
  
Pwyllgor Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn  

  
Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 12 Rhagfyr 2017 

  
  
YN BRESENNOL:   
  

T Ll Hughes MBE (Cadeirydd) 
R Dew, John Griffith, K P Hughes, Vaughan Hughes, Llinos Medi Huws, R Ll 
Jones, A M Jones, G O Jones, R. Meirion Jones, Alun W Mummery, R G Parry 
OBE, Dylan Rees, J A Roberts, Nicola Roberts, P S Rogers a Dafydd Rhys 
Thomas 
  

WRTH LAW: Ysgrifennydd, 
Trysorydd. 
  
Swyddogion o Gyngor Sir Ynys Môn (cyfeirir atynt o hyn ymlaen wrth 
deitlau eu swyddi gyda CSYM) 
  
Rheolwr Gwasanaethau Cyfreithiol (RJ), 
Swyddog Pwyllgor (MEH). 
  

YMDDIHEURIADAU: Lewis Davies, Carwyn Jones, Eric W Jones, Richard Owain Jones a Ieuan 
Williams 
  

HEFYD YN 
BRESENNOL:  

Neb 
  

    
  
  
Etholwyd Mr Bob Parry OBE FRAgS yn Is-gadeirydd ar gyfer y cyfarfod hwn yn unig gan fod yr Is-
gadeirydd swyddogol wedi cyflwyno ymddiheuriad am absenoldeb.   
  
 
1  DATGANIAD O DDIDDORDEB 
  

Derbyniwyd Datganiadau o Ddiddordeb fel a ganlyn: - 
  

Datganodd Mr Vaughan Hughes ddiddordeb personol mewn perthynas ag Eitem 5 – cais Cwmni 
Frân Wen. 

  
Datganodd Mr. R Meirion Jones ddiddordeb personol mewn perthynas ag Eitem 5 – cais Cwmni 
Frân Wen. 

  
Datganodd Mr Dylan Rees ddiddordeb sy’n rhagfarnu mewn perthynas ag Eitem 5 – cais Parc 
Chwaraeon Trefol Llangefni (Menter Gymdeithasol Llangefni). 

  
Datganodd Mrs Nicola Roberts ddiddordeb personol mewn perthynas ag Eitem 5 – cais Parc 
Chwaraeon Trefol Llangefni (Menter Gymdeithasol Llangefni). 

  
2  COFNODION 
  

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Medi, 2017 fel rhai cywir. 
  



 
3  ADRODDIADAU GAN IS-BWYLLGORAU'R YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL 
  

Pwyllgor Buddsoddiadau a Chontractau 
  

Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Buddsoddiadau a Chontractau a gynhaliwyd ar 7 
Tachwedd, 2017 fel rhai cywir. 

  
 
4 CYNNYDD O RAN DYFARNU GRANTIAU MWY 
  

Cyflwynwyd – adroddiad y Trysorydd ynghylch y broses ar gyfer dyfarnu grantiau mawr, gan 
gynnwys pennu lefel yr arian fydd ar gael a'r broses ar gyfer monitro grantiau a ddyfarnwyd i'r 
sefydliadau.   

  
Dywedodd y Trysorydd bod 4 sefydliad wedi derbyn cymorth grant gan yr Ymddiriedolaeth yn 
2016 a oedd yn werth cyfanswm o £230k ac y dilynwyd proses a oedd yn fwy ffurfiol yn 2017 gan 
estyn gwahoddiad agored i sefydliadau gyflwyno ceisiadau am gymorth. Derbyniwyd cyfanswm o 
31 o geisiadau a bu 12 ohonynt yn llwyddiannus. Dyfarnwyd rhwng £10k a £50k i bob un ac 
roedd y cyfanswm a dyrannwyd yn £350k. Roedd adroddiad manwl yn ymhelaethu ar y cynnydd 
a wnaed mewn perthynas â phob prosiect wedi'i gynnwys fel eitem ar wahân ar y Pwyllgor hwn. 

  
Nododd fod y Pwyllgor Buddsoddi a Chontractau wedi argymell yn ei gyfarfod ar 7 Tachwedd 
2017, ar ôl ystyried perfformiad y portffolio buddsoddi dros y 12 mis blaenorol ac ar ôl ystyried y 
risgiau a'r angen i gynnal gwerth y gronfa ar lefel a oedd yn cynhyrchu digon o incwm blynyddol, 
y dylai'r swm sydd ar gael ar gyfer grantiau mwy barhau i fod yn £350k.    

  
Cyfeiriodd Mr R Meirion Jones at y llifogydd eithafol i gartrefi a busnesau ar yr Ynys yn 
ddiweddar. Holodd a allai’r Ymddiriedolaeth sefydlu cronfa gymorth ar gyfer argyfyngau o'r fath.  
Gofynnwyd i Ysgrifennydd yr Ymddiriedolaeth ymchwilio a oedd yn briodol i'r Ymddiriedolaeth 
Elusennol sefydlu cronfa o'r fath ac adrodd yn ôl i gyfarfod nesaf yr Ymddiriedolaeth. 

