
YMDDIRIEDOLAETH ELUSENNOL YNYS MÔN  
 

PWYLLGOR GRANTIAU CYFFREDINOL 
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Gorffennaf, 2012 

YN BRESENNOL: Y Mri. T.Ll. Hughes, W.I. Hughes, Eric Jones, R.L. Owen, 
Eric Roberts. 

WRTH LAW: Ysgrifennydd, 
Pennaeth Gwasanaeth (Cyllid), 
Cyfrifydd Cyfalaf a’r Trysorlys (BD), 
Cynorthwy-ydd Cyfrifeg (Cyllid) (LW), 
Cynorthwy-ydd Gweinyddol (Addysg) (CS), 
Swyddog Pwyllgor (MEH). 

YMDDIHEURIADAU: Y Mri. W.J. Chorlton, Jim Evans, R.Ll. Hughes, G.O. Jones, 
Raymond Jones, R.Ll. Jones, Rhian Medi, G.W. Roberts OBE, 
Peter S. Rogers. 

HEFYD YN BRESENNOL: Neb 

1. ETHOL CADEIRYDD 

Ailetholwyd Mr. Eric Jones yn Gadeirydd. 
 
Diolchodd i’r Aelodau am eu hyder ynddo. 

2. ETHOL IS-GADEIRYDD 

Ailetholwyd Mr. Raymond Jones yn Is-Gadeirydd yn ei absenoldeb. 

3. DATGAN DIDDORDEB 

Gwnaeth Mr. T.Ll. Hughes ddatganiad o ddiddordeb mewn perthynas â chais 17 - Clwb Pêl-droed 
Tref Llangefni a chais 26 - Clwb Pêl-droed Bro Goronwy. 
 
Gwnaeth Mr. R.L. Owen ddatganiad o ddiddordeb mewn perthynas â Chanolfan Ieuenctid Biwmares 
fel y nodwyd yng nghofnodion y cyfarfod diwethaf. 

4. COFNODION 

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29 Gorffennaf, 2011. 
 
Roedd yr Aelodau yn ystyried bod angen diweddaru a thrafod y ‘Meini Prawf ar gyfer Dyrannu 
Grantiau gan Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn’.  Ystyriwyd y dylid sefydlu Panel i drafod yn fanwl 
y meini prawf ar gyfer dyrannu grantiau ac y dylai aelodaeth y Panel hwnnw ddod o aelodaeth y 
Pwyllgor Grantiau Cyffredinol.  Ystyriwyd hefyd y dylid rhoi gwybod i’r Panel am yr holl grantiau a 
neilltuwyd yn y blynyddoedd diwethaf ond na chawsant eu hawlio. 
 
Yn dilyn trafodaethau pellach, PENDERFYNWYD:- 
 

 Sefydlu Panel i ddiweddaru a thrafod y Meini Prawf ar gyfer Dyrannu Grantiau a bod yr 
aelodaeth yn cynnwys:- 

 Cadeirydd ac Is-Gadeirydd y Pwyllgor Grantiau Cyffredinol; 

 Cadeirydd Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn; 
Y Mri. T.Ll. Hughes, W.I. Hughes, R.L. Owen, Eric Roberts. 



 Cyflwyno argymhellion y Panel i’r Pwyllgor Grantiau Cyffredinol wedyn; 

 Rhoi manylion i’r Panel am  y grantiau a ddyfarnwyd dros y 3/4 blynedd diwethaf ond 
na chawsant eu talu oherwydd anallu sefydliadau i gydymffurfio gyda meini prawf yr 
Ymddiriedolaeth. 

5. GRANTIAU BLYNYDDOL 2012/13 

Cyflwynwyd – adroddiad ar ran y Trysorydd mewn perthynas â’r uchod. 
 
Nodwyd mai pwrpas yr adroddiad oedd ystyried y ceisiadau hynny sy’n berthnasol i Ymddiriedolaeth 
Elusennol Ynys Môn.  Bydd y ceisiadau eraill, hynny yw ceisiadau sy’n berthnasol i Gronfa’r Degwm, 
yn cael sylw ar wahân.  Gwneir dyraniadau yn flynyddol o Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn i’r 
mathau canlynol o brosiectau :- 
 

 Cyfleusterau Cymunedol a Chwaraeon (grantiau cyfalaf bach) 

 Grantiau Eraill (grantiau bychain unwaith ac am byth yn bennaf) 
 

Yn ei gyfarfod ar 29 Mai, 2012, cymeradwyodd yr Ymddiriedolaeth Elusennol lawn swm o £50,000 i’r 
Panel Grantiau i’w ddyrannu i’r categorïau arferol. 
 
