
 

 

Ffurflen Nodiadau Mynychu Digwyddiad 
Enw Digwyddiad Asedau Segur – Cronfa Cyfoeth Cymunedol i Gymru? 

Dyddiad 
Digwyddiad 

Dydd Gwener, Medi 6ed, 2019 

Lleoliad Canolfan Diwylliant a Chyfryngau, Bae Caerdydd 

Math presenoldeb Cymryd rhan mewn trafodaeth / gwaith grŵp 

Siaradwyr / yn 
bresennol 

Cadeirio gan Chris Johnes, WCVA 

Cynrychiolydd o grŵp Lloegr yn siarad 

Nodiadau 
Fe’n rhanwyd i fyrddau wrth gyrraedd – ein grwpiau trafod, gyda chynrychiolydd o’r WCVA 
ar bob bwrdd i gadw nodiadau. 
O fewn Prydain, ceir bonds, stocks, shares ayb (gwerth tua £4 biliwn ar hyn o bryd – y 
swm ddim i’w gadarnhau tan dechrau 2020) sydd yn ‘asedau segur’ (neb yn eu hwalio), 
llyw Prydain am i’r rhain fynd at ‘achosion da’.  
Angen i'r arian gael ei rhannu ymhlith y 4 gwlad. 
Hwn oedd y cyfarfod cyntaf un er mwyn dechrau’r drafodaeth re: pwy ddylai gymryd 
cyfrifoldeb o’r arian i'w ddosbarthu; pwy ddylai fod yn gymwys i dderbyn.  
Ar fy mwrdd i: aelodau o: 
Coop Wales 
Cymdeithasu Afu / Iau 
Barnardo’s 
Menna o Antur Waun fawr 
Faith in Families 
Mae’n rhaid i'r penderfyniadau o ran sut sydd orau i wella cymuned, fod yn ‘resident lead’ - 
llawer o sgwrsio ar ein bwrdd ni am y gair ‘resident’ a gwell fyddai defnyddio ‘pobl’. Y bobl 
o fewn y gymuned ddylai arwain, er y gall grŵp sefydliedig ‘ddal yr arian’.  
Sgwrs sut orau i wario’r arian – grymuso'r gymuned, grymuso’r bobl i wneud y 
penderfyniadau. 
Sgwrs ar bwy ddylai dal yr arian – consesnws ar ein bwrdd nad awdurdod leol. 
Consensws na ddylid cael ffiniau oherwydd yr anhegwch ar nifer. 
Nodwyd y bydd cymuned yn rhifo rhwng 3,000 – 10,000. Ein bwrdd yn anghytuno â hyn 
gan bod nifer o’n cymunedau gwledig ni dipyn yn llai na 3,000 – bydd modd newid hyn. 
 
Roedd cytundeb ar draws y stafell bod angen i Gymru dderbyn pot o’r arian hwn, ac ma i 
Cymru ddylai benderfynu sut orau i wario. 
Mae hyn am fod yn broses hir – angen creu ‘primary legislation’ - daw rhagor o 
ddiwrnodau i gyfarfod eto.  
Targedu etholiad Cynulliad 2021 i gael dylanwad ar yr AC 

Camau gweithredu WCVA am gasglu’r holl nodiadau o’r byrddau ynghyd, creu 
casgliad. Cynnal cyfarfod arall mewn rhai misoedd. 

Enw a rol Heledd ap Gwynfor 

Dyddiad 10/09/2019 

 

 

 

 

 


