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ADRAN 1:  CYFLWYNIAD 
 

1.0. Mae Adroddiad Blynyddol Interim Llywodraeth Cymru ar Reoli Grantiau yn 
nodi’r cynnydd a wnaed ar draws Llywodraeth Cymru yn ystod y cyfnod o fis Ionawr i 
fis Mawrth 2017, ac yn cynnwys ffigurau cyllid ar gyfer blwyddyn ariannol lawn 2016-
17. 

 
1.1. Mae hyn yn adlewyrchu’r penderfyniad a wnaed gan y Pwyllgor Cyfrifon 
Cyhoeddus yn ei wrandawiad ym mis Ebrill 2017 i sicrhau bod cyhoeddi’r Adroddiad 
Blynyddol ar Reoli Grantiau yn y dyfodol yn cyd-fynd â chyhoeddi Cyfrifon Blynyddol 
Llywodraeth Cymru. Mae’r Adroddiad Interim hwn yn cyflawni hynny a chyhoeddir yr 
Adroddiad llawn nesaf ar Reoli Grantiau ym mis Awst 2018. 

 
1.2. Mae Llywodraeth Cymru yn diffinio grant fel yr holl daliadau heb eu caffael a 
delir i gyrff allanol neu unigolion am weithgareddau sy’n gysylltiedig â chyflawni 
amcanion polisi neu rwymedigaethau statudol Llywodraeth Cymru. Rhennir grantiau i 
ddau gategori ar wahân. Grantiau heb eu neilltuo yw’r taliadau a roddir i gyrff iechyd 
a llywodraeth leol ac mae’r rhain yn cyfrif am £11 biliwn o’r cyfanswm o £13.8 biliwn.  
Mae grantiau wedi’i neilltuo yn daliadau a delir pan fo cyflawniadau a meini prawf 
amlwg yn gysylltiedig â diben y grantiau ac maent i gyfrif am y £2.8 biliwn o’r cyllid 
sy’n weddill. Fel yn y blynyddoedd blaenorol, mae’r adroddiad hwn yn canolbwyntio 
ar yr olaf o’r rhain. 
 
 
(i) Canolfan Ragoriaeth Grantiau 
 
1.3. Swyddogaeth y Ganolfan Ragoriaeth Grantiau yw rhoi cyfeiriad, hyfforddiant a 
chymorth i swyddogion ar draws Llywodraeth Cymru. Mae’r tîm wedi datblygu nifer o 
gamau gweithredu ers cyhoeddi adroddiad 2015-16 ar ddechrau 2017.   
 
Diwydrwydd Dyladwy 
 
1.4. Mae’r Ganolfan Ragoriaeth Grantiau eisoes wedi paratoi ystod eang o 
ganllawiau a ddefnyddir ar draws Llywodraeth Cymru.  Yn dilyn cyflwyno’r ganolfan 
Diwydrwydd Dyladwy a’r hyfforddiant cysylltiedig i swyddogion Llywodraeth Cymru 
mae’r Ganolfan Ragoriaeth bellach yn datblygu cyfres newydd o Safonau Gofynnol 
sy’n gysylltiedig â gweithgareddau Diwydrwydd Dyladwy. Caiff y safonau newydd 
hyn eu lansio erbyn diwedd y flwyddyn galendr hon. 
 
Cronfa Ddata Twyll Genedlaethol 
 
1.5. Fel yr adroddwyd yn flaenorol i’r Pwyllgor, mae Llywodraeth Cymru wedi 
cytuno ar fynediad i’r Gronfa Ddata Twyll Genedlaethol.  Caiff y gronfa ddata eisoes 
ei defnyddio’n eang gan y sector cyhoeddus; gan gynnwys heddluoedd ym mhob 
rhan o’r Deyrnas Unedig a’r sector preifat; gan gynnwys y banciau mawr.  Mae’r 
gronfa ddata yn darparu gwybodaeth allweddol am achosion o dwyll posibl a thwyll 
gwirioneddol.   
 
