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Cynulliad Cenedlaethol Cymru / National Assembly for Wales 

Y Grŵp Trawsbleidiol ar Gwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol 

Adroddiad Blynyddol a Chyfrifon 

 

Aelodau 

 

Jeremy Miles AC (Cadeirydd sy’n ymadael) 

Suzy Davies AC  

John Griffiths AC  

Mike Hedges AC  

Mark Isherwood AC  

David J Rowlands AC  

Simon Thomas AC 

 

Ysgrifenyddiaeth 

 

Derek Walker, Canolfan Cydweithredol Cymru 

Ceri-Anne Fidler, Canolfan Cydweithredol Cymru 

 

Cyfarfodydd, presenoldeb a chofnodion: 

 

I gael manylion am y rhai a oedd yn bresennol, dilynwch y lincs i’r atodiadau isod: 

 

 Gorffennaf 2016 – Cymru: Gwlad Gydweithredol 

 Tachwedd 2016 - Hawliau Cymunedol - beth nesaf i Gymru a gwersi o Loegr 

a'r Alban 

 Chwefror 2017 - Ynni Cymunedol - Sut y gall cwmnïau cydweithredol a 

chydfuddiannol arwain y ffordd o ran sefydlu mwy o gynlluniau ynni 

adnewyddadwy yng Nghymru? 

 Tachwedd 2017 - Datblygiad cydweithredol yn y sector bwyd-amaeth yng 

Nghymru 

 

Tryloywder 

Roedd pob cyfarfod yn agored i'r cyhoedd. Cafodd pob cyfarfod ei hysbysebu i’r 

cyhoedd.  

Lobïwyr 

Nid yw'r grŵp wedi cyfarfod gydag unrhyw lobïwyr yn ystod y cyfnod hwn, ar wahân 

i'r ysgrifenyddiaeth 

http://wales.coop/wp-content/uploads/Minutes-of-CPG-on-Co-operatives-and-Mutuals-meeting-291117-.docx
http://wales.coop/wp-content/uploads/Minutes-of-CPG-on-Co-operatives-and-Mutuals-meeting-291117-.docx
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Cyfrifon ar gyfer y cyfnod  

Incwm 

 Cyfraniad gan Ganolfan Cydweithredol Cymru / Co-operatives UK         £ 1053.22  

Cyfanswm Incwm               £1053.22 

 

Gwariant 

 

12/07/2016: Ysgrifenyddiaeth       £ 99.05 

02/11/2016: Ysgrifenyddiaeth       £393.91 

28/02/2017: Ysgrifenyddiaeth       £213.51 

29/11/2017: Ysgrifenyddiaeth       £346.75 

Cyfanswm gwariant               £1053.22 
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Atodiad A: Cofnodion Cyfarfodydd 

 

Gorffennaf 2016 

 

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  

 

Ysgrifenyddiaeth 

Derek Walker  

Ceri-Anne Fidler  

 

Arsylwi 

Adam Davies 

Matthew Close 

 

Agorodd Jeremy Miles y cyfarfod am 09:13. 

 

Penodi Cadeirydd ac Ysgrifennydd yn ffurfiol  

 

Penododd y cyfarfod Jeremy Miles yn ffurfiol yn gadeirydd y grŵp ac ailbenodwyd 

Canolfan Gydweithredol Cymru yn ysgrifenyddiaeth.  

 

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

y dyfodol  

 

Roedd y pynciau yr oedd gan y grŵp ddiddordeb mewn ymchwilio iddynt 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 Dinesig  
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• Addysg 

 

Cafwyd trafodaeth ynglŷn â’r 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 hwn yn cael ei ddosbarthu i'r holl aelodau ar gyfer adborth. 

 Canolfan Cydweithredol Cymru i ddosbarthu ymhlith aelodau'r grŵp 

adroddiad Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru a'r 

wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o ran rhoi argymhellion yr 

adroddiad ar waith. 

