
Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Gwmnïau Cydweithredol a 

Chydfuddiannol  

 

Tymor y Pumed Cynulliad, Cyfarfod Dau - 15 Tachwedd 2016 

 

Ystafell Fideogynadledda, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 

Aelodau’r Cynulliad yn bresennol 

Jeremy Miles AC 

Hannah Blythyn AC 

Lee Waters AC  

 

Ysgrifenyddiaeth 

Matthew Close - Canolfan Cydweithredol Cymru (WCC) 

David Madge – Canolfan Cydweithredol Cymru  

Catherine Evans – Canolfan Cydweithredol Cymru  

Alex Bird - Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru  

 

Yn bresennol  

Adrian Roper - Cartrefi Cymru 

Sue Whittaker - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Gary Smith - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Craig Lawson – Swyddfa Suzy Davies AC 

Luke Young - Swyddfa Jeremy Miles AC 

Dan Gregory – Social Enterprise UK  

Karen Wilkie – Y Blaid Gydweithredol 

Becky Kisnorbo - My Life, My Choice Co-operative 

 

Ymddiheuriadau 

Peter Williams - Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru 

Simon James - Interlink Rhondda Cynon Taf 

 

 

Agorodd Jeremy Miles y cyfarfod am 12:30. 

 

Cofnodion y cyfarfod diwethaf 

 

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol.  

 

Roedd y materion yn codi fel a ganlyn: 

 

 Cytunodd y Cadeirydd a'r ysgrifenyddiaeth i ddrafftio cynllun gwaith ar gyfer 
cyfarfodydd y grŵp yn y dyfodol yn seiliedig ar y trafodaethau a'r syniadau uchod. 



Byddai hwn yn cael ei ddosbarthu i'r holl aelodau ar gyfer adborth. Mae hyn ar yr 
agenda i'w drafod. 

 Canolfan Cydweithredol Cymru i ddosbarthu ymhlith aelodau'r grŵp adroddiad 
Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru a'r wybodaeth 
ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o ran rhoi argymhellion yr adroddiad ar waith. 
Cam gweithredu wedi'i gwblhau. 

 Byddai aelodau'r grŵp yn ystyried y ffordd orau o wella lefel gwybodaeth cwmnïau 
cydweithredol a chydweithio rhwng Gweision Sifil Llywodraeth Cymru a staff 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru. I'w drafod yn y cyfarfod. 

 Awgrymodd HI-D gynnal digwyddiad symposiwm yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru i 
gasglu syniadau ar sut y gellir defnyddio'r mudiad cydweithredol yn y sector 
amaethyddiaeth wrth symud ymlaen. Canolfan Cydweithredol Cymru i edrych ar 
ddichonoldeb gwneud hyn. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cysylltu â 
Chymdeithas Sefydliadau Amaethyddol Cymru, sef corff seilwaith ar gyfer 
cwmnïau cydweithredol amaethyddol. Nid ydynt yn gwneud llawer o waith 
datblygu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, maent yn awyddus i ymchwilio i sut y 
gallem gydweithio. Un o'r awgrymiadau ar y cynllun gwaith yw comisiynu papur 
cwmpasu ar y posibilrwydd o ddatblygu cwmnïau cydweithredol yn y sector 
amaethyddol yng Nghymru.  

 Canolfan Cydweithredol Cymru i edrych ar y posibilrwydd o gynnal cyfarfod ar y cyd 
neu wneud darn o waith ar y cyd â'r Grŵp Trawsbleidiol ar Ynni Cynaliadwy. Rydym 
wedi cysylltu â'r Grŵp Trawsbleidiol ar Ynni Cynaliadwy. Roedd ei bwyllgor trefnu 
yn mynd i drafod hyn yn ei gyfarfod nesaf a dod yn ôl atom. 