1.6. Mae nifer o ofynion deddfwriaethol yn cael sylw cyn gweithredu’r gronfa 
ddata, gan gynnwys yr Hysbysiadau Preifatrwydd angenrheidiol sy’n ofynnol o dan y 
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Ddeddf Diogelu Data. Mae’n hanfodol sicrhau eu bod yn cydymffurfio â gofynion 
ychwanegol y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol sy’n dod i rym ym mis Mai 2018.  
 
1.7. O ganlyniad i hyn, mae’r Ganolfan Ragoriaeth Grantiau yn y broses o ystyried 
y modd gorau o gyfathrebu gweithrediad y Gronfa Ddata Twyll Genedlaethol.  Yn y 
dyfodol, bydd pob llythyr dyfarnu newydd hefyd yn cynnwys cyfeiriad at ein defnydd 
o’r gronfa ddata.   
 
1.8. Bydd canllawiau a hyfforddiant ar gael i ddefnyddwyr posibl y system ar draws 
Llywodraeth Cymru cyn i’r gronfa ddata gael ei chyflwyno’n llawn cyn diwedd y 
flwyddyn galendr. 
 
Adolygiad o’r Darpariaethau Gwrth-dwyll 
 
1.9. Mae adolygiad o’r darpariaethau Gwrth-dwyll ar draws Llywodraeth Cymru 
wedi’i gomisiynu a bydd yn dechrau ym mis Medi 2017. Cynhelir yr adolygiad gan 
swyddogion o’r Adran Gwaith a Phensiynau a chyhoeddir y canfyddiadau yn 2018. 
 
Bwrdd Gwella Effeithlonrwydd 
 

1.10. Ym mis Mai 2017, gofynnodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a 
Llywodraeth Leol i’r Ysgrifennydd Parhaol gadeirio’r Bwrdd Gwella Effeithlonrwydd.  
Mae’r Bwrdd yn cynnwys uwch-swyddogion o bob rhan o Lywodraeth Cymru ynghyd 
â thri rhanddeiliad allanol sy’n rhoi sicrwydd a thrylwyredd i’r gwaith a arweinir gan y 
Bwrdd.  Mae’r Bwrdd yn canolbwyntio’n bennaf ar nodi cyfleoedd i ryddhau 
adnoddau o fewn Llywodraeth Cymru i gyflawni blaenoriaethau’r llywodraeth a 
lleihau baich gweinyddol ein rhanddeiliaid. Mae Cylch Gorchwyl y Bwrdd Gwella 
Effeithlonrwydd yn Atodiad A. 
 
1.11. Mae’r Bwrdd wedi sefydlu dwy ffrwd waith gychwynnol, un yn canolbwyntio ar 
Grwpiau o Randdeiliaid / Grwpiau Cynghori a’r llall yn canolbwyntio ar Grantiau a 
Sicrwydd. 
 
1.12. Cyfarwyddwr Cyllid Llywodraeth Cymru yw’r Prif Berchennog Cyfrifol (SRO) ar 
gyfer y ffrwd waith Grantiau a Sicrwydd. 
 
1.13. Crynhoir Cylch Gorchwyl y Bwrdd Gwella Effeithlonrwydd, yn gysylltiedig â 
Grantiau a Sicrwydd isod: 
 

Lleihau biwrocratiaeth, gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd – Grantiau 
a Sicrwydd 
  
Diben y Bwrdd yw lleihau biwrocratiaeth drwy nodi gwaith gweinyddol sydd 
o werth isel, neu a allai gael ei wneud yn llai aml neu mewn ffordd wahanol 
neu ddim o gwbl.  Er enghraifft, er bod monitro grantiau yn hanfodol, mae 
angen gwneud hynny mewn modd syml a phrydlon gan sefydlu prosesau 
cymesur. 
 

