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1. RHAGARWEINIAD 

  
1.1 Ym mis Mehefin 2014, penderfynodd yr Ymddiriedolaeth roddi grant blynyddol o £40k y 

flwyddyn i’r Urdd am gyfnod o 5 mlynedd, a phenderfynodd roddi grant blynyddol o £30k i 
Ffermwyr Ifanc Môn am yr un cyfnod o 5 mlynedd. 

 
1.2 Roedd y Cyngor Sir wedi bod yn darparu cymorth ariannol i’r ddau fudiad yn flaenorol ond, 

oherwydd y pwysau ariannol roedd y Cyngor yn ei wynebu, cafodd y cyllid hwn ei dorri ac 
roedd y grant a ddyfarnwyd gan yr Ymddiriedolaeth yn caniatáu i’r ddau fudiad barhau ac i 
ddatblygu’r gwaith oedd yn cael ei wneud i ddarparu rhaglen o weithgareddau a 
chefnogaeth ar gyfer pobl ifanc Ynys Môn. 

 
1.3 Er y dyfarnwyd y grant ar gyfer blynyddoedd ariannol 2014/15, 2015/16, 2016/17, 2017/18 

a 2018/19, dim ond £23,333 o’r £40,000 a ddyfarnwyd a gafodd ei dalu i’r Urdd yn 2014/15 
a dim ond £7,500 o’r £30,000 a ddyfarnwyd a gafodd ei dalu i Ffermwyr Ifanc Môn yn 
2014/15. O ganlyniad, bydd £16,667 yn cael ei dalu i’r Urdd yn 2019/20 a bydd £22,500 yn 
cael ei dalu i Ffermwyr Ifanc Môn yn 2019/20. 

 
2. DELIO GYDA CHEISIADAU AM ARIAN GRANT YN Y DYFODOL 

2.1 Hyd at 2016, nid oedd yr Ymddiriedolaeth ond yn dyfarnu grantiau o hyd at £8,000 trwy 
broses ymgeisio ffurfiol, er hyn roedd wedi dyfarnu grantiau mwy i nifer o fudiadau eraill ar 
sail ad-hoc, gyda’r ceisiadau’n cael eu hystyried ar eu rhinweddau eu hunain heb ystyriaeth 
i unrhyw geisiadau eraill posib. Roedd yr Urdd a Ffermwyr Ifanc Môn wedi derbyn eu harian 
grant trwy’r broses ad-hoc hon. 

2.2 Oherwydd nifer y mudiadau oedd yn dod ymlaen yn ceisio am arian grant uwchlaw’r terfyn 
o £8,000 ac er mwyn cael dull mwy strwythuredig gyda gwell rheolaeth, a oedd yn caniatáu 
gallu dyfarnu grantiau mewn modd teg a thryloyw, penderfynodd yr Ymddiriedolaeth 
gyflwyno proses grantiau mwy o 2017 ymlaen. Byddai’r grantiau hyn yn cael eu hariannu 
o’r twf yng ngwerth cyfalaf y portffolio ac roedd hyn hefyd yn lleihau’r galw i ariannu 
grantiau’n gyfan gwbl o’r incwm refeniw blynyddol a gynhyrchwyd. 

2.3 Er bod y broses ffurfiol, strwythuredig hon wedi bod mewn lle ers 2017, mae’r 
Ymddiriedolaeth wedi dyfarnu grant i brosiect Leader Menter Môn (24 Ionawr 2018) ac i 
ddisgyblion o Ysgol Gyfun Llangefni (27 Mehefin 2018) tu allan i’r broses grantiau mwy 
blynyddol. Yn ychwanegol at hyn, mae’r Ymddiriedolaeth wedi penderfynu mewn egwyddor 
dyfarnu grant i Gymdeithas Gemau’r Ynysoedd Ynys Môn i’w cynorthwyo gydag ariannu’r 
gwaith o gynnal y Gemau yn 2025 (28 Chwefror 2018). 

2.4 Yn y cyfarfod ym mis Rhagfyr 2017, penderfynodd yr Ymddiriedolaeth hefyd y gellir rhoi 
ystyriaeth i geisiadau gan sefydliadau sydd wedi derbyn cyllid o’r blaen yn ystod y 5 mlynedd 
diwethaf, fel rhan o’r broses grantiau mwy, ond dim ond pan fo’r holl geisiadau eraill wedi 
cael eu hystyried a bod cyllid yn weddill sydd heb ei ddyfarnu. 

 
  



 
 
 
2.5 Unwaith eto, rydym wedi gwahodd ceisiadau gan sefydliadau am grantiau mwy a’r dyddiad 

olaf ar gyfer derbyn y ceisiadau yw 25 Ionawr 2019, a bydd y ceisiadau’n cael eu hystyried 
gan y Pwyllgor Adfywio yn ei gyfarfod ar 13 Chwefror 2019. Bydd y penderfyniad terfynol ar 
ddyfarnu’r grantiau yn cael ei wneud gan yr Ymddiriedolaeth yn ei gyfarfod ar 16 Ebrill 2019. 

