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CRONFA GYMUNEDOL Y LOTERI GENEDLAETHOL 

THE NATIONAL LOTTERY COMMUNITY FUND 
 

COFNODION CYFARFOD HANNER CANFED A CHYNTAF PWYLLGOR CYMRU  

Dydd Mawrth 11 Chwefror 2020 

Swyddfa Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol, 10fed Llawr, Tŷ Helmont, Ffordd 
Churchill, Caerdydd, CF10 2DY  

10.45 – 14.30 
 

Aelodau pwyllgor: 

Adrian Webb (Cadeirydd Cymru) 

Rona Aldrich (Aelod Pwyllgor Cymru) 

Sian Callaghan (Aelod Pwyllgor Cymru)  

Nicola Russell-Brooks (Aelod Pwyllgor Cymru)  

Helen Wilkinson (Aelod Pwyllgor Cymru)  

 

Staff: 

John Rose (Cyfarwyddwr Cymru) 

Ruth Bates (Pennaeth Cyfathrebu)  

Andrew Owen (Pennaeth Ariannu) 

Rob Roffe (Pennaeth Gwybodaeth a Dysgu)  

Awel Jones (Swyddog Gweithredol, Llywodraethu - cofnodion)  

Andrew Brown (Rheolwr Ariannu) - (Eitem 5 a 6 yn unig)  

Ewan Davison (Rheolwr Gwybodaeth a Dysgu) – (Eitem 7 yn unig)  

Jo Woodall (Rheolwr Gwybodaeth a Dysgu) – (Eitem 7 yn unig)  

 

1.1      Croeso gan y Cadeirydd ac ymddiheuriadau absenoldeb  

 

1.1.1 Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan aelod 

newydd Pwyllgor Cymru, Fadhili Maghiya, oherwydd i'r cysylltiad Cynadledda Fideo 

methu â gweithio.  

 

1.2 Adolygiad o Gofnodion Cyfarfod Pwyllgor Cymru a gynhaliwyd 3 Rhagfyr 2020 

(WBM 20/01) a Materion yn Codi 

 

1.2.1 Cadarnhaodd y Pwyllgor eu bod yn hapus gyda'r cofnodion blaenorol.  

 

1.2.2 Pwysleisiodd y Pwyllgor bwysigrwydd trefnu'r cyfarfod gydag Adam Price AC.  

 

1.3    Nodyn o benderfyniadau a wnaed trwy weithdrefn ysgrifenedig 

 

1.3.1 Ni wnaed unrhyw benderfyniadau trwy weithdrefn ysgrifenedig.  

 

1.4   Datganiadau Buddiant  

 

1.4.1 Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant.  

 

2 Diweddariad ar Bortffolio Cymru (Cyflwyniad)  
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2.1 Diweddarodd AO y pwyllgor ar y trosolwg ariannu gan nodi cyfraddau llwyddiant 

rhaglenni. Tynnodd AO sylw at yr ôl-groniad ar raglen Arian i Bawb y Loteri 

Genedlaethol oherwydd bod nifer is o geisiadau'n mynd trwy'r system yn ystod y broses 

o gyflwyno'r GMS. Mae'r ôl-groniad hwn yn lleihau nawr bod GMS wedi'i roi ar waith yn 

llwyddiannus.  

 

2.2 Cadarnhaodd AO y gyllideb grant ar gyfer 2020/21 a gyflwynwyd ac y cytunwyd arni 

gan y Pwyllgor yng nghyfarfod blaenorol Pwyllgor Cymru ym mis Rhagfyr. Ychwanegodd 

JR fod y gyllideb hon ar gyfer ariannu'r Loteri Genedlaethol yn unig. Hysbysodd RA y 

Pwyllgor, oherwydd y tanwariant yn y Pwyllgor rhaglenni gwledig diweddar, bod yna 

ymrwymiad cymedrol.  

 

2.3 Diweddarodd RB y Pwyllgor ar y targedau ymgysylltu a pherfformiad a thynnu sylw at 

ganlyniadau arolwg AC a ddangosodd ostyngiad bach mewn cynefindra ond roedd yn 

ffafriol iawn fel arall.  Mae hyn yn bennaf oherwydd y newid i'n henw a logo. Nododd y 

Pwyllgor fod y canlyniadau'n gadarnhaol o ystyried amgylchiadau'r cyfnod.  