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

cwmnïau cydweithredol a chydweithio rhwng Gweision Sifil Llywodraeth 

Cymru a staff Cynulliad Cenedlaethol Cymru.  

 Awgrymodd HI-D gynnal digwyddiad symposiwm yn Ffair Aeaf Frenhinol 

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

y sector amaethyddiaeth yn y dyfodol. Canolfan Cydweithredol Cymru i 

edrych ar ddichonoldeb gwneud hyn.  

 Canolfan Cydweithredol Cymru i edrych ar y posibilrwydd o gynnal cyfarfod 

ar y cyd neu wneud darn o waith ar y cyd â'r Grŵp Trawsbleidiol ar Ynni 

Cynaliadwy. 

 Canolfan Cydweithredol Cymru i gysylltu â Masnach Deg Cymru ynglŷn â 

chynnwys elfen gydweithredol yn y statws Masnach Deg. 

 

Cyfarfodydd y grŵp yn y dyfodol 

 

Canolfan Cydweithredol Cymru i gysylltu â'r cadeirydd i bennu dyddiad ar gyfer 

cyfarfod y Grŵp Trawsbleidiol yn yr Hydref. 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 09:52 
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Tachwedd 2016 

 

Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Gwmnïau Cydweithredol a 

Chydfuddiannol  

 

Pumed Tymor y Cynulliad, Cyfarfod Dau - 15 Tachwedd 2016 

 

Ystafell Fideogynadledda, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 

Aelodau’r Cynulliad yn bresennol 

Jeremy Miles AC 

Hannah Blythyn AC 

Lee Waters AC  

 

Ysgrifenyddiaeth 

Matthew Close - Canolfan Cydweithredol Cymru  

David Madge – Canolfan Cydweithredol Cymru 

Catherine Evans – Canolfan Cydweithredol Cymru 

Alex Bird - Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru  

 

Yn bresennol  

Adrian Roper - Cartrefi Cymru 

Sue Whittaker - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Gary Smith - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Craig Lawson – Swyddfa Suzy Davies AC 

Luke Young - Swyddfa Jeremy Miles AC 

Dan Gregory – Social Enterprise UK 

Karen Wilkie – Y Blaid Gydweithredol 

Becky Kisnorbo - My Life, My Choice Co-operative 

 

Ymddiheuriadau 

Peter Williams - Cymdeithas Ymddiriedolaethau Datblygu Cymru 

Simon James - Interlink Rhondda Cynon Taf 

 

 

Agorodd Jeremy Miles y cyfarfod am 12:30. 

 

Cofnodion y cyfarfod diwethaf 

 

Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod blaenorol.  

 

Roedd y materion yn codi fel a ganlyn: 
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 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 hwn yn cael ei ddosbarthu i'r holl aelodau ar gyfer adborth. Mae hyn ar yr 
agenda i'w drafod. 

 Canolfan Cydweithredol Cymru i ddosbarthu ymhlith aelodau'r grŵp adroddiad 
Comisiwn Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru a'r wybodaeth 
ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o ran rhoi argymhellion yr adroddiad ar waith. 
Cam gweithredu wedi'i gwblhau. 

 Byddai aelodau'r grŵp yn ystyried y ffordd orau o wella lefel gwybodaeth cwmnïau 
cydweithredol a chydweithio rhwng Gweision Sifil Llywodraeth Cymru a staff 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru. I'w drafod yn y cyfarfod. 

 Awgrymodd HI-D gynnal digwyddiad symposiwm yn Ffair Aeaf Frenhinol Cymru i 
gasglu syniadau ar sut y gellir defnyddio'r mudiad cydweithredol yn y sector 
amaethyddiaeth wrth symud ymlaen. Canolfan Cydweithredol Cymru i edrych ar 
ddichonoldeb gwneud hyn. Mae Canolfan Cydweithredol Cymru wedi cysylltu â 
Chymdeithas Sefydliadau Amaethyddol Cymru, sef corff seilwaith ar gyfer 
cwmnïau cydweithredol amaethyddol. Nid ydynt yn gwneud llawer o waith 
datblygu ar hyn o bryd. Fodd bynnag, maent yn awyddus i ymchwilio i sut y 
gallem gydweithio. Un o'r awgrymiadau ar y cynllun gwaith yw comisiynu papur 
cwmpasu ar y posibilrwydd o ddatblygu cwmnïau cydweithredol yn y sector 
amaethyddol yng Nghymru.  

