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Cofnodion y Cyfarfod 

Dechreuwyd y cyfarfod gan y Cadeirydd, Vikki Howells AS. Dechreuodd y cyfarfod drwy longyfarch 

ysgrifenyddiaeth y grŵp, Canolfan Cydweithredol Cymru, ar eu hailfrandio diweddar a’u henw 

newydd, Cwmpas. Yna, rhoddodd wybod i’r aelodau a mynychwyr y grŵp am ddigwyddiad ar-lein ar 

14 Mai, i ddathlu Robert Owen ac adeiladu ar ei etifeddiaeth.  

Cafwyd cyflwyniad cyntaf y cyfarfod gan Dr Daniel Roberts, Swyddog Polisi ac Ymchwil yn Cwmpas. 

Rhoddodd drosolwg o adroddiad newydd, 'Adeiladu Economïau Lleol Cryfach', sydd wedi'i gyhoeddi 

gan Cwmpas i bontio'r bwlch rhwng cymunedau neu'r rhai sy'n darparu gwasanaethau, a pholisi a 

deddfwriaeth. Cyflwynodd y syniad o adeiladu cyfoeth cymunedol a rhoddodd enghreifftiau o sut y 



gellir gwneud hyn gyda dulliau penodol, gan gynnwys yr economi sylfaenol, gwerth cymdeithasol a 

menter gymdeithasol.  

Nesaf, rhoddodd Dr Sarah Evans gyflwyniad ar y gwaith y mae Cwmpas yn ei wneud ar draws 

gwahanol sectorau a chyda gwahanol bartneriaid i ymgorffori gwerth cymdeithasol a datblygu 

dulliau newydd o ddatblygu economaidd. Rhoddodd Derek Walker hefyd drosolwg o’r gwaith ar 

berchnogaeth cyflogeion yng Nghymru, sydd wedi gweld sawl trawsnewidiad newydd yn ystod y 

misoedd diwethaf yn dilyn ymrwymiad gan Lywodraeth Cymru i ddyblu nifer y busnesau sy’n eiddo 

i’r cyflogeion yng Nghymru. 

Yn olaf, trafododd Donna Coyle, Rheolwr Gofal a Chymorth Cydweithredol, sut roedd yr 

egwyddorion a’r dulliau hyn yn gweithio yn y sector gofal cymdeithasol yn benodol. Eglurodd dri 

phrosiect yr oeddent yn gweithio arnynt; prosiect a ariennir gan Lywodraeth Cymru i gynyddu 

modelau darparu gwerth cymdeithasol mewn gofal a chymorth, ynghyd â chanllawiau i gomisiynwyr 

a chaffaelwyr fuddsoddi mewn modelau gwerth cymdeithasol; Drive Wales - prosiect cydweithredol 

sy'n canolbwyntio ar ddarparu gwasanaethau sy’n canolbwyntio ar yr unigolyn i lywio strategaeth yr 

Economi Sylfaenol i gynyddu a chreu cyfleoedd i'r trydydd sector gyflenwi mwy o wasanaethau gofal 

cymdeithasol; a phrosiect Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, Gofal dan arweiniad y gymuned: 

Atebion i faterion gofal cymdeithasol, sydd i fod i ddechrau yn yr haf. 

Daeth y cyfarfod i ben gyda thrafodaeth ymhlith y mynychwyr ar y syniadau a drafodwyd yn y 

cyflwyniadau a’u perthynas â’u gwaith, gan drafod materion fel gwirfoddoli, llywodraeth leol a 

photensial menter gymdeithasol. Bydd dyddiad y cyfarfod nesaf yn cael ei osod a'i ddosbarthu i 

aelodau a mynychwyr maes o law. 

 

 


