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COFNODION CYFARFOD PWYLLGOR CYMRU 

Dydd Mawrth 6 Hydref 2020 

Ar-lein ar Teams 

 

Yn bresennol: 

Aelodau pwyllgor: 

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 

Staff: 

Dawn Austwick                     Prif Swyddog Gweithredol 

John Rose    Cyfarwyddwr Cymru 

Ruth Bates    Pennaeth Cyfathrebu 

Andrew Owen    Pennaeth Ariannu 

Rob Roffe    Pennaeth Gwybodaeth a Dysgu 

Awel Jones          Swyddog Llywodraethu (Cofnodion) 

Amy Wilson                           Swyddog Ariannu (Eitem 2 a 3 yn unig)  

Jemma Nurse                        Rheolwr Ariannu (Eitem 6 yn unig)  

 

Allanol:  

Chris Johnes                         Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau (Eitem 2 yn unig) 

Graham Benfield                   Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau (Eitem 2 yn unig) 

Scott McGregor                     Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau (Eitem 2 yn unig) 

 

1. Croeso gan y Cadeirydd ac Ymddiheuriadau Absenoldeb 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriadau.  

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

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

1.2 Cytunwyd ar argymhelliad adolygiad Taclo Digartrefedd (WBM 20/19) trwy ohebiaeth 

ysgrifenedig.  

1.3 Datganodd AW fuddiant anghymwys mewn perthynas ag Eitem 6 fel Cadeirydd Tai 

Cymunedol Tai Calon ym Mlaenau Gwent.  

 

2. Diweddariad Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau (WBM 20/21) 

2.1 Rhoddodd CJ gyflwyniad trylwyr i'r Pwyllgor a roddodd y wybodaeth ddiweddaraf am y 

cynnydd blynyddol ar yr Ymddiriedolaeth Buddsoddi Lleol a'r cynnydd a wnaed ers y 

gwaddol o £16.51m i Ymddiriedolwr Adeiladu Cymunedau Cyf (BCT). Yn gyntaf, 

canolbwyntiodd CJ ar effeithiau Covid-19 ar y rhaglen gan dynnu sylw at ymatebion a 

heriau ardaloedd lleol, rôl BCT yn ystod cyfnod y cyfyngiadau symud, y dysgu a'r camau 

nesaf yn yr amgylchiadau presennol.  

2.2 Gwahoddodd CJ gwestiynau gan y Pwyllgor ar ymateb BCT i Covid, a chodwyd y 

pwyntiau canlynol:   
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• Sut mae'r cymunedau Buddsoddi Lleol yn sicrhau eu bod yn gynhwysol ar gyfer pobl 

hŷn a'r rhai sydd wedi'u heithrio'n ddigidol? Nododd CJ fod hyn i raddau helaeth 

trwy gyfarfodydd stepen drws o bell, dros y ffôn a danfon bwyd a meddygaeth i'r 

rhai sy'n cael eu gwarchod.  

• Pa raddau o weithio mewn partneriaeth sy'n digwydd gyda Chymunedau Digidol 

Cymru a myfyrio ar bartneriaethau cenedlaethol. Adlewyrchodd CJ fod BCT yn 

ymgysylltu â budd-ddeiliaid ehangach a bod y rhai sydd wedi'u heithrio'n ddigidol yn 

lleol yn cael cefnogaeth gan wirfoddolwyr iau.  

• Sut mae banciau bwyd wedi gweithredu yn ystod y cyfnod hwn. Nododd CJ 

gymysgedd o ddulliau gan gynnwys prynu bwyd yn ystod yr argyfwng cychwynnol 

ynghyd â gweithio gyda Fare Share a mwy gan ddychwelyd nawr i'r model rhoddwyr 

mwy cyffredin.  

• Sut i wneud y defnydd gorau o'r dystiolaeth maen nhw wedi'i llunio i'w rhannu 

gyda'r rhai sy'n gwneud penderfyniadau. Nododd CJ fod BCT wrthi'n datblygu 

maniffesto i ddylanwadu ar y rhai sy'n gwneud penderfyniadau.  

• Strwythurau sydd ar waith i liniaru risgiau cyflogaeth.  

2.3 Cyflwynodd CJ ail ran ei gyflwyniad a oedd yn canolbwyntio ar yr hyn sy'n cael ei 

ddysgu gan Buddsoddi’n Lleol, yr amgylchedd y maent yn gweithio ynddo, y cynnydd hyd 

yn hyn a'r gwahaniaeth rhwng Buddsoddi’n Lleol a grantiau traddodiadol.  

