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Agorwyd y cyfarfod gan Vikki Howells AS, Cadeirydd y Grŵp Trawsbleidiol ar gyfer Cwmnïau 

Cydweithredol a Chydfuddiannol. Soniodd Vikki am y presenoldeb uchel ar gyfer y cyfarfod hwn, a 

amlygodd y cyfnod hynod anodd y mae pobl yn eu hwynebu a sut mae pobl eisiau dod o hyd i 

atebion. Mae miliynau'n ei chael hi'n anodd cael gafael ar fwyd, ac mae tystiolaeth ddiweddar wedi 

dangos bod llawer o bobl yn torri'n ôl ar wresogi a thrydan. Mae'n hanfodol ein bod ni i gyd yn 

gwneud popeth y gallwn ni. Trafododd Vikki y model cydweithredol fel un ateb, a sut mae 

sefydliadau ar draws gwahanol sectorau wedi'u gwreiddio yn eu cymunedau ac yn cynhyrchu gwerth 

cymdeithasol a chymunedol.  

Amlinellodd Derek Walker, Prif Weithredwr Cwmpas, yr her i'r sector, a beth arall y gall ei wneud. 

Dywedodd Derek ein bod wedi dod at ein gilydd yn ystod argyfwng Covid, gyda grwpiau 

cydweithredol a chymunedol presennol a grwpiau cyd-gymorth newydd yn camu i fyny i chwarae 

rhan hanfodol yn yr ymateb. Mae angen i ni wneud yr un peth eto - ac mae'r cyfarfod hwn yn nodi'r 

hyn sydd eisoes yn digwydd ar draws gwahanol sectorau, a sut y gellir datblygu hyn.  

Y siaradwr cyntaf oedd Ann Francis, Prif Weithredwr Cambrian Credit Union. Rhoddodd Ann 

dystiolaeth glir o faint yr heriau sy'n wynebu cymunedau. Bu cynnydd mewn ceisiadau benthyg gan 

aelodau newydd a rhai sy'n bodoli eisoes, ond mae fforddiadwyedd yn heriol. Mae gan bobl sawl 

ffrwd o gredyd, ac mae cynnydd wedi bod mewn cynlluniau "prynu nawr, talu wedyn" ers Covid y 

gall pobl golli golwg arnyn nhw. Dangosodd eu Harolwg Nadolig Blynyddol y cynnydd yn nifer y bobl 

sy'n wynebu heriau ariannol - mae 48% yn disgwyl benthyg i dalu biliau, ac fe ddywedodd 760 o'r 

780 wnaeth ymateb y bydden nhw'n benthyca er mwyn talu am y Nadolig. Dywedodd 22% y bydden 

nhw'n defnyddio benthyciwr diwrnod cyflog neu fenthycwyr stepen drws, i fyny o 7% yn 2020.  

Mae'r Undebau Credyd yn dod at ei gilydd i gydweithredu a datblygu atebion newydd. Mae 

‘Undebau Credyd Cymru’, 8 grŵp o bob rhan o'r wlad, wedi dod ynghyd â strategaeth a chynllun 

gweithredu a rennir i greu gwerth cymdeithasol, ac maen nhw'n gweithio gyda Cwmpas i ddatblygu 

cyfansoddiad cadarn newydd sy'n sail i hyn. Mae'r sector yn cydweithio ac yn rhannu gwybodaeth a 

phrofiad er mwyn datblygu mentrau newydd fel Moneyworks Wales gyda chefnogaeth Llywodraeth 

y DU, MaPS, TUC Cymru a chyflogwyr y sector preifat a phrifysgolion ledled Cymru. Dyma un brand 

ar gyfer arbedion a benthyciadau undebau credyd drwy'r gyflogres. Maent hefyd wedi sefydlu 

Moneyworks Express Loans fel ymateb costau byw i helpu pobl i gael mynediad i fenthyciadau bach 

(hyd at £500) yn gyflym ac yn fforddiadwy, ac maent yn sefydlu gwobr Moneyworks Wales, er mwyn 

annog aelodau newydd i ymuno. Maen nhw'n llogi arbenigwr marchnata digidol, yn gweithio ar 

addysg ariannol i blant, ac yn datblygu llais unedig clir ar gyfer undebau credyd.  

Yna clywsom gan Leanne Wood, cyfarwyddwr Ynni Cymunedol Cymru. Mae Leanne yn newydd yn y 

swydd, a dywedodd ei bod yn foment fawr i ymuno â'r sector. Maen nhw'n heriau mawr, ond hefyd 

cyfleoedd. Sut gallwn ni fel sector gyfrannu at yr atebion? Dywedodd Leanne bod grwpiau 

cymunedol yn rhan annatod o'u hardaloedd lleol ar draws Cymru, ac mae eu haelodau'n gweithio 

mewn ffyrdd gwahanol. Mae Partneriaeth Ogwen yn datblygu cynlluniau rhannu bwyd, mae Egni Co-

op yn datblygu datrysiadau ynni, ac mae eraill yn datblygu clybiau ceir fel atebion i gostau 

