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Nodiadau’r Cyfarfod rhwng y Sector Gwirfoddol a’r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth 

Leol, 21 Hydref 2021 

Yn bresennol: 

Rebecca Evans  - Y Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol (Cadeirydd) 
 
Cynrychiolwyr Trydydd Sector: 
Iestyn Wyn   - Stonewall Cymru 
Chris Johnes   - BCT Wales 
Gethin Rhys   - Cyngor Rhyng-ffydd Cymru 
Phil Fiander   - Is-bwyllgor Cyllid a Chydymffurfio  
Helene Hayes  - Cyngor ar Bopeth Cymru 
Michelle Hunt  - Cyswllt Amgylchedd Cymru 
Roxanne Treacy  - Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru 
Derek Walker  - Canolfan Cydweithredol Cymru 
Sheila Hendrickson-Brown - Cyngor Trydydd Sector Cymru  
Andrea Cleaver  - Cyngor Ffoaduriaid Cymru 
Rocio Cifuentes- Tîm Cymorth Lleiafrifoedd Ethnig ac Ieuenctid 

Cymru  
Kay Denyer   - Race Council Cymru 
Rob Simkins   - Homes for All Cymru 
 
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru:  
Anna Nicholl   - Cyfarwyddwr Strategaeth a Datblygu’r Sector  
Ben Lloyd   - Pennaeth Polisi 
David Cook   - Swyddog Polisi 
Alison Pritchard  - Rheolwr Cyllid Cynaliadwy 
 
Swyddogion Llywodraeth Cymru: 
Chris Buchan  - Polisi Cymunedol a Thrydydd Sector  
Matt Wellington  - Polisi a Darpariaeth Cyllideb  
Janine Downing  - Arweinydd Gwella Cyllideb  
Ruth Leggett Strategaeth Treth a Chysylltiadau 

Rhynglywodraethol  
 Emma Smith   - Polisi Cyllid Llywodraeth Leol  

Lisa Daniels-Griffiths - Gwelliannau Cyllideb ac Ymgysylltu  
 
Ysgrifenyddiaeth: 
Paul McDonagh 
Sandra Stephenson 
 

1. Croeso 

  

1.1 Rhoddodd y Gweinidog groeso cynnes i gynrychiolwyr ac egluro mai Anna Nicholl 

fyddai’n arwain y cyfarfod ar ran y Trydydd Sector yn absenoldeb Ruth Marks. 
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2. Cyllideb           

- Diweddariad gan y Gweinidog  

2.1 Dywedodd y Gweinidog ei bod hi, a Gweinidogion Cyllid o’r Llywodraethau 

Datganoledig eraill, yn ddiweddar wedi cyfarfod y Prif Ysgrifennydd i’r Trysorlys. 

Roedd y Gweinidog wedi gofyn am hyblygrwydd ariannol a chyllid ar gyfer tomenni 

glo. Fodd bynnag, byddai Adolygiad Cynhwysfawr o Wariant y Canghellor a 

Chyllideb yr Hydref ar 27 Hydref yn llywio cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru a 

fyddai’n cael ei chyhoeddi ar 20 Rhagfyr. 

 

2.2 Roedd rhagamcanion Canolfan Llywodraethiant Cymru ar gyfer y gyllideb dros y 

blynyddoedd nesaf wedi bod yn fuddiol gan roi syniad o’n setliad posibl, a thynnu 

sylw at gynnydd ariannol posibl o £300 miliwn yn unig yn y gyllideb adnoddau 

craidd yn 2022-23 a chynnydd o tua £600 miliwn ym mhob un o’r blynyddoedd 

canlynol. Roedd y gyllideb cyfalaf graidd yn debygol o aros ar tua £2.5 biliwn pa 

mewn termau real dros y pum mlynedd nesaf a byddai colled o £375 miliwn o 

gyllid yr UE y flwyddyn. Ni ddisgwylir cyllid ar gyfer Covid-19 y tu hwnt i 2021-22, 

a fydd yn arwain at ostyngiad yn ein cyllidebau adnoddau. Fodd bynnag, ers hynny 

mae Llywodraeth y DU hefyd wedi cyhoeddi y gallai Cymru nawr dderbyn £600 

miliwn y flwyddyn ychwanegol mewn cyllid refeniw yn sgil cynnydd yn y 

cyfraniadau yswiriant gwladol. 