2.4 Trafododd y Pwyllgor y canlynol:  

• Yr amser sydd ei angen i ddatblygu ymddiriedaeth mewn cymunedau sydd yn 

hanesyddol wedi gweld mentrau adfywio yn mynd a dod.  

• Mae ystent y gwaith entrepreneuraidd yn cael ei nodi gan gymunedau, 

adlewyrchodd CJ fod y mwyafrif o gymunedau yn canolbwyntio i raddau helaeth ar 

fynd i'r afael â thlodi a gwella lles lleol.  

• Heriau ar gynllunio olyniaeth gan eu bod yn dibynnu ar grwpiau bach o bobl.  

• Agwedd pontio'r cenedlaethau o gynllunio olyniaeth a rolau pobl ifanc.  

2.5 Diolchodd y Pwyllgor i CJ a GB am y cyflwyniad.  

3. Adlewyrchiadau'r Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau 

3.1 Gwahoddodd JR unrhyw feddyliau pellach gan y Pwyllgor ar fodel BCT a nododd, wrth 

inni edrych ar ein hadolygiad portffolio, y byddai'n werth ystyried y rôl y gallai modelau fel 

hyn ei chael yn y dyfodol.  

3.2 Nododd y Pwyllgor y gwactod y mae'r Ymddiriedolaeth yn ei lenwi o ran dylanwadu ar 

yr agenda bolisi a chydnabod bod gan y dysgu ddilysrwydd ar lefel genedlaethol, yn 

enwedig gyda rhith-gyfarfodydd ac ati sy'n caniatáu i fwy o gymunedau gymryd rhan.  

3.3 Roedd y Pwyllgor yn teimlo bod y cyflwyniad yn gadarnhaol ac yn cydnabod y cynnydd 

a wnaed.  

3.4 O ran y materion yr oedd BCT yn eu cael o amgylch ymddiriedaeth, roedd y Pwyllgor 

yn cydnabod bod hyn wedi datblygu, a mynegwyd diddordeb mewn gweld pa ymgynghori a 

wnaed gyda budd-ddeiliaid ynghylch materion ymddiriedaeth gyda chymunedau gan fod 

yna ddysgu i ddod o hyn.  Gweithredu - Cylchredeg adroddiad BCT sydd ar ddod i'r 

Pwyllgor.   

3.5 Nododd RB yr ystadegyn a ddarparwyd sef bod pob £1 a wariwyd yn codi £5 arall gan 

arianwyr eraill a nododd y gall hon fod yn neges bwerus i'w defnyddio gyda budd-ddeiliaid.  
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3.6 Diolchodd AW i Amy Wilson am y papur a gofynnodd inni gyfleu ein gwerthfawrogiad a'r 

argraff dda a wnaed ar y Pwyllgor gyda'r cynnydd a wnaed gyda BCT.  

4. Diweddariad y Prif Weithredwr 

4.1 Croesawodd AW DA i'r cyfarfod a nododd mai hwn yw ei chyfarfod olaf gyda Phwyllgor 

Cymru gan ei bydd yn gadael y Gronfa ym mis Rhagfyr.  

4.2 Rhoddodd DA y wybodaeth ddiweddaraf i'r Pwyllgor am sefyllfa bresennol y Gronfa 

trwy gydnabod yn gyntaf gwaith y staff ar draws y Gronfa dros y 6 mis diwethaf. Aeth DA 

ymlaen i drafod yr amgylchedd ansefydlog presennol ledled y DU oherwydd y pandemig yn 

ogystal â materion gwleidyddol ac economaidd. Pwysleisiodd pa mor gadarnhaol y mae'r 

Gronfa wedi ymateb i'r amseroedd heriol hyn a nododd DA y cyfleoedd sydd wedi codi gyda 

ffyrdd newydd o weithio yn cael eu nodi trwy ddulliau megis Y Gronfa Datblygu'r Dyfodol.  

4.3 Myfyriodd JR ar waith yr Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau a gofynnodd i DA sut 

mae hyn yn cymharu â gwaith tebyg mewn rhannau eraill o'r DU. Nododd DA fod gwaith 

BCT a manteision gweithio ar raddfa lai wedi gwneud argraff arni o gymharu â Big Local. 

Nododd DA y gwahanol fodelau ledled y DU a'r angen i gymharu'r rhain.  

