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COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR CYMRU 

Dydd Mercher 29 Gorffennaf 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 

Ruth Bates    Pennaeth Cyfathrebu 

Andrew Owen    Pennaeth Ariannu 

Rob Roffe    Pennaeth Gwybodaeth a Dysgu 

Awel Jones          Swyddog Llywodraethu (Cofnodion)  

Cassie Robinson                    Uwch Bennaeth y Portffolio Deyrnas Unedig (Eitem 2 yn unig) 

Jemma Nurse                       Rheolwr Ariannu (Eitem 5 yn unig) 

Josh Coles-Riley                   Swyddog Gwybodaeth a Dysgu (Eitem 6 yn unig) 

Derek Preston-Hughes          Rheolwr Ariannu (Eitem 7 yn unig) 

 

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD AC YMDDIHEURIADAU ABSENOLDEB 

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

cyfarfod Teams ar-lein. Ni dderbyniwyd ymddiheuriadau.  

1.1 Cadarnhaodd y Pwyllgor fod cofnodion y cyfarfod blaenorol (WBM 20/14) yn 

adlewyrchiad cywir o'r cyfarfod blaenorol. Nid oedd unrhyw faterion dros ben.  

 

1.2 Ni wnaed unrhyw benderfyniadau trwy weithdrefn ysgrifenedig.  

 

1.3 Ni ddatganwyd unrhyw ddatganiadau buddiant.  

 

 

2. Portffolio Deyrnas Unedig: Rhwydwaith Gwneud synnwyr  

2.1 Cyflwynodd JR CR i'r Pwyllgor a nododd y gwaith y mae hi wedi bod yn ei wneud ar y 

rhwydwaith sganio a synhwyro sy'n edrych ar adborth o bob rhan o'r DU yn ystod pandemig 

COVID-19 a beth mae hyn yn ei olygu i'n dyfodol.  

2.2 Rhoddodd CR gyflwyniad i egluro'r gwaith hwn gan dynnu sylw at y pwyntiau isod:  

 

• Mae portffolio’r DU bellach yn canolbwyntio ar ragwelediad fel rhan o’u gwaith er 

mwyn meddwl yn y tymor hwy, a dyna pam y sefydlwyd y rhwydwaith. Mae grŵp o 

gydweithwyr yn cynnal cyfweliadau â deiliaid grantiau presennol a phobl mewn 

cymunedau ac yn cwrdd bob 3 wythnos i rannu nodiadau. Yna maen nhw'n 

defnyddio'r fframwaith 3 gorwel trwy edrych ar yr hyn sy'n digwydd ar hyn o bryd, 
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beth yw'r materion uniongyrchol wrth symud ymlaen a beth sy'n dod i'r amlwg yn y 

tymor hwy.   

• Er i'r rhwydwaith gael ei sefydlu yn wreiddiol oherwydd COVID-19 bydd yn parhau i 

fodoli y tu hwnt i'r argyfwng.  

• Sefydlwyd Cronfa Datblygu’r Dyfodol yn gyflym mewn ymateb i COVID-19. Grantiau 

byr ydyn nhw a fydd yn ddefnyddiol ar gyfer mewnwelediad a dysgu, i ddeall yr hyn 

y mae cymunedau yn ei ddychmygu ac i lywio blaenoriaethau ariannu yn y dyfodol 

a strategaeth cymorth sector DU-gyfan y Gronfa.  

• Soniodd CR am “Pockets of the Future” sef rhai cyfweliadau wedi’u ffilmio gyda 

detholiad o gyfranogwyr a fydd yn cael eu cyhoeddi ar-lein. Mae'r gwaith yn 

canolbwyntio ar nodi'r cwestiynau y dylem fod yn eu gofyn ar hyn o bryd yn hytrach 

na nodi datrysiadau.    

• Mae CR yn gweithio gyda JR ar ein strategaeth Cymorth Sector, a ddatblygwyd yn 

2018, i'w ail-feddwl a'i adnewyddu yn dilyn y pandemig. Bydd yn strategaeth 

barhaus ac yn ddolen adborth barhaus rhwng y Gronfa a'r gymdeithas sifil gan y 

bydd y cyd-destun ehangach yn parhau i newid. Mae'n strategaeth y mae angen iddi 

fod yn ymaddasol.  

