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COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR CYMRU 

Dydd Mercher 13 Mai 2020 

Ar-lein ar Teams 

 

AELODAU: 

Adrian Webb    Cadeirydd Pwyllgor Cymru  

Rona Aldrich    Aelod Pwyllgor Cymru 

Sian Callaghan   Aelod Pwyllgor Cymru 

Nicola Russell-Brooks   Aelod Pwyllgor Cymru 

Helen Wilkinson   Aelod Pwyllgor Cymru 

Fadhili Maghiya   Aelod Pwyllgor Cymru 

YN BRESENNOL: 

John Rose    Cyfarwyddwr Cymru 

Dawn Austwick   Prif Swyddog Gweithredol (ar gyfer yr awr gyntaf) 

Ruth Bates    Pennaeth Cyfathrebu   

Andrew Owen    Pennaeth Ariannu 

Rob Roffe    Pennaeth Gwybodaeth a Dysgu 

Dominic Newlyn   Swyddog Llywodraethu (Cofnodion)  

Josh Coles Riley (Eitem 7) Swyddog Gwybodaeth a Dysgu, Cymru 

 

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD AC YMDDIHEURIADAU ABSENOLDEB 

 

1.1. Dechreuodd y Cadeirydd y cyfarfod a sicrhau bod yr aelodau'n glir ar broses a 

fformat y cyfarfod Teams ar-lein. Croesawodd y Pwyllgor Fadhili Maghiya i'w 

gyfarfod cyntaf.  

 

1.2. Nid oedd unrhyw ymddiheuriadau absenoldeb.  

 

2. MATERION YN CODI 

 

2.1. Nid oedd unrhyw faterion dros ben ar gyfer y Pwyllgor.  

 

2.2. Roedd Dawn Austwick yn mynychu'r cyfarfod am yr awr gyntaf. Diolchodd Dawn i'r 

Pwyllgor a'r tîm am eu cyfraniadau tuag at sicrhau ymateb llyfn ac effeithiol i 

argyfwng COVID-19 ar draws y Gronfa. Nododd y Pwyllgor ddiweddariad ar ariannu 

ar y cyd â DCMS, a diweddariad ar yr arolwg staff sydd ar ddod.  

 

3. YMATEB Y DU GYFAN I COVID-19 - WBM 20/08 

 

3.1. Cyflwynodd John Rose y papur uchod. Nododd y Pwyllgor ymagwedd hyblyg y 

Gronfa at reoli grantiau, gan ddefnyddio amrywiadau i gefnogi grantiau cyfredol 

ac ymddiried ym mudiadau i ymateb yn gyfrifol ac yn effeithiol. Yn ogystal, gall 

mudiadau ddal gael 2 ddyfarniad (yn hytrach nag 1) Arian i Bawb y Loteri 

Genedlaethol mewn unrhyw flwyddyn.   
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3.2. Nododd y Pwyllgor y gwahaniaethau mewn ymateb yn Lloegr a Gogledd Iwerddon, 

gyda'r rhain yn cael eu heffeithio gan y cymhlethdod pellach y bydd y portffolios 

hyn yn dosbarthu ariannu'r llywodraeth.  

 

4. DIWEDDARIAD AR BORTFFOLIO CYMRU 

 

4.1. Nododd y pwyllgor effaith gyffredinol COVID-19 ar y portffolio, wrth i'r tîm wneud 

penderfyniadau bob pythefnos ar geisiadau Arian i Bawb a dyfarnu gwerth dros 

£1m o amrywiadau grant ar i fyny.  

 

4.2. Trafododd y Pwyllgor allu'r Gronfa i gefnogi mudiadau i addasu i normal newydd 

wrth i'r ffocws drawsnewid i ffwrdd o ymateb i argyfwng COVID-19 a thuag at 

ddychwelyd i fusnes fel arfer.  

 

4.2.1. Roedd y Gronfa wedi cynnal egwyddorion craidd a gofyniad i geisiadau 

ymgorffori fframwaith Pobl yn Arwain, ond adolygwyd y gofynion am 

dystiolaeth ac enghreifftiau i gefnogi mudiadau sy'n ceisio am arian.  

 

4.2.2. Roedd rhai ceisiadau a oedd yn cael eu hasesu yn rhaglen Pawb a'i Le 

wedi'u cyflwyno cyn yr argyfwng ac ni fyddent yn adlewyrchu'r sefyllfa 

newydd eto.  
 

4.2.3. Parhaodd y Gronfa i rannu gwybodaeth a dysgu o fewn y sector ehangach 

i hyrwyddo straeon o lwyddiant, gan gydweithio â grwpiau ac unigolion 

allweddol eraill i gefnogi mudiadau i fynd i'r afael â'r argyfwng.  