1.14. Gwneir y gwaith hwn gan y Gweithgor Grantiau sydd wedi ei ailgyfansoddi o 
ran aelodau i sicrhau bod y ffrwd waith yn gallu galw ar yr ystod lawn o brofiadau o 
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bob un o’r pedwar Grŵp yn Llywodraeth Cymru. Bydd y Gweithgor Grantiau yn 
datblygu gwaith sydd eisoes wedi’i wneud mewn Grwpiau Llywodraeth Cymru i 
symleiddio gweinyddiad grantiau.  
 
1.15. Blaenoriaeth gychwynnol y Gweithgor fu nodi rhaglen waith gyda’r nod o 
ddewis meysydd allweddol y gellir eu targedu i sbarduno gwelliannau.   
 
1.16. Y meysydd blaenoriaeth y cytunwyd arnynt ar gyfer y Ffrwd Waith Grantiau a 
Sicrwydd yw: 
 

 Ceisiadau a hawliadau – Symud i blatfform electronig   
 
 Dogfennau cyfreithiol – Symud i ddatrysiad electronig 
 
 Safoni gwell - ceisiadau, llythyron dyfarnu a Thelerau ac Amodau 
 
 Model Gweithredu Targedau – Datblygu dewisiadau eraill, gan gynnwys 

adolygu swyddogaeth y Ganolfan Ragoriaeth Grantiau 
 
 Cydymffurfio cyson â safonau gofynnol 
 
 Adolygu priodoldeb cyflwyno graddfa o drothwyon ar gyfer grantiau  
 
 Sicrhau bod polisi Grantiau yn cyd-fynd â pholisïau ehangach Llywodraeth 

Cymru, gan gynnwys Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 
 
 Ystyried gwersi a ddysgwyd gan Lywodraeth yr Alban. 

 
1.17. Mae cynllunio manwl ychwanegol bellach ar waith sydd â’r nod o geisio 
sicrhau bod aelodau’r Bwrdd Effeithlonrwydd yn cytuno ar gynllun gweithredu manwl 
erbyn mis Tachwedd 2017.  
 
1.18. Mae’r Gweithgor hefyd yn gyfrifol am oruchwylio’r gwaith o symleiddio nifer y 
grantiau ym mhob ardal, gan gynnwys adolygu a oes modd trosglwyddo cyllid 
grantiau wedi’i neilltuo i Fyrddau Iechyd a Llywodraeth Leol i gynlluniau heb eu 
neilltuo.  Mae hyn yn datblygu’r gwaith o ysgogi gweinyddu grantiau yn effeithlon a 
ddechreuodd yn 2016 dan arweinyddiaeth y Prosiect Paratoi ar gyfer y Dyfodol. 
 
1.19. Dechreuodd y rhaglen waith ym mis Mai 2017 a bydd yn mynd rhagddo fel y 
dylai i mewn i 2018. Bydd Adroddiad Rheoli Grantiau 2017/18 yn cwmpasu’n fanwl y 
cyflawniadau o’r ffrwd waith.  Er hyn, mae gwaith sydd eisoes wedi’i wneud ym 
meysydd unigol Llywodraeth Cymru wedi arwain at ostyngiad cyffredinol yn nifer y 
cynlluniau grant wedi’i neilltuo i 62. 
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(ii) WEFO 
 
Trosolwg o’r Rhaglenni Cyfredol 
 
1.20. Mae rhaglenni 2014 – 2020 yn datblygu’n dda. Mae Swyddfa Cyllid 
Ewropeaidd Cymru (WEFO) wedi cymeradwyo cyfanswm o 150 o weithrediadau â 
chyfanswm cyllid yr UE gwerth £1,330 miliwn ar ddiwedd mis Mawrth 2017. Mae hyn 
yn cyfateb i ryw 65% o werth potensial cyffredinol rhaglen gyllid yr UE, yn seiliedig ar 
gyfradd gynllunio o €1.17/£1. Mae 53 o weithrediadau eraill yn y cam cynllunio 
busnes gyda chyfanswm gwerth cynllunio o £211 miliwn. 
 