 

2.3 Holodd y Pwyllgor sut y gall Pwyllgorau unigol ryngweithio'n well â phortffolio y DU a 

sut y gallant helpu gyda'r broses hon.  

 

2.4 Gofynnodd JR gwestiwn i'r Pwyllgor am ba rwydweithiau y maent yn ymwybodol 

ohonynt yng Nghymru sydd hefyd yn ystyried rhagwelediad. Nododd y pwyllgor fod 

mudiadau'n defnyddio rhagwelediad er eu bod yn aml yn defnyddio iaith wahanol i 

ddisgrifio hyn.  

 

2.5 Gofynnwyd beth mae hyn yn ei olygu i Bwyllgor y Deyrnas Unedig a phortffolios 

ariannu'r Gwledydd a sut y bydd y gwaith hwn yn dylanwadu ar ddatblygiad ein 

portffolio. Pwysleisiodd JR fod y gwaith ar gyfnod eithaf cynnar o hyd ac nad yw o 

reidrwydd yn darparu atebion clir eto.  

 

2.6 Tynnodd FM sylw at bwysigrwydd ystyried dyfodol ein gwaith yng Nghymru yng nghyd-

destun Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol (WBFGA), ac yng nghyd-destun symudiadau 

cymdeithasol diweddar eraill sy'n canolbwyntio ar gymdeithas fwy teg.  

 

2.7 Trafododd y Pwyllgor mudiadau sy'n ymwneud â rhagwelediad.  Pwysleisiodd y Pwyllgor 

yr angen i fod yn gatalydd yn rhannu dysgu ac yn edrych am ddull mwy integredig ar 

draws ein partneriaid.  

 

 

3. Diweddariad Portffolio Cymru 

3.1 Rhoddodd AO ddiweddariad ar ein trosolwg ariannu. Mae ychydig dros £5m o £9.6m o 

arian Pawb a'i Le (P&P) wedi mynd i geisiadau â ffocws ar COVID-19, gyda'r gweddill yn 

brosiectau piblinell y byddwn yn gweithio gyda nhw'n hyblyg i'w haddasu lle bo angen. 

Fodd bynnag, wrth edrych ar Arian i Bawb y Loteri Genedlaethol a Pawb a'i Le gyda'i 

gilydd, mae tua 70% o'r dyfarniadau'n mynd i brosiectau â ffocws ar COVID-19. Yn fwy 

diweddar bu gostyngiad yn y galw am arian COVID-19. Yn dilyn adolygiad diweddar gan y 

Tîm Cyllid, mae £5.1m ychwanegol ar gael i gyllideb Cymru. Bydd rhagor o waith yn cael ei 
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wneud i nodi'r ffordd orau o ddefnyddio hyn. Pwysleisiodd JR yr angen i fod yn ystyriol o lif 

arian ac ansicrwydd incwm yn y dyfodol.  

3.2 Diolchodd y Pwyllgor i'r holl staff gan eu bod yn cydnabod pa mor hyblyg iddynt fod 

mewn amgylchiadau heriol.   

3.3 Rhoddodd RB ddiweddariad o'n gwaith Cyfathrebu yn tynnu sylw at bwyntiau allweddol 

o'n hymgysylltiad â budd-ddeiliaid a chwsmeriaid, boddhad cwsmeriaid a'r uchafbwyntiau 

yn ymwneud â'r cyfryngau a digidol.  

3.4 Roedd y Pwyllgor yn falch o weld straeon cadarnhaol yn y cyfryngau am effaith ein 

hariannu a gofynnwyd a ydym yn cael digon o straeon gan bartneriaid i wneud mwy o hyn. 

Nododd RB eu bod yn ceisio manteisio mwy ar themâu ein hariannu a'r meysydd sydd 

angen y gefnogaeth, yr enghreifftiau a ddarparwyd oedd Trais yn y Cartref, Newid 

Hinsawdd a Phobl Ifanc.  

3.5 Holodd y Pwyllgor sut rydym yn cysylltu ag agenda'r Llywodraeth ar iechyd, yn enwedig 

gordewdra. Nododd RB y gall y ffocws hwn ar iechyd fod yn rhywbeth y gallwn ei roi yn ein 

negeseuon wrth inni ganolbwyntio ar yr amgylchedd a diwrnod Rhyngwladol Pobl Ifanc ym 

mis Awst. Tynnodd RB sylw hefyd at y gwaith rydym yn ei wneud gyda llwybrau beicio 

Sustrans yn hyrwyddo teithio llesol.   