 

4.3. Llongyfarchodd y Pwyllgor Rona Aldrich ar ei hailbenodi i'r Pwyllgor yn Is-

Gadeirydd  

 

5. Y CYNLLUN CYFRIFON SEGUR (DAS) - WBM 20/09 

 

5.1. Cyflwynodd Rob Roffe y papur uchod. Cymeradwywyd y cyfarwyddiadau polisi 

wedi'u hadnewyddu ym mis Ebrill, gan gadw ffocws cryf ar ariannu prosiectau Pobl 

Ifanc a Gweithredu Hinsawdd.  

 

5.2. Roedd y tîm wrthi'n trafod gyda Llywodraeth Cymru ar gyflwyniad rownd nesaf 

arian DAS. Cymeradwyodd y Pwyllgor y dulliau canlynol o ymdrin â pholisi ariannu;  

5.2.1. Cytuno ar raglen a ariennir ar y cyd â Llywodraeth Cymru yn seiliedig 

ar ddull diweddar y Gronfa o ariannu rhaglenni pobl ifanc.  

5.2.2. Cynnig rhannu arian DAS 50-50 rhwng pobl ifanc a rhaglenni newid yn 

yr hinsawdd.  

 

5.3. Trafododd y Pwyllgor gyfranogiad posibl Llywodraeth Cymru ym model ariannu'r 

ymagwedd hon, ac a fyddai hyn yn dibynnu ar berthynas waith y Gronfa ag 

adrannau perthnasol y llywodraeth. Nodwyd bod cyfarwyddiadau polisi DAS yn 

caniatáu i'r llywodraeth chwarae rhan fwy cyfeiriol, fodd bynnag roedd yna 

berthynas waith gref a phosibilrwydd cryf o gael partneriaeth waith effeithiol. Pe 

gallem gytuno ar ymagwedd a ariennir ar y cyd, yr opsiwn o hyd yw datblygu 2 

ffrwd ariannu wahanol.  
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6. CYLLIDEB GRANT CYMRU DDIWYGIEDIG 2020/21 - WBM 20/10 

 

6.1. Cyflwynodd Andrew Owen y papur uchod. Cymeradwyodd y Pwyllgor elfennau 

canlynol y Gyllideb Grantiau;  

 

6.1.1. Cynyddu cyllideb Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol gan £1m 

Cymeradwyodd y Pwyllgor, gan nodi y bydd hyd mesurau ymateb COVID-

19 yn effeithio'n sylweddol ar Ch4. Bydd cynnydd o £1m yn galluogi'r 

Gronfa i barhau i ariannu prosiectau Arian i Bawb o ansawdd da heb fod 

yn gyfyngedig i ymateb i argyfwng.  

6.1.2. Cynnal cyllideb Pawb â’i Le ar gyfer 2020/21 

Cymeradwyodd y Pwyllgor, gan nodi nad oedd y Gronfa wedi gweld 

cynnydd clir a chyson mewn ceisiadau ariannu i'r rhaglen o ganlyniad i'r 

argyfwng.  

 

6.2. Trafododd y Pwyllgor y gallu i'r tîm gynnal y rhaglen micro-grantiau o ystyried y 

llwyth gwaith cynyddol yn ystod yr argyfwng. Cadarnhaodd y tîm fod mwyafrif y 

gwaith sylfaen wedi'i gwblhau cyn i'r pandemig gychwyn, ac nid oedd y dyddiad 

lansio arfaethedig tan Ch3/Ch4 pan fyddai'r galw cyfredol am ariannu ymateb i 

argyfwng gobeithio wedi gostwng.  Nododd y Pwyllgor fod y grantiau hyn yn 

darparu adnodd perthnasol ac effeithiol ar gyfer dysgu ac y byddent yn parhau fel 

y cynlluniwyd yn amodol ar adolygiadau rheolaidd o adnoddau tîm.  

 

7. POBL IFANC: PROBLEMAU, CYD-DESTUN A DATBLYGIAD Y RHAGLEN - WBM 

20/11 

 

7.1. Cyflwynodd Josh Coles-Riley y papur uchod a darparodd gyd-destun pellach ar yr 

heriau allweddol sy'n dod i'r amlwg sy'n wynebu pobl ifanc ledled y DU. Yn ogystal, 

amlinellodd effeithiau pandemig COVID-19 y nodir, yn benodol;  

▪ Effeithiau addysgol ymhlith pobl ifanc oedran ysgol ar hyn o bryd  

▪ Effeithiau economaidd, yn enwedig oherwydd y gyfran uchel o weithwyr yn 

yr economi gig  

▪ Iechyd Meddwl 

▪ Diffyg seibiant a mynediad i fannau diogel i oedolion ifanc bregus   

 

7.2. Gofynnwyd i'r Pwyllgor roi adborth ar egwyddorion a pharamedrau'r rhaglen. 

Diolchon nhw i Josh am ansawdd a chynnwys y papur a thynnwyd sylw at rai 

meysydd a allai gael mwy o ffocws dros y misoedd nesaf.  

