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Cofnodion 

 

Mynychwyr 

• Lee Ellery, Rhwydwaith Cydgynhyrchu Cymru 
• Gemma Lelliot, Cymdeithas Cludiant Cymunedol y DU (CTA UK) 
• Ruth Power, Shelter Cymru 
• Chris Johnes, Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau 
• Helene Hayes, Cyngor ar Bopeth Cymru 
• Peter Williams, Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru (DTA Cymru) 
• Katie McColgan, Cytûn 
• Ben Lloyd, CGGC 
• David Cook, CGGC 

 
 

Cofnodion a chamau gweithredu o’r Cyfarfod Gweinidogion diwethaf 05.11.20 
 
Roedd y Cyfarfod Gweinidogion diwethaf wedi trafod sut i dynnu cymunedau a 
llywodraeth leol yn agosach. Nid oes map ffordd ar gyfer hyn eto. Dywedodd Chris 
fod angen gweithredu yma. 
 
Nododd Peter y drafodaeth ar adfywio canol trefi, a bod y pwnc wedi’i godi mewn 
cyfarfod Economi a Thrafnidiaeth diweddar. Mae’r grŵp hwnnw’n llunio papur. 
Efallai y bydd gan y grŵp hwn rywbeth i’w gyfrannu. 
 

 
Paratoi ar gyfer cyfarfod gyda’r Gweinidog yn y dyfodol  
 
Canol trefi ac adfywio wedi’u hamlygu eto. 
 
Nododd Chris y byddai’n ddefnyddiol cael Gweinidog gyda ‘chymunedau’ yn ei deitl 
swydd ar ôl yr etholiad. 
 
Dywedodd Ruth fod tai yn alluogwr allweddol i iechyd a’r gwaith adfer, a bod angen 
mynd ar drywydd y ffaith bod tai yn hawl dynol ar ôl yr etholiad. Mae cefnogaeth ar 
draws pleidiau i argymhellion y Grŵp Gweithredu ar Ddigartrefedd. Nododd Peter y 
gallai’r rhain gysylltu â’r agendâu tlodi tanwydd a’r argyfwng yn yr hinsawdd. 
 
Dywedodd Chris fod angen i ni droedio’n ofalus o ran y ffrydiau cyllido a gyhoeddwyd 
gan Lywodraeth y DU yn ddiweddar. Dywedodd fod ymgysylltu ag awdurdodau lleol 
ar lefel ranbarthol yn parhau i fod yn broblem. Dywedodd Ben fod angen i ni geisio 
gwella’r diwylliant cyfranogi a chynnwys gyda chyrff y sector cyhoeddus.  



Nododd Helene fod y Gweinidog wedi gofyn am enghreifftiau o ble mae’r sector 
gwirfoddol a chyrff eraill wedi gweithio’n dda gyda’i gilydd mewn partneriaeth, a 
byddai’n dda gallu darparu hyn. 

 

Unrhyw fater arall 

Nododd Dave yr ymgynghoriad ar y Bil Partneriaeth Gymdeithasol a Chaffael 
Cyhoeddus. 

 

Camau gweithredu 

• Lee i rannu’r adroddiad ar effaith y coronafeirws ar bobl ag anableddau. 
• CGGC i gysylltu â’r grŵp Economi a Thrafnidiaeth parthed canol trefi. 
• Grŵp i gyflwyno enghreifftiau o’r sector a chyrff cyhoeddus yn gweithio’n dda 

gyda’i gilydd mewn partneriaeth. 

 


