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 Wavehill Ymgynghori Adroddiad Blwyddyn 2: Argymhellion ac Ymatebion 

 

 

 Argymhellion Ymateb y Bwrdd 

1 Ymhellach, yn rheolaidd, gellid 
dadansoddi gwybodaeth reoli 
gyda mwy o ddadansoddi 
canlyniadau'n cael eu cyflawni 

Bydd archwiliad llawn o'r gwahanol linynnau o ddata a gesglir er mwyn osgoi dyblygu ymdrechion a sicrhau y gwneir y defnydd 
gorau o'r data a gesglir. Byddwn yn archwilio pa ddata sy'n cael ei gasglu ar hyn o bryd,yn uniongyrchol ganP y C, drwy'r tîm 
imiwneddM+E a  S sy'n rhoi'r gorau i C ynghyd â phartneriaid gwaith eraill. Edrychir arno o safbwynt yr hyn a gesglir a sut y 
caiff ei ddefnyddio/dehongli.  Rhan annatod o'r adolygiad hwn yw ymgysylltu ac ymgynghori â rhanddeiliaid/cymunedau i 
ddeall y mesurau y byddent yn eu gwerthfawrogi yn cael eu monitro. Bydd yr ymgysylltu hwn yn digwydd drwy banel y 
dinesydd a rhyngweithiadau eraill llai ffurfiol. Bydd yr adolygiad hwn yn cael  ei  gynnal ddiwedd 2020 er mwyn llywio'r gwaith 
o addasu'r Fframwaith M+E, yn unol â strategaeth ac uchelgais y gronfa yn y dyfodol. 
 

2 Mae'r dadansoddiad o'r data monitro wedi canfod gwahaniaethau yn nifer a 
mathau'r ceisiadau sy'n cael eu cyflwyno o wahanol rannau o'r maes budd-
daliadau. Felly, dylid ystyried yr angen posibl am ddull gwahanol o ymdrin â 
gweithgareddau megis hyrwyddo'r Gronfa mewn gwahanol feysydd, er mwyn 
rhoi cyfrif am y gwahaniaethau hynny. A oes angen ystyried dull gweithredu 
penodol ym mhob un o'r meysydd hynny? 

Mae'r Bwrdd yn cydnabod y gwahaniaethau rhwng ardaloedd a bydd yn 
defnyddio'r proffiliaucymunedol, sydd wedi'u rhoi ar  waith gan dîm ommuniadau  
Ca ariennir gan P yC, i nodi a oes angen dull gweithredu Spenodol. Mae'r  Oard 
Byn falch oledaeniad cyllid PYC hyd yma a nod y gronfa yw sicrhau dosbarthiad 
daearyddol teg o gyllid yn ystod oes y gronfa. 
 

3 Gair o geg yw'r brif ffordd y mae ymgeiswyr yn dweud eu 
bod wedi cael gwybod am y Gronfa. Ar y sail honno, mae'n 
bwysig bod marchnata a hyrwyddo'r Gronfa yn ymgysylltu 
â'r rhai mewn amrywiaeth o wahanol 'rwydweithiau 
cymdeithasol' o fewn y maes budd-daliadau.  Felly, mae 
sicrhau bod y gronfa'n ymgysylltu â'r rhai mewn 
amrywiaeth o wahanol rwydweithiau cymdeithasol yn 
bwysig – a ddylai ymgysylltu dargedu rhai meysydd a 
grwpiau? 
 
 

Mae hyn yn gysylltiedig â'r Adolygiad Data sy'n digwydd a bydd angen i'r Oard Bystyried yr holl 
wybodaeth cyn y gallwn dargedu grwpiau penodol yn effeithiol. Byddwn yn ystyried bylchau o ran pwy 
y mae'r gronfa'n ei gyrraedd (h.y. cyflogedig/di-waith, amrywiaeth cymdeithasol ac ati). Rydym wedi 
ymrwymo i ymgynghori â chymunedau i fesur eu 'canfyddiad' o lwyddiant y gronfa os teimlir bod 
bylchau yn narsg y cyllid a ddarperir.  
 

4 Byddai cyfran gymharol uchel o geisiadau wedi'u cyflwyno 
waeth beth fo'r cymorth a gafwyd y potensial i dargedu'r 
cymorth a ddarperir i ymgeiswyr (yn ystod y broses 
ymgeisio) at y rhai sydd ei angen fwyaf dylid ystyried 
gyda'r bwriad o ddilyn hynny gan fod amrywiaeth eang o 

Er y byddai 52% o'r cynigion  wedi cyflwyno  heb gymorth, a fyddai'r cynigion hynny wedi bod yn 
gefnogol? 
Mae'r Oard Bbob amser wedi cydnabod bod angen i ni sicrhau bod amser yn cael ei dreulio lle y caiffyr 
effaith fwyaf posibl gyda thîm staff bach. Wrth i'r gronfa fynd yn ei blaen, mae'r tîm wedi datblygu eu 
cysylltiadau a'u dulliau i sicrhau eu bod yn cynnal asesiad o lefel y cymorth sydd ei angen yn ystod 
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sefydliadau'n cael cyfle i ddatblygu prosiectau a gwneud 
cais am gymorth. 

camau cynnar cyfarfod ag ymgeisydd ac yna'n eu cyfeirio'n effeithiol at sefydliadau arbenigol a all 
gynnig y cymorth cywir bryd hynny (h.y. Cynghorau Gwirfoddol Sirol / Cynghorwyr Busnes).  
 

