
Cyfarfod cynllunio Grŵp yr Amgylchedd, Ynni a Materion Gwledig  

5 Chwefror 2021, 2pm-3pm 

Cofnodion 

 

Mynychwyr 

• Anna Nicholl, CGGC 

• David Cook, CGGC 

• Sarah Germain, FareShare Cymru 

• David Bowles, RSPCA Cymru 

• Karen Balmer, Groundwork Gogledd Cymru 

• Gethin Rhys, Cyngor Rhyng-ffydd Cymru  

• Kevin Rahman Daultry, Maint Cymru  

• Gary Mitchell, Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol 

 

Ymddiheuriadau 

• Rachel Sharp, Ymddiriedolaethau Natur Cymru (WTW) 

• Elspeth Jones, Maint Cymru 

• Sarah Evans, Canolfan Cydweithredol Cymru 

 

Cofnodion a chamau gweithredu o’r Cyfarfod Gweinidogion diwethaf  

Nododd y grŵp fod y materion talu o ran Taliadau Gwledig Cymru a’r Rhaglen Datblygu Gwledig yn 

parhau i gael eu gwerthfawrogi. 

Camau gweithredu 

• Mynd ar ôl swyddogion Llywodraeth Cymru ynghylch eitemau o’r Cyfarfod Gweinidogion 

blaenorol nad ydynt wedi’u cyflawni eto. 

• Gary i anfon y prif faterion o ran y Rhaglen Datblygu Gwledig at Dave C. Bydd CGGC yn gofyn 

i Lywodraeth Cymru am ddiweddariad. 

 

Diweddariad gan Fforwm Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC)  

Mae e-bost diweddaru Karen wedi’i nodi. Mae’n bosibl y bydd cyfarfod arall yn cael ei gynnal ym mis 

Mawrth. 

 

Eitemau i’w codi yn y Cyfarfod Gweinidogion nesaf  

Ar adeg y cyfarfod hwn, nid oedd y grŵp yn siŵr pryd fyddai’r Cyfarfod Gweinidogion nesaf. 

Nododd Kevin adroddiadau CNC ar y blaenoriaethau ar gyfer adferiad gwyrdd, ond yn ôl sgyrsiau â 

CNC, nid oes arian wedi’i gynnig i gefnogi’r cynigion. Gan fod y ddogfen adferiad gwyrdd yn ddogfen 



gyhoeddus, awgrymodd Gethin y byddai’n werth ysgrifennu at y Gweinidog a phartïon eraill i ofyn 

am eu hymateb iddi, ac a ydynt yn bwriadu blaenoriaethu ei gweithrediad a’r cyllid ar ei chyfer. 

Cytunodd y grŵp. Dywedodd Gethin fod y Papur Gwyn amaethyddiaeth yn gyfle i gadw’r 

llywodraeth ar y trywydd iawn o ran diwygio’r systemau bwyd a ffermio a’u diogelu. Byddai’n dda 

gofyn i’r broses hon gael ei rhoi ar waith cyn yr etholiadau ym mis Mai. 

Nododd Gary fod cyfle i siarad â’r Gweinidog am fwyd a’r amgylchedd. Mae Cynghrair Polisi Bwyd 

Cymru eisoes wedi anfon papur ati. 

Dywedodd David B mai nawr oedd y cyfle i drafod sut mae’r cyfyngiadau wedi effeithio ar fudiadau 

amgylcheddol a bod mudiadau achub anifeiliaid wedi ymdopi’n well na’r disgwyl. Awgrymodd Sarah 

y byddai darn o waith yn edrych ar effaith Covid a Brexit gyda’i gilydd yn ddefnyddiol. Nododd y 

grŵp y bydd y cyfyngiadau mewnforio’n cael eu rhoi ar waith yn llawn ar 1 Gorffennaf. 

 

Camau gweithredu 

• CGGC i lunio llythyr i’r Gweinidog ynghylch y cynigion am adferiad gwyrdd. 

• Anna i fwydo’r wybodaeth o’r cyfarfod hwn yn ôl i Peter Davies, sy’n un o gynrychiolwyr CNC. 

• CGGC i lunio rhestr wirio o bryderon y grŵp. Bydd y grŵp yn edrych ar y rhestr hon yn 

ddiweddarach ac yn blaenoriaethu eitemau. 

 

Unrhyw fater arall 

Gofynnodd Gethin gwestiwn am leoedd lleol ar gyfer cyllid natur. Dywedodd Anna fod cyllidebau yn 

mynd i gael eu cario drosodd hyd y gwyddai hi, ond gallai grwpiau fod yn aros am lythyrau 

cadarnhad gan Lywodraeth Cymru. 

 

 


