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TEITL YR ADRODDIAD PROSES DYFARNU GRANTIAU MWY  
 

PWRPAS YR ADRODDIAD 
Cytuno ar y broses ar gyfer dyfarnu grantiau mwy gan 
gynnwys penderfynu lefel y cyllid fydd ar gael a'r 
broses ar gyfer monitro’r grantiau a ddyfernir 

ADRODDIAD GAN TRYSORYDD – YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL 
YNYS MÔN   

GWEITHREDU Penderfynu derbyn yr argymhellion a gyflwynwyd gan 
Swyddogion yr Ymddiriedolaeth 

  
  

1. RHAGARWEINIAD 
 
1.1 Ers 2016, mae’r Ymddiriedolaeth wedi dyfarnu grantiau mwy gyda gwahoddiad agored i 

fudiadau i gyflwyno ceisiadau am gymorth.  Yn 2018, derbyniwyd cyfanswm o 34 o 
geisiadau a bu 14 o’r sefydliadau’n llwyddiannus, gan dderbyn grantiau o rhwng £6,000 a 
£66,414, gyda cyfanswm grantiau o £349,768 yn cael eu dyfarnu. 

 
1.2 Mae adroddiad sy'n ymhelaethu ar y cynnydd a wnaed mewn perthynas â phob prosiect 

wedi'i gynnwys fel eitem ar wahân ar raglen y Pwyllgor hwn.   
 

2. PARHAU I DDYFARNU GRANTIAU MWY 
 
2.1 Pwrpas yr Ymddiriedolaeth yw defnyddio'r gronfa er budd pobl Ynys Môn yn unol ag 

amcanion yr Ymddiriedolaeth. Mae dyfarnu'r grantiau mwy wedi cyfrannu at gyflawni'r 
amcan  hwn, ond gellir dadlau nad yw'r dull hwn o ddosbarthu'r cyllid yn ffordd strategol o 
wneud hynny ac efallai nad yw’n arwain at sicrhau’r budd mwyaf i drigolion Ynys Môn, h.y. 
asesir ceisiadau yn ôl eu rhinweddau ac yn ôl a ydynt yn bodloni meini prawf yr 
Ymddiriedolaeth yn hytrach nag ar sail sut maent yn integreiddio i gyflawni amcan strategol 
ehangach ar gyfer yr Ymddiriedolaeth. 

 
2.2.  Ni all yr Ymddiriedolaeth gyfredol gyflogi ei staff ei hun ac, o ganlyniad, mae cyfyngiad ar yr 

hyn y gellir ei gyflawni ac mae’n debyg mai dosbarthu grantiau yn y modd hwn yw’r gorau 
y gall yr Ymddiriedolaeth ei wneud o ystyried yr adnoddau presennol. Bydd symud i 
Sefydliad Corfforedig Elusennol (SCE) yn caniatáu i'r Ymddiriedolaeth ailystyried sut mae'n 
defnyddio ei chronfeydd er mwyn sicrhau'r budd mwyaf i bobl Ynys Môn. 

  
2.3.   Felly, cynigir bod y broses grantiau mwy yn cael ei dilyn eto yn 2019 a'i bod yn destun 

adolygiad gan y SCE ynghylch a ddylid parhau i ddyfarnu grantiau mwy yn parhau ar ôl 
hynny.   

  
3. CYLLIDO GRANTIAU MWY 

 
3.1. Cyfarfu'r Pwyllgor Buddsoddiadau a Chontractau ar 6 Tachwedd 2018 ac, ar ôl ystyried 

perfformiad y portffolio buddsoddi dros y 12 mis blaenorol ynghyd â’r risgiau a'r angen i 
gynnal gwerth y gronfa ar lefel sy’n cynhyrchu digon o incwm blynyddol, argymhellodd y 
Pwyllgor y dylai'r swm sydd ar gael ar gyfer grantiau mwy barhau ar yr un lefel ag yn 2018 
h.y. £350,000.  



4. Y BROSES O WNEUD CAIS AM GRANTIAU MWY 
 

4.1. Fe weithiodd y broses ymgeisio yn dda yn 2018, cafwyd nifer fawr o geisiadau yn dilyn 
hysbysebu mewn papurau newydd lleol ac yn sgil gwneud defnydd helaeth o gyfryngau 
cymdeithasol (Twitter a Facebook) a gwefan y Cyngor i hysbysebu'r cyfle. 

 
4.2.    Roedd y broses ymgeisio'n rhedeg o ganol mis Rhagfyr 2017 hyd at 31 Ionawr 2018, gyda 

cheisiadau yn cael eu hystyried gan y Pwyllgor Adfywio ym mis Chwefror a Mawrth 2018 
a'u cadarnhau gan yr Ymddiriedolaeth lawn ar 17 Ebrill 2018. 

 
4.3.    O ystyried bod y broses hon wedi gweithio'n dda, cynigir dilyn yr un drefn yn 2019. 

 
5. MEINI PRAWF CYMHWYSTER 

 
5.1 Yn ei gyfarfod ar 13 Medi 2016, penderfynodd yr Ymddiriedolaeth: - 

 
• gall sefydliad wneud ceisiadau am gymorth gyda chostau rhedeg ond mae'n rhaid i'r 

sefydliad allu dangos yn eglur yn y cais sut y bydd yn sicrhau hyfywedd ariannol y 
prosiect yn y dyfodol unwaith y bydd y cyllid gan yr Ymddiriedolaeth yn dod i ben; 

 
• gall sefydliad sydd wedi derbyn grant bach yn flaenorol wneud cais am grant mwy ond 

ni all sefydliad dderbyn grant bach a grant mwy mewn dwy flynedd yn olynol a dim ond 
un grant bach ac un grant mwy a roddir mewn unrhyw gyfnod treigl o bum mlynedd. 

 
5.2 Yn ei gyfarfod ar 12 Rhagfyr 2017, argymhellodd yr Ymddiriedolaeth ymhellach y gall 

mudiadau sydd wedi derbyn cyllid o fewn y bum mlynedd flaenorol wneud ceisiadau, ond 
bod y ceisiadau yma’n cael eu hystyried ar ôl i’r holl geisiadau eraill gael eu hystyried a bod 
cyllid dal ar gael. 

 
6. ARGYMHELLION 

 
6.1 Gofynnir i'r Ymddiriedolaeth gymeradwyo'r argymhellion canlynol: - 
  

1.  Dyrannu grantiau mwy eto yn 2019 a bod yr SCE, unwaith y bydd wedi ei sefydlu, yn 
adolygu a ddylid parhau i ddyfarnu grantiau mwy o 2020 ymlaen. 

  
2. Dyrannu swm o £350,000, fel yr argymhellir gan y Pwyllgor Buddsoddiadau a 

Chontractau, i gyllido'r grantiau mwy yn 2019. 
  
3. Gwahoddir ceisiadau ar unwaith gyda dyddiad cau o 31 Ionawr 2019 ar gyfer             

cyflwyno’r ceisiadau. 
  
4.  Bod y Pwyllgor Adfywio yn ystyried y ceisiadau a dderbyniwyd yn ei gyfarfod ar 13 

Chwefror 2019, yn dilyn y meini prawf a nodir  ym mharagraffau 5.1 a 5.2 o’r adroddiad 
hwn, gyda argymhellion y Pwyllgor hwn yn cael eu hystyried gan yr  Ymddiriedolaeth 
lawn ar 16 Ebrill 2019. 
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