 Canolfan Cydweithredol Cymru i edrych ar y posibilrwydd o gynnal cyfarfod ar y cyd 
neu wneud darn o waith ar y cyd â'r Grŵp Trawsbleidiol ar Ynni Cynaliadwy. Rydym 
wedi cysylltu â'r Grŵp Trawsbleidiol ar Ynni Cynaliadwy. Roedd ei bwyllgor trefnu 
yn mynd i drafod hyn yn ei gyfarfod nesaf a dod yn ôl atom. 

 Canolfan Cydweithredol Cymru i gysylltu â Masnach Deg Cymru ynglŷn â chynnwys 
elfen gydweithredol yn y statws Masnach Deg. Nid oes elfen gydweithredol 
benodol wedi'i chynnwys yn y statws, ond mae egwyddorion cydweithredu yn 
gyffredin drwyddo draw. Nid Masnach Deg Cymru sy’n pennu'r statws chwaith: 
mae'n cael ei bennu gan y Sefydliad Masnach Deg yn Llundain. Dywedodd 
Masnach Deg Cymru y byddai’n fodlon dod i gyfarfod o'r grŵp yn y dyfodol i 
drafod ei waith, a sut y gallem weithio'n nes at ein gilydd o bosibl. Dywedodd 
Masnach Deg Cymru hefyd ei fod yn gweithio ar brosiect newydd 'Masnach Deg 
yw fy Musnes' er mwyn cefnogi busnesau yng Nghymru i fabwysiadu polisïau 
Masnach Deg. Mae’n dal i lunio'r prosiect ac yn hapus i dderbyn mewnbwn. 

 

 

Hawliau Cymunedol a Throsglwyddo Asedau Cymunedol: Sut y gallwn greu 

fframwaith Hawliau Cymunedol cydlynol i Gymru? 

 

Rhoddodd DG gyflwyniad ar y sefyllfa hawliau cymunedol yn Lloegr a'r Alban.  Mae 

copi o'r cyflwyniad ynghlwm yn yr e-bost ynghyd â'r cofnodion.  

 

Cafwyd trafodaeth agored yn dilyn y cyflwyniad: 
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 Gofynnodd LW ai dull gweithredu Llywodraeth Cymru yn syml oedd cymryd y 

rhannau gorau o'r hyn a ddigwyddodd yn Lloegr, a chael gwared â’r darnau 

gwaethaf 

 Gofynnodd AR a oedd angen fframwaith penodol os ydym eisoes yn gallu 

gwneud llawer o'r hyn a fyddai ynddo. 

 Dywedodd AR hefyd y byddai'n fwy dymunol creu llwyfan polisi oddi ar 

Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru), yn hytrach na rhywbeth a 

fenthycwyd o Loegr. 

 Soniodd SW am y profiadau y mae Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar 

Ogwr wedi’u cael wrth drosglwyddo asedau.  

 

Blaenraglen waith y Grŵp Trawsbleidiol 

 

Gofynnwyd i'r Aelodau pa bynciau yr hoffent ymchwilio iddynt yn y tri chyfarfod 

nesaf yn 2017.  

 

Awgrymodd LW Amaethyddiaeth, Ynni a Thai, gan fod tyniant yn y tri maes hyn 

eisoes. 

 

Cytunodd AB fod Amaethyddiaeth a Physgodfeydd yn bwysig iawn, yn enwedig yn 

wyneb gadael yr Undeb Ewropeaidd a'r goblygiadau a'r cyfleoedd posibl a allai godi 

yn sgil hynny.  