3.6 Nododd AW fod Fforwm Cyllidwyr Cymru yn defnyddio ymagwedd fwy strategol a 

chydweithredol a phwysleisiodd yr angen i hwyluso datblygiad ymagweddau 

cydweithredol.   

3.7 Rhoddodd RR ddiweddariad gan y tîm Gwybodaeth a Dysgu gan nodi 4 maes allweddol 

o'u gweithgaredd:  

• Cefnogi datblygiad rhaglenni 

• Gweithio gyda chydweithwyr Gwybodaeth a Dysgu y DU ar effaith a goblygiadau 

pandemig COVID-19 i adeiladu darlun cynhwysfawr ledled y DU.  

• Adolygiad o weithio rhanbarthol 

• Cipolwg y Gronfa ar ddarn trafod Sefydliad Bevan sy'n cefnogi Cymdeithas Sifil 

trwy'r Pandemig.  

Tynnodd RR sylw’r Pwyllgor hefyd at gyhoeddiadau Llywodraeth Cymru ar themâu 

perthnasol yn ystod y pandemig gan gynnwys trais yn y cartref, pobl ifanc ac iechyd 

meddwl.  

3.8 Diweddarodd JR y Pwyllgor ar faterion o ddiddordeb gan nodi grantiau a ddyfarnwyd o 

Gronfa Gweithredu Hinsawdd y DU, yn enwedig y 2 fudiad Cymreig, Croeso i'n Coedwig a 

Phartneriaeth Ymddiriedolaethau Bywyd Gwyllt Cymru. Soniodd JR hefyd am y cyfnod 

prysur yn Lloegr gan eu bod yn gweinyddu Cronfa Argyfwng COVID-19 ar ran Llywodraeth y 

DU, tra yng Ngogledd Iwerddon mae'r Gronfa yn gweinyddu Cronfa Elusennau COVID-19 ar 

ran Gweithrediaeth Gogledd Iwerddon.  

3.9 Rhoddodd JR ddiweddariad ar ddatblygiadau mewnol gan sôn am yr arolwg diweddar 

yn ymgysylltu â gweithwyr, incwm y Loteri Genedlaethol, llety yn y dyfodol, dychwelyd i'r 

swyddfeydd a diweddariadau llywodraethu.  

3.10 Cwblhaodd JR ddiweddariad Portffolio Cymru trwy nodi ein blaenoriaethau ar gyfer y 

chwarter i ddod.  

3.11 Pwysleisiodd y Pwyllgor eu gwerthfawrogiad i'r staff dros y cyfnod hwn.  
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4. Adolygiad Rhaglen Taclo Digartrefedd (WBM 20/15) 

4.1 Cyflwynodd RR y papur a nododd fod y rhaglen wedi cael ei hoedi oherwydd effaith y 

pandemig ar y sector digartrefedd, ac i leddfu'r pwysau ar fudiadau i orfod cyflwyno cais. 

Yn y cyfnod interim bu datblygiadau sylweddol gan gynnwys cyhoeddiad Llywodraeth 

Cymru o £20 miliwn i helpu i gyflawni canllawiau cam 2 ac argymhellion y Grŵp 

Gweithredu Tai. Bydd adolygiad cyflym o'r rhaglen yn adolygu'r rhain er mwyn sicrhau na 

fydd unrhyw ddyblygu neu faterion ychwanegol.  

4.2 Gwahoddodd RR y Pwyllgor i ystyried cwestiynau 8.1 yn y papur a thynnodd eu sylw at 

baragraff 4.4 o’r papur a wahoddodd y Pwyllgor i ystyried yr adolygiad naill ai trwy 

ohebiaeth neu i fynychu cyfarfod ‘rhithwir’ ychwanegol ym mis Medi.  

4.3 Cafwyd trafodaeth ymysg y Pwyllgor a thynnwyd sylw at y pwyntiau allweddol isod:  

• Sicrhau bod y dull a ddefnyddiwn yn ymgysylltu ag Awdurdodau Lleol a darparwyr 

Tai Cymdeithasol.  

