
Cyfarfod Grŵp Llywio Materion Gwledig y Sector Gwirfoddol  

4 Hydref 2022, 10.10am-10.50am 

Nodiadau 

 

Mynychwyr 

• Lucie Taylor, Ffermydd a Gerddi Cymdeithasol 
• Iwan Thomas, PLANED 
• Gethin Rhys, Cyngor Rhyng-ffydd Cymru 
• Sarah Germain, Fareshare Cymru 
• Gemma Lelliot, CTA Cymru 
• Shea Buckland-Jones, WWF Cymru 
• David Cook, CGGC 

 

Croeso a chyflwyniadau  
 
Trafodaeth parthed eitemau i’w codi yn y cyfarfod Gweinidogol cychwynnol  
 
Nododd y grŵp yr angen i’r Gweinidog ymhél â chyrff o’r sector gwirfoddol ar fwyd a 
materion gwledig, gan gynnwys mynediad at danwydd. 
 
Cyflwynodd Lucie eitem ar y Strategaeth Bwyd Cymunedol, gan ddweud bod angen 
cyfarfod â’r Gweinidog ar hyn, a hynny ar frys. Mae ymgynghoriadau wedi’u cynnal ar 
y Strategaeth, ond mae’r rhain wedi bod yn gul. Mae angen mynd ati mewn modd 
mwy cydlynol fel bod y Strategaeth yn gorgyffwrdd â’r Cynllun Ffermio Cynaliadwy. 
Mae’n teimlo ar ei phen ei hun ar hyn o bryd. Bydd y Strategaeth yn rhoi £10 miliwn y 
flwyddyn dros dair blynedd; gan ystyried hyn, mae angen arweiniad arnom ar sut 
bydd yr arian yn cael ei wario a phwy fydd yn arwain ar y strategaeth. 
 
Cyfeiriodd Iwan at y prosiect bwyd effeithiol yng ngogledd Cymru sy’n cael ei gynnal 
gan Fenter Môn a’i redeg gan gymunedau a chyflenwyr lleol. Gellid gwneud yr un 
fath yn Sir Benfro, ond nid yw Llywodraeth Cymru wedi dangos diddordeb eto. Byddai 
sefydlu prosiect tebyg yma yn cynyddu sgiliau lleol ac yn helpu i atal pobl ifanc rhag 
gadael yr ardal.  
 
Nododd Gemma broblemau ynghylch trafnidiaeth ym maes materion gwledig, gan 
gynnwys tanwydd, diffyg mynediad sy’n achosi rhwystrau i fywyd cymdeithasol a 
bywyd cymunedol, a’r angen i weithio gydag Awdurdodau Lleol i ddatblygu 
gwasanaethau hyblyg sydd wedi’u cyd-gynhyrchu. Bydd yn datblygu papur ar hyn ar 
gyfer Cyfarfod Gweinidogol yn y dyfodol. 
 
Agenda a gynigir ar gyfer Cyfarfod Gweinidogol yn y dyfodol  

1) Y Strategaeth Bwyd Cymunedol 
2) Rôl y sector gwirfoddol mewn mynd i’r afael â phroblemau trafnidiaeth mewn 

ardaloedd gwledig. 



 
 
Unrhyw Fater Arall 
Ni chodwyd unrhyw eitemau. 

 
 
Camau gweithredu 

• Dave i anfon cyfeiriadau e-bost Shea a Jess McQuade o WWF Cymru at Lucie. 
• Lucie i lunio papur ar gyfer eitem agenda 1, gan gysylltu ag WWF Cymru ac 

Iwan. Bydd Iwan yn darparu astudiaeth achos ar gyfer papur ar brosiect 
Menter Môn. CGGC i ddosbarthu’r papur drafft i’r grŵp am sylwadau. 

• Gemma i lunio papur ar gyfer eitem agenda 2. CGGC i ddosbarthu’r papur 
drafft i’r grŵp am sylwadau. 

• Dave i fynd ar ôl Llywodraeth Cymru am ddyddiad cyfarfod gyda’r Gweinidog. 
• Dave i ofyn i swyddogion Llywodraeth Cymru am amserlen ar gyfer y 

Strategaeth Bwyd Cymunedol. 
 
 
 