trafnidiaeth. Ar y llaw arall, mae llawer mwy y gellir ei wneud ar raddfa genedlaethol neu bolisi i 

ddatblygu'r sector hon ar gyfer y dyfodol – yn enwedig drwy gaffael a newidiadau i'r grid 

cenedlaethol. Mae Leanne eisiau i fwy o bobl gymryd rhan yn y sector ynni/cydweithredol 

cymunedol, a gall pobl ymuno â'r rhestr bostio, cymryd rhan mewn cynigion cyfranddaliadau 

cymunedol, cymryd rhan mewn ymgyrchu gwleidyddol a lobïo, a hyd yn oed sefydlu eich grwpiau 

eich hun. Mae'r grwpiau'n cynllunio ac yn buddsoddi nawr, ac eisiau gweithio gyda'r Ynni Cymru 

newydd sy'n cael ei ddatblygu gan Lywodraeth Cymru.  



Y siaradwr olaf oedd Hannah Morris o Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru. Cyflwynodd Hannah y 

prosiect hwn, a gyflwynir gan Cwmpas a'i ariannu gan Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol. 

Cyflwynodd Hannah gyfranddaliadau cymunedol, sy'n fath o ariannu torfol, lle mae'r gymuned yn 

prynu cyfranddaliadau a gellir eu defnyddio fel menter codi arian i adeiladu cymunedau cryfach, 

mwy bywiog ac annibynnol. Fe'u defnyddir yn aml i arbed gwasanaethau a mwynderau hanfodol fel 

cyfleusterau cymunedol, tafarndai, a siopau, neu gallant ariannu sefydliadau newydd, megis ariannu 

cynlluniau ynni adnewyddadwy a chefnogi prosiectau tyfu bwyd lleol. Mae'r gymuned yn buddsoddi 

drwy brynu cyfranddaliadau a gwneir penderfyniadau yn ddemocrataidd. Mae elw ar 

fuddsoddiadau, a all fod cyn lleied â £50, yn gyfyngedig i sicrhau budd cymunedol dros elw ariannol. 

Mae'r sefydliadau hyn wedi eu gwreiddio yn eu cymunedau ac yn wydn - mae 92% yn dal i fasnachu 

ar ôl 5 mlynedd, o'i gymharu â 42% ar gyfer cwmnïau preifat. Mae gan y model hwn lawer o 

fanteision – mae'n rhoi'r gallu i brosiectau godi arian yn gymharol gyflym gyda chyfalaf hyblyg ac 

amyneddgar y gellir ei ddefnyddio ym mha bynnag ffordd sydd ei angen ar y busnes. Mae'n harneisio 

cefnogaeth y gymuned, gan arwain at fwy o wytnwch a dealltwriaeth o'r cyd-destun lleol a'r heriau 

sy'n ei wynebu. 

Yn dilyn y cyflwyniadau, bu trafodaeth a chwestiynau ac atebion ymhlith y cyflwynwyr a'r 

gynulleidfa, a oedd yn drawsdoriad o sawl sector gwahanol, gyda chynrychiolwyr o bob cwr o 

Gymru. Cafodd pa un a oedd grwpiau cydweithredol yn cael digon o gefnogaeth ei drafod - 

dywedodd Derek o Cwmpas eu bod wedi cael cefnogaeth wych gan Lywodraeth Cymru, ond bod 

llawer o'u gwaith yn cael ei ariannu gan yr UE, a bod angen i'r sector fod yn graff ynglŷn â sut y gall 

barhau i dyfu er mwyn ymateb i'r heriau sy'n wynebu ein cymunedau. Trafodwyd potensial hydro 

bach, a dywedodd Leanne Wood fod hyn yn gwneud synnwyr i Gymru, fel y mae prosiectau 

presennol wedi ei brofi. Trafodwyd cyhoeddiad diweddar prosiect Ynni Cymru, ac mae'r cyfle i 

ymgysylltu â'r gymuned gael ei ymgorffori yn ei lywodraethiant. Roedd yna gwestiwn ynghylch 

benthyca arian yn anghyfreithlon, ac fe gadarnhaodd Ann eu bod wedi canfod ei fod yn broblem 

gynyddol. Ymhlith y pynciau eraill a drafodwyd roedd sut roedd argyfwng costau byw yn effeithio ar 

ymgysylltu â chyfleoedd ymhlith pobl ifanc, sut y gall cyfranddaliadau cymunedol helpu asedau dan 

fygythiad oherwydd yr amodau economaidd, a photensial trafnidiaeth gymunedol ac atebion 

gwresogi cymunedol.  

Caeodd Vikki Howells AS y cyfarfod, a gwahoddodd y gynulleidfa i barhau i ymgysylltu â'r Grŵp 

Trawsbleidiol, wrth iddo barhau i roi llwyfan i fentrau cydweithredol a'r rhai sy'n gweithio i 

ddatblygu'r model ar draws gwahanol sectorau yng Nghymru.  

 


