
Cyfarfod Cynllunio Cyllid a Llywodraeth Leol 

21 Mai 2021, 10am tan 11.30am 

Nodiadau 

 

Mynychwyr 

• Phil Fiander, Cadeirydd, Is-bwyllgor Cyllid a Chydymffurfio  

• Sheila Hendrickson-Brown, C3SC 

• Chris Johnes, Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau  

• Sian Rees, Cyngor Rhyngffydd Cymru  

• Jess McQuade, Cyswllt Amgylchedd Cymru 

• Clair Brick, Siawns Teg 

• Helene Hayes, Cyngor Ar Bopeth Cymru 

• Iwan Thomas, PLANED 

• John Gallanders, Cymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Wrecsam  

• Anna Nicholl, CGGC 

• Ben Lloyd, CGGC 

• David Cook, CGGC 

• Livia Pietromarchi, CGGC 

• Alison Pritchard, CGGC 

 

Ymddiheuriadau 

• Jackie Jones, Cynulliad Merched Cymru 

• Owen Evans, Plant yng Nghymru  

• Ruth Power, Shelter Cymru 

• Andrea Cleaver, Cyngor Ffoaduriaid Cymru  

• Mandy Powell, Cymorth Cymru 

• Derek Walker, Canolfan Cydweithredol Cymru  

• Paul Glaze, Cyngor Cymreig y Gwasanaethau Ieuenctid Gwirfoddol 

• Lee Ellery, Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru  

 

Cofnodion o’r Cyfarfod Gweinidogol blaenorol 

Mae’r Is-bwyllgor Cyllid a Chydymffurfio bellach yn eitem agenda sefydlog ar gyfer Cyfarfodydd 

Gweinidogol. 

Rhannwyd y papur ar Gronfa Ffyniant Gyffredin y Deyrnas Unedig â’r grŵp. 

Nododd Chris fod angen sicrhau nad yw trafodaethau â’r Gweinidog blaenorol ynghylch llywodraeth 

leol yn cael eu colli. 

 

 



Cynllunio ar gyfer gweithio â’r Gweinidog newydd yn ystod y tymor llywodraeth dilynol  

Trafodaeth ar bynciau efallai yr hoffem ganolbwyntio arnynt trwy’r cyfarfodydd hyn yn ystod y 

tymor llywodraeth hwn:  

• Y pum maes blaenoriaeth a nodwyd yng nghynllun gwaith yr Is-bwyllgor Cyllid a 

Chydymffurfio gan gynnwys  

o Yr angen am gyllido tymor hirach  

o Comisiynu a chaffael 

• Partneriaeth gryfach â llywodraeth leol a sut rydyn ni’n galluogi gweithredu a arweinir gan y 

gymuned. Mae angen adeiladu ar:  

o Drafodaethau â’r Gweinidog Llywodraeth Leol blaenorol;  

o Trafodaethau yn ystod y Cyngor Partneriaeth blaenorol; a,  

o Chyflenwi yn erbyn argymhellion adroddiad Adfer Cyngor Partneriaeth y Trydydd 

Sector (TSPC)  

• Ymrwymiadau perthnasol ym maniffesto’r Blaid Lafur sy’n debygol o fod yn rhaglen y 

llywodraeth 

• Cynnwys y sector yn y prosesau cyllidebu 

• Cysylltiadau â bioamrywiaeth a hinsawdd 

• Cysylltiadau rhwng y portffolio hwn a phortffolio Gweinidog yr Economi 

• Asesiadau effaith a sut y mae strwythurau cyllido yn gweithio 

• Fframwaith Mesur Gwerth Cymdeithasol Cenedlaethol Cymru (gweler papur y cyfarfod ar 

‘gaffael llesiant’). 

Trafododd y grŵp sut y gallwn ni gysylltu’r gwaith hwn â pherthnasau â Llywodraeth y Deyrnas 

Unedig a ffrydiau cyllido newydd. 

Cytunodd y grŵp ar ganolbwyntio ar ddilyn dau faes i ddechrau, i ystyried rhai eraill yn ystod tymor 

y llywodraeth .   