Mae’r Swyddogion perthnasol o’r gwahanol adrannau wedi ystyried a blaenoriaethu’r ceisiadau a 
dderbyniwyd, cyn belled ag y bo modd ac yn gyson gyda phenderfyniadau’r Ymddiriedolaeth, amodau 
a sefydlwyd yn y gorffennol ac o fewn y swm sydd ar gael i’w ddyrannu.  ‘Roedd argymhellion y 
Swyddogion i’w gweld yn Atodiadau A a B sydd ynghlwm i’r adroddiad.  Nodwyd bod y ceisiadau yn 
cael sylw yn unol â’r ‘Meini Prawf ar gyfer Dyrannu Grantiau gan yr Ymddiriedolaeth Elusennol’, ac 
roedd copi ynghlwm yn Atodiad C i’r adroddiad. 
 
Nodwyd bod dau gais arall na chawsant eu cynnwys gyda’r dyraniadau grant posib yn haeddu cael eu 
cefnogi o bosib.  Byddai modd cefnogi’r naill neu’r llall neu’r ddau trwy ostwng cyfradd ganrannol y 
grantiau neu trwy eu cyfeirio yn ôl i’r Ymddiriedolaeth lawn. 
 
Y ceisiadau oedd:- 
 
Cais 14  - Canolfan Geidiaid Llugwy (I wneud yr adeilad yn fwy effeithlon o ran ynni, 
gwella’r adeilad a’r mynediad i’r anabl) 
 
Nodwyd bod sylw wedi ei roi i’r budd i’r gymuned o Ganolfan y Geidiaid ym Moelfre.  Defnyddir y 
Ganolfan gan dwristiaid yn ystod misoedd yr haf ond nodwyd bod y gymuned leol yn defnyddio’r 
ganolfan hefyd.  Nodwyd ymhellach bod y Ganolfan Geidiaid wedi cael grant 3 blynedd yn ôl. 
 
Roedd yr Aelodau yn ystyried y dylid cefnogi’r cais a rhoi 50% o’r dyraniad grant iddo. 
 
PENDERFYNWYD rhoi grant o 50% i Ganolfan Geidiaid Llugwy, yn seiliedig ar y gost llai’r 
cyfraniad gan Gronfa Gymunedol Môn (£2,109). 
 
Cais 46  - Môn FM (Prosiect Radio Cymunedol) (I gyllido offer trosglwyddydd ac erial) 
 
Rhoddodd yr Ysgrifennydd y wybodaeth gefndir mewn perthynas â’r cais hwn.  Nododd fwriad Môn 
FM i ymweld ag ysgolion lleol i roi cyfle i bobl ifanc ddysgu am recordio a‘r busnes cyfryngau.  
Nodwyd bod Môn FM wedi cael Trwydded Gweithredwr gan Ofcom a bod ganddynt Gynllun Busnes 
llawn.  Ystyriwyd bod y cais yn haeddu cael ei gefnogi.   
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth (Cyllid) pe bai’r cais yn cael ei gefnogi ar gyfer y swm uchaf o 
£6,000, mae hynny’n golygu mynd dros ben y £50,000 a ddyrennir gan yr Ymddiriedolaeth Elusennol 
ar gyfer grantiau a byddai’r grantiau ar gyfer prosiectau eraill wedyn yn gostwng.   
 
Roedd yr Aelodau yn ystyried bod angen mwy o fanylion mewn perthynas â’r cais hwn os oedd y 
Pwyllgor am gefnogi’r fenter.   
 



Cytunwyd mai’r peth gorau i’w wneud, unwaith y byddai’r wybodaeth ar gael, fyddai cyfeirio’r 
penderfyniad ar y cais i’r cyfarfod nesaf o’r Ymddiriedolaeth lawn, neu’r cyfarfod o’r Pwyllgor a drefnir 
i drafod y canllawiau diwygiedig fel y trafodwyd eisoes - p’un bynnag o’r rhain a gynhelir gyntaf.   
 
PENDERFYNWYD:- 
 

 Cael rhagor o fanylion mewn perthynas â’r cais hwn o ran:- 
Amodau’r Trwydded Gweithredwr 
Cynllun Busnes 
Grantiau Eraill a gafodd Môn FM 
Y drefn (manylion am yr Ysgrifennydd, Trysorydd ac ati.) 