• Mae'n hanfodol bod ein gwaith a ariennir yn gwrando ar lais pobl sydd â phrofiad o 

lygad y ffynnon, ac yn mynd i'r afael â rhagfarn a stigma.  

• Yr angen i ystyried dyfodol ac effaith COVID-19 ar dlodi a'r cynnydd posibl mewn 

digartrefedd oherwydd hyn, tra hefyd yn sicrhau ein bod yn parhau i gofio effaith 

bosibl ail don COVID-19.  

• Pwyslais cryf ar atal oherwydd heriau digartrefedd cudd.  

 

5. Cynllun Cyfrifon Segur: Newid yn yr Hinsawdd (WBM 20/16) 

5.1 Cyflwynodd JN y papur a darparu'r cyd-destun, gan dynnu sylw at yr argyfwng 

hinsawdd a'r angen i weithredu. Tynnodd JN sylw'r Pwyllgor at adran 12 sy'n tynnu sylw at 

y meysydd allweddol i'w hystyried a gwahoddodd y Pwyllgor i ystyried y cwestiynau yn 

adran 13.  

5.2 Bu JR gydnabod fod hon yn agenda fawr ac atgoffodd y Pwyllgor mai dyma'r sefyllfa 

interim i raddau helaeth ac felly mai ar gyfer ymateb cychwynnol y Pwyllgor yn unig ydyw.  

5.3 Pwysleisiodd y Pwyllgor y cyfle a gyflwynwyd gan COVID-19 o ran newid ffyrdd o 

weithio a nododd yr angen i helpu'r trydydd sector i feintioli a dangos eu heffaith mewn 

unrhyw ymagwedd a ddefnyddiwn.  

5.4 Tynnodd y Pwyllgor sylw at bwynt 12.7 yn y papurau sy'n nodi ein gofyniad i gefnogi 

newid ymddygiad a phwysigrwydd tynnu sylw at gyd-fuddion ac addysg i helpu pobl i 

ddeall sut y gallant weithredu.  

5.5 Holodd y Pwyllgor a ydym yn ystyried ynni adnewyddadwy fel maes ariannu posibl gan 

nodi'r gwaith yng Ngogledd Cymru a ariennir trwy Pawb a'i Le.  

5.6 Gorffennodd AW y drafodaeth trwy nodi'r angen i gymryd golwg eang, nid yn unig yn 

gyfyngedig i effeithlonrwydd ynni a chynhyrchu ynni gwyrdd, ond i ystyried yr hyn y gellir 

ei gyflawni gan gymunedau ac unigolion mewn modd sy'n eu cynnwys fel partneriaid 

gweithredol yn hytrach na derbynwyr goddefol.  

 

6. Diweddariad rhaglen Pobl Ifanc (WBM 20/17)  
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6.1 Rhoddodd JCR drosolwg o'r papur gan nodi ei fod yn ailadrodd/crynhoi'r diwrnod 

strategaeth ym mis Mehefin ac yn gyfle i'r Pwyllgor ddarparu sylwadau pellach.  

Ymhelaethodd JCR ar y 5 mater allweddol a ddaeth i'r amlwg hyd yn hyn:  

• Iechyd Meddwl  

• Anghydraddoldeb a gwahaniaethau ar sail hil  

• Mynediad i ofod corfforol ac ar-lein  

• Cyflogaeth  

• Cynhwysiant a mynediad digidol  

6.2 Cododd y Pwyllgor y pwyntiau isod:  

• Mae'n bwysig peidio ag anghofio barn ystod oedran iau er mwyn helpu gwytnwch 

pobl ifanc.  

• Byddai’n fuddiol cael trafodaeth ar gyfraniad Pobl Ifanc i gymdeithas a hyrwyddo 

canfyddiad cadarnhaol o hyn.  

• Ehangu'r pwynt ar iechyd meddwl i gynnwys lles gyda chysylltiadau â bwyta'n iach 

ac ymarfer corff.  

6.3 Tynnodd RB sylw at y ffaith ein bod yn bwriadu dechrau cyflwyno 11 aelod y panel 

cynghori ar gyfryngau cymdeithasol a rhannu eu straeon am y cyfraniadau cadarnhaol y 

maent wedi'u gwneud i gymdeithas ar y llwyfannau hynny.  

