
Cyfarfod Cynllunio’r Pwyllgor Llywodraeth Leol a Thai  

Dydd Iau 3 Medi 2020, 2pm-3pm, Microsoft Teams 

Cofnodion 

 

Mynychwyr 

• John Gallanders, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam (AVOW) 

• Mari Tudur, Grŵp Cynefin 

• Amanda Everson, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS) 

• Jocelle Lovelle, Canolfan Cydweithredol Cymru  

• Chris Johnes, Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau 

• Helene Hayes, Cyngor ar Bopeth Cymru 

• John Puzey, Shelter Cymru 

• Iwan Thomas, Planed 

• Lee Ellery, Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru 

• Sean O’Neill, Plant yng Nghymru 

• Noreen Blanluet, Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru 

• Peter Williams, Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru  

 

Cyflwyniadau 

Nododd Ben 28 Hydref fel dyddiad ar gyfer y Cyfarfod Gweinidogol a bod angen anfon papurau i 

mewn mewn digon o bryd cyn hynny.  

 

Cronfa Benthyciadau Cylchdroöl  

Atgoffodd Jocelle y grŵp o’r Cyfarfod Gweinidogol ym mis Hydref 2019 a edrychodd ar dai dan 

arweiniad y gymuned. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cwrdd â swyddogion ers hynny i 

drafod Cyfalaf Trafodiadau Ariannol fel rhan o’r gwaith hwn ac maen nhw o’r farn y byddai model 

tebyg i’r Gronfa Benthyciadau Cylchdroöl yn Lloegr yn fuddiol. Mae ei phapur yn rhoi cipolwg sydyn 

o gynllun busnes, gan ddangos y gallai cyllid FTC roi hwb i’r sector hwn, ac y byddai’r model, yn y pen 

draw, yn talu amdano’i hun ac y byddai modd i’r arian gael ei dalu yn ôl i Lywodraeth Cymru.    

Gweithredu 

• Jocelle i anfon cynllun busnes i Dave i’w rannu gyda’r grŵp.  

• Jocelle i ychwanegu paragraff yn amlygu’r prif bwyntiau ar frig y papur cyn ei gyflwyno i 

swyddogion cyn y Cyfarfod Gweinidogol.  

 

Adferiad cymunedol  

Cyflwynodd Chris ei bapur. Roedd yn awyddus i gynnwys darlun o’r ffaith fod mudiadau cymunedol 

wedi darparu llawer o gapasiti yn ystod Covid mewn ardaloedd lleol. Yn ystod yr adferiad, dylai 



llywodraethau lleol a Llywodraeth Cymru gydnabod fod gan fudiadau cymunedol rôl i’w chwarae o 

hyd.  

Nododd John yr amrywiaeth sylweddol mewn ymgysylltiad rhwng cynghorau a’r trydydd sector ar 

draws Cymru.  

Dywedodd Noreen fod Swyddfa Archwilio Cymru yn edrych ar y modd y mae cyfnod y cyfyngiadau 

symud wedi newid cydgynhyrchiad. Nododd nad yw ymgysylltu â’r sector bob amser yr un fath ag 

ymgysylltu â dinasyddion.  

Dywedodd Helene i’r Gweinidog fynegi rhwystredigaeth yng Nghyfarfod Gweinidogol mis Mawrth 

ynglŷn â’r diffyg arfer dda sy’n cael ei rannu ar draws awdurdodau lleol. Mae angen i’r pwynt hwn 

gael ei adrodd yn ôl i awdurdodau lleol a CLILC (WLGA).                                                              

Dywedodd Chris y bydd yn gwneud ychwanegiadau i’r papur gan edrych ar sut mae Byrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus (PSBs) yn ymgysylltu â’r sector ac yn ymdrin ag arfer dda mewn modd 

rhagweithiol, ac y dylai gweision sifil edrych ar ddatblygu strategaeth gymunedol.   

Dywedodd Iwan fod angen hybu’r hyn mae’r sector yn ei wneud i’r sector statudol.  

Dywedodd John y dylai pynciau sy’n mynd trwy strwythur y PSB fynd yn ôl trwy strwythurau’r sector 

er mwyn darparu llais ehangach, yn hytrach na bod y PSB ond yn clywed gan Gyngor Gwirfoddol Sirol 

sy’n eistedd wrth fwrdd.  

 

Gweithredu 

• Chris i ddiwygio’r papur fel nodir uchod, cyn ei anfon at Dave i’w rannu ymysg y grŵp er 

mwyn derbyn adborth/ sylwadau.   

 

 