 Trafodir y cais yn y cyfarfod priodol gyda hyn. 
 
Roedd y ceisiadau a dderbyniwyd a’r symiau a argymhellwyd i’w dyrannu ar gyfer 
Cyfleusterau Cymunedol yn 2012/13 fel a ganlyn :- 
 
(24) Cylch Meithrin Corn Hir I brynu sied i storio teganau’r plant ac i brynu (DIM) 
    tŷ pren bychan. 

(Nid yw’r 
Ymddiriedolaeth yn 
y gorffennol wedi 
cefnogi grwpiau 
meithrin) 
 

(32) Partneriaeth Cyfamod  I letya Canolfan Treftadaeth Mynediad  (DIM) 
Cymunedol Llu Awyr   Cymunedol ar leoliad oddi ar safle’r 
Y Fali – Canolfan  Llu Awyr ac yn edrych dros faes awyr   
Treftadaeth    Llu Awyr Y Fali.  

(Nid yw’r swm y 
gofynnwyd amdano 
tuag at y prosiect o 
fewn sgôp ariannol 
yr Ymddiriedolaeth) 

 
(1) Clwb Snwcer Brynsiencyn Ailweirio trydanol.     (£1,498) 
 
(2) Clwb Hamdden Padrig I brynu offer mat bowlio.    (£464) 
 
(8) Melody Makers  I brynu offer Camerâu Goruchwylio ar gyfer perfformiadau 
 (DIM) 
    Llwyfan. 

(Cynhelir 
perfformiadau’r 
Grŵp yn Neuadd 
Gymunedol a Chyn-
Filwyr Benllech.  
Dywed y ffurflen 
gais bydd y 
Camerâu o fudd i 
ddefnyddwyr arall y 
neuadd a’r gymuned 
leol.  Fodd bynnag, 
derbyniodd y 
neuadd arian yn 
2011tuag at fwyler 
newydd) 
 

(9) Clwb Rotary Bangor  Tuag at gynnal Ffair Flynyddol yn Fferm  (DIM) 
    Wern, Porthaethwy ar 5ed Awst, 2012 



 (Gwnaeth y Clwb 
gais am gyllideb yn 
2011/12 tuag at y 
ffair flynyddol.  
Gwrthodwyd hyn am 
y rhesymau canlynol 
- Ni ddangoswyd 
bod angen y cyllid; 

 Lleoliad yr 
ymgeisydd; 

 Dosbarthu’r 
gwarged oddi ar yr 
Ynys yn y 
gorffennol) 

 
(7) Old Gaffers Association Arddangos llongau â rigin traddodiadol   (DIM) 
    yng Nghaergybi. 

(Bydd yr ŵyl yn cael 
ei chynnal 31 Awst 
hyd at 2 Medi. Bydd 
hon y 6ed flwyddyn 
iddynt gynnal yr 
wyl.  Diffyg 
dogfennau cefnogol 
hefo’r cais, fel 
cyfansoddiad, 
cyfrifon, ayyb) 
 

(10) Llangefni Tai Chi  Cefnogaeth i redeg y grŵp   (DIM)  
                    (Nid yw costau 

rhedeg yn gymwys 
          am gyllideb) 
 
(11) Artichoke Trust  Cyllido dosbarthu deunyddiau marchnata  (DIM) 
    dwyieithog i’r Camp Heddwch Comisiwn 
    Llundain 2012, yng Nghemaes  
          (Rhan o gynllun 
          cenedlaethol yn 

gysylltiedig â’r  
         gemau Olympaidd.
         Mae gan y sefydliad
         falans o £630,000) 

 
(15) Esceifiog Gaerwen – Gwelliannau tu allan i adeilad    (£4,960) 

Neuadd y Pentref      
  

 
(19) Cyngor Cymuned Y Fali I ddatblygu Cae 3 yn Parc Mwd    (£736) 

        (Yn amodol ar  
          gynhyrchu prawf o 
          deitl) 
 
(20) Seindorf Biwmares  Adnewyddu 2 bas                                     (DIM) 

        (Heb dderbyn   
        prisiau)    
 

(22) Boston Centre Stage Nenfwd newydd      (DIM) 
          (Mae gan yr ystafell  
          Gynhadledd  
          angar drwg iawn  



          sydd wedi staenio’r  
  teils ar y nenfwd ac  

mae’r inswleiddiad                   
yn wlyb iawn. 