 

2.4 Cyflwynodd RB uchafbwyntiau'r cyfryngau gan nodi y bydd rhai o'r grantiau 

llwyddiannus o Ddathlu 25 Loteri Genedlaethol yn cael eu cyhoeddi ar 14 Chwefror. 

Roedd y pen-blwydd yn 25 yn uchafbwynt digidol y chwarter hwn gan gynnwys 

animeiddiad gan Aardman a ffilm ddigrif yn cynnwys enwogion. Ymhlith yr 

uchafbwyntiau eraill a nodwyd oedd nifer cynyddol y cynnwys fideo a gynhyrchir i 

dynnu sylw at brosiectau ledled Cymru, yn ogystal â mwy o wrandawyr i bodlediad 

Trydydd Sector mewn Golwg.   

 

2.5 Cyflwynodd RB y cynlluniau cyfathrebu parhaus ac sydd ar ddod, gan dynnu sylw at 

lansiad meddal rhaglen Taclo Digartrefedd ar 29 Ionawr.  

 

2.6 Cafwyd trafodaeth yn canolbwyntio ar ychwanegiadau Cronfa Gweithredu Hinsawdd. 

Nododd JR y cafwyd adborth cadarnhaol ar hyn hyd yn hyn gyda'r posibilrwydd o rownd 

arall o ychwanegiadau flwyddyn nesaf. Awgrymodd AW y dylid edrych ar hyn mewn 

mwy o fanylder mewn cyfarfod Pwyllgor yn y dyfodol - Gweithredu JR  

 

2.7 Cafwyd trafodaeth bellach ar bwysigrwydd canolbwyntio ar faterion amgylcheddol ac 

addasu newid yn yr hinsawdd. Nododd RR fod yr amgylchedd yn thema Gwybodaeth a 

Dysgu flwyddyn nesaf.  

 

2.8 Rhoddodd RR ddiweddariad gan y tîm Gwybodaeth a Dysgu gan dynnu sylw at yr isod:  

 

• Mewn partneriaeth â Severn Wye a Bro byddwn yn cynnal y digwyddiad Budd-

ddeiliad Dyfodol Gwledig ar 13 Mawrth yn y Fenni, gan hyrwyddo eu gwaith a 

thynnu sylw at werth datblygu cymunedol yng nghefn gwlad Cymru.  

 

• Mae Calan DVS wedi cyflwyno'r cynllun COMPASS sef prosiect unigryw sy'n gweithio 

gyda theuluoedd a ddewisodd aros gyda'i gilydd er gwaethaf problemau gyda cham-

drin domestig ac sydd wedi'i werthuso gan Iechyd Cyhoeddus Cymru. Fe drefnom 

gyflwyniad llwyddiannus rhwng Calan a Swyddfa Archwilio Cymru (WAO), sy'n 

canolbwyntio ar ymyriadau Trais yn y Cartref yn llwyddiannus trwy eu cyfnewid 

Arfer Da. Bydd Calan yn cyflwyno mewn dwy seminar WAO ym mis Ebrill ac maent 

hefyd yn rhannu eu dysgu gyda Hwb Cymorth ACE, yn ogystal ag arddangos y 
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gwahaniaeth maen nhw wedi'i wneud mewn digwyddiad yn y Senedd ym mis 

Mehefin a noddir gan Jeremy Miles.  Gobeithiwn ddilyn hyn trwy wneud cyflwyniad 

rhwng WAO a Safer Lives, prosiect a gefnogwyd gennym trwy ein Portffolio Deyrnas 

Unedig sy'n gweithredu ym Merthyr sy'n canolbwyntio ar weithio gyda'r sawl sy'n 

cyflawni trais yn y cartref.  

Gofynnodd AW i sicrhau ei fod yn cael ei wahodd i ddigwyddiad Jeremy Miles - 

Gweithredu AJ 

 

• Bydd y Gwerthusiad Buddsoddi Lleol yn cael ei lansio yn y Senedd heddiw (11 

Chwefror). Gwahoddir aelodau'r pwyllgor i ymweld â phrosiectau Buddsoddi Lleol.  