 

Awgrymodd AR fod gofal cymdeithasol a chwmnïau cydweithredol yn faes i edrych 

arno, ac y gallai’r rhwydwaith cyd-gynhyrchu yng Nghymru helpu gyda hyn. 

 

Dywedodd CL fod y Fargen Ddinesig yn amlygu ei hun iddo ef. 

 

Diolchodd JM i'r aelodau am eu cyfraniad. Bydd JM / Canolfan Cydweithredol Cymru 

nawr yn trafod yr awgrymiadau a gyflwynwyd ac yn llunio blaenraglen waith.  

 

Unrhyw fater arall 

 

Canolfan Cydweithredol Cymru i gysylltu â'r cadeirydd i bennu dyddiad ar gyfer 

cyfarfodydd nesaf y Grŵp Trawsbleidiol yn y Flwyddyn Newydd.  

 

Daeth y cyfarfod i ben am 13.30 
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Chwefror 2017 

 

Grŵp Trawsbleidiol Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar Gwmnïau Cydweithredol a 

Chydfuddiannol  

 

Pumed Tymor y Cynulliad, Cyfarfod Dau – 27 Chwefror 2017 

 

Ystafell Fideogynadledda, Tŷ Hywel, Cynulliad Cenedlaethol Cymru 

 

Aelodau’r Cynulliad yn bresennol 

Jeremy Miles AC 

Lee Waters AC  

Jenny Rathbone AC 

Vikki Howells AC 

Huw Irranca-Davies AC 

 

Ysgrifenyddiaeth 

Matthew Close - Canolfan Cydweithredol Cymru  

Derek Walker – Canolfan Cydweithredol Cymru  

Catherine Evans – Canolfan Cydweithredol Cymru 

 

Yn bresennol 

Sue Whittaker - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Ceri Williams - Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr 

Luke Young - Swyddfa Jeremy Miles AC 

Karen Wilkie – Y Blaid Gydweithredol 

Dan McCallum, Awel Aman Tawe  

Alex Bird - Cwmnïau Cydweithredol a Chydfuddiannol Cymru 

James Wright - Co-operatives UK 

Carly McCreesh - Canolfan Cydweithredol Cymru 

Shea Jones - Y Sefydliad Materion Cymreig 

Amy Bainton - Ffederasiwn Busnesau Bach 

Joe Bryant - Ceidwadwyr Cymreig 

Makayla Donigan – Swyddfa David Melding AC 

Jeff Bratten-Wilson - Anabledd Cymru 

Robert Proctor - Ynni Cymunedol Cymru 

Gareth Tucker - Cynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe 

 

Ymddiheuriadau 

Adrian Roper - Cartrefi Cymru 

Simon Thomas AC 

Neil Hamilton AC 

Ann Jones AC 
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Agorodd Jeremy Miles y cyfarfod am 12:30. 

Cofnodion y cyfarfod diwethaf a materion yn codi 

 

Gwnaed nodyn o'r cofnodion y byddai dau gyfarfod nesaf y grŵp yn edrych ar 

Fargeinion Dinesig ac amaethyddiaeth yn y drefn honno.  

 

Trosolwg byr o brosiect Cyfrannau Cymunedol Cymru 

 

Cyflwynodd y Cadeirydd Carly McCreesh o Ganolfan Cydweithredol Cymru, a 

roddodd gyflwyniad byr ar brosiect Cyfranddaliadau Cymunedol Cymru. 

 

Ynni cymunedol: Sut y gall cwmnïau cydweithredol a chydfuddiannol arwain y ffordd 

o ran sefydlu mwy o gynlluniau ynni adnewyddadwy yng Nghymru? 

 

Rhoddodd Dan McCallum o Awel Aman Tawe (AAT) gyflwyniad ar eu gwaith yn 

sefydlu dau gwmni cydweithredol ynni, Egni ac Awel.  

