, 
pan fo cronfa wedi’i datblygu gan Lywodraeth Cymru ac yna’i datganoli i gael ei gweinyddu 
gan Awdurdodau Lleol.  
 
Dywedodd Sheila fod diffyg cydgysylltu wedi bod rhwng gweithredu cymunedol. Nid yw’n 
glir sut dylai’r camau nesaf edrych. Mae angen cyllid dangosol i alluogi’r sector i gynllunio.   
 
Gwnaeth Helene sylw ynglŷn â’r angen i ymwreiddio gweithio cyfranogol, cynllunio strategol 
a chyd-gynhyrchiant gwasanaethau. Mae hi’n rhagweld cynnydd mewn problemau dyledion 
a thlodi tanwydd wrth i ni symud tuag at yr Hydref, pan fydd gwyliau morgeisi a ffyrlo’n dod 
i ben. Mae hyn yn fwy tebygol o effeithio ar y rheiny sydd â nodweddion gwarchodedig a’r 
rheiny o gymunedau du, Asiaidd a lleiafrifoedd ethnig (BAME). Mae angen gweithio 
cydgysylltiedig rhwng adrannau Llywodraeth Cymru cyn i ni wynebu argyfwng.  
 
Gofynnodd Andrea sut gallwn ni helpu Llywodraeth Cymru i newid y ffaith eu bod nhw ond 
yn derbyn cylch gwario blwyddyn gan Lywodraeth y DU. Yn aml nid yw Llywodraeth Cymru’n 
cwrdd â Chod Ymddygiad Cyllido’r Trydydd Sector.                                       
 
Holodd Chris os oes mecanwaith ar gyfer gweithio cydgysylltiedig yn Llywodraeth Cymru, a 
sut rydyn ni’n bwydo gwybodaeth i grwpiau gweithio Llywodraeth Cymru.  
 
Gwnaeth Ben sylwad ynglŷn â’r angen i wybod ar ba bwynt yn y prosesau cynllunio ar gyfer 
adfer cyllid y byddwn ni’n debygol o fedru helpu’r sector i gynllunio gwasanaethau 
darpariaeth.  
 
Dywedodd Anna fod angen darlun arnom o ba rannau o’r sector sy’n ymdopi’n iawn a pha 
rannau fydd yn ei chael hi’n anodd, er mwyn cael syniad o ba mor amrywiol yw’r sector a 
bwydo gwybodaeth i gynllunio Llywodraeth Cymru.  
 
Dywedodd Paul fod Llywodraeth Cymru’n deall y materion sy’n wynebu’r sector. Mae wedi’i 
gorlwytho â gwahanol ofynion er mwyn cadw’r economi i fynd. Nid yw Llywodraeth y DU 
wedi ymgysylltu’n dda â nhw. Ceir pryder ynglŷn â chynnydd yn nifer yr achosion o’r feirws 
yn y gaeaf.                              
 
Dywedodd Chris fod y feirws wedi cyflwyno cyfleoedd i weithio ar draws adrannau a chael 
gwell ymgysylltiad â’r sector. Mae gan yr Is-bwyllgor Cyllid a Chydymffurfiaeth rôl bwysig i’w 
chwarae, ond nid yw wedi cwrdd ers yr argyfwng.   
 
Dywedodd Jess fod gan geisiadau am dystiolaeth heb ddyddiad gorffen eu cyfyngiadau. Beth 
yw’r ffyrdd gorau i’r sector ymgysylltu â gweision sifil? Dywedodd Chris y bydd yn holi’r 
Awdurdodau Lleol pa gyswllt maen nhw wedi’i gael â’r sector ac yn eu hannog nhw i 
ymgysylltu.   
 
Dywedodd Anna fod angen i ni wneud rhywbeth cyfranogol ar faterion cyllido ar draws y 
sector.                               

 



Dywedodd Sheila fod angen i ni sicrhau nad ydym yn colli’r uchafbwynt o ran pennu 
blaenoriaethau Llywodraeth Cymru. Dywedodd Paul nad oes map ffordd clir ar hyn o bryd, 
ond bod un yn cael ei ddatblygu. Dywedodd Chris fod ymgysylltu â swyddogion polisi yn 
hanfodol.   
 
Dywedodd John fod y cynnydd mewn diweithdra eisoes wedi cychwyn. Rhaid i ni sicrhau 
bod deialog yn ei lle pan yn edrych ar gynlluniau i gefnogi’r di-waith. 
 
Dywedodd Paul fod angen dwyn ynghyd themâu cyffredin ar draws holl fudiadau’r sector 
mewn pecyn strategol ar gyfer y Cyfarfod Gweinidogol. Ym mis Hydref, gallem fod mewn 
sefyllfa wahanol mewn perthynas â Covid, Brexit a materion tymor canolig a hirdymor.  
 
 
Gweithredu: 
Alison a Cat Miller i edrych ar y grantiau sydd wedi dod ar gael a beth yw’r pwyntiau dysgu, 
er mwyn i CGGC fwydo gwybodaeth i broses ddatblygu cyllidebau Llywodraeth Cymru. 
 
Ruth i gyfathrebu â’r Cwnsler Cyffredinol ynglŷn ag awydd y sector i ymgysylltu ag ef.  
 
CGGC i adlewyrchu ar y cyfarfod, cysylltu â swyddogion, yna dod yn ôl at y grŵp ynglŷn â’r 
modd mwyaf effeithiol o gynnal Cyfarfod Gweinidogol mis Hydref.   


