
Cyfarfod cynllunio cyllid 22 Chwefror 2021 

10am-12pm 

Cofnodion 

 

Mynychwyr 

• Chris Johnes, Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau 

• Gethin Rhys, Cytûn 

• Andrea Cleaver, Cyngor Ffoaduriaid Cymru 

• Iwan Thomas, PLANED 

• Ruth Power, Shelter Cymru 

• Helene Hayes, Cyngor ar Bopeth Cymru 

• Sheila Hendrickson Brown, Cyngor Trydydd Sector Caerdydd (C3SC) 

• Catrin James, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol (CWVYS) 

• Sandra Stephenson, Llywodraeth Cymru  

• Paul McDonagh, Llywodraeth Cymru  

• Owen Evans, Plant yng Nghymru  

• Ben Lloyd, CGGC 

• Anna Nicholl, CGGC 

• David Cook, CGGC 

• Alison Pritchard, CGGC 

 

Ymddiheuriadau  

• Derek Walker, Canolfan Cydweithredol Cymru  

• Susie Ventris-Field, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) 

• Anne Meikel, WWF Cymru 

• Victoria Ward, Cymdeithas Chwaraeon Cymru 

 

Croeso a chyflwyniadau  

Dywedodd Paul na fydd cyfarfod rhwng y sector gwirfoddol a’r Gweinidog yn debygol o ddigwydd 

cyn etholiadau’r Senedd ym mis Mai. Bydd rhywbeth yn cael ei drefnu ar gyfer dechrau neu ganol 

Mehefin, waeth pwy fydd y Gweinidog erbyn hynny. 

 

Cofnodion a chamau gweithredu o’r Cyfarfod Gweinidogion diwethaf  

Mae’r prif bwyntiau gweithredu wedi’u cwblhau/ar waith. 

Cam gweithredu: Rhannu papur Ruth ar EUSPF, os nad yw hyn eisoes wedi’i wneud. 

 

Materion ariannol a amlygwyd gan is-grŵp adfer TSPC  



Cyflwynodd Anna y papur. 

Yn ôl trafodaeth ar y papur, roedd angen iddo edrych yn fwy deniadol a bod yn fwy eglur ynghylch 

beth yw’r rhwystrau a sut byddwn ni’n eu nodi, ac mae angen iddo egluro’r nod o gyflwyno 

canlyniadau mwy cyfartal ledled Cymru ar ôl Covid. 

Cam gweithredu: 

• CGGC i gyflwyno diwygiadau i’r papur, gan gynnwys pwyntiau mewn adran ragarweiniol ar 

gydraddoldeb a pham mae hyn yn bwysig i’r sector a Llywodraeth Cymru ac edrych ar sut 

gellir ei wneud yn fwy deniadol yr olwg.  

 

Diweddariad ar gynllun gwaith is-bwyllgor cyllid a chydymffurfio TSPC  

Nododd y grŵp fod angen i’r ddogfen hon egluro sut y mae’n gweithio ar draws deddfwriaeth a 

pholisi, pam mae’n bwysig a sut y gallai helpu i gyflawni adferiad cyfartal. Mae angen llinell sylfaen 

sy’n nodi ein disgwyliadau. 

Wrth drafod caffael, nodwyd gwaith CGGC ar ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth y DU ar gaffael. 

Camau gweithredu: 

• Ar dudalen 2 y ddogfen, newid ‘cymunedau Cymru’ i ‘gymunedau yng Nghymru’  

• Chris i anfon e-bost at Ben a Dave gyda phwyntiau caffael penodol. 

 

Trafodaeth parthed Cynllun Gweithredu  

Bydd y grŵp yn dychwelyd at hwn ar ôl etholiadau’r Senedd. 

 

Paratoi ar gyfer cyfarfod gyda’r Gweinidog yn y dyfodol  

Trafodaeth am ba mor ddefnyddiol yw astudiaethau achos mewn cyfarfodydd i ddangos pwyntiau 

allweddol. Roedd y grŵp yn credu bod hyn yn bwysig, ond mae angen gwasgariad daearyddol.  

Mae angen i’r Cynllun Gweithredu ddangos tystiolaeth, fel astudiaethau achos, i ddangos pam ein 

bod yn gwthio’r hyn yr ydym yn ei wthio. Gallai fod yn ddogfen ‘byw’ mwy hirdymor. 

Gallai fformat awgrymedig ar gyfer astudiaethau achos helpu i arwain a llywio mudiadau. 

Nododd y grŵp y bydd angen iddynt gwrdd cyn y Cyfarfod Gweinidogion nesaf i edrych ar y Rhaglen 

Lywodraethu. 

Camau gweithredu: 

• CGGC i edrych ar ddatblygu fformat ar gyfer astudiaethau achos. 

• CGGC i wneud yn siŵr bod gwahoddiad i Weinidogion/Llywodraeth Cymru/Swyddogion y 

dyfodol gyfrannu at y grŵp hwn. 

 

 