 

Trafodaeth bord gron 

 

Cafwyd trafodaeth bord gron yn dilyn y ddau gyflwyniad: 

 

• Gofynnodd JM am ymgysylltu â'r gymuned, ac a fu gwrthwynebiad i'r 

prosiectau ar y dechrau 

o Dywedodd DM y bu rhywfaint o wrthwynebiad cryf yn ystod y cyfnod 

ymgynghori cychwynnol yn ôl yn 2000, dan arweiniad nifer fach o bobl. 

Nododd fod y gwrthwynebiad wedi lleihau dros gyfnod o amser, diolch 

yn rhannol i ymgyfarwyddo â phŵer gwynt, a hefyd y stori gadarnhaol, 

gref yn gysylltiedig â'r cynnig o gyfranddaliadau. 

• Cofnododd LW ei edmygedd o waith Awel Aman Tawe. 

• Gofynnodd JR i ba raddau yr oedd y rhwystrau'n ymwneud â’r anallu i 

gysylltu adnoddau naturiol i gynhyrchu trydan, a'i gynhyrchu i gymunedau 

lleol ei werthu'n uniongyrchol, yn hytrach na’i werthu i'r grid fel sy’n 

digwydd ar hyn o bryd. 

o  Mae rheoliadau'r DU yn ei gwneud yn anodd iawn i werthu’n lleol. 

Cydnabuwyd y byddai gwerthu’n uniongyrchol i gymunedau lleol yn 

gwneud bywyd yn haws i brosiectau, gan y gallai pobl gael mwy o ran 

bersonol mewn datblygiadau pe bai'n effeithio'n uniongyrchol ar eu 

biliau ynni.  

• Dywedodd GT nad oedd y newidiadau yn y Tariffau Cyflenwi Trydan wedi 

helpu, a gofynnodd beth a allai Cynulliad Cenedlaethol Cymru / 
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Llywodraeth Cymru ei wneud i helpu cynlluniau lleol yn ystod y cyfnod 

cynllunio? 

o Cydnabu DM fod y gefnogaeth yn gwella, a bod yn rhaid i'r rhai sy'n 

asesu ceisiadau cynllunio bwyso a mesur nifer o ffactorau. Gofynnodd 

pa bwysau materol a oedd yn cael ei roi ar gwmni cydweithredol sy'n 

cyflwyno ceisiadau dros gynllun preifat. Soniodd am enghraifft o dendr 

a gyflwynwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru nad oedd yn arbennig o 

gyfeillgar i grwpiau ynni cymunedol a oedd â diddordeb mewn gwneud 

cais. 

o Cyfeiriodd RP hefyd at dendr mwy yr oedd Ynni Cymunedol Cymru yn 

gweithio arno nad oedd chwaith yn ystyried cwmnïau cydweithredol fel 

model cyflenwi posibl.   

• Nododd HI-D fod llawer o ffermydd gwynt yn ei etholaeth yn Ogwr, a'u 

bod yn eiddo i gwmnïau rhyngwladol mawr. Dywedodd fod angen model 

buddsoddi a fyddai'n caniatáu i gymunedau fuddsoddi mewn cynlluniau 

mwy o faint yn fwy rhwydd.  

o Cyfeiriodd DM yn ôl at dendr Cyfoeth Naturiol Cymru y soniodd 

amdano’n gynharach, gan ddweud ei fod yn etholaeth HI-D, ac mai un 

syniad oedd y posibilrwydd i grwpiau ieuenctid / ysgolion wneud cais 

am grant y gallent ei ddefnyddio i brynu cyfranddaliadau. A allai 

Llywodraeth Cymru dargedu cyllid tuag at hyn? 

• Gofynnodd Alex Bird pa gyfleoedd a oedd yn bodoli ar gyfer gweithio 

mewn partneriaeth yn yr ardal hon, yn enwedig ar gyfer cael awdurdodau 

lleol i gymryd rhan? Awgrymodd mai un cyfle iddyn nhw fyddai benthyca 

arian (o gofio y gallant gael gafael ar gyllid ar gyfradd llog is), a buddsoddi 

mewn cynlluniau lleol, a thrwy hynny gefnogi'r cynllun a chael cyfradd 

enillion ffafriol. 

o Dywedodd GT fod Cyngor Dinas a Sir Abertawe wedi buddsoddi yn y 

cynnig o gyfranddaliadau Cynllun Ynni a Menter Cymunedol Abertawe 

(SCEES). 

