
PWYLLGOR GWAITH 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27 Ionawr 2020

YN BRESENNOL:  YCynghorydd Llinos Medi (Cadeirydd)
Y Cynghorydd Ieuan Williams (Is-Gadeirydd) 

Y Cynghorwyr Richard Dew, Carwyn Jones, R. Meirion Jones, Alun 
Mummery, R.G. Parry, OBE FRAgS, Dafydd Rhys Thomas, Robin 
Williams. 

WRTH LAW: Prif Weithredwr
Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog Adran 151
Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Busnes y Cyngor) / Swyddog Monitro
Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol (ar gyfer eitem 6)
Rheolwr Rhaglen, Cynllunio Busnes a Pherfformiad
Prif Swyddog Rheoli Gwastraff (ME) (ar gyfer eitem 7)
Rheolwr Sgriwtini (ar gyfer eitem 5)
Rheolwr Prosiect (Trawsnewid Corfforaethol) (ATR) (ar gyfer eitem 7)
Swyddog Pwyllgor (ATH)

YMDDIHEURIADAU: Dim 

HEFYD YN 
BRESENNOL:

 
Y Cynghorwyr Lewis Davies, John Griffith, Glyn Haynes, Kenneth 
Hughes, G.O. Jones, Alun Roberts, Dafydd Roberts.

1 DATGANIAD O DDIDDORDEB 

Ni chafwyd yr un datganiad o ddiddordeb.

2 MATERION BRYS A ARDYSTIWYD GAN Y PRIF WEITHREDWR NEU EI SWYDDOG 
APWYNTIEDIG 

Dim.

3 COFNODION - PANEL RHIANT CORFFORAETHOL 

Cyflwynwyd cofnodion drafft cyfarfod y Panel Rhiant Corfforaethol a gynhaliwyd ar 9 
Rhagfyr, 2019 i'w mabwysiadu.

Penderfynwyd mabwysiadu cofnodion drafft cyfarfod y Panel Rhiantu Corfforaethol 
a gynhaliwyd ar 9 Rhagfyr, 2019.

4 COFNODION - PWYLLGOR CYSWLLT Y SECTOR GWIRFODDOL 

Cyflwynwyd cofnodion drafft cyfarfod Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol a gynhaliwyd ar 
20 Tachwedd, 2019 er gwybodaeth.



Penderfynwyd nodi confnodion drafft cyfarfod Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol 
a gynhaliwyd ar 20 Tachwedd, 2019.

5 BLAEN RAGLEN WAITH Y PWYLLGOR GWAITH 

Cyflwynwyd i’w ystyried, adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd yn ymgorffori 
Blaenraglen Waith y Pwyllgor Gwaith am y cyfnod rhwng mis Chwefror a mis Medi, 2020, a 
nodwyd y newidiadau canlynol -

• Eitemau Newydd  

• Eitem 20 – Cynllun Datblygu Darpariaeth Hamdden ar gyfer Cenedlaethau'r Dyfodol 
(ar gyfer cyfarfod 2 Mawrth, 2020)
• Eitem 33 - Cerdyn Sgorio Corfforaethol Chwarter 1 2020/21 (ar gyfer cyfarfod Medi, 
2020)
• Eitemau 34, 35 a 36 - Adroddiadau monitro perfformiad Cyllideb Refeniw, Cyllideb 
Gyfalaf a Chyfrif Refeniw Tai 2020/21 (ar gyfer cyfarfod Medi, 2020)

• Eitemau a Aildrefnwyd

• Eitem 3 - Rhenti Tai a Thaliadau Gwasanaethau Tai 2020/21 (a ddygwyd ymlaen o'r 
cyfarfod ar 2 Mawrth i’r cyfarfod ar 17 Chwefror, 2020)
• Eitem 8 - Polisi Rhyddhad Dewisol Adrethi Busnes (yn amodol ar gadarnhad, eitem 
i'w ddwyn ymlaen o'r cyfarfod ar 2 Mawrth i’r cyfarfod ar 17 Chwefror, 2020)

• Newidiadau Eraill

• Yn amodol ar gadarnhad, eitem newydd - Polisi Gwirio Ar Sail Risg – eitem i'w 
chyflwyno yn y cyfarfod ar 17 Chwefror, 2020
• Tynnu eitem - Ymgynghoriad ar Ostwng yr Oed Derbyn yn Ysgol Llandegfan (a 
drefnwyd yn wreiddiol ar gyfer cyfarfodydd 17 Chwefror a 27 Ebrill, 2020) - hyd nes y 
cadarnheir y dyddiadau a aildrefnwyd.