Tabl 1: Gweithrediadau a gymeradwywyd ac sy’n cael eu datblygu ar gyfer 
rhaglenni 2014-2020  

  

ERDF 
Gorllewin 
Cymru 

ERDF 
Dwyrain 
Cymru 

 
ESF 
Gorllewin 
Cymru 
 

ESF 
Dwyrain 
Cymru 

Cyfanswm 

  £m £m £m £m £m 

Dyraniad 1027 174 684 174 2059 

Wedi’u Cymeradwyo           
Gwerth y Grant 604 107 517 102 1330 
Nifer y 
Gweithrediadau 50 24 45 31 150 

Cynllunio Busnes           
Gwerth y Grant 171 13 21 6 211 
Nifer y 
Gweithrediadau 26 6 12 9 53 

Ffynhonnell: WEFO mis Awst 2017 

 
1.21. Mae WEFO yn ceisio sicrhau bod cymaint o gyllid â phosibl yn cael ei 
ymrwymo o fewn cwmpas Gwarant Trysorlys Ei Mawrhydi erbyn i’r DU adael yr UE. 
Mae hwn yn gynllun uchelgeisiol a bydd angen i bob parti weithio’n effeithiol gyda’i 
gilydd. 
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ADRAN 2:  CYLLID 
 
(iii) Cyllid gan Lywodraeth Cymru 
 
2.0. Mae’r adran hon yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf am gyllido a manylion 
grantiau i’r gwahanol sectorau ledled Cymru.  Mae’r data a gyflwynir ar gyfer 
2016/17 yn seiliedig ar y system ‘allweddi diwydiant’, a gyflwynwyd yn benodol i roi 
darlun clir o gyllid fesul sector, ac yn benodol y Trydydd Sector. 
 
Tabl 2: Cyfanswm Cyllid Grant Llywodraeth Cymru fesul Blwyddyn Ariannol 

 2014 / 15 2015 / 16 2016 / 17 

Grant a ddarparwyd (£bn) £13.7 £13.6 £13.8 
Ffynhonnell: System Gyllid Llywodraeth Cymru 

 
2.1. Y nifer o gynlluniau grant a wnaeth gynigion newydd yn 2016 / 17 oedd 351, 
292 ohonynt wedi’u neilltuo a 59 ohonynt heb eu neilltuo. 
 
2.2. Mae Tabl 3 yn dangos lefelau’r cyllid wedi’i neilltuo a ddarperir i bob sector 
dros y tair blwyddyn ariannol ddiwethaf. 
 
Tabl 3: Cyllid Grant wedi’i Neilltuo fesul Sector a Blwyddyn Ariannol 

Cyllid wedi’i neilltuo 
(£m) 

2014 / 15 2015 / 16 2016 / 17 

2016-17  
Nifer y 
cynlluniau 
grantiau 

Awdurdodau Lleol £1,327 £1,339 £1,329 124 

GIG £11 £14 £19 14 

Llywodraeth Ganolog a 
Chorfforaethau 
Cyhoeddus 

£43 £37 £37 25 

Cyrff a Noddir gan 
Lywodraeth Cymru £42 £53 £31 12 

Cyllid i Addysg £412 £448 £434 53 

Y Sector Preifat £614 £676 £689 109 

Y Trydydd Sector £208 £248 £251 106 
Ffynhonnell: System Cyllid Llywodraeth Cymru 

 
Sylwer:  Mae cyfanswm nifer y grantiau yn nhabl 3 yn wahanol i nifer y cynigion 
newydd (wedi’i neilltuo) y cyfeirir atynt uchod (292) gan y gallai pob grant unigol 
gynnwys cyllid i amrywiaeth o wahanol sefydliadau.   
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(iv) Cyllid gan WEFO  

 
2.3. Mae’r adran hon yn cwmpasu cyllid a ddarperir yn uniongyrchol i sefydliadau 
gan WEFO. Ar ddiwedd mis Mawrth 2017, mae cymeradwyo prosiectau ar gyfer 
rhaglenni 2014 - 2020 wedi datblygu’n dda, ac roedd y pwyslais yn bennaf ar y 
prosiectau allweddol a fydd yn darparu swmp y cynnyrch yr ydym wedi ei ymrwymo i 
gyflawni yn y Rhaglenni Gweithredol y cytunwyd arnynt gyda’r Comisiwn 
Ewropeaidd. 
 
