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Yn bresennol 

Rebecca Evans AS - Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol 

CGGC: 

Ruth Marks     - Prif Weithredwr 
Anna Nicholl     - Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu'r Sector 
David Cook     - Swyddog Polisi 
Alison Pritchard    - Rheolwr Cyllid Cynaliadwy 
Janine Downing   - Rheolwr 3 Set 
 
Cynrychiolwyr y Trydydd Sector: 

Derek Walker    - Canolfan Cydweithredol Cymru 
Chris Johnes    - BCT Cymru 
Andrea Cleaver    - Cyngor Ffoaduriaid Cymru 
Iwan Thomas    - PLANED i'w gadarnhau 
Siân Rees     - Cyngor Rhyng-ffydd Cymru 
Catrin James    - CWVYS 
John Gallanders    - CGS Cymru 
Clair Brick     - SIAWNS TEG 
Jackie Jones     - Cynulliad Menywod Cymru 
Noreen Blanluet    - Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru 
Ruth Power     - Shelter Cymru 
Michelle Hunt   - Cyswllt Amgylchedd Cymru 
Kate Young  - Fforwm Cymru Gyfan ar gyfer Rhieni a Gofalwyr 

Pobl ag Anableddau Dysgu (hefyd cynrychiolydd y 
Grŵp Cynllunio Iechyd a Gofal Cymdeithasol ar 
CPTS)  

 
Phil Fiander     - Is-bwyllgor Ariannu a Chydymffurfiaeth 
 
Swyddogion Llywodraeth Cymru: 

Chris Buchan    - Polisi Cymunedol a Thrydydd Sector 
Matt Wellington    - Cyllideb a Busnes y Llywodraeth 
Rhian Williams    - Trysorlys Cymru 
Paula James    - Trawsnewid a Phartneriaethau Llywodraeth Leol  
   
Paul McDonagh    - Ysgrifenyddiaeth 
Sandra Stephenson   - Ysgrifenyddiaeth 

 

 

 

 

 



 

 

1) Croeso  

Estynnodd y Gweinidog groeso cynnes gan fynegi'r diolchgarwch anferth sy'n 

ddyledus i'r sector am eu gwaith diflino gydol y pandemig  

2) Blaenoriaethau'r Gweinidog ar gyfer y Portffolio hwn dros dymor 

nesaf y Senedd 

Dywedodd y Gweinidog y bydd paratoadau cyllidebol yn cael eu llunio gan y 

Rhaglen Lywodraethu uchelgeisiol ond eu bod yn wynebu ansicrwydd sylweddol. 

Dywedodd y Gweinidog ei bod yn parhau i bwyso ar y Trysorlys am eglurder 

cynnar ond bod Adolygiad o Wariant y DU yn annhebygol tan ddiwedd yr hydref 

ac nid oedd yn glir pryd y byddai Llywodraeth y DU yn cydgrynhoi cyllid 

cyhoeddus wedi'r pandemig. Roedd hyn, ynghyd ag effaith ymadael â’r UE a'r 

angen i fynd i'r afael â'r cyllidebau ar sail rhyw a'r argyfwng hinsawdd/natur, yn 

creu amgylchiadau cyllidol heriol iawn. Dywedodd y Gweinidog ei bod yn 

gobeithio rhoi rhagor o fanylion am baratoadau cyllidebol ym mis Gorffennaf ond 

go brin y byddai Cyllideb Ddrafft 2022-23 yn cael ei chyhoeddi cyn mis Rhagfyr.  

Adroddodd y Gweinidog fod y dull o ymgysylltu ynghylch paratoadau Cyllideb 

2022-23 yn dal i gael ei ystyried ond roedd yn croesawu'r cyfle am secondiad o 

fewn Trysorlys Cymru gan CGGC fel cyfle i sicrhau bod y sector yn cael ei 

ystyried ar y lefel fwyaf canolog wrth bennu cyllidebau. Diolchodd y Gweinidog i 

CGGC am gefnogi'r cyfle hwn ac roedd yn awyddus i gwrdd â'r secondai unwaith 

y bydd ar waith.  

Llongyfarchodd Ruth Marks y Gweinidog ar gael ei hail-ethol a'i phortffolio 

estynedig. Tynnodd Ruth sylw at waith y sector gyda Llywodraeth y DU a 

Gweinidogion a swyddogion perthnasol Llywodraeth Cymru, a chadarnhaodd y 

byddai Janine Downing, Rheolwr 3-SET CGGC yn ymgymryd â’r cyfle am 

secondiad. 

3) Is-bwyllgor Ariannu a Chydymffurfiaeth 

Dywedodd Phil Fiander fod yr Is-bwyllgor wedi'i adfywio'n ddiweddar a, gyda 

chytundeb CPTS, wedi llunio Cynllun Gwaith a oedd yn nodi pum maes gwaith 

allweddol ar gyfer tymor nesaf y Senedd: 

• Creu mwy o ymwybyddiaeth o'r Cod Ymarfer ar gyfer Ariannu'r Trydydd 

Sector a gwaith yr Is-bwyllgor; 

 

• Gwella dealltwriaeth o'r broses o wneud penderfyniadau ynghylch prosesau 

ariannu a chaffael; 

 

• Annog cytundebau ariannu tymor hwy; 

 

• Dysgu gwersi o COVID-19; ac 



 

• Edrych ar y dystiolaeth a'r data sydd ar gael i wneud penderfyniadau ariannu 

mwy gwybodus. 