 

• Byddwn yn cynnal y digwyddiad Helpu Teuluoedd sy'n Gweithio yng Nghaerdydd ar 

26 a 27 Chwefror. Bydd y prosiectau Sgiliau Trydydd Sector yn ymgynnull ddechrau 

mis Mawrth a fydd yn gyfle i ymgysylltu â llwyddiant y prosiectau a byddwn yn 

adrodd ar hyn i'r Pwyllgor ym mis Mehefin.  

 

2.9 Rhoddodd RR ddiweddariad ar ein hamgylchedd allanol gan sôn am yr isod:  

 

• Diweddariad Etholiad Cyffredinol Rhagfyr  

• Amwysedd dros lefel y ddirprwyo i Lywodraeth Cymru wrth weinyddu cronfeydd 

Ffyniant a Rennir yng Nghymru.  

• Newidiadau staff WCVA  

• Setliad Llywodraeth Leol o £4.5 biliwn ar gyfer ariannu craidd i awdurdodau lleol 

ledled Cymru.  

• Diweddariad Tlodi Plant   

 

2.10 Rhoddodd JR ddiweddariad ar ddatblygiadau mewnol gan sôn am y canlynol:  

 

• Opsiynau llety ar gyfer y swyddfa newydd gan fod y brydles yn Nhŷ Helmont yn dod 

i ben ym mis Tachwedd 2020. 

• Mae Cynllun Gweithredu Strategol y Gronfa'n cael ei ddiweddaru ar hyn o bryd i 

gwmpasu'r cyfnod 2020-23.  

• Fe'n hysbysir yn ddibynadwy bod y cyfarwyddiadau polisi ar gyfer Cyfrifon Banc 

Segur ac Arian y Loteri Genedlaethol wedi'u cytuno ac y byddant yn cael eu 

cyhoeddi cyn bo hir.  

• Mae'r ffigurau diweddaraf o Camelot yn nodi gwelliant parhaus mewn incwm o'r 

Loteri Genedlaethol. Nid oes unrhyw newidiadau i gyllidebau wedi'u cymeradwyo 

hyd yma, ond bydd y sefyllfa hon yn cael ei hadolygu gan ein tîm cyllid yn fuan.  

• Yn dilyn oedi i’r broses recriwtio mae penodiad Adrian wedi’i ymestyn 6 mis. Nid 

yw'r ymarfer recriwtio ar gyfer Cadeiryddion y DU, Lloegr a'r Alban wedi dod i ben 

eto. Gobeithiwn ddechrau recriwtio eto i Bwyllgor Cymru cyn bo hir.  

 

3. Gwneud penderfyniadau Cefnogi Syniadau Gwych  

 

3.1 Cyflwynodd AO y papur yn gofyn i Bwyllgor Cymru ystyried yr adroddiad asesu a 

phenderfynu a ddylid dyfarnu grant i Rwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru trwy raglen Cefnogi 

Syniadau Gwych. Gwahoddodd AO y Pwyllgor i roi ei sylwadau ar y prosiect.  

 

3.2 Pwysleisiodd y Pwyllgor eu bod yn hoffi'r cynnig ac roeddent yn teimlo bod angen y 

prosiect, ond fe dynnon nhw sylw at sawl pryder. Yn gyntaf, teimlwyd bod angen 
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partneriaethau ac ymgysylltu â sectorau eraill gan fod gormod o ffocws ar ymgysylltu ag 

Awdurdodau Lleol. Awgrymodd y Pwyllgor ymgysylltu â Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus 

fel partneriaid strategol allweddol. Teimlai'r Pwyllgor hefyd fod y prosiect yn rhy 

uchelgeisiol yn gweithio gyda'r 22 Awdurdod Lleol ac y byddai'n fuddiol cychwyn y prosiect 

ar raddfa lai yn gyntaf.  

 

3.3 Oherwydd y pwyntiau uchod, penderfynodd y Pwyllgor beidio â dyfarnu'r grant, ond fe 

awgrymon nhw gael sgwrs fanwl â Rhwydwaith Cyd-gynhyrchu Cymru i drafod pryderon ac 

awgrymiadau'r Pwyllgor ac ystyried ailgyflwyno.  

 

4. Cynllun gweithredu drafft y DU-gyfan 2020-23 a Chynllun Busnes drafft Cymru 2020-

21 (cyflwyniad)  

 

4.1 Rhoddodd JR gyflwyniad ar gynllun gweithredu drafft y DU gyfan am y 3 blynedd nesaf 

gan dynnu sylw at ein hegwyddorion wrth symud ymlaen yn ogystal â'n nodau a'n meysydd 

ffocws strategol.  

