
Nodiadau o grŵp cynllunio Cyfarfod Gweinidogol yr Economi a Thrafnidiaeth  
10.09.2010 

 
1. Croeso ac Ymddiheuriadau 

 
 
Mynychwyr: 
Matt Brown (CGGC) – Cadeirydd    
Christine Boston (Cymdeithas Cludiant Cymunedol) 
Peter Jones (Cŵn Tywys Cymru) 
San Leonard (Cwmnïau Cymdeithasol Cymru) 
Ben Lloyd (CGGC) 
Gurmit Randhwa (Cyngor Rhyng-ffydd Cymru) 
Clare Rudall (Busnes yn y Gymuned) 
Rachel Sharp (Cyswllt Amgylchedd Cymru) 
David Smith (Co-ops and Mutuals Wales) 
 
Ymddiheuriadau: 
Rhodri Thomas  Cynnal Cymru 
Derek Walker  Canolfan Cydweithredol Cymru                          
Rhiannon Hardiman  Living Streets 
Peter Williams Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru (DTA 

Wales) 
Hazel Lloyd Lubran  Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW) 
Jess McQuade  WEL 
 

2. Cofnodion o’r Cyfarfod Gweinidogol diwethaf (09.07.20) 
 
Cafodd y cofnodion eu cymeradwyo. 
 
Pwynt gweithredu: Ben Lloyd i wirio gyda Rocio Cifuentes ynglŷn ag ymestyn 
cymhwysedd pàs bws i geiswyr lloches. 
 

3. Trafod a chytuno ar bapurau ar gyfer Cyfarfod Gweinidogol 21.10.20 
 

Rhoddodd Clare Rudall ddiweddariad ynglŷn â gwaith parhaus Busnes yn y Gymuned 
(BiTC) ac amlygodd ei gwaith parhaus wrth baru elusennau â busnesau a all gynnig 
cefnogaeth a chymorth. Amlygodd y cyfyngiadau symud lleol sydd yn eu lle ac 
ymateb busnesau/ elusennau i’r sefyllfa hon.   
 
Gofynnodd San Leonard os oes modd cadw’r cyd-destun gwledig penodol mewn cof.  
 
Amlygodd David Smith gaffael a’r effaith ar brynwyr a defnyddwyr o safbwynt prydau 
ysgol am ddim a’r modd y cânt eu hariannu. Gyda’r cynnydd sydd eisoes wedi 
digwydd yn y nifer o brydau ysgol am ddim ac sy’n debygol o barhau i gynyddu dros y 
misoedd sydd i ddod, sut fydd hyn yn cael ei ariannu a sut orau i ddefnyddio’r 
gwariant ychwanegol i ddylanwadu ar brynu cynnyrch lleol o safon?  



 
Roedd gan Rachel Sharp ddau gwestiwn –  

i. Y Contract Economaidd: Faint caiff hwn ei ddefnyddio gyda busnesau sy’n 
derbyn arian a chefnogaeth gan Becyn Adfer Economi Covid; a yw’r 
ychwanegiadau a argymellwyd i’r Contractau Economaidd ar gyfer 
adferiad byd natur a chadwyni cyflenwi byd-eang yn eu lle neu allwn ni 
weithio gyda LlC i’w cynllunio a’u sicrhau?   

ii. Sut mae LlC yn mesur/ monitro bod yr ysgogiad cyllidol economaidd/ 
pecynnau a rhaglenni cymorth yn ‘wyrdd’ ar draws pob adran? Ac nad yw 
rhaglenni amgylcheddol wedi’u cyfyngu i’r adran Amgylcheddol yn unig? 

 
Ychwanegodd Christine Boston fod Strategaeth Drafnidiaeth Cymru ar fin cael ei 
lansio. Ceir peth cyfeiriadaeth at y trydydd sector ond nid llawer. Roedd hon yn 
strategaeth 25 mlynedd yn canolbwyntio ar gynaladwyedd a chynwysoldeb. Mae 
Christine hefyd yn cadeirio rhwydwaith o fudiadau datblygiad cynaliadwy – 
Transform Cymru) sydd â gwybodaeth ynglŷn â hyn.   
 
Dywedodd Peter Jones ei fod wedi bod mewn cysylltiad cyson â’r Dirprwy Weinidog 
parthed amserlenni trafnidiaeth dros dro a’r ffaith fod ffyrdd wedi’u cau i draffig 
mewn canol trefi/ dinasoedd.  
 
Gofynnodd San Leonard am gael darparu diweddariad i’r Gweinidog ar gynllun 
gweledigaeth a gweithredu’r Mentrau Cymdeithasol gan gynnwys datblygiadau’r 
gweithredoedd cynnyrch/ allbynnu.  
 
Cododd David Smith rôl y cwmnïau cydweithredol a’r cwmnïau cymunedol 
cydfeddiannol yn y newidiadau arfaethedig i gynllun cwricwlwm Bagloriaeth Cymru, 
yn enwedig yng nghyd-destun dinasyddiaeth. Teimlodd y grŵp fod hwn yn fater 
trawsbynciol.   
 
Gweithredu: Ben Lloyd i adlewyrchu ar y cais i rannu’r drafodaeth hon yn uwch i grŵp 
cynllunio ehangach TSPC.  
 
Nododd Rachel Sharp yr adroddiad diweddar gan David Henshaw (Cyfoeth Naturiol 
Cymru) a edrychodd ar yr hyn y dylid gwneud, a’r hyn na ddylid gwneud, mewn 
perthynas â newid dulliau teithio. Roedd y cyllido ar gyfer rhywfaint o hyn yn aneglur.  
 
Roedd David Smith yn pryderu bod ffocws yr Economi Sylfaenol wedi newid ers iddo 
ddechrau, ac y gallai ffocws posibl yn y dyfodol gael ei roi ar brydau ysgol am ddim 
mewn modd a fyddai’n galluogi caffael bwyd safonol yn lleol.   
 
Awgrymodd Matt Brown fod dau brif bapur i’w trafod a phapur i’w nodi.  
 
Papurau: 
 

• Strategaeth Drafnidiaeth Cymru – Christine Boston/ Cymdeithas Cludiant 
Cymunedol i arwain 



• Adferiad Gwyrdd a Chyfiawn – Rachel Sharp/ Jess McQuade i arwain gyda 
mewnbwn ar gaffael bwyd gan David Smith, Busnes Cyfrifol gan Clare Rudall a 
Metrau Cymdeithasol gan San Leonard.  

 
Papur i’w nodi: 

• Diweddariad ar Gynllun Gweledigaeth a Gweithredu Mentrau Cymdeithasol.  
 

Amserlenni 
• Papurau drafft wedi’u cyflwyno i CGGC (Fiona & Ben) i’w rhannu gyda’r grŵp 

erbyn dydd Llun, 28ain Medi.  
• Sylwadau, ychwanegiadau, ayyb, ar y papurau drafft i’w dychwelyd i CGGC 

erbyn dydd Mawrth 6ed Hydref.   
• CGGC i gyflwyno i LlC erbyn dydd Gwener 9fed Hydref.  
• Cynhelir y cyfarfod ar 21ain Hydref.                               

 

Cytunwyd ar y cyfarfod a’r amserlen. 

Gweithredu: Christine Boston, Rachel Sharp, a San Leonard i gynhyrchu’r papurau, 
neu i ddirprwyo i eraill o fewn eu rhwydweithiau.  

 
4. UFA 

 
Nid oedd unrhyw faterion eraill.  
 
 
 
 


