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Lesley Griffiths Aelod o’r Senedd (AS)  

 
Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 

 
Cyfarfod gyda Rhwydwaith y Trydydd Sector (Sector Gwirfoddol)  

 
7 Hydref 

 
10:00 – 11:00 

 
Nodiadau 

  
 

 
Trydydd Sector    

David Cook CGGC 

Anna Nicholls CGGC 

Rachel Sharp Ymddiriedolaethau Natur Cymru 

Karen Balmer Groundwork Gogledd Cymru 

Kevin Rahman Daultrey Maint Cymru 

Katy Stevenson Groundwork 

Sarah Evans Canolfan Cydweithredol Cymru 

Gary Mitchell Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol 

Cat Miller CGGC 

Mari Tudur Grŵp Cynefin 

Gethin Rhys Cyngor Rhyng-ffydd Cymru 
  Julia Korn          Pont                                                                  

Llywodraeth Cymru 
Lesley Griffiths AS Gweinidog yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig 
David Warren  Pennaeth Economi Gylchol a Datblygu Polisi  

Marcus Hill Pennaeth Rheoli a Chyflawni Rhaglenni  
Hugh Morgan  Pennaeth yr Is-adran Taliadau Gwledig  
Jo Stevens Pennaeth Llywodraethu Amgylcheddol  
Ben Jones  Uwch-reolwr Fframweithiau  

Patrick Isaac Economi, Sgiliau a Chyfoeth Naturiol 
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Eitem Agenda 1 – Covid-19: Galwadau am Adferiad Gwyrdd  
 
Hysbysodd y Gweinidog y grŵp fod ei swyddogion yn parhau i weithio ar draws y 
Llywodraeth i edrych am gyfleoedd i roi adferiad gwyrdd ar waith a dylanwadu ar 
feysydd polisi a chyflenwi amrywiol, fel tai, trafnidiaeth, seilwaith, adfywio a’r 
economi.    
 

Codwyd pwyntiau pellach: 
 

• O ran yr adferiad, mae’n bwysig ein bod yn ceisio cadw rhai o’r newidiadau 
cadarnhaol rydyn ni wedi’u gweld – gallu gweithio o gartref, cynnydd mewn 
siopa’n lleol, llai o draffig, hwb i fyd natur, llai o allyriadau, fwyfwy o 
ymwybyddiaeth o ba mor bwysig yw adnoddau.   

 

• Er mwyn adnewyddu ac adfer yr economi, bydd angen buddsoddi yn y seilwaith 
rhanbarthol er mwyn cael economi carbon isel gylchol. 

 

• Amlygodd y Gweinidog y Cynllun Aer Glân a gyhoeddwyd yn ddiweddar, 
sy’n rhoi’r gallu i ddatgloi potensial Cymru i gystadlu am fwy o werth 
ychwanegol economaidd.    
   

• Gall enghreifftiau fel caffis trwsio a seilwaith economaidd fel siopau ail-lenwi a 

thrwsio a defnyddio mannau gwag nas defnyddir ar gyfer hybiau cymunedol ac 

arloeswyr ategu mentrau amgylcheddol fel teithio llesol ac ansawdd aer gwell i 

gael gweledigaeth newydd ar gyfer ein trefi.   
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Eitem Agenda 2 – Problemau cyllid yn Sector yr Amgylchedd  
 
Agorodd y Gweinidog y drafodaeth drwy gydnabod bod llawer o’r problemau a 
leisiwyd gan y Sector wedi cael sylw ac roedd swyddogion wedi gweithio gyda’r 
sector i ddatrys neu egluro unrhyw broblemau: 
 
Yn ogystal â hyn 
 

• Gwnaeth y grŵp drafod problemau cyllido yn sector yr amgylchedd a’r angen 
am gyllid mwy hirdymor a syniadau ynghylch cyfuno cyllidebu a buddsoddi 
corfforaethol.  

 

• Dilynwyd hyn gan drafodaeth fer ar brofiadau’r Trydydd Sector gyda 
Thaliadau Gwledig Cymru a WEFO a’r oedi wrth ddatrys problemau a oedd yn 
effeithio ar gyflenwi.  

 

• Nodwyd nad oedd y system ar-lein yn ddigon eglur a’i bod yn achosi oediadau 
wrth ddatrys problemau a oedd yn effeithio ar gyflenwi. 

 

• Cyfeiriodd Rachel Sharp at y problemau hawlio/talu gyda Thaliadau Gwledig 
Cymru yr oedd y Sector wedi’u nodi, gan bwysleisio bod y problemau hyn yn 
codi droeon.  

Camau gweithredu  
 

• Cytunodd y Gweinidog i gynnal trafodaeth all-lein gyda Hugh Morgan 
ynghylch y problemau â Thaliadau Gwledig Cymru a godwyd gan y grŵp a 
thrafodaethau ar gyllid yn y dyfodol. Hugh Morgan  Taliadau Gwledig 
Cymru  
 

• Yn dilyn hyn, byddai’n ysgrifennu’n ôl at y rheini a oedd yn bresennol 
ynghylch symud ymlaen. Hugh Morgan  Taliadau Gwledig Cymru  

 

• Cytunodd y Gweinidog i ysgrifennu at y Trydydd Sector ynghylch gwaith grŵp 
y Dirprwy Weinidog ar gyllidebu ymateb y Trydydd Sector i Covid-19. Patrick 
Isaac – Uned Fusnes. 
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Eitem Agenda 3 – Egwyddorion Amgylcheddol a Llywodraethu Amgylcheddol 
 
Cyflwynodd y Gweinidog ddiweddariad byr ar lywodraethu amgylcheddol: 
 

• Mae swyddogion wedi bod yn gweithio’n agos gyda’r Grŵp Gorchwyl 
Rhanddeiliaid Llywodraethu Amgylcheddol i nodi dull o ymdrin ag 
egwyddorion amgylcheddol a llywodraethu amgylcheddol yng Nghymru sy’n 
ategu ein deddfwriaeth bresennol. 

 

• Cyhoeddodd y Prif Weinidog y rhaglen ddeddfwriaethol ar gyfer gweddill y 
tymor deddfwriaethol hwn ar 15 Gorffennaf. 

 

• Yn anffodus, ni all y ddeddfwriaeth ar egwyddorion amgylcheddol a 
llywodraethu amgylcheddol gael ei chyflwyno'r tymor hwn, ond ailadroddodd y 
Prif Weinidog ei ymrwymiad i wneud hynny. 

 

• Mae gwaith yn parhau ar ddatblygu a pharatoi mesurau dros dro ar gyfer 
derbyn cwynion ynghylch llywodraethu amgylcheddol yng Nghymru. Bydd y 
rhain yn cael eu rhoi ar waith erbyn diwedd y cyfnod pontio ar gyfer ymadael 
â’r UE ar 31 Rhagfyr.  

 

• Mae cynnydd da wedi’i wneud ar ddatblygu’r ffurflen gwyno a’r cynnwys ar 
gyfer y wefan. 
 

• Mae gan Cyswllt Amgylchedd Cymru grŵp llywodraethu a byddant yn 

ysgrifennu at y Cwnsler Cyffredinol a’r Llywydd. 

 
 
Unrhyw Fater Arall  
 
 

• Gofynnodd y Trydydd Sector i gael gwybod ymlaen llaw os bydd swyddogion 

Llywodraeth Cymru yn mynychu cyfarfodydd yn y dyfodol. 

 

• Sicrhau bod cofnodion/nodiadau yn cael eu hanfon at y rheini sy’n mynychu 

cyfarfod. 