 

4.2 Tynnodd JR sylw hefyd at brif bwyntiau Cynllun Busnes drafft Cymru ar gyfer y 

flwyddyn i ddod, gan gynnwys yr isod:  

 

• Cyflwyniad rhaglenni ariannu yng Nghymru, gan gynnwys micrograntiau lle mae 

cyfle i wledydd roi cynnig ar rywbeth gwahanol. Bydd prosiectau pobl hefyd nawr 

ar agor i bawb yn hytrach na phrosiectau Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol yn 

unig.  

• Edrych ar ddysgu, gwella ac ymgynnull prosiectau o Helpu Teuluoedd sy'n Gweithio, 

Taclo Digartrefedd a Chefnogaeth Trydydd Sector. 

• Datblygu rhaglenni ariannu newydd fel y Gronfa Pobl Ifanc ac arian o gyfrifon banc 

segur.  

• Gwaith yn y dyfodol i'r tîm Cyfathrebu gan gynnwys mwy o waith materion 

cyhoeddus a digwyddiadau fel y Cinio Mawr a'r 3ydd Moment Fawr.  

• Datblygiadau mewnol parhaus megis recriwtio swyddogion anweithredol, ymweliad 

bwrdd y DU â Chymru ar 24 a 25 Mehefin, adleoli swyddfa Caerdydd a newidiadau 

i'n llinell gyngor.  

 

4.3 Cafwyd trafodaeth ar gynlluniau ar gyfer ymweliad bwrdd y DU. Cadarnhaodd JR ein 

bod am gynnal yr ymweliad naill ai yn ardal Caerdydd neu Abertawe.  

 

Cinio 

 

Ymunodd AB â'r cyfarfod  

 

5. Diweddariad Cymunedau'r Arfordir  (WBM 20/03)  

 

5.1 Cyflwynodd AB y papur sy'n adrodd ar y sefyllfa bresennol o ran chweched rownd 

Cronfa Cymunedau'r Arfordir. Tynnodd AB sylw at ddau wahaniaeth allweddol o rowndiau 

blaenorol Cronfa Cymunedau'r Arfordir:  

 

1. Cytunwyd â Llywodraeth Cymru, os bydd y chweched rownd yn mynd yn ei blaen, y 

bydd proses ymgeisio un cam yn cael ei gyflwyno gyda sgwrs gydag ymgeiswyr 

ymlaen llaw yn yr un modd â rhaglen Pawb a'i Le. Mae hyn oherwydd profiad o 
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rowndiau blaenorol Cronfa Cymunedau'r Arfordir sy’n awgrymu na fydd dull 

‘canolfan asesu’ cam un bellach yn addas at y diben oherwydd y nifer uchel o 

geisiadau.  

 

2. Mae Llywodraeth Cymru wedi nodi y byddant yn cymryd mwy o arweiniad ar y 

rhaglen i wneud Cronfa Cymunedau'r Arfordir yn fwy integredig â blaenoriaethau 

polisi a mentrau ariannu eraill Llywodraeth Cymru.  Bydd ffocws penodol ar 

adfywio canol trefi gyda 50% o'r gyllideb yn canolbwyntio ar hyn.  

 

5.2 Trafododd y Pwyllgor bwysigrwydd cadw agwedd gymunedol y rhaglen gan ystyried y 

pwyslais ar adfywio canol trefi, a hefyd gwerth cefnogi swyddi medrus o ansawdd da. 

Nododd AB y bydd eglurder pellach ar gynigion Llywodraeth Cymru ar hyn yn cael ei drafod 

mewn cyfarfod yr wythnos hon.  

 

5.3 Nododd y Pwyllgor hefyd y bydd cynghorwyr allanol i'r Pwyllgor gwneud 

penderfyniadau yn hanfodol.  

 

5.4 Trafodwyd y risgiau posibl ar yr adeg y cyhoeddir yr ariannu oherwydd etholiad y 

flwyddyn nesaf.  