          Maent yn cynllunio 
          i ddrilio tyllau awyru 
          yn y waliau i ddatrys 
          y broblem anwedd  
          ac wedyn cael teils 

     ac inswleiddiad 
     newydd.  Ni  
     ddarparwyd unrhyw 
     dystiolaeth y bydd y 
     gwaith yma’n  
     lliniaru’r broblem 
     angar) 
 

(25)Cymdeithas Garddwriaethol I gynnal Sioe Flodau Flynyddol   (DIM) 
Llaingoch a’r Cylch      
          (Bydd y gymdeithas 
          yn cynnal ei 60ed
          Sioe eleni –  
          rhoddwyd grant  
          y llynedd ar gyfer y 
          sioe hon.  Felly 
          nid yw’n gymwys) 
 
(26)Clwb Pêl-droed Bro Goronwy i greu man sefyll ddiogel i wylwyr a    (£1,798) 
    a man diogel i wylwyr anabl 
          (Yn amodol ar  
          gytundeb prydles 
          addas) 
 
(33) Naturebites    Hysbysebu     (DIM) 
          (Prosiect unigolyn – 
          felly nid yw’n   
          gymwys) 
 
(34) Cerddoriaeth greadigol ar Deunydd marchnata, arwyddion dwyieithog  (DIM) 
Gyfer chwaraeon   ac i logi hyfforddwr dwyieithog 
          (Mae’r cais yma am 
          fenter newydd. 
          Partneriaeth yw’r 
          sefydliad ac nid  
          yw’n glir a fyddai’n 
          un i wneud elw ai   
          peidio) 
 
(35) Aelwyd yr Ynys   I brynu piano      (£1,920) 
 
(36) Rhieni Tudur ar gyfer I brynu offer cae chwarae    (£6,000) 
Chwarae 
 
 
 
 
 
 
 
 



(37) Cymdeithas Cae Chwarae I wella cyfleusterau chwarae    (£6,000) 
Rhosmeirch 
 
(38) Neuadd Goffa Pentraeth I addurno’r neuadd     (DIM) 
          (Nid yw addurno 
          neuaddau pentref 
          yn gymwys am  
          grant oherwydd eu  
          bod yn derbyn  
          grantiau blynyddol 
          yr Ymddiriedolaeth 
          tuag at gostau 
          refeniw) 
 
(39) Grŵp Codi Arian   Prynu offer disgo     (DIM) 
Bad Achub Moelfre 
           (Pwrpas y clwb yw 
          codi arian ar gyfer yr 
          RNLI ac elusennau 
          Lleol.  Nid yw’r 
          Ymddiriedolaeth 
          wedi cefnogi hyn yn
          y gorffennol) 
 
(42) Alleni   Rhoi cyfleoedd i bobl ym myd    (DIM) 
    theatr a sioeau cerdd a chynhyrchu 
    sioe gerdd ar Ynys Môn      
          (Nid yw’r prosiect
          wedi datblygu’n 
          ddigonol i 
          gyfiawnhau ei  
          gefnogi eleni) 
 
(27) Cyngor Cymuned  I wella a diogelu ffiniau allanol y cae   (DIM) 
Bryngwran    chwarae       
           (Dyfarnwyd 
          cyllideb yn 2010/11 
          i’r Cyngor Cymuned 
          ac, felly nid yw’n 
          gymwys am gyllideb 
          eleni) 
 
(29)Prosiect Ffordd Plas  I brynu 5 sied a 4 tŷ gwydr    (£2,432) 
(Rhandiroedd)  

                        
(£2,100 i brynu 
siediau a thai gwydr 
a £560 i’w codi. Yn 
amodol ar gael dau 
ddyfynbris. 
 

(31) Canolfan Gymuned  Uwchraddio’r ganolfan, addasu toiledau   (£6,000) 
Rhosybol         i’r anabl, prynu a gosod offer sain, a dodrefn 
    newydd   
 
(43) Cymdeithas Ddrama Adnewyddu toiledau ac ystafell ymarfer/   (£6,000) 
Llangefni   ymgynnull grwpiau ieuenctid 
 
 
 



(45) Man Chwarae Corn Hir Darparu amgylchedd diogel ar gyfer chwarae  DIM 
(Ffrindiau Pandy)  ysgogol  