 

- Adborth y Trydydd Sector ar flaenoriaethau  

 

2.3 Croesawodd y Trydydd Sector y diweddariad ond tynnodd sylw at bryderon am 

gyllido materion trawsbynciol yn y Rhaglen Lywodraethu, yn enwedig materion 

cydraddoldeb yr hoffent eu gweld yn cael eu cynnwys yn holl gyllidebau’r 

llywodraeth. Tynnwyd sylw hefyd at yr angen am synnwyr o gydgyfrifoldeb am 

gydraddoldeb a chydnabod anghenion unigryw ffoaduriaid. 

 

2.4 Tynnwyd sylw at yr angen i’r Rhaglen Lywodraethu gydnabod natur yn ogystal â 

newid hinsawdd, ynghyd â’r angen i natur gael ei chynnwys yn holl gyllidebau’r 

llywodraeth er mwyn annog economi bositif o ran natur. 

 

2.5 Crybwyllwyd y gwaith sy’n cael ei wneud gan fentrau cymdeithasol a’r diffyg 

mynediad at gynlluniau cyllid yr UE sy’n disodli’r rhai presennol, ynghyd â chyllid 

aml-flwyddyn a hyblygrwydd yn y ffordd y derbynnir cyllid, yn enwedig ar gyfer 

sefydliadau bach, cymunedol. 

 

2.6 Awgrymodd Anna Nicholl y byddai gweminar ar broses y gyllideb yn ddefnyddiol 

a chytunodd i drafod hyn gyda swyddogion. 

 

2.7 Adroddodd Matt Wellington y byddai cynlluniau gwella’r gyllideb yn cael eu  

cyhoeddi gyda’r gyllideb ddrafft a bod swyddogion wedi bod yn gweithio gydag 
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eraill, gan gynnwys llywodraethau eraill, i ddeall sut y gellid mynd i’r afael yn well 

â materion cydraddoldeb. 

 

2.8 Roedd y Gweinidog yn cydnabod pwysigrwydd tryloywder prosesau’r cyllidebau a 

dywedodd ei bod am barhau i wella hyn. Cytunodd y Gweinidog i ddwyn pryderon 

y Trydydd Sector i sylw’r Prif Weinidog ond anogodd cydweithwyr yn y Trydydd 

Sector i anfon manylion eu pryderon am gydraddoldeb at swyddogion ac i rannu 

syniadau ynghylch natur a newid hinsawdd gyda Gweinidogion y portffolio priodol, 

ac anfon copi ati hi. 

 

Gweithredu: 

• Rocio Cifuentes i anfon mwy o wybodaeth am gyd-gynhyrchu mewn 
perthynas â chyllido Cydraddoldeb ac Integreiddio at swyddogion. 

• Y Trydydd Sector i anfon syniadau ynghylch newid hinsawdd, tryloywder 
cyllidebau a chyfathrebu penderfyniadau cyllidebau at swyddogion. 

• Swyddogion i archwilio’r syniad o gynnal weminar ar gyfer y sector gwirfoddol 
am y broses gyllidebu. 
 

3. Yr Is-bwyllgor Cyllid a Chydymffurfio  

- Diweddariad gan Phil Fiander, Cadeirydd 

 

3.1 Croesawodd Phil allu’r Is-bwyllgor i weithio gyda swyddogion, yn enwedig o ran 

datblygu polisi. Roedd yn cydnabod yr elfennau positif o gyllid tymor hwy a 

dywedodd eu bod yn gweithio i ddelio gyda’r diffyg hyblygrwydd. Fodd bynnag, 

pwysleisiodd yr angen i gydymffurfio â’r Cod Ymarfer ac am ymgysylltu’n gynnar 

a pharhaus, gan gynnwys gan y gymuned ehangach, a phwysigrwydd cyllid 

craidd, cydweithio ac arloesi. 