4.4 Nododd DA fod ein gwaith mewnwelediad wedi cynyddu ledled y DU a bydd ein 

Cyfarwyddwr Strategaeth Ariannu newydd, Emma Ackerman hefyd yn helpu gyda'r gwaith 

gwybodaeth a dysgu.  

5. Diweddariad Portffolio 

5.1 Darparodd AO y trosolwg ariannu rhwng Gorffennaf a Medi a chymharodd y grantiau a 

roddwyd i arian ‘busnes fel arfer’ a’r ymateb i Covid-19. Nodwyd, ers mis Gorffennaf, bod 

y galw wedi lleihau am ariannu ymateb brys a bod nifer yr ymholiadau a’r cyflwyniadau ar 

gyfer arian ‘busnes fel arfer’ wedi cynyddu. Byddwn yn parhau i fonitro hyn yn fisol wrth 

i'r Pandemig barhau. Canolbwyntiodd AO ar effaith y pandemig ar gyllidebau grantiau a 

oedd ymhell o flaen y gwariant a ragwelwyd, gan dynnu sylw at bwysau ar arian Pawb a'i 

Le gan fod 67% o'n cyllideb eisoes wedi'i ddyrannu a fydd yn effeithio ar yr hyn a fydd ar 

gael gennym yn ystod y 6 mis nesaf. Bu cynnydd yn y diddordeb mewn ceisiadau Cefnogi 

Syniadau Gwych a fydd yn cael cyflwyno i'r Pwyllgor dros y misoedd nesaf. Nododd AO yr 

angen i fod yn hyblyg gyda'r gyllideb wrth i ni barhau i ymateb i'r Pandemig.  

5.2 Cyflwynodd RB y gwaith gan ein tîm Cyfathrebu a chanolbwyntio ar ein hymgysylltiad â 

budd-ddeiliaid. Rydym yn parhau i anfon diweddariadau wedi'u personoli i ACau ac ASau o'r 

hyn a ariannwyd yn eu hetholaethau. Nododd RB fod deiliaid grantiau yn cysylltu â'u ASau 

sydd wedi bod yn effeithiol gan eu bod yn gallu rhoi yn eu geiriau eu hunain y gwahaniaeth 

y mae arian y Loteri Genedlaethol wedi'i wneud iddynt.  

5.3 Edrychodd RB ar uchafbwyntiau'r Cyfryngau a digidol a chyhoeddiadau'r 2 grant mawr a 

wnaed o'r Gronfa Gweithredu Hinsawdd a gafodd sylw da. Defnyddiom ddiwrnod 

Rhyngwladol Pobl Ifanc i gyflwyno ein Panel Ieuenctid a fu'n bwysig o ran cynnwys pobl 

ifanc yn ein hariannu a mwy o ymgysylltiad ar gyfryngau cymdeithasol. Gyda disgyblion yn 

dychwelyd i'r ysgol rydym hefyd wedi darparu awgrymiadau i gynorthwyo ysgolion i gyrchu 

ein hariannu.  

5.4 Rhoddodd RR ddiweddariad o'n gwaith Gwybodaeth a Dysgu ac fe dynnodd sylw at yr 

adolygiad o'n gwaith rhanbarthol a nododd fod adolygiad Taclo Digartrefedd wedi'i 

gwblhau a mân newidiadau wedi'u gwneud cyn ei ail-lansio.  
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5.5 Er mwyn helpu i gefnogi datblygiad y Rhaglen Pobl Ifanc dyfarnwyd y contract i ProMo 

Cymru a'r Weinyddiaeth Bywyd i gefnogi ein panel pobl ifanc gyda'u gwaith ymchwil 

cymheiriaid.  

5.6 Nododd RR fod ein hymchwil i gynnal a chynnal Asedau Cymunedol bellach wedi'i 

gwblhau, er y pwysleisiwyd bod hyn wedi'i gynnal cyn y Pandemig. Trwy ein gwaith 

lledaenu ac ymgysylltu arfaethedig, byddwn hefyd yn achub ar y cyfle i archwilio sut mae 

cyfleusterau wedi addasu yn ystod y Pandemig. Yn ogystal ag ymgysylltu â deiliaid grantiau 

a rhanddeiliaid, rydym yn gweithio gyda chydweithwyr ledled y DU i gydgrynhoi ein dysgu 

ar y cyd, gan ddechrau gyda seminar staff ar Asedau Cymunedol yn ddiweddarach y mis 

hwn.  