6.4 Daeth AW â'r sgwrs i ben gan dynnu sylw at yr effaith fawr y bydd dirwasgiad posibl yn 

ei chael ar bobl ifanc a'r angen i ystyried sut y byddai unrhyw raglen ariannu yn gweithio 

yn y cyd-destun hwnnw.  

7. Manylu ar Raglen: Pawb a'i Le  

7.1 Rhoddodd DPH gyflwyniad trylwyr o raglen Pawb a'i Le, gan gynnwys y cefndir ers ei 

lansiad yn 2005 a'r newidiadau a wnaed i'r rhaglen hyd yma. Roedd yr wybodaeth 

ganlynol yn gynwysedig yn y cyflwyniad:  

 

• Manylion fersiwn gyfredol y rhaglen (Pawb a'i Le 3) a ail-lansiwyd yn 2017 a'n dull 

sgwrsio.   

• Manylion y broses o wneud cais ar gyfer grantiau canolig a mawr 

• Ystadegau ymgeisio  

• Ymateb cyflym y rhaglen i COVID-19 

• Cynnydd y rhaglen  

• Boddhad cwsmeriaid 

• Cefnogi cwsmeriaid 

• Heriau presennol 

 

7.2 Diolchodd y Pwyllgor i Derek a'r tîm am eu gwaith.  

 

7.3 Tynnodd y Pwyllgor sylw at yr angen i feddwl am iaith wrth ystyried fframio unrhyw 

newidiadau i'r rhaglen yn y dyfodol fel bod gan ein cwsmeriaid well dealltwriaeth o'n 

terminoleg. Nododd DPH yr angen i ymgynghori â'n sail newydd o gwsmeriaid nad ydynt 

wedi gwneud cais am ariannu o'r blaen.  

8. Blaen-raglen waith (WBM 20/18) 

8.1 Nododd y Pwyllgor gynnwys y blaengynllun gwaith heb unrhyw sylwadau.  
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9. Adborth o Gyfarfodydd Corfforaethol 

9.1 Nododd AW fod yr Adroddiad a Chyfrifon Blynyddol wedi'u trafod yng nghyfarfod 

blaenorol y Pwyllgor Archwilio a Risg.  

9.2 Darparodd AW 2 ddiweddariad o gyfarfod Bwrdd y DU:  

• Yr angen i wella ein perfformiad o ran Tegwch, Amrywiaeth a Chynhwysiant yn 

benodol er mwyn ystyried sut rydym yn gwella ein cyrhaeddiad i gymunedau BAME 

er mwyn sicrhau ein bod wir ar gael “i bawb”.  

• Ymgysylltiad pobl ifanc sydd bellach yn gweithio ochr yn ochr â Phwyllgor Lloegr a 

bydd un ohonynt yn cysgodi'r Bwrdd cyn bo hir.  

9.3 Sicrhaodd JR y Pwyllgor fod gweithio gyda chymunedau BAME yn faes blaenoriaeth 

allweddol i'r Gronfa yng Nghymru fel yr adlewyrchir yn ein cynllun Cymru a'n bod yn 

cymryd camau i wella cyfraddau llwyddiant o'r sector hwn yng Nghymru yn ogystal â ledled 

y DU.  

9.4 Heblaw am y dyfarniadau a wnaed o dan y Gronfa Gweithredu Hinsawdd ac a dynnwyd 

sylw atynt yn gynharach, nid oedd unrhyw beth penodol i'w godi gan Bwyllgor Ariannu'r 

DU.    

10. UNRHYW FUSNES ARALL 

10.1 Gan fod y cyfarfod wedi gor-redeg, cododd y Pwyllgor yr angen i edrych ar 

amseriadau cyfarfodydd yn y dyfodol pan fod sawl cyflwyniad.  

10.2 Cadarnhawyd mai dyddiad cyfarfod nesaf y Pwyllgor yw 6 Hydref 2020. Atgoffodd JR y 

Pwyllgor y byddwn yn cysylltu â nhw cyn y dyddiad hwn i gael adolygiad pellach o raglen 

Taclo Digartrefedd. Cadarnhaodd y Pwyllgor eu bod yn hapus i wneud hyn trwy ohebiaeth, 

ond byddai cyfarfod rhithwir arall yn fuddiol pe bai angen trafodaeth bellach.  

 