Pwysleisiodd Phil mai prif ddiben y Cynllun Gwaith oedd helpu cymunedau. 

Pwysleisiodd Michelle Hunt yr angen i sefydlogi'r sector a chynigiodd rannu copi 

o adroddiad Adferiad Gwyrdd a baratowyd gan y Ganolfan Ariannu ar gyfer 

Cyfoeth Naturiol Cymru. Hefyd, cytunodd y sector i rannu copi o adroddiad y 

Fforwm Cydraddoldeb i Bobl Anabl ar eu profiad o Covid [Cam Gweithredu x 2]. 

Roedd y Gweinidog yn falch bod y sector yn ymwneud â'r Ganolfan Ragoriaeth 

Grantiau (a gynrychiolir ar yr Is-bwyllgor) a chroesawodd cydweithwyr y trydydd 

sector awgrym y Gweinidog eu bod hefyd yn ymgysylltu â swyddogion caffael.  

Tynnodd cydweithwyr yn y trydydd sector sylw at eu hymgysylltiad cadarnhaol ag 

awdurdodau lleol a Byrddau Iechyd Lleol ond rhybuddiwyd am y risg o lithro'n ôl i 

hen ffyrdd o weithio. 

Dywedodd Matt Wellington y byddai'n hapus i gwrdd â'r sector i drafod y gyllideb 

gan fod ei dîm yn gyrru pob math o faterion arloesol yn eu blaen. 

4) Cryfhau cysylltiadau'r Sector Gwirfoddol â Llywodraeth Leol 

Gwahoddodd y Gweinidog syniadau a sylwadau gan gydweithwyr yn y trydydd 

sector ar y rhan newydd hon o'i phortffolio:- 

• Agweddau Cymunedau - Noreen Blanluet a Chris Johnes 

Cydnabuwyd rôl hollbwysig cymunedau yn yr argyfwng, yn ogystal â'r 

enghreifftiau niferus o arferion da.  Fodd bynnag, o ystyried diwylliant ac arfer 

llywodraeth leol, tynnwyd sylw at yr angen am arweinyddiaeth strategol gan 

Lywodraeth Cymru. Cytunwyd i rannu gwybodaeth am brosiect Cronfa 

Gymunedol y Loteri Genedlaethol i weithio gyda Byrddau Gwasanaethau 

Cyhoeddus i wella eu harfer o gyd-gynhyrchu a chynnwys dinasyddion 

[Gweithredu]. 

• Plant a Phobl Ifanc – Owen Evans a Catrin James 

Tynnwyd sylw at enghreifftiau cryf o gydweithredu ac arloesi ond ystyriwyd bod 

canlyniadau i blant yn allweddol. Ystyriwyd bod Byrddau Gwaith Ieuenctid Dros 

Dro'r Trydydd Sector a Llywodraeth Leol yn enghraifft dda o gydweithio ond bod y 

dull gweithredu yn anghyson ymysg awdurdodau lleol. 

Tynnodd y Gweinidog sylw at rai o'r cysylltiadau a gafodd gyda phlant a phobl 

ifanc am y gyllideb a threthi a dywedodd ei bod yn awyddus i glywed 

argymhellion y Bwrdd Ieuenctid maes o law [Gweithredu]. 

• Tai – Ruth Power 

Tynnwyd sylw at rôl tai a'r berthynas dda rhwng Llywodraeth Cymru/llywodraeth 

leol/Trydydd Sector yn ystod y pandemig. Cytunwyd i rannu'r adroddiad ar rôl tai 

yn ystod y pandemig [Gweithredu] 



• Yr Amgylchedd a Chydraddoldeb – Michelle Hunt 

Er ei bod yn croesawu cyllid ar lefel leol, amlygwyd yr angen am gyllidebau ar y 

cyd, ar draws ffiniau, yn ogystal â'r angen am ddeddfwriaeth gydgysylltiedig. 

Roedd y Gweinidog yn falch o weld awdurdodau lleol Cymru yn gwneud cais am 

arian o'r Gronfa Cydnerthedd a'r Gronfa Codi'r Gwastad ond yn cydnabod yr her i 

sicrhau eu bod yn diwallu'r anghenion yng Nghymru. 

5. Unrhyw fater arall 

Tynnodd Kate Young sylw at y broblem o oedi llawer o wasanaethau llywodraeth 

leol yn ystod y pandemig, gyda rhai ohonynt yn parhau wedi’u hoedi, a'r teimlad o 

ymddieithrio mae hyn wedi'i gael ar rai cymunedau a'r effaith drychinebus ar 

ofalwyr di-dâl.   

Tynnodd Kate sylw hefyd at yr angen i wrando ar leisiau dinasyddion. 

Cytunodd y Gweinidog i godi hyn gyda Julie Morgan AS, y Dirprwy Weinidog 

Gwasanaethau Cymdeithasol a'i swyddogion [Gweithredu]. 

Wrth gloi'r cyfarfod, pwysleisiodd y Gweinidog pa mor galonogol yw'r cyfarfodydd 

hyn, diolch i’r holl waith da sy'n cael ei wneud gan y sector gwirfoddol. 