Penderfynwyd cadarnhau Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi’i diweddaru 
am y cyfnod o Chwefror i Fedi, 2020 gyda’r newidiadau a amlinellwyd yn y cyfarfod.

6 ANABLEDDAU DYSGU - TRAWSNEWID CYFLEON DYDD 

Cyflwynwyd i'w ystyried gan y Pwyllgor Gwaith, adroddiad y Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol a oedd yn ymgorffori Papur Cynnig ar ddyfodol Cyfleoedd Dydd yn y maes 
Anabledd Dysgu yn Ynys Môn. ‘Roedd yr adroddiad yn gofyn am ganiatâd gan y Pwyllgor 
Gwaith i ymgynghori’n ffurfiol ar y cynnig i “ddatblygu mwy o gyfleoedd yn y gymuned i bobl 
ag anabledd dysgu, ymestyn y ddarpariaeth yn Gors Felen a chau’r gwasanaethau ym 
Morswyn, Blaen y Coed a Gerddi Heulfre.”

Dywedodd y Cadeirydd a'r Aelod Portffolio ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol bod 
angen  ail-lunio a moderneiddio'r gwasanaethau cyfleoedd dydd er mwyn - 

• datblygu cyfleoedd cynaliadwy i unigolion;
• gwella’r ddarpariaeth gwasanaeth ymhellach yn y ffordd fwyaf cost-effeithiol;
• ymateb i atborth gan ddefnyddwyr gwasanaeth a'u teuluoedd ynghylch sut fath o 
gyfleoedd dydd yr hoffent eu cael yn y dyfodol;



• diwallu anghenion y bobl y mae'r Awdurdod yn eu cefnogi ar hyn o bryd ac i’r 
dyfodol;
• cwrdd â gofynion Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014

Amlygodd mai'r bobl bwysicaf mewn ymgynghoriad yw'r rheini sy’n cael eu heffeithio 
ganddo, ynghyd â’u teuluoedd a'u gofalwyr a phwysleisiodd, pe bai'r Pwyllgor Gwaith yn 
penderfynu bwrw ymlaen ag ymgynghoriad, ei bod hi'n awyddus iddo fod ar sail y gyrwyr 
canlynol – 

• ffocws ar ddull sy'n seiliedig ar ganlyniadau h.y. symud i ffwrdd o dalu am 
weithgareddau rhagnodedig o fewn amserlen benodol i dalu am ganlyniadau neu 
ddeilliannau sy'n cynyddu sgiliau, lles a hyder yr unigolyn;
• sicrhau'r un safonau darparu gwasanaeth ar draws yr holl wasanaethau, gyda'r 
gwasanaethau mewnol ac allanol fel ei gilydd yn canolbwyntio ar sicrhau cynnydd yr 
unigolyn a chyflawni canlyniadau i ddefnyddwyr gwasanaeth unigol;
• sicrhau bod adnoddau'n cael eu dyrannu'n deg gyda'r un meini prawf asesu a 
mynediad ar gyfer gwasanaethau mewnol ac allanol;
• sicrhau bod prisiau teg am wasanaethau sy'n adlewyrchu anghenion gwahanol yr 
unigolion sy'n mynychu e.e. gall fod yn briodol talu cyfradd premiwm i gefnogi unigolyn ag 
anableddau dysgu mwy dwys neu luosog neu anghenion cymorth cymhleth;
• bydd gan ddarparwyr fwy o ryddid a hyblygrwydd i weithio gyda'r bobl y maent yn 
eu cefnogi i ddylunio a chydgynhyrchu’r gweithgareddau a fydd yn cyflawni'r canlyniadau 
hynny. Gellir cyflwyno rhai o'r gweithgareddau hyn mewn partneriaeth â grwpiau a 
sefydliadau cymunedol eraill;
• annog darparwyr gwasanaeth, mewnol ac yn allanol, i ddatblygu, addasu a newid 
mewn ymateb i'r ffordd newydd hon o weithio;
• annog grwpiau yn y gymuned i gynnig lleoliadau â chymorth yn rheolaidd a all 
ychwanegu at sgiliau unigolyn a sicrhau cynnydd yr unigolyn.

Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol fod yr achos dros newid yn 
seiliedig ar y gred bod angen diwygio natur y ddarpariaeth ar gyfer pobl ag anableddau 
dysgu er mwyn darparu gwell canlyniadau i'r unigolion hynny yn eu cymunedau lleol ac i 
sicrhau bod y gwasanaethau hynny'n parhau i fod yn gynaliadwy ac yn effeithiol i'r dyfodol. 
Ar hyn o bryd mae gan y Cyngor nifer o gyfleoedd dydd gwahanol ar gael i bobl ag 
anableddau dysgu. Mae rhai ohonynt yn cael eu darparu'n fewnol gan y Cyngor ei hun a 
rhai ohonynt yn cael eu comisiynu'n allanol. O dan gyfarwyddyd y Bwrdd Trawsnewid 
Gwasanaethau i Oedolion, trefnwyd cyfres o ymweliadau â gwahanol ganolfannau dydd ar 
yr Ynys ar gyfer Aelodau Etholedig ym mis Gorffennaf 2019 a helpodd i ddarparu 
dealltwriaeth gliriach o’r gwasanaethau a ddarperir gan y canolfannau; ar ben hynny, mae 
Strategaeth newydd ar gyfer Cyfleoedd Dydd i Bobl ag Anabledd Dysgu wedi cael ei  
mabwysiadu ar ôl ymgysylltu'n ddwys â defnyddwyr gwasanaeth ynghylch yr hyn yr hoffent 
ei weld ar ffurf cefnogaeth a chyfleoedd ar gyfer datblygiad personol a chynnydd. Mae'r 
papur cynnig yn ymhelaethu ar yr elfennau hyn a hefyd yn nodi'r heriau allweddol sy'n 
wynebu'r canolfannau dydd mewnol cyfredol ym Morswyn, Caergybi; Blaen y Coed, 
Llangoed; Gerddi Heulfre, Llangoed a Gors Felen, Llangefni. Dywedodd y Swyddog mai'r 
bwriad fel rhan o'r ymgynghoriad yw rhoi cyfeiriad clir ynghylch yr ymrwymiad i ddatblygu 
gwasanaethau dros gyfnod o amser, boed hynny yn y sectorau annibynnol neu wirfoddol 
neu'n fewnol yn y Cyngor er mwyn ymestyn y cyfleoedd i unigolion o fewn eu cymunedau. 
I'r rheini a chanddynt anghenion mwy dwys a chymhleth, ystyrir bod angen un ganolfan 
sy’n fwy arbenigol a byddai hynny’n rhan o'r ymgynghoriad - rhagwelir y gallai Gors Felen 
gyflawni'r pwrpas hwn. Mae'r cynnig hefyd yn rhagweld y bydd y ddarpariaeth cyfleoedd 
dydd yn y maes anabledd dysgu yn cael ei chynnig fwy yn y gymuned yn y tymor hir yn 
hytrach nag mewn canolfan. Y gobaith yw y bydd y cynnig yn darparu mwy o hyblygrwydd 
a chyfleoedd gwell a mwy amrywiol i unigolion yn eu cymunedau lleol.