 
Tabl 4: Cyllid WEFO 2016-17 

Sector 2016-17 
£m 

Awdurdodau Lleol 24.3 
Addysg Uwch ac Addysg Bellach 28.9 
Preifat 28.6 
Cyhoeddus Arall 0.4 
Trydydd 5.6 
Llywodraeth Cymru 136.3 
Cyfanswm 224.1 

Ffynhonnell: WEFO mis Awst 2017 
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ADRAN 3: CAMAU NESAF 
 
 
(v) Llywodraeth Cymru 
 
3.1. Prif bwyslais gweithgareddau’r Ganolfan Ragoriaeth Grantiau yn ystod 
2017/18 fydd datblygu cyflawniadau’r ffrwd waith Grantiau a Sicrwydd o dan y Bwrdd 
Gwella Effeithlonrwydd.  
 
3.2.   Yn ogystal â hyn, bydd y Ganolfan Ragoriaeth yn parhau i ddarparu 
gwasanaeth ‘busnes fel arfer’ i swyddogion o bob rhan o Lywodraeth Cymru. 
 
3.3.  Fel y cytunwyd yn flaenorol gyda’r Pwyllgor, bydd Llywodraeth Cymru yn 
cynnal arolwg dilynol allanol yn 2018.  Bydd Adroddiad Blynyddol ar Reoli Grantiau 
2017 / 18 yn adrodd ar yr holl agweddau hyn, gan gwmpasu’r deuddeg wythnos lawn 
o weithgarwch. 
 
(vi) WEFO: Brexit a’r Camau Nesaf ar gyfer Rheoli Grantiau  
 

3.4. Mae Llywodraeth Cymru yn gweithio i sicrhau bod Cymru yn elwa i’r eithaf ar 
gyllid yr UE tra bydd ar gael. Mae WEFO yn gweithio’n agos gyda noddwyr i sicrhau 
y cyflawnir prosiectau yn unol â’r cynllun a bod cyfnod pontio didrafferth i ba bynnag 
drefniadau eraill a sicrheir maes o law.  
 
3.5. Rydym yn rhagweld y bydd mwy o graffu ar ein rhaglenni gan y Comisiwn 
Ewropeaidd yn y blynyddoedd sydd i ddod gan fod y ffaith bod y DU am ymadael â’r 
UE yn ddiamheuaeth yn codi risgiau o’u safbwynt nhw. Mae WEFO yn ffyddiog bod 
ei reolyddion yn gadarn ac na fydd mwy o ymweliadau archwilio yn dod yn fygythiad 
i’r rhaglen gyffredinol.  
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Atodiad A 
 
 

Bwrdd Gwella Effeithiolrwydd 
 

Cylch Gorchwyl 
 
1. Diben 

 
Mae Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol, Mark Drakeford, AC, 
wedi sefydlu Bwrdd i nodi cyfleoedd i ryddhau adnoddau er mwyn cyflawni 
blaenoriaethau’r llywodraeth a lleihau’r baich.   
 
Lleihau biwrocratiaeth, gwella effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd – Grantiau a 
Sicrwydd 
 
Diben y Bwrdd yw lleihau biwrocratiaeth drwy nodi gwaith gweinyddol sydd o werth 
isel, neu a allai gael ei wneud yn llai aml neu mewn ffordd wahanol neu ddim o gwbl.  
Er enghraifft, er bod monitro grantiau yn hanfodol mae angen gwneud hynny yn syml  
a phrydlon ac mae angen sefydlu prosesau cymesur. Mae gweithgor grantiau eisoes 
yn bodoli.  Bydd ei aelodaeth yn cael ei hadolygu.    
 
