
Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Gwmnïau Cydweithredol a 

Chydfuddiannol  

 

 Pumed Tymor y Cynulliad, Cyfarfod Un - 12 Gorffennaf 2016 

 

Ystafell Briffio'r Cyfryngau, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 

Aelodau’r Cynulliad yn bresennol 

Jeremy Miles AC 

Huw Irranca-Davies AC 

Lee Waters AC  

 

Yr Ysgrifenyddiaeth 

Derek Walker  

Ceri-Anne Fidler  

 

Arsylwi 

Adam Davies 

Matthew Close 

 

Agorodd Jeremy Miles y cyfarfod am 09:13. 

 

Penodi'n ffurfiol Cadeirydd ac Ysgrifennydd 

 

Penododd y cyfarfod Jeremy Miles yn ffurfiol fel cadeirydd y grŵp ac ailbenodwyd 

Canolfan Gydweithredol Cymru fel yr ysgrifenyddiaeth.  

 

Trafodaeth: Cymru: Gwlad Gydweithredol a phynciau ar gyfer cyfarfodydd y grŵp yn y 

dyfodol  

 

Roedd y pynciau yr oedd y grŵp â diddordeb yn eu harchwilio yn y dyfodol yn 

cynnwys: 

• Amaethyddiaeth, pysgodfeydd a datblygu gwledig  

• Cyfleoedd o fewn Deddf Cenedlaethau'r Dyfodol 

• Cyflenwi a Chyd-gynhyrchu Gwasanaethau Cyhoeddus 

• Hawliau cymunedol a throsglwyddo asedau cymunedol 

• Ynni 

• Tai  

• Bargeinion Dinas  

• Addysg 

 

Cafwyd trafodaeth o gwmpas y pynciau uchod a chytunwyd ar y pwyntiau/camau 

gweithredu canlynol: 



 

 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 hyn yn cael ei ddosbarthu i'r holl aelodau am adborth. 

 Canolfan Cydweithredol Cymru i ledaenu ymhlith aelodau'r grŵp adroddiad 

y Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol a'r diweddariad ar y 

cynnydd a wnaed wrth weithredu argymhellion yr adroddiad. 

 Byddai aelodau'r grŵp yn ystyried y ffordd orau o wella lefel wybodaeth 

cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol ymhlith Gweision Sifil LlC a staff 

CCC.  

 Awgrymodd HI-D y gellid cynnal digwyddiad symposiwm yn y Sioe Aeaf i 

gasglu syniadau ar sut y gellir defnyddio'r mudiad cydweithredol yn y sector 

amaethyddiaeth yn y dyfodol. WCC i edrych ar ddichonoldeb gwneud hyn.  

 WCC i edrych ar y potensial ar gyfer cyfarfod neu ddarn o waith ar y cyd 

gyda'r Grŵp Trawsbleidiol ar Ynni Cynaliadwy. 

 WCC i gysylltu â Masnach Deg Cymru ynghylch cynnwys elfen gydweithredol 

yn y statws Masnach Deg. 

 

Cyfarfodydd y grŵp yn y dyfodol 

 

WCC i gysylltu â'r cadeirydd i drefnu dyddiad ar gyfer cyfarfod y Grŵp yn yr hydref. 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 09:52. 