Gwahoddwyd y Cynghorydd G O Jones, Cadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac 
Adfywio i gyflwyno persbectif y Pwyllgor ar y mater wedi iddo graffu ar y papur cynnig yn ei 
gyfarfod ar 21 Ionawr, 2020. Er bod y Pwyllgor yn gwbl gefnogol i'r bwriad o foderneiddio 
gwasanaethau cyfleoedd dydd i bobl ag anableddau dysgu, dywedodd y Cynghorydd 
Jones fod y Pwyllgor yn pryderu am y cyfeiriad a wneir at gau tair canolfan gan ei fod yn 
ystyried ei fod yn gynamserol ar hyn o bryd. Wrth wneud y pwynt y dylai'r broses 
ymgynghori ganolbwyntio ar gael deialog gyda defnyddwyr gwasanaeth a'u teuluoedd a 
rhanddeiliaid eraill er mwyn creu'r amodau lle gallent ddylanwadu ar y model cyflawni ar 
gyfer y dyfodol, penderfynodd y Pwyllgor argymell i'r Pwyllgor Gwaith ei fod yn cefnogi, 
mewn egwyddor, y bwriad i ymgynghori ar y cynnig i ddatblygu mwy o gyfleoedd yn y 
gymuned i bobl ag anabledd dysgu a’i fod yn awdurdodi Swyddogion i gynnal 
ymgynghoriad ffurfiol arno.

Siaradodd y Cynghorwyr Lewis Davies ac Alun Roberts fel Aelodau Lleol am eu siom 
ynghylch y cyfeiriad yn y cynnig at gau tair canolfan ddydd, gan nad oeddent yn teimlo ei 
fod yn  sail ar gyfer ymgynghori adeiladol lle gallai unigolion a'u teuluoedd a'u gofalwyr roi 
eu barn ar yr hyn sy'n bwysig iddynt a thrwy hynny helpu i lunio ffurf a chyfeiriad y 
gwasanaeth i’r  dyfodol. Er mwyn cael trafodaeth gadarnhaol gyda defnyddwyr gwasanaeth 
a'u teuluoedd a'u cymunedau, anogodd yr Aelodau Lleol y Pwyllgor Gwaith i ddileu'r 
cyfeiriad at gau canolfannau o'r cynnig a chanolbwyntio’n hytrach yn y lle cyntaf ar gael 
sgwrs gyda rhanddeiliaid am yr hyn yr hoffent ei gael o'r gwasanaeth cyfleoedd dydd.

Rhoddodd y Pwyllgor Gwaith sylw i’r papur cynnig, yr atborth gan y Pwyllgor Sgriwtini a 
sylwadau’r Aelodau Lleol ac er ei fod yn derbyn y gosodiad canolog ynghylch yr angen i 
foderneiddio'r ffordd y darperir cyfleoedd i bobl ag anabledd dysgu, mynegodd amheuon 
ynghylch y cynnig fel yr oedd wedi ei lunio ar hyn o bryd oherwydd ei fod o’r farn na fyddai  
efallai’n sicrhau bod y broses yn bwrw ymlaen mewn ffordd mor gadarnhaol ag y 
gobeithiwyd nac yn annog trafodaeth sydd mor eang â phosib. Nododd y Pwyllgor Gwaith 
hefyd, gan ei bod yn bwysig bod rhanddeiliaid a'u teuluoedd yn deall yr hyn y mae 
moderneiddio'r gwasanaethau cyfleoedd dydd yn ei olygu a'r hyn sy'n cael ei gynnig, fod  
angen fersiwn hwylusach a haws ei deall o'r papur cynnig / ymgynghori.

Yng ngoleuni'r drafodaeth, cyflwynodd y Cadeirydd a'r Aelod Portffolio ar gyfer 
Gwasanaethau Cymdeithasol gynnig diwygiedig a gefnogwyd gan y Pwyllgor Gwaith - sef 
cynnal ymgynghoriad ffurfiol ar y canlynol -

• Datblygu mwy o gyfleoedd yn y gymuned i bobl ag anabledd dysgu.
• Sefydlu a oes manteision i ymestyn canolfan ddydd i gwrdd ag anghenion mwy 
dwys.
• Adolygu'r ddarpariaeth gwasanaeth dydd gyfredol yn y maes anabledd dysgu.  