(Wedi derbyn  
£2,000 gan 
Ymddiriedolaeth 
Cyfran Deg.  
Cyngor Tref 
Llangefni yw 
perchennog y tir. 
Mae’r lefel o 
gyllideb y ceisiwyd 
am y tu hwnt i fodd 
ariannol yr 
Ymddiriedolaeth) 
 

(48) Meithrinfa Ddydd                   Adnewyddu’r ardd i fod yn fan  (DIM) 
Kiddyland                                   plentyn-gyfeillgar, modern a diogel    
          (Angen pris am yr  

 gysgodlen’ a                        
chyfrifon) 

 
(49) Dosbarth Celf Cymunedol Darparu hyfforddiant celf yng    (DIM) 
 Caergybi   Nghaergybi                                  
          (Ymddangos fel cais                                                                       
          tuag at gostau  
          rhedeg ac felly  
          yn gymwys) 
             
(4) Malltraeth Ymlaen  Prynu cadeiriau      (£899) 
 
(17)Clwb Pêl-droed Tref  Generadur newydd ar gyfer llifoleuadau   (£6,000) 
Llangefni  
 
(18) Neuadd Gymunedol  Prynu popty, cyfrifiaduron a thaflunydd   (£1,600) 
Yr Eglwys, Moelfre 
          (yn amodol ar gael 
          ail ddyfynbris ar 
          gyfer cyfrifiaduron) 
 
(4) Criw Niwbwrch I brynu llenni a system goleuadau    (£1,341) 
 
(28) Cymdeithas Hanes Bro Cymorth gyda chostau; darlithwyr, argraffu,  (DIM) 
Goronwy   llogi festri’r capel ar gyfer cyfarfodydd, 
    treuliau’r ysgrifennydd. 
          (Wedi darganfod  
          cyllid arall ar gyfer 
          y cais yma) 
 
Roedd y ceisiadau a dderbyniwyd a’r symiau a argymhellwyd i’w dyrannu ar gyfer Grantiau 
Bychain yn 2012/13 fel a ganlyn :- 
 
(30) Grŵp Cefnogi Cancr I dalu am gynhyrchu a chyhoeddi ail lyfr a fydd  (DIM) 
Caergybi   yn ei dro, yn cael ei werthu yn y siopau lleol 
    gydag incwm arfaethedig o tua £15,000.  Caniatâ 
    hyn i’r grŵp barhau gyda’u gweithgareddau 
    amrywiol a thripiau i’r dyfodol rhagweladwy.  
          (Mae’r cais yma i 
          roi cymorth i godi 
          arian ac nid i ddiben   
          uniongyrchol ynddo’i 



          hun.  Nid yw costau 
          rhedeg yn gymwys 
          am gyllid) 
 
(13) Grwp Pensiynwyr  I gyllido cyfleoedd hamdden ar gyfer y   (DIM) 
Coffee House   grwp, er enghraifft mynd â nhw am 
    ddiwrnodau allan. 
          (Nid yw costau  
          rhedeg yn gymwys 
          am gyllid) 
 
(16) Digartref Ynys Môn Cyf. I ymestyn  gwasanaeth canolfan    (DIM) 
    ddydd ‘Y Goleudy’ i gynnwys gwasanaeth 
    penwythnosau ar gyfer y rheini sy’n cysgu allan. 
          (Nid yw costau 
          rhedeg yn gymwys 
          am gyllid) 
 
(41) St. Ioan Cymru/Wales I ddarparu hyfforddiant a’r offer diweddaraf  (DIM) 
    a mwyaf perthnasol ar gyfer eu gwirfoddolwyr 
    i’w galluogi i weithredu mewn modd adeiladol, 
    deinamig a phroffesiynol o fewn yr Ynys. 
          (Nid yw’r cais yn 
          berthnasol i  
          amcanion  
          strategol presennol 
          y Gwasanaethau 
          Cymdeithasol) 
 
 
Oherwydd y byddai’r Pwyllgor Grantiau Cyffredinol yn dyrannu mwy na’r £50,000 a neilltuwyd gan  
Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn pe bai’r holl symiau a argymhellir yn cael eu dyrannu, ac o 
gofio’r cytundeb y gellid bod yn hyblyg gyda’r gyfradd grant, gostyngwyd y gyfradd grant. 
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo’r symiau, fel y cant eu rhestru uchod (£x) (wrth ochr y symiau 
a argymhellir) ar raddfa grant o 64%. 
 
 
 

MR. ERIC JONES 
CADEIRYDD 