Grwpiau Rhanddeiliaid/Grwpiau Cynghori 
 
Er bod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ymgysylltu, mae llawer o grwpiau wedi 
eu sefydlu dros y blynyddoedd, a hynny gyda’r bwriad gorau, nad ydynt o bosibl yn 
hanfodol bellach.   
 
Bydd cylch gwaith y Bwrdd yn cynnwys asesiad o gyrff anllywodraethol (e.e. grwpiau 
rhanddeiliaid, paneli sector, grwpiau gorchwyl a gorffen, Paneli Cynghori 
Gweinidogol) i nodi lle ceir cylchoedd gwaith neu gyfrifoldebau tebyg neu sy’n 
gorgyffwrdd, a/neu sail arall i gydgrynhoi, ad-drefnu neu ddirwyn gwaith i ben os yw 
hynny’n briodol.  Hefyd mae’n fwriad lleihau’r baich gweinyddol ar sefydliadau 
allanol.   
 
Mewn rhai enghreifftiau, ceir cadw adnoddau a gaiff eu rhyddhau gan yr Adrannau 
gwreiddiol.   
 
2. Amcanion/Nod 
 

Y nod drosfwaol yw gwneud argymhellion i’r Gweinidogion ynghylch sut i ryddhau 
adnoddau i’w defnyddio i weithio ar flaenoriaethau llywodraeth. 
 

 Bydd y Bwrdd yn nodi cyfleoedd i leihau, neu gyflawni’n fwy effeithiol, 
weithgareddau fel cyflwyno adroddiadau a monitro grantiau (e.e. 
adroddiadau blynyddol, adroddiadau perfformiad, monitro grantiau) a 
llywodraethu.  Mae’n rhaid bod rheolyddion priodol ar waith i gael Gwerth am 
Arian pan fo cyllid cyhoeddus dan sylw ond mae angen cydbwysedd rhwng 
yr angen am fonitro darbodus a llywodraethu priodol.  Bydd y Bwrdd yn nodi 
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cyfleoedd i uno neu leihau’r prosesau ar gyfer gweinyddu rhaglenni a 
ariennir gan grantiau.   

 
 Bydd y Bwrdd hefyd yn asesu Gwerth am Arian cyrff anstatudol (e.e. 

grwpiau o randdeiliaid, paneli sector, grwpiau gorchwyl a gorffen, grwpiau a 
phaneli cynghori Gweinidogol) i nodi lle ceir cylchoedd gorchwyl neu 
gyfrifoldebau tebyg neu sy’n gorgyffwrdd, a/neu sail arall i ad-drefnu, 
cydgrynhoi neu ddirwyn gwaith i ben os yw’n briodol.    

 
 Bydd angen i’r Bwrdd sicrhau bod y gwaith yn systemig ac yn digwydd ar 

draws y sefydliad. 
 

 Ystyrir goblygiadau ymarferol argymhellion, gan gynnwys ond nid yn 
gyfyngedig i’r canlynol  

 
 Goblygiadau unrhyw newidiadau ar adnoddau dynol, a cheir dull 

y cytunir arno ar gyfer adleoli pan fo angen 
 Goblygiadau cyfreithiol, yn enwedig o ran gweithgarwch statudol 
 Disgwyliadau archwilio a chraffu 
 Newid diwylliannol sy’n ofynnol ar gyfer eu gweithredu’n 

llwyddiannus. 
 

 Bydd Cadeirydd y Bwrdd yn sicrhau bod Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid 
a Llywodraeth Leol yn cael yr wybodaeth ddiweddaraf ynghylch y cynnydd 
yn gyson.  

 
 Bydd y Bwrdd yn cytuno ar gwmpas a dull yr asesiad o gyrff anstatudol. 

 
3. Y tu hwnt i’r cwmpas 
 

Bydd rhaglenni a ariennir gan yr UE, a phrosesau gweinyddu rhaglenni o’r fath, y tu 
hwnt i gwmpas y Bwrdd.  Ystyrir unrhyw newidiadau yn y maes hwn ar wahân yn 
rhan o weithgarwch pontio yr UE. 
 