 

7.3. Nododd y Pwyllgor y newid mewn ymagwedd i ffwrdd o weithgaredd ‘mewn 

person’ a thrafod yr effaith ar allu’r rhaglen i ennyn diddordeb pobl ifanc anodd 

eu cyrraedd, yn enwedig o ardaloedd gwledig. Bydd y tîm yn defnyddio eu 

rhwydwaith presennol o grwpiau sydd â chyrhaeddiad eang ymhlith pobl ifanc i 

sicrhau bod gan y rhaglen gynulleidfa eang ac amrywiol.  

 

7.4. Gohiriwyd y broses o gaffael asiantaeth i gyflawni ymgysylltiad y rhaglen, gan 

gynnwys diwrnodau strategaeth, oherwydd y pandemig. Cymeradwyodd y Pwyllgor 

yr ymagwedd ddiwygiedig i gynnal diwrnodau strategaeth ddigidol a gweithio gyda 
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mudiad sy'n canolbwyntio ar arferion ymgysylltu digidol i gefnogi cyflwyniad y 

rhaglen.  

 

7.5. Nododd y Pwyllgor bwysigrwydd cynyddol mesurau diogelu wrth i gyfathrebu 

digidol gynyddu.  

 

7.6. Cymeradwyodd y Pwyllgor ddatblygiad diwygiedig y rhaglen a gofynnodd i'r tîm i 

gadw ati i fod yn hyblyg ac ymatebol i newidiadau yng ngweithrediad y 

llywodraeth, er mwyn sicrhau bod cefnogaeth y Gronfa yn cael ei darparu i'r rhai 

sydd ei hangen fwyaf.  

 

8. PANDEMIG COVID-19 – WBM 20/12 

 

8.1. Cyflwynodd Rob Roffe y papur uchod. Roedd y pandemig yn gwaethygu materion 

ar draws y sector ac yn cael effaith sylweddol ar ddarparu gwasanaethau a 

sefydlogrwydd ariannol.  

 

8.2. Yn ogystal, roedd heriau newydd yn dod i'r amlwg megis effaith anghymesur y 

feirws ar y gymuned BAME a'r grwpiau sy'n ei gefnogi. Byddai materion tlodi 

cynyddol, materion addysgol, a materion alcohol neu faeth yn cael mwy o effaith 

ar y gymuned BAME ledled Cymru. 

 

8.3. Trafododd y Pwyllgor effaith y dirywiad economaidd yng Nghymru a'r heriau sy'n 

wynebu gweithwyr yn yr economi gig, micro-fusnesau ac unig fasnachwyr. Nodwyd 

na all y gronfa gefnogi datblygiad economaidd wedi'i dargedu yn benodol a bod yn 

rhaid iddi nodi ymhellach y materion y gall ddylanwadu arnynt a bod ganddo'r 

ddealltwriaeth a'r gallu i'w cefnogi.  
 

8.4. Tynnodd y Pwyllgor ar rai o'r pethau cadarnhaol y gellid eu gweld er gwaethaf y 

pandemig. Roedd mudiadau'n addasu'n gyflym ac yn cofleidio'r ffyrdd digidol 

newydd o weithio. Dylai cynlluniau ailstrwythuro ar gyfer normal newydd ddangos 

ymrwymiad clir i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd ac ymgorffori datrysiadau 

digidol.  
 

8.5. Ar ben hynny, roedd yr ymateb gwirfoddoli ledled y DU wedi bod yn gadarnhaol 

iawn. Anogodd y Pwyllgor y Gronfa i gadw arian Arian i Bawb y Loteri 

Genedlaethol yn hygyrch i grwpiau bach o wirfoddolwyr rhagweithiol, yn enwedig 

o ystyried yr heriau i'r llywodraeth ddefnyddio'r gefnogaeth wirfoddol hon.  

 

8.6. Nododd y Pwyllgor yr heriau sy’n wynebu ymddiriedolwyr mudiadau a 

swyddogaethau llywodraethu yn ystod cyfnodau digynsail i’r sector.  

 

9. BLAEN-RAGLEN WAITH PWYLLGOR CYMRU (WBM 20/13) 

 

9.1. Nododd y Pwyllgor gynnwys y rhaglen waith.  

 

10. UNRHYW FUSNES ARALL 

 

10.1. Nid oedd unrhyw fusnes arall.  

DAETH Y CYFARFOD I BEN  