  
Er eu bod yn cydymdeimlo â phreswylwyr yr Ynys sydd wedi dioddef llifogydd i'w cartrefi a'u 
busnesau, roedd rhai Aelodau yn ystyried nad oedd hynny’n swyddogaeth elusennol o fewn 
canllawiau'r Ymddiriedolaeth Elusennol.   

  
Yn dilyn trafodaethau pellach PENDERFYNWYD: - 
 

• Dyrannu grantiau mwy eto yn 2018 a bod yr SCE, unwaith y bydd wedi ei sefydlu, yn 
adolygu a ddylid parhau i ddyfarnu grantiau mwy o 2019 ymlaen. 

• Dyrannu swm o £350,000, fel yr argymhellir gan y Pwyllgor Buddsoddiadau 
a Chontractau, i ariannu'r grantiau mwy yn 2018. 

• Gwahodd ceisiadau ar unwaith gyda dyddiad cau o 31 Ionawr 2018 ar gyfer  
cyflwyno’r ceisiadau. 

• Bod y Pwyllgor Adfywio yn ystyried y ceisiadau a dderbynnir yn ei gyfarfod ar 14 Chwefror 
2018 a bod ei argymhellion yn cael eu hystyried gan yr Ymddiriedolaeth Lawn ar 17 Ebrill 
2018. 

• Gall sefydliadau sydd wedi derbyn cymorth ariannol yn y pum mlynedd flaenorol 
wneud ceisiadau ond ni fydd y fath geisiadau yn cael eu hystyried tan y bydd yr holl 
geisiadau eraill wedi cael sylw ac ar yr amod bod cyllid yn dal i fod ar gael. 

• Gofyn i Ysgrifennydd yr Ymddiriedolaeth Elusennol ymchwilio a yw'n briodol i'r 
Ymddiriedolaeth sefydlu cronfa i roi cymorth i breswylwyr yr Ynys sydd wedi cael 
llifogydd i'w cartrefi a'u busnesau’n ddiweddar ac i adrodd yn ôl i'r cyfarfod nesaf o'r  
Ymddiriedolaeth lawn. 

  



5 DIWEDDARIAD AM STATWS Y GRANTIAU MAWR A DDYFARNWYD YN 2016 A 2017 
  

Cyflwynwyd – adroddiad y Trysorydd mewn perthynas â statws y grantiau mawr a ddyfarnwyd yn 
2016 a 2017.  Roedd rhestr o'r grantiau mawr a ddyfarnwyd ynghlwm fel Atodiad A i'r adroddiad 
hwn. 

  
Dywedodd y Trysorydd bod cytundebau ariannu wedi'u sefydlu gyda'r holl brosiectau 'byw' lle 
mae arian cyfatebol wedi'i sicrhau ac eithrio'r Eisteddfod Genedlaethol.  Cynhaliwyd ymweliadau 
ymgysylltu â’r holl brosiectau ac eithrio Cyngor Cymuned Llanfair ME. Cynhelir rhaglen o 
ymweliadau monitro dros oes y prosiectau er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu rheoli'n iawn, bod 
cynnydd yn cael ei wneud ac y gellir dangos tystiolaeth lawn o wariant.  Adroddodd ymhellach fod 
cynnydd gyda'r prosiectau cyfalaf wedi bod yn araf yn bennaf oherwydd problemau gyda sicrhau 
arian cyfatebol ond mewn rhai achosion mae'r cymorth gan yr Ymddiriedolaeth Elusennol wedi 
gweithredu fel sbardun ar gyfer sicrhau cyllid ychwanegol. 

  
Trafododd yr Aelodau y meini prawf ar gyfer ariannu'r grantiau mwy mewn cryn fanylder ac yn 
benodol y ceisiadau sy'n ddibynnol ar sicrhau arian cyfatebol o ffynonellau eraill h.y. cyllid y Loteri 
Fawr. Cafwyd trafodaeth ynghylch a oedd y matrics sgorio yn ddigonol ar gyfer delio â cheisiadau 
o'r fath ac a oes angen cynnwys amod bod rhaid i gais fod mewn sefyllfa i fwrw ymlaen gyda’r 
prosiect ar unwaith heb ffynhonnell arall o arian. Roedd rhai Aelodau o'r farn bod y meini prawf a'r 
matrics sgorio presennol yn ddigonol ac y dylid adolygu'r sefyllfa o fewn blwyddyn.   

  
Yn dilyn y broses bleidleisio PENDERFYNWYD: - 

  
• Nodi'r adroddiad; 
• Cynnwys meini prawf ynghylch y gallu i symud ymlaen yn y matrics sgorio.  

  
 

   MR T LL HUGHES MBE 
              Cadeirydd 
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