Mae gwaith ar gaffael yn cael ei ddatblygu ar wahân ac felly bydd y tu hwnt i’w 
gwmpas.  
 
Gwnaed gwaith yn ddiweddar i adolygu a lleihau cymhlethdod Busnes y Llywodraeth 
ac Asesiadau Effaith, a gwnaed newidiadau. Felly ni fydd y meysydd gweithgaredd 
hyn yn feysydd i ganolbwyntio arnynt.  
 
 
4. Aelodau’r Bwrdd ac atebolrwydd 
 

Bydd canfyddiadau ac argymhellion y ddau is-grŵp yn cael eu sianeli drwy’r prif grŵp 
a bydd Ysgrifennydd y Cabinet, Mark Drakeford AC, yn cael yr wybodaeth 
ddiweddaraf yn gyson.  Bydd y Bwrdd Effeithlonrwydd yn atebol i Mark Drakeford 
AC, y Cabinet a’r Prif Weinidog o ran unrhyw benderfyniadau a wneir.  Mae rhai 
meysydd e.e. Grantiau a Sicrwydd yn gyfrifoldeb i’r Ysgrifennydd Parhaol.  
  



Adroddiad Blynyddol Interim Llywodraeth Cymru ar Reoli Grantiau 2016 – 2017 
 

11 
 

Dylai’r Bwrdd gynnwys grŵp craidd bach a dylid gwahodd cynrychiolwyr o’r sectorau 
yn unol â’r gofyn, yn dibynnu ar yr agenda. 
 
Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol i ddod i’r cyfarfod cyntaf 

Shan Morgan – Yr Ysgrifennydd Parhaol (Cadeirydd) 

Owen Evans – Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol  

Andrew Jeffreys – Cyfarwyddwr, Trysorlys (Dirprwy Gadeirydd) 

Margaret Davies – Cyllidebu Strategol 

Dean Medcraft – Cyfarwyddwr, ESNR 

Gawain Evans – Cyfarwyddwr Cyllid 

Kerry Stephens – Canolfan Ragoriaeth Grantiau 

David Richards – Cyfarwyddwr Llywodraethu 

Jo Salway – Swyddfa’r Cabinet 

Andrew Goodall – Prif Weithredwr y GIG 

James Price – Dirprwy Ysgrifennydd Parhaol, ESNR 

Jo-Anne Daniels, Cyfarwyddwr, Cymunedau a Threchu Tlodi 

Peter Vaughan – Heddlu De Cymru 

Jacqui Weatherburn – Coleg Ceredigion 

Yr Athro Peter Hines – SA Consulting, Caerdydd 

 
Cefnogir y Bwrdd gan nifer o weithgorau, a bydd uwch swyddogion arweiniol a 
chynrychiolwyr o Dimau Gweithrediadau pob cyfarwyddiaeth yn aelodau ohonynt. 
Bydd y gweithgorau hyn yn rhannu eu canfyddiadau â’i gilydd i sicrhau y nodir 
cyfleoedd ar draws y sefydliad. 
 
5. Amledd Cyfarfodydd 
 

Bydd y Bwrdd yn cyfarfod i gytuno ar y Cylch Gorchwyl a’r dull arfaethedig, ac wedi 
hynny yn cytuno ar argymhellion i Ysgrifennydd y Cabinet.  Dylid cyflwyno’r gyfres 
gyntaf o argymhellion o fewn pum i chwe mis ar ôl cyfarfod cyntaf y Bwrdd. 
 
Bydd y Bwrdd yn cytuno ar unrhyw gyfarfodydd ychwanegol y mae o’r farn sydd ei 
hangen i gefnogi ei waith yn ôl y gofyn. 
 
6. Ysgrifenyddiaeth 
 
Gawain Evans – Cyfarwyddwr Cyllid 
 
 