5 Mae'r gwerthusiad wedi canfod bod ymwneud â'r Gronfa yn 
cael effaith gadarnhaol ar gynlluniau parhaus sefydliadau ac 
yn annog datblygu prosiectau/syniadau newydd. Ar y sail 
honno, dylid ystyried y potensial i dargedu ceisiadau 
blaenorol sydd wedi cyflawni prosiectau llwyddiannus (yn 
enwedig derbynwyr grantiau Micro-gronfeydd) i'w hannog i 
ddatblygu syniadau a phrosiectau pellach (a mwy 
uchelgeisiol).  

Mae'r argymhelliad hwn yn ddiddorol, ac mae angen inni gymryd camau i ysgogi trafodaeth gyda 
grantïon am eu camau nesaf a chynlluniau ar gyfer dilyniant a datblygiad. Er mwyn gwneud hyn, mae 
angen i ni weithio'n agos gyda'n cydweithwyr yn y Cyngor Gwirfoddol Sirol a chymryd dull mwy 
cyfunol o sicrhau adborth gan grantïon ar y gwersi a ddysgwyd a chipio llwyddiant a'r camau nesaf yn 
systematig.  
Mae potensial i gysylltu gwahanol grantïon â'i gilydd neu â sefydliadau datblygu arbenigol i ddatblygu 
prosiectau mwy uchelgeisiol, o bosibl ar y cyd ag eraill o'r tu mewn a heb y maes budd-daliadau. Bydd 
PyC yn ystyried opsiynau ar gyfer ysgogi'r math hwnnw o rwydweithio/sgyrsiau. 

6 Wrth i'n dealltwriaeth o'r canlyniadau sy'n 
cael eu cyflawni gan y Gronfa ddod i'r 
amlwg, dylai'r Bwrdd ystyried dull mwy 
rhagweithiol/thematig/wedi'i dargedu o 
wahodd ceisiadau am gymorth a 
gynlluniwyd i gyflawni canlyniadau penodol 
neu flaenoriaethau strategol penodol.    

Mae'r Bwrdd wedi anelu ers tro at ddatblygu cylchoedd thematig, gan annog ceisiadau am gynigion sy'n mynd i'r 
afael ag angen neu gyfle penodol mewn cymunedau nad ydynt wedi cael sylw eto. Dim ond gyda thystiolaeth y 
gallwn wneud hyn, megis y proffiliau cymunedol, ac ar ôl ymgynghori â'r cymunedau dan sylw.  Mae'n ymddangos 
bod rhai meysydd/gweithgareddau sy'n ymddangos fel petaent yn dod i'r amlwg, a gallai cefnogi'r ardaloedd hyn fod 
yn gynllun peilot ein hunain i gymryd ymagwedd fwy rhagweithiol. Yn y tymor hwy, mae'r prosbectws i fod i gael ei 
adnewyddu; mae gennym Banel Dinasyddion ac mae ein tîm Cefnogi Cymunedau yn cynnal digwyddiadau 
Gweledigaeth ar draws y Fframwaith Ariannol Annibynnol ac felly rydym yn hyderus y byddwn yn barod cyn bo hir i 
nodi cynigion beiddgar mwy i'w targedu. 

7 Erys rhai pryderon am amrywiaeth ar lefel Bwrdd. Felly, 
dylid archwilio opsiynau ar gyfer ymgysylltu â gwahanol 
grwpiau o gymunedau lleol nad ydynt efallai'n cael eu 
cynrychioli ar y Bwrdd. Er enghraifft, sefydlu grwpiau neu 
baneli i edrych ar faterion penodol neu fod yn 
gynrychioliadol o grwpiau penodol yn y gymuned.    

Mae'r Bwrdd yn derbyn y dylai, cyn belled ag y bo modd, fod yn gynrychiolaeth wirioneddol o'r cyfan o 
f ycymunedau ymae'n eu gwasanaethu. Fodd bynnag, rhaid cydbwyso hynny â maint y Bwrdd a pha 
sgiliau a phrofiad sydd eu hangen arnom. Rydym yn ymrwymo i ddatblygu offeryn amrywiaeth 
cymesur yn ystod y cam ymgeisio gan aelodau'r Bwrdd a datblygu datganiad amrywiaeth sy'n 
berthnasol i'r MD, tra'n archwilio amrywiaeth y bwrdd presennol yn seiliedig ar actoldeb yn hytrach na 
chanfyddiad unigolion.  

8 Mae angen cymryd camau i sicrhau bod perthynas waith 
effeithiol rhwng y Bwrdd a'r Bwrdd Gweithredol 

Mae'r Byn sylweddoli, gyda dim ond dau aelod o staff (ar hyn o bryd) fod y berthynas effeithiol rhwng y 
Weithrediaeth (staff) a'r Bwrdd yn hanfodol. Mae'r ddealltwriaeth glir o'r gwahanol ddyletswyddau a 
chyfrifoldebau yn hollbwysig er mwyn i'r berthynas ffynnu. Byddwn yn ymdrin â'r berthynas hon gydag 
ymddiriedaeth, bod yn agored ac yn sicrhau cyfathrebu effeithiol ddwy ffordd.  

 