5.7 Rhoddodd RR ddiweddariad byr ar yr amgylchedd allanol gan ddarparu dolenni i 

gyhoeddiadau Llywodraeth Cymru i'r Pwyllgor ar sleidiau'r cyflwyniad. Nodwyd bod llawer 

o'r hyn a gyhoeddwyd yn ymateb i'r Pandemig, yn enwedig o ran cefnogi'r trydydd sector.  

5.8 Aeth JR trwy'r blaenoriaethau ar gyfer y chwarter i ddod (a amlinellir ar sleid olaf y 

cyflwyniad).  

6. Peilot Micro-grantiau yng Nghymru  

6.1 Rhoddodd JN sleidiau cyflwyniad i'r Pwyllgor gan nodi ein hamcanion gyda'r peilot 

Micro-grantiau yng Nghymru. Tynnwyd sylw at y pwyntiau isod:  

• Bydd y peilot wedi'i leoli ym Mlaenau Gwent yn gyntaf gan ein bod yn derbyn 

niferoedd isel o geisiadau o'r ardal honno.  

• Defnyddir micro-grantiau i adeiladu perthnasoedd a dealltwriaeth o'r ardal.  

• Dysgwyd rhai pethau gan gynlluniau peilot tebyg yng Ngogledd Iwerddon.  

• Y dull yw cychwyn yn fach gyda sgyrsiau, ffurflenni syml a darparu cymaint o 

gefnogaeth â phosibl. Byddwn yn targedu grwpiau newydd nad ydyn nhw wedi 

gwneud cais i ni o'r blaen. Bydd y grantiau'n fach, gwerth uchafswm o £300 gyda 

phenderfyniadau cyflym. Y tîm De Ddwyrain a Chanolog sy'n cwrdd yn wythnosol 

fydd yn gwneud y penderfyniadau. Gobeithio y bydd y lansiad ddiwedd mis Hydref 

gyda'r cynllun yn rhedeg tan fis Mawrth.  

• Bydd yn anodd lledaenu'r gair heb unrhyw gyswllt wyneb yn wyneb ond rydym yn 

gweithio gyda'n tîm Cyfathrebu i gael negeseuon allan ar gyfryngau cymdeithasol.  

• Gobeithiwn weithio gyda grwpiau heb eu cyfansoddi gan ddefnyddio cardiau 

rhagdaledig a rheoli risg trwy wiriadau gwirio unigolion.   

6.2 Holodd y Pwyllgor sut y byddwn yn gwerthuso hyn. Nododd JN y bydd hyn yn cael ei 

wneud yn fewnol a bydd adborth ansoddol gan ymgeiswyr yn bwysig ar gyfer hyn.  

6.3 Tynnodd AW sylw at y cyfle i ledaenu'r gair trwy gymdeithasau tai gan eu bod yn dod i 

wybod am nifer o weithgareddau cymunedol anffurfiol.  

7. Effaith Brexit a COVID-19 ar y trydydd sector yng Nghymru (WBM 20/22)  
 
7.1 Cyflwynodd RR y papur sy'n gwahodd y Pwyllgor i ystyried effaith COVID-19 a Brexit ar 
y Trydydd Sector yng Nghymru gan grynhoi'r argymhellion sy'n cynnwys:  
 

• Mabwysiadu tair blaenoriaeth ariannu newydd sy'n mynd y tu hwnt i Pawb a'i Le ac 
Arian y Bawb y Loteri Genedlaethol ar addasu i amgylchiadau newidiol, gwytnwch 
sefydliadol, a chefnogi cymunedau yr effeithir yn andwyol arnynt gan COVID-19  
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• Defnyddio Arian y Bawb y Loteri Genedlaethol fel y prif lwybr ar gyfer ymateb 
parhaus i argyfwng COVID-19, wrth ei agor i geisiadau sydd hefyd yn edrych y tu 
hwnt i'r argyfwng presennol  

• Cynnwys datblygu sefydliadol fel cost prosiect cymwys yn Pawb a'i Le, cefnogi 
ymgeiswyr a deiliaid grantiau gyda’r offer yr ydym eisoes wedi’u rhoi ar waith i 
wneud hynny, megis y ‘gwiriwr cryfderau ar-lein’.  

• Diwygio nodau Cefnogi Syniadau Gwych gyda ffocws newydd ar helpu mudiadau i 
weithio mewn ffyrdd newydd, a thrwy hynny gryfhau seilwaith dinesig, gyda ffocws 
cychwynnol ar allu digidol.  