• Tynnodd DW sylw at gronfeydd posibl yr UE, a oedd heb eu gwario ar hyn 

o bryd, ac sy’n cael eu hailddyrannu i brosiectau eraill. Gofynnodd beth y 

gallem ei wneud i ddefnyddio rhywfaint o hyn i hyrwyddo datblygu 

capasiti ymhlith grwpiau ynni cymunedol lleol 

o Dywedodd RP fod y rhwyg rhwng cyllid grant a Thariffau Cyflenwi 

Trydan yn golygu nad oedd llawer o gynlluniau wedi cael gafael ar 

grantiau. Mae diddordeb cynyddol mewn gwneud hynny nawr gan fod 

Tariffau Cyflenwi Trydan yn llai gwerthfawr. 

• Gofynnodd JB i RP pa fodelau rhanberchnogaeth yr oeddent yn 

canolbwyntio arnynt. Gofynnodd hefyd a oedd rôl i gronfeydd budd i’r 

gymuned ei chwarae o hyd  

• Gofynnodd JW a oedd y protocol rhanberchnogaeth yn arf defnyddiol yng 

Nghymru   



Tudalen 11 o 11  
 

o Dywedodd DM fod y protocol wedi'i ddatblygu o dan Gynllun Ynni 

Cymunedol Llywodraeth ddiwethaf y DU (sydd wedi mynd yn dawel). 

Dywedodd hefyd fod gan yr Alban brotocol mwy cadarnhaol ...  

• Dywedodd SW fod gan Gyngor Bwrdeistref Sirol Castell-nedd Port Talbot 

gynllun trefnus iawn mewn perthynas â datblygiadau adnewyddadwy 

preifat, lle maent yn cymryd cryn dipyn o'r elw ac yn ei roi yn ôl i gronfa 

cynlluniau budd i’r gymuned leol.  

o Dywedodd DM y byddai'n well ganddo weld mwy o gynlluniau 

rhanberchenogaeth yn hytrach na model Castell-nedd Port Talbot 

• Gofynnodd JB a oedd pryder gyda chynigion cyfranddaliadau cymunedol 

bod pobl leol sy’n buddsoddi mewn cynlluniau yn cael eu disodli gan bobl 

o Lundain neu bobl eraill nad ydynt yn byw yn lleol yn buddsoddi yn y 

cynlluniau.  

o Dywedodd DM, er hynny, un bleidlais un aelod fyddai’r drefn waeth 

faint fyddai’n cael ei fuddsoddi, a bod manteision o gael ystod 

amrywiol o bobl yn buddsoddi yn y cwmni cydweithredol 

o Dywedodd JW hefyd y byddai'r FCA yn cadw golwg ar bethau felly, a 

bod yn rhaid i gymdeithasau sicrhau bod eu diben cymunedol yn 

flaengar bob amser.  

• Gofynnodd Amy Bainton sut y gallai busnesau bach a chanolig chwarae 

mwy o ran yn y gwaith hwn 

o Dywedodd DM fod nifer o fusnesau bach a chanolig wedi buddsoddi 

yn Awel. Dywedodd fod buddsoddi mewn ynni adnewyddadwy yn 

helpu eu proffil, ac o bosibl eu hadroddiad effeithlonrwydd carbon. 

Dywedodd DM hefyd y gallai busnesau bach a chanolig roi profiad a 

chyngor busnes i grwpiau. 

 
 

Unrhyw fater arall 

 

Canolfan Cydweithredol Cymru i gysylltu â'r cadeirydd i bennu dyddiad ar gyfer 

cyfarfodydd nesaf y Grŵp Trawsbleidiol. 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 13.50 

 


