
Cyfarfod cynllunio newid hinsawdd y sector gwirfoddol  

21 Medi 2022, 10.10am-11.45am 

Nodiadau 

 

Mynychwyr 

• Adam Kennerly, DTA Cymru 

• Katy Stevenson, Groundwork Cymru 

• Gemma Lelliot, CTA Cymru 

• Fadhilah Gubari, Oxfam Cymru  

• Rebecca Brough, Y Cerddwyr 

• Sam Ward, Canolfan Materion Rhyngwladol Cymru (WCIA) 

• Michelle Rowson-Woods, Ymddiriedolaeth Adfywio’r Meysydd Glo 

• Stephen Tiley, GAVO 

• Katie Padfield, Fareshare Cymru 

• Gethin Rhys, Cytûn 

• Barbara Davies Quy, Maint Cymru 

• Matt Williams, Cymdeithas Chwaraeon Cymru (WSA) 

 

Cofnodion blaenorol  

• Anna i anfon adroddiad y Gymdeithas Cludiant Cymunedol at swyddogion   

• Fiona Harris i geisio cael dyddiad ar gyfer y Cyfarfod Gweinidogol nesaf, gan gynnwys pa 

Weinidog y byddwn yn cwrdd ag ef, a chofnodion swyddogol Llywodraeth Cymru o’r 

Cyfarfod Gweinidogol blaenorol   

• Dave i fynd ar ôl Llywodraeth Cymru parthed dyddiadau i’r Gweinidog ymweld â phrosiectau  

 

Cynllunio ar gyfer Cyfarfod Gweinidogol yn y dyfodol  

Ymgysylltiad Sero Net Llywodraeth Cymru 

Nododd Adam y gallwn gynnig platfform cyfathrebu a llwybr at gymunedau i Lywodraeth Cymru, ond 

i wneud hyn hyd eithaf ein gallu, bydd angen buddsoddiad. 

Mae Sam yn gobeithio gweithio gyda Llywodraeth Cymru ar y strategaeth newid ymddygiad (mae 

ymgynghoriad yn dod ar hyn) ac ymgysylltu â phobl ifanc. Mae Katy yn gweithio gyda nhw ar 

Ddewisiadau Gwyrddach a Thrawsnewid Cyfiawn. 

Trafododd y grŵp drwyddedau ffracio a gyhoeddwyd gan Lywodraeth y DU, a’r angen am eglurhad 

gan Lywodraeth Cymru ynghylch ei safbwynt ar hyn. 

Trafododd y grŵp faterion a oedd yn ymwneud ag ehangu pyllau glo, ôl-osod tai, ynni cymunedol, yr 

anhawster i gyrraedd y sector rhentu, ac inswleiddio cartrefi. Gwirfoddolodd Adam i roi rhai 

syniadau ar bapur ynghylch ynni cymunedol yng Nghymru. 



Bu trafodaeth ar Hybiau Cynnes, a’r angen i nodi’r dysgu o’r rhain. Nododd Matt y dirywiad yng 

nghyflwr llawer o gyfleusterau sy’n eiddo i’r gymuned a biliau ynni uwch.  

Trafododd y grŵp y cynnydd sydd wedi’i wneud ers y COP26 y llynedd, gan gynnwys trafodaethau 

ynghylch olew, ffracio, datgoedwigo a chyfrifoldeb byd-eang. 

Nododd Barbara heriau o ran gwaith trawsadrannol o fewn Llywodraeth Cymru mewn meysydd fel 

bioamrywiaeth, bwyd a ffermio. Ni ddylai unrhyw fylchau fodoli wrth weithredu. 

Trafododd y grŵp dlodi trafnidiaeth a’r rôl y gall y sector ei chwarae mewn clybiau ceir. 

 

Agenda a gynigir ar gyfer y Cyfarfod Gweinidogol  

• Yr argyfwng Costau Byw a’r effeithiau ar y newid yn yr hinsawdd  

• Blwyddyn ar ôl COP - tanwydd ffosil, gwaith trawsadrannol a datgoedwigo trofannol 

• Datrysiadau ynni a arweinir gan y gymuned (papur Adam) 

 

Camau gweithredu 

• Dave i fynd ar ôl Dave Williams i weld a oes cysylltiad pellach wedi bod rhyngddo ef a 

Llywodraeth Cymru ar Sero Net. 

• Adam i lunio papur ar ynni cymunedol. Matt a Gemma i rannu papurau ar gyfleusterau sy’n 

eiddo i’r gymuned a bregusrwydd ynni gydag Adam ar gyfer y papur. 

• Dave i ailddosbarthu’r tabl Excel sy’n dangos blaenoriaethau’r grŵp. 

• Grŵp i roi mewnbwn ar ddogfen Sam ar ‘Warm this Winter’ (Cynnes y Gaeaf Hwn) yma 

(Saesneg yn unig). 

https://docs.google.com/document/d/1RTNMyBFTXbTgah4sAiw_498c8w6jwm_qVckpc8KN084/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/document/d/1RTNMyBFTXbTgah4sAiw_498c8w6jwm_qVckpc8KN084/edit?usp=sharing

