
Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice 

Bae Caerdydd • Cardiff Bay 
Caerdydd • Cardiff 

CF99 1SN 

Canolfan Cyswllt Cyntaf / First Point of Contact Centre: 
0300 0604400 

Gohebiaeth.Jane.Hutt@llyw.cymru 
Correspondence.Jane.Hutt@gov.wales 

Rydym yn croesawu derbyn gohebiaeth yn Gymraeg.  Byddwn yn ateb gohebiaeth a dderbynnir yn Gymraeg yn Gymraeg ac ni fydd 
gohebu yn Gymraeg yn arwain at oedi.  

We welcome receiving correspondence in Welsh.  Any correspondence received in Welsh will be answered in Welsh and corresponding 
in Welsh will not lead to a delay in responding.   

Eich cyf/Your ref  
Ein cyf/Our ref JH-/00666/22 

Jack Sargeant MS 
Cadeirydd – Y Pwyllgor 
Deisebau 
Senedd Cymru 
Bae Caerdydd 
Caerdydd 
CF99 1SN

30 Mai 22 

Anwyl Jack, 

Diolch am eich llythyr pellach dyddiedig 10 Mai ynghylch Deiseb P-0 5-1112 Helpu 
cymunedau Cymru i brynu asedau cymunedol. 

Gofynnoch pa gyllid sydd ar gael i gymunedau sy'n ceisio cymryd perchnogaeth o asedau 
cymunedol. Mae Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol Llywodraeth Cymru  yn darparu grantiau 
cyfalaf o hyd at £250,000 i helpu grwpiau cymunedol i brynu a gwella cyfleusterau cymunedol. 

Rydym hefyd wedi sefydlu'r Gronfa Benthyciadau Asedau Cymunedol yn ddiweddar sy'n cael 
ei gweithredu ar ein rhan gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru. Mae hyn yn darparu 
cyllid benthyciad hirdymor (hyd at 25 mlynedd) o hyd at £300,000 i helpu cymunedau i gymryd 
perchnogaeth o asedau.  

Gellir dod o hyd i ffynonellau cyllid ychwanegol drwy gofrestru ar borth Cyllid Cymru . 
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Rydych hefyd yn gofyn pa gymorth sydd ar gael i helpu cymunedau i redeg a chynnal asedau. 
Mae cynghorau gwirfoddol sirol lleol  fel rhan o Gymorth Trydydd Sector Cymru yn darparu 
amrywiaeth o gymorth a chefnogaeth i grwpiau cymunedol. Awgrymaf mai dyma'r lle gorau i 
grwpiau ddechrau.  

Yn gywir, 

Jane Hutt AS/MS 
Y Gweinidog Cyfiawnder Cymdeithasol 
Minister for Social Justice  

https://thirdsectorsupport.wales/contact/