2.6 Mae Ysgrifennydd a Thrysorydd yr Ymddiriedolaeth wedi cyfarfod gyda chynrychiolwyr o’r 
Urdd a Ffermwyr Ifanc Môn yn rhoi gwybod iddynt y bydd gofyn i’r Ymddiriedolaeth ystyried 
sut y bydd yn delio gydag unrhyw geisiadau am gyllid yn y dyfodol ac i ofyn i’r ddau fudiad 
gyflwyno cais am gyllid at y dyfodol. 

2.7 Yng nghyfarfod yr Ymddiriedolaeth ar 12 Rhagfyr 2018, pan yr oeddent yn trafod cyllid i’r 
Urdd ac i Ffermwyr Ifanc Ynys Môn, roedd yr Aelodau yn derbyn fod y ddau fudiad yn 
hollbwysig i roi cyfleon i bobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgareddau a chystadlaethau, 
fodd bynnag cysidrwyd hefyd y dylai pob mudiad gael eu trin yn gyfartal fel rhan o’r broses 
dyfarnu grantiau.  

3. OPSIYNAU I’W HYSTYRIED  
3.1 Wrth ddelio gyda cheisiadau am gyllid gan yr Urdd a Ffermwyr Ifanc Môn, mae’r opsiynau 

canlynol ar gael:- 

1.  Ystyried yr Urdd a / neu Ffermwyr Ifanc Môn fel sefydliadau a ffafrir ac ymdrin gyda’u 
ceisiadau am gyllid tu allan i’r broses grantiau mwy gyda’r posibilrwydd y byddai’r 
mudiadau yn cael eu hariannu fwy nag unwaith pob 5 mlynedd h.y. yn groes i’r 
penderfyniad ym mis Rhagfyr 2017 (gweler paragraff 2.4 uchod). Pe bai’r 
Ymddiriedolaeth yn penderfynu dilyn yr opsiwn hwn, mae’r ddau fudiad wedi nodi y 
byddent yn dymuno mynychu cyfarfod yr Ymddiriedolaeth yn bersonol i roi gwybodaeth 
i Aelodau’r Ymddiriedolaeth am yr hyn mae’r mudiadau wedi’i wneud gyda’r arian a 
dderbyniwyd ers 2014 a sut y byddai’r cyllid pellach yn galluogi’r mudiadau i barhau i 
ddatblygu’r gwaith maent yn ei wneud. Gan y bydd y ddau fudiad yn parhau i dderbyn 
cyllid yn 2019, nid oes brys mawr i ddelio gyda’r ceisiadau a gallai’r Ymddiriedolaeth roi 
ystyriaeth iddynt yn y Gwanwyn neu’n fuan yn yr Haf. 

 Os rhoddir statws ‘sefydliadau a ffafrir’ iddynt, nid yw hynny’n awtomatig yn golygu y caiff 
cyllid ychwanegol ei ddyfarnu i’r ddau fudiad. Byddai unrhyw benderfyniad ar eu hariannu 
yn y dyfodol yn gorfod cael penderfyniad pellach gan yr Ymddiriedolaeth ar ôl iddo asesu 
rhinweddau’r ceisiadau. 

2. Ystyried y ceisiadau a dderbynnir gan y ddau fudiad fel rhan o’r broses grantiau mwy a 
chaniatáu i’r Pwyllgor Adfywio argymell i’r Ymddiriedolaeth p’un a  ddylai gefnogi’r 
ceisiadau ai peidio. Mater i’r Pwyllgor Adfywio fydd penderfynu p’un a fydd y mudiadau’n 
cael gwahoddiad i roi cyflwyniad ffurfiol ar eu gwaith i’r Pwyllgor.  

3. Ystyried y ceisiadau a dderbynnir gan y ddau fudiad fel rhan o’r broses grantiau mwy, fel 
yr uchod, ond dim ond ystyried y ceisiadau pan fo’r holl geisiadau eraill wedi cael eu 
hystyried, yn unol â phenderfyniad yr Ymddiriedolaeth ym mis Rhagfyr 2017. 

  



4. PENDERFYNIAD I’R PWYLLGOR 

4.1 Gofynnir i’r Pwyllgor ystyried a yw’n dymuno trin yr Urdd a/neu Ffermwyr Ifanc Môn fel 
sefydliadau a ffafrir ac i ystyried eu ceisiadau am gyllid pellach tu allan i’r broses ffurfiol 
grantiau mwy. Os mai’r penderfyniad yw peidio trin y ddau fudiad yn fwy ffafriol, gofynnir i’r 
Pwyllgor ystyried a ganiateir i’r ceisiadau gael eu hystyried ynghyd â’r holl rai eraill gan y 
Pwyllgor Adfywio, neu a fydd dim ond modd ystyried y ceisiadau unwaith mae’r holl 
geisiadau newydd wedi cael eu hystyried a bod cyllid yn weddill sydd heb ei ddyrannu. 

4.2 Gofynnir i’r Pwyllgor ystyried a yw’n dymuno cynyddu’r gyllideb ar gyfer dyraniadau yn 
2019/20, naill ai trwy gyllido’r cynnydd o incwm refeniw neu o’r cynnydd yng ngwerth cyfalaf 
y buddsoddiadau. 
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