• Perthnasau rhwng llywodraeth leol a’r sector gwirfoddol – yn enwedig cynyddu 

ymrwymiadau Jane Hutt yn adroddiad adfer TSPC. 

• Egwyddorion sy’n sail i berthnasau cyllido rhwng y llywodraeth a’r sector – yn benodol, y 

pum maes y cytunwyd arnynt drwy gydweithio ac y cytunwyd arnynt gan Lywodraeth Cymru 

(Jane Hutt) a’r sector 

Camau Gweithredu 

• Alison i rannu nodiadau o’r cyfarfod â Ben Lake AS a’r sector gwirfoddol. 

• Anna i drafod y papur ‘caffael llesiant’ gyda Phil ar gyfer cyfarfod yr Is-bwyllgor Cyllid a 

Chydymffurfio.  

 

Agenda drafft ar gyfer y Cyfarfod Gweinidogol ar 24ain Mehefin, 10.30am tan 11.30am. 

(blaengyfarfod ar yr un diwrnod, 9.30am tan 10.15am) 

Agenda y cytunwyd arno: 

1) Gwrando ar flaenoriaethau’r Gweinidog ar gyfer y portffolio 

 

2) Cryfhau perthnasau â llywodraeth leol  

https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2021/05/F-C-Sub-Group-Work-plan.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2021/05/F-C-Sub-Group-Work-plan.pdf
https://www.nationalsocialvaluetaskforce.org/national-toms-wales
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2021/05/TSPC-Recovery-Sub-Group-Report.pdf


Papur blaen gan gynnwys darn o adroddiad Adfer TSPC. Bydd Chris, Iwan, Sheila a phobl 

eraill sy’n dymuno yn cyfrannu at bwyntiau a gadarnhawyd yn ystod y blaengyfarfod. Dylai’r 

sylwadau dynnu ar adroddiad adfer TSPC a gofyn am ei hymrwymiad i sicrhau cynnydd yn 

ystod y tymor hwn.  

3) Perthnasau ariannol rhwng y llywodraeth a’r sector gwirfoddol   

 

Papur blaen gan gynnwys blaenraglen waith yr Is-bwyllgor Cyllid a Chydymffurfio ar gyfer y 

tymor llywodraeth hwn. Bydd Phil Fiander yn cyflwyno a bydd pobl eraill yn cyfrannu. Dylai’r 

sylwadau dynnu ar 5 maes blaenoriaeth ar gyfer gweithredu yr Is-bwyllgor Cyllid a 

Chydymffurfio a gofyn am ymrwymiad y Gweinidog i sicrhau eu bod yn cael eu cynyddu 

gyda’n gilydd.   

Nod y ddwy eitem agenda hyn yn derbyn ymrwymiad y Gweinidog i’w swyddogion gydweithio â ni i 

gynyddu gweithgarwch sy’n berthnasol i’w bortffolio yn y ddau adroddiad allweddol TSPC hyn.  

Camau Gweithredu: 

• CGGC i ddosbarthu dogfen gyffredin i bawb gyfrannu pwyntiau yr hoffent eu cyflwyno yn 

ystod y cyfarfod. I’w chwblhau erbyn 17eg Mehefin ac i’w chadarnhau yn ystod y 

blaengyfarfod (Dave i anfon neges atgoffa ychydig o ddyddiau cyn y dyddiad cyflwyno) 

• CGGC i lunio papurau blaen drafft ar gyfer eitemau 2 a 3 

• Cynhelir blaengyfarfod ar 24ain Mehefin i benderfynu pwy fydd yn dweud beth yn ystod y 

cyfarfod yn seiliedig ar yr wybodaeth uchod 

• CGGC i ddosbarthu dyddiad ac amser y Cyfarfod Gweinidogol i’r grŵp eto. 

 

 

https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2021/05/TSPC-Recovery-Sub-Group-Report.pdf
https://wcva.cymru/wp-content/uploads/2021/05/F-C-Sub-Group-Work-plan.pdf
https://wcvagroup-my.sharepoint.com/:w:/g/personal/dcook_wcva_org_uk/EV3phakJ7GhOgkO_HbAwnh4B3XtzApO9ceS5rhh8k015Ag?e=ul535v