 
7.2 Diolchodd AW i RR a'r tîm am y papur a gwahoddodd sylwadau gan y Pwyllgor.  
 
7.3 Holodd y Pwyllgor a ydym wedi rhoi ystyriaeth ddigonol i'r materion diweithdra sydd 
o'n blaenau yn y dyfodol. Nododd JR fod angen aros i weld pa raglenni a chefnogaeth 
cyflogaeth a ddaw gan ddarparwyr prif ffrwd megis DWP a Llywodraeth Cymru.  
 
7.4 Nododd y Pwyllgor yr angen i fod yn hyblyg yn ein hymagwedd o ddeall amgylchiadau 
sy'n newid.  
 
7.5 O ran argymhelliad 5.19, holodd y Pwyllgor a oes gennym syniad o'r hyn y bydd 
mudiadau'n edrych amdano o ran datblygu sefydliadol. Nododd RR y bydd yr ymagwedd 
hon yn caniatáu i fudiadau nodi eu hanghenion eu hunain. Tynnodd y Pwyllgor sylw at yr 
angen i gryfhau cynllunio busnes a'r heriau posibl a fydd yn codi oherwydd ailstrwythuro 
sefydliadol a cholli swyddi. Cytunodd y Pwyllgor na ddylem fod yn rhagnodol ond i fod yn 
gefnogol oherwydd efallai na fydd mudiadau bob amser yn gallu gweld eu problemau eu 
hunain.  
 
7.6 Ychwanegodd JR ei bod yn debygol y byddwn yn gweld ceisiadau yn dod trwy'r rhaglen 
Cefnogi Syniadau Gwych ar gyfer cymorth capasiti y byddwn yn eu hystyried yn unigol. 
Nododd JR hefyd y byddwn yn adeiladu sgiliau cydweithwyr ar hyn fel rhan o'n 
hyfforddiant sgiliau gwneud grantiau.  
 
7.7 Nododd AW na ddylem or-amcangyfrif gallu mudiadau i ddeall beth yw eu problemau 
ac awgrymodd y gallai fod yn ddefnyddiol cael rhestr o bobl a all ddarparu cefnogaeth i 
fudiadau.  
 
7.8 Cytunodd y Pwyllgor ar bob argymhelliad fel y crynhoir uchod (7.1) ac a amlinellir 
yn y papur (WBM 20/22) ym mharagraff 5.6 ac adrannau 5.14, 5.19, 5.22 a 5.23.  
 
8. Cymru: Cyflwyno Pobl yn Arwain 
 
8.1 Cyflwynodd JR adroddiad blynyddol portffolio Cymru ar Gyflwyno Pobl yn Arwain yng 
Nghymru a gyflwynwyd i'r Bwrdd ar 29 Medi 2020, a chyfeiriodd at y cwestiynau i'w 
hystyried i'r Bwrdd y bydd JR yn eu darparu ar gyfer y Pwyllgor gydag adborth ysgrifenedig.  
 
8.2 Rhoddodd JR adborth llafar gan y Bwrdd ar y cwestiynau cyntaf a oedd yn gofyn ‘O 
ystyried y cynnydd a ddangosir yn yr adroddiad hwn, beth mae’r Bwrdd yn ei ystyried fel 
cryfderau a meysydd i'w datblygu i sicrhau bod portffolio Cymru yn cyfrannu’n effeithiol 
at ein huchelgeisiau yn y Fframwaith Strategol a’r Cynllun Corfforaethol?’ gan nodi bod y 
Bwrdd yn ganmoliaethus iawn gan gynnu sylw at rai cryfderau penodol sef ymgysylltu â 
budd-ddeiliaid, llais ieuenctid a chyfranogiad, gwaith ar feysydd tawelach a lefelau 
gwasanaeth cwsmeriaid. Cafwyd adborth cadarnhaol hefyd ar ein lefelau ymgysylltiad 
gwleidyddol a chyfathrebu digidol a chystal rydym wedi ein gwreiddio yng Nghymunedau 
Cymru. Y meysydd i ni eu hystyried yn ein hadolygiad portffolio oedd cyfleoedd gyda 
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chyfrifon segur, sut y bydd gwaith Cyfarwyddwr Cymru yn cael ei gwmpasu wrth i JR 
ymgymryd â swydd Prif Swyddog Gweithredol Dros Dro, asedau cymunedol a chysylltu â 
gwaith cyffredinol yn y DU. Fe wnaethant hefyd gwestiynu pa mor ddylanwadol ydym ni 
gyda gwaith materion cyhoeddus ac a oeddem yn ddigon arloesol.  
 