 

6. Diweddariad ar gydraddoldeb (WBM 20/04)  

 

6.1 Cyflwynodd AB y papur yn diweddaru’r Pwyllgor ar y cynnydd a wnaed mewn perthynas 

ag amcanion Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysiant (EDI) yn 2018/19 ac amlinellu 

camau i wella arnynt yn 2019/20 a 2020/21.  

 

6.2 Nododd AB y bu cynnydd da yng Nghymru, ond wrth edrych ar Atodiad A y papur mae'n 

dangos nad yw cyfraddau llwyddiant ceisiadau lleiafrifol yn gwella. Fodd bynnag, mae yna 

ffactorau eraill y dylid eu hystyried wrth edrych ar y data hwn gydag AB yn pwysleisio bod 

cyfraddau llwyddiant ceisiadau yn gyffredinol wedi gostwng. Nodwyd hefyd bod angen i ni 

wneud gwelliannau o hyd o ran cadernid ein data gan fod GMS newydd gael ei roi ar waith.  

 

6.3 Nododd y Pwyllgor fod angen i ni sicrhau ein bod yn hygyrch i gymuned teithwyr ‘Sipsi 

Roma’. Nododd AB ein bod yn rhoi ffocws ychwanegol ar hyn gan mai nhw yw'r gymuned 

anoddaf i ymgysylltu â hi.  

 

6.4 Amlygodd JR y byddwn yn canolbwyntio ymhellach ar gyfranogiad pobl ifanc a bydd 

cefnogaeth allanol yn cael ei darparu ar gyfer rhaglen Cronfa Pobl Ifanc. Mae ein Pennaeth 

Llais Ieuenctid yn Lloegr, Joanne Rich, yn ymgysylltu â'r panel pobl ifanc.  

 

Gadawodd AB y cyfarfod 

 

Ymunodd JW ac ED â'r cyfarfod  

 

7. Cyd-gynhyrchu Gwybodaeth a Dysgu (cyflwyniad)  

 

7.1 Cyflwynodd JW ac ED gyflwyniad manwl ar gyd-gynhyrchu ar draws ein rhaglenni 

strategol.  
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7.2 Bu trafodaeth ymhlith y Pwyllgor yn cwestiynu sut y gall y Gronfa wneud gwahaniaeth 

gyda'r wybodaeth sydd gan y Gronfa, yn hytrach na thrwy ein hariannu yn unig.  

 

Gadawodd JW ac ED y cyfarfod  

  

8. Blaen-raglen waith (WBM 20/05)  

 

8.1 Cyflwynodd JR y papur i'r Pwyllgor sy'n cyflwyno'r blaen-raglen waith sy'n dod i'r amlwg 

ar gyfer Pwyllgor Cymru ar gyfer y flwyddyn ariannol nesaf. Mae'n gwahodd Pwyllgor 

Cymru i wneud awgrymiadau ynghylch pynciau i'w trafod ac eitemau ar gyfer agendâu yn y 

dyfodol.  

 

8.2 Cafwyd trafodaeth ar gynigion newydd ar gyfer yr agenda amgylcheddol.  

 

9. Adborth o Gyfarfodydd Corfforaethol  

 

9.1 Nododd AW yr hyn a drafodwyd yng nghyfarfod blaenorol Bwrdd y DU gan gynnwys yr 

isod: 

 

• Adborth o'r cynllun gweithredu strategol  

• Yr adroddiad amgylchedd blynyddol 

• Lansiad llwyddiannus GMS  

• Diweddariad ar bortffolio’r Alban 

 

9.2 Rhoddodd SC ddiweddariad o gyfarfod blaenorol UKFC gan nodi newid yn lefelau staff. 

Nododd JR fod cynnydd yn y ceisiadau sydd o fudd i Gymru ym mhortffolio’r DU. Yr 

eitemau sydd ar ddod ar yr agenda yw:  

 

• Yr ail rownd o ariannu digidol  

• Adolygiad o bortffolio’r DU  

• Dathlu llwyddiannau parhaus  

• Materion diogelu 

• Ariannu rhyngwladol 

• Ariannu etifeddiaeth 

 

10. UNRHYW FUSNES ARALL 

 

10.1 Trafodwyd lleoliad y cyfarfod strategaeth ar 2 Ebrill. Bydd AJ yn cadarnhau'r 

lleoliad cyn gynted â phosibl - Gweithredu 

 

 

 

 

 

 

 

 