 Canolfan Cydweithredol Cymru i gysylltu â Masnach Deg Cymru ynglŷn â chynnwys 
elfen gydweithredol yn y statws Masnach Deg. Nid oes elfen gydweithredol 
benodol wedi'i chynnwys yn y statws, ond mae egwyddorion cydweithredu yn 
gyffredin drwyddo draw. Nid Masnach Deg Cymru sy’n pennu'r statws chwaith: 
mae'n cael ei bennu gan y Sefydliad Masnach Deg yn Llundain. Dywedodd 
Masnach Deg Cymru y byddai’n fodlon dod i gyfarfod o'r grŵp yn y dyfodol i 
drafod ei waith, a sut y gallem weithio'n nes at ein gilydd o bosibl. Dywedodd 
Masnach Deg Cymru hefyd ei fod yn gweithio ar brosiect newydd 'Masnach Deg 
yw fy Musnes' er mwyn cefnogi busnesau yng Nghymru i fabwysiadu polisïau 
Masnach Deg. Mae’n dal i lunio'r prosiect ac yn hapus i dderbyn mewnbwn. 

 

 

Hawliau Cymunedol a Throsglwyddo Asedau Cymunedol: Sut y gallwn greu 

fframwaith Hawliau Cymunedol cydlynol i Gymru? 

 

Rhoddodd DG gyflwyniad ar y sefyllfa hawliau cymunedol yn Lloegr a'r Alban.  Mae 

copi o'r cyflwyniad ynghlwm yn yr e-bost ynghyd â'r cofnodion.  

 

Cafwyd trafodaeth agored yn dilyn y cyflwyniad: 

 

 Gofynnodd LW ai dull gweithredu Llywodraeth Cymru yn syml oedd cymryd y 

rhannau gorau o'r hyn a ddigwyddodd yn Lloegr, a chael gwared â’r darnau 

gwaethaf 



 Gofynnodd AR a oedd angen fframwaith penodol os ydym eisoes yn gallu 

gwneud llawer o'r hyn a fyddai ynddo. 

 Dywedodd AR hefyd y byddai'n fwy dymunol creu llwyfan polisi oddi ar 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), yn hytrach na rhywbeth a 

fenthycwyd o Loegr. 

 Soniodd SW am y profiadau y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 

Ogwr wedi’u cael wrth drosglwyddo asedau.  

 

Blaenraglen waith y Grŵp Trawsbleidiol 

 

Gofynnwyd i'r Aelodau pa bynciau yr hoffent ymchwilio iddynt yn y tri chyfarfod 

nesaf yn 2017.  

 

Awgrymodd LW Amaethyddiaeth, Ynni a Thai, gan fod tyniant yn y tri maes hyn 

eisoes. 

 

Cytunodd AB fod Amaethyddiaeth a Physgodfeydd yn bwysig iawn, yn enwedig yn 

wyneb gadael yr Undeb Ewropeaidd a'r goblygiadau a'r cyfleoedd posibl a allai godi 

yn sgil hynny.  

 

Awgrymodd AR fod gofal cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol yn faes i edrych 

arno, ac y gallai’r rhwydwaith cyd-gynhyrchu yng Nghymru helpu gyda hyn. 

 

Dywedodd CL fod y Fargen Ddinesig yn amlygu ei hun iddo.  

 

Diolchodd JM i'r aelodau am eu cyfraniad. Bydd JM / Canolfan Cydweithredol Cymru 

nawr yn trafod yr awgrymiadau a gyflwynwyd ac yn llunio blaenraglen waith.  

 

Unrhyw fater arall 

 

Canolfan Cydweithredol Cymru i gysylltu â'r cadeirydd i bennu dyddiad ar gyfer 

cyfarfodydd nesaf y Grŵp Trawsbleidiol yn y Flwyddyn Newydd.  

 

Daeth y cyfarfod i ben am 13.30 
 
 
 



 
 
Ariennir y cyfarfod hwn a gwaith y Grŵp Trawsbleidiol gan Co-operatives UK ac 
fe'u cyflawnir gan Ganolfan Cydweithredol Cymru.  