9. Blaen-raglen Waith (WBM 20/24) 
 
9.1 Cyflwynodd JR y blaen-raglen waith sy'n dod i'r amlwg ar gyfer Pwyllgor Cymru sy'n 
gwahodd y Pwyllgor i wneud awgrymiadau ynghylch pynciau i'w trafod ac eitemau ar yr 
agenda yn y dyfodol.  
 
9.2 Nododd JR ein bod wedi trefnu diwrnod strategaeth ar gyfer mis Tachwedd yn 
wreiddiol i drafod yr adolygiad portffolio, ond byddai hyn yn rhy gynnar, felly, mae cyfle i 
ddefnyddio'r diwrnod at ddiben arall neu ei ohirio tan y flwyddyn nesaf. Croesawodd JR 
syniadau'r Pwyllgor. Awgrymodd y Pwyllgor aros tan gychwyn y flwyddyn nesaf ar gyfer y 
diwrnod strategaeth, gyda'r cafeat o unrhyw newid radical i'r amgylchiadau presennol.  
 
10. Adborth o Gyfarfodydd Corfforaethol 
 
10.1 Nododd SC fod cyfarfod blaenorol Pwyllgor y DU yn canolbwyntio ar roi polisïau a 
gweithdrefnau ar waith yn dilyn newidiadau i'r tîm. Ychwanegodd JR, wrth wneud 
penderfyniadau dirprwyedig, bod y Gronfa Datblygu'r Dyfodol wedi dyfarnu 5 grant yng 
Nghymru a bod y Gronfa Gweithredu Hinsawdd wedi dyfarnu grant pellach i fudiad o 
Gymru. Hefyd, bydd portffolio’r DU yn ail-lansio eu llinyn ymatebol, Tyfu Syniadau Gwych, 
yn gynnar y flwyddyn nesaf gyda ffocws ar newid systemig ac ymagwedd a yrrir gan 
bartneriaeth.  
 
10.2 Rhoddodd DA ddiweddariad ar y Pwyllgor Archwilio a Risg blaenorol oherwydd 
absenoldeb AW. Soniodd DA am ymarfer i edrych yn fanwl ar wybodaeth Lywodraethu ac 
Yswiriant, ac i edrych ar ble'r ydym gyda'n data a'n gwybodaeth.  
 
10.3 Rhoddodd AW a DA ddiweddariad i'r Pwyllgor ar ddatblygiadau gan Fwrdd y DU gan 
gynnwys:  

• Mae ein Pennaeth Pobl Ifanc a Llais Ieuenctid, Joanne Rich wedi sefydlu Grŵp 
Cynghori Pobl Ifanc ac mae'r Bwrdd wedi cytuno cael Person Ifanc fel arsylwr.  

• Fel y nodwyd yn adroddiad y Prif Swyddog Gweithredol, nododd AW ein bod ar y 
blaen o ran gwariant er gwaethaf Covid gan nodi'r ymdrech aruthrol gan y Gronfa.  

• Nodwyd y rhaglen a ariannwyd gan IKEA, sef rhaglen grantiau bach i annog 
gweithgaredd cymunedol trwy Bortffolio'r Deyrnas Unedig.   

• Adroddiad Danny Kruger ar faterion cymunedol.  

• Incwm ac ansicrwydd effaith dirwasgiad posib.  

• Yr adroddiad Pobl Blynyddol a chynnydd prosesau AD, a'r adroddiad cydraddoldeb 
ac amrywiaeth a chynhwysiant blynyddol.  

• Y Cynllun Gweithredu Amgylcheddol, a'r pwysigrwydd ar ganolbwyntio ar yr 
argyfwng bio-amrywiaeth yn ogystal â newid yn yr hinsawdd. Ychwanegodd JR ein 
bod ni, o safbwynt Cymru, yn canolbwyntio ar dreialu ymagwedd sy'n fwy seiliedig 
ar ofynion ar gyfer grantiau cyfalaf, ac mae'r ail rownd o ychwanegiadau Hinsawdd 
newydd gael ei lansio ac mae'r 30 mudiad wedi cael eu cytuno a fydd yn gweithio 
gyda'n partneriaid Severn Wye ac Adnewyddu Cymru i edrych ar sut y byddant yn 
gweithredu ar wella perfformiad amgylcheddol. Mae Gogledd Iwerddon yn edrych 
ar efelychu'r ymagwedd hon.  

 
11. Unrhyw Fusnes Arall.   
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11.1 Diolchodd AW unwaith eto i DA am ei chyfnod yn y Gronfa.  
 
Diwedd 
 