 

3.2 Gofynnodd Phil i’r Gweinidog atgoffa awdurdodau lleol am y cyllid gan yr UE a 

fyddai’n cael ei golli a’r angen i ddilyn y Cod Ymarfer, waeth o ble y byddai’r cyllid 

yn dod. 

 

3.3 Cydnabuwyd manteision cyllid tymor hwy ac ymdrechion Llywodraeth Cymru. 

Fodd bynnag, pwysleisiwyd pa mor anhyblyg oedd y system o ran cyllid diwedd 

blwyddyn a’r effaith niweidiol ar sefydliadau bach. 

 

3.4 Cynghorodd Matt Wellington fod Llywodraeth Cymru yn parhau i archwilio’r 

posibilrwydd o fwy o hyblygrwydd. 

 

3.5 Pwysleisiodd y Gweinidog yr anhawster o feincnodi yn sgil yr ystod eang o 

wasanaethau, ond croesawodd gyfraniadau’r Is-bwyllgor a chytunodd i siarad 

gydag awdurdodau lleol yn dilyn y Cod Ymarfer. 

 

Gweithredu:  

• Y Gweinidog i atgoffa Pwyllgor Gweithredol CLlLC o bwysigrwydd y Cod 

Ymarfer ar gyfer Cyllido. 
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•   Y Gweinidog i drafod gyda swyddogion hyblygrwydd o fewn y system 

gyllidebu. 

 

4. Cysylltiadau â Llywodraeth Leol  

    

4.1 Cyflwynodd Anna Nicholl y papur a ddarparwyd gan y Trydydd Sector a 

chynghorodd fod Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector a’r Gweinidog Cyfiawnder 

Cymdeithasol yn ystyried y cysylltiadau hyn. Pwysleisiodd Anna fod y Trydydd 

Sector yn awyddus iawn i adeiladu ar y gwersi a ddysgwyd o Covid-19 a galwodd 

am i hyn ffurfio rhan o sgwrs y Gweinidog gydag awdurdodau lleol, ynghyd â 

chymorth gan swyddogion Llywodraeth Cymru. 

 

4.2 Galwodd cynrychiolwyr y Trydydd Sector am gysylltiadau mwy cyson gydag 

awdurdodau lleol gan bwysleisio y byddai angen newid diwylliant a buddsoddiad 

ariannol. Roeddynt yn awyddus i ddefnyddio’r hyn a ddysgwyd yn sgil Covid-19, 

er enghraifft cyfranogiad cymunedol a chyfranogiad grwpiau o’r Trydydd Sector 

mewn democratiaeth leol. 

 

4.3 Roedd y Gweinidog yn cydnabod y cyfleoedd mawr a ddaeth yn sgil y pandemig 

a rôl sefydliadau’r Trydydd Sector. Roedd y Gweinidog yn awyddus i fynd ar 

drywydd papur y Trydydd Sector gyda Chyngor Partneriaeth Awdurdodau Lleol a 

gofynnodd i enghreifftiau da gael eu hanfon ati. Cytunodd y Gweinidog hefyd i ofyn 

i swyddogion gysylltu ynghylch y llawlyfr democratiaeth. 

 

Gweithredu:  

• Cytunodd y Gweinidog y dylai ei swyddogion gefnogi gwaith yr is-grŵp 

• Y Trydydd Sector i anfon enghreifftiau o lle mae llywodraeth leol wedi 

gweithio’n dda gyda’r sector gwirfoddol at swyddogion. 

• Y Gweinidog i drafod hyn gyda Phwyllgor Gweithredol CLlLC 

• Swyddogion i gysylltu â’r grŵp parthed ymgysylltu â’r llawlyfr democratiaeth. 

 

 