Penderfynwyd awdurdodi Swyddogion i gynnal ymgynghoriad ffurfiol ar y canlynol –

• Datblygu mwy o gyfleoedd yn y gymuned i bobl ag anableddau dysgu. 
• Sefydlu a oes budd o ehangu canolfan ddydd i gwrdd ag anghenion mwy 
dwys
• Adolygu’r ddarpariaeth gwasanaeth dydd anabledd dysgu presennol 

7 CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD 

Penderfynwyd – 

“O dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r cyhoedd 
o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn oherwydd y tebygolrwydd y 



caiff gwybodaeth ei rhyddhau a honno’n wybodaeth y gwneir eithriad ohoni yn 
Atodlen 12A y Ddeddf honno ac yn y Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

8 CONTRACT GWASTRAFF 

Cyflwynwyd adroddiad y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 a’r 
Pennaeth Priffyrdd, Eiddo a Gwastraff mewn perthynas â'r Contract Gwasanaeth Casglu 
Gwastraff a Glanhau. ‘Roedd yr adroddiad yn gofyn i’r Pwyllgor Gwaith gymeradwyo  
opsiynau gwasanaeth at ddibenion cyflwyno tendr terfynol.

Atgrynhodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 amserlen y 
broses gaffael o dan ddull tendro tri Cham y Broses Deialog Gystadleuol, sef y dull a 
fabwysiadwyd ar gyfer y broses dendro am y contract Gwasanaeth Casglu Gwastraff a 
Glanhau, a chadarnhaodd bod Cam 1 wedi ei gwblhau, sef cyflwyno cynigion drafft 
cychwynnol wedi'u prisio yn seiliedig ar yr opsiynau gwasanaeth cychwynnol a 
gymeradwywyd gan y Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod ar 17 Mehefin, 2019. Bellach mae 
gofyn i’r Pwyllgor Gwaith ddod i benderfyniad ynghylch yr opsiynau gwasanaeth y mae'n 
dymuno eu hystyried yn ystod Cam 2 (proses ddeialog ffurfiol) a Cham 3 (cyflwyno tendrau 
terfynol) er mwyn cael gwared ar opsiynau diangen a rhoi eglurder llwyr i gynigwyr ar 
gyfluniad y gwasanaeth y dylent fod yn tendro amdano yn eu cynigion terfynol. Ar ôl 
gwerthuso’r tendrau terfynol hynny bydd y contract yn cael ei ddyfarnu a bydd yn dod i rym 
ar 1 Ebrill, 2021.

Cyfeiriodd y Swyddog at yr ystod gychwynnol o gostau, arbedion a risgiau posib a nodwyd 
yng Ngham 1 mewn perthynas â'r gwahanol gyfluniadau gwasanaeth ar gyfer y Contract 
Casglu Gwastraff a Glanhau newydd fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad. Yn seiliedig ar yr 
atborth o Gam 1, mae Swyddogion wedi gwneud argymhellion ynghylch pa gyfluniad 
gwasanaeth y dylid ei ystyried ar gyfer Cam 2 a Cham 3 y broses gaffael - ymhelaethodd y 
Swyddog ar yr opsiynau gwasanaeth hynny a'r rheswm dros y bwriad i’w cynnwys.

Adroddodd y Cynghorydd G O Jones, Cadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac 
Adfywio o gyfarfod y Pwyllgor ar 21 Ionawr, 2020 lle craffwyd ar yr adroddiad a 
chadarnhaodd bod y Pwyllgor, yn dilyn trafodaeth ac ar ôl ystyried yr eglurhad a 
ddarparwyd gan yr Aelod Portffolio a’r Swyddog yn y cyfarfod, wedi argymell mabwysiadu'r 
opsiynau gwasanaeth a gynigiwyd yn yr adroddiad. 

Rhoddodd y Pwyllgor Gwaith sylw i’r adroddiad a cheisiodd eglurder a sicrwydd ar sawl 
pwynt yn codi o ganfyddiadau Cam 1 y broses. Ar ôl trafod y mater, ac yng ngoleuni cyngor 
a gafwyd gan Swyddogion a barn y Pwyllgor Sgriwtini, cytunodd y Pwyllgor Gwaith i 
gefnogi‘r opsiynau gwasanaeth hynny a argymhellwyd yn yr adroddiad.

Penderfynwyd cymeradwyo argymhellion yr adroddiad ynglyn â’r cyfluniad 
gwasanaeth ar gyfer y tendrau terfynol am y Gontract Casglu Gwastraff a Glanhau  
ac awdurdodi’r Swyddogion perthnasol i weithredu yn unol â hynny.

Cynghorydd Llinos Medi
Cadeirydd


