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PWYLLGOR CYSWLLT SECTOR GWIRFODDOL  
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Ebrill, 2013 

PRESENNOL: Cynghorydd Kenneth Hughes (Cyngor Sir Ynys Môn) (Cadeirydd) 
 
Mr Arthur Beechey (Agoriad Cyf.) 
Jackie Blackwell (CAB) 
Mr Islwyn Humphreys (Samariaid) 
Mrs Dilys Shaw (Medrwn Môn) 
Mrs Jean Baker (Partneriaeth Menai) 
 
Eleri Lloyd (BIPBC) 

WRTH LAW: John R. Jones (Prif Swyddog Medrwn Môn) 
Mrs Gwen Carrignton (Cyfarwyddwr Cymuned - CSYM) 
Mr J. Huw Jones (Pennaeth Gwasanaeth – Polisi - CSYM) 
Mr Mark Gahan (Swyddog Gwneud y Cysylltiadau – Medrwn Môn) 
Mr Gareth Llwyd (Rheolwr Tîm Cefnogi Busnes) 
Bev Symonds (Rheolwr Sgriwtini) (ar gyfer eitem 3) 
Ann Holmes (Swyddog Pwyllgor) 

YMDDIHEURIADAU: Dim wedi eu derbyn 

 

Rhoddodd y Cadeirydd groeso i bawb oedd yn bresennol i’r cyfarfod hwn o’r Pwyllgor Cyswllt. 

1 DATGANIAD O DDIDDORDEB 

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb. 

2 COFNODION 

Cyflwynwyd a chadarnhawyd fel rhai cywir gofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Cyswllt a 
gynhaliwyd ar 22 Ionawr, 2013. 

Materion yn codi – 

 Yng nghyswllt y gweithdy a gynhaliwyd rhwng swyddogion y Cyngor a chynrychiolwyr o’r sector 
gwirfoddol ddiwedd mis Tachwedd a’r meysydd gweithredu y cytunwyd arnynt yn y cyfarfod hwnnw 
ac un ohonynt yn ymwneud a chynllunio ar y cyd gyda’r sector gwirfoddol mewn perthynas a 
darparu gofal i’r henoed mewn ardal dreialu, dywedodd y Cyfarwyddwr Cymuned wrth y Pwyllgor 
iddi fod mewn cyfarfod o’r Grŵp Gwasanaethau Oedolion cyn y Pwyllgor hwn a’i bod yn gwybod 
bod gwaith wedi bod yn mynd ymlaen rhwng Swyddog Gwneud y Cysylltiadau’r sector gwirfoddol 
a’r Grŵp Partneriaeth Iechyd a Lles ym maes Gwasanaethau Oedolion ac yn arbennig adeiladu 
cymuned ac yn dilyn hynny roedd yn credu y byddai o fantais i’r Pwyllgor pe bai cynrychiolwyr o’r 
Grŵp Gwasanaethau Oedolion yn cael eu gwahodd i’w cyfarfod nesaf i roi syniad i’r Aelodau o 
gynnydd a chyfeiriad y gwaith hyd yn hyn  Cytunodd aelodau’r Panel gyda’r awgrym. 

 
CAMAU GWEITHREDU’N CODI : Y Cyfarwyddwr Cymuned i drefnu i gynrychiolwyr o’r Grŵp 
Gwasanaethau Oedolion fod yn bresennol yn y cyfarfod nesaf o’r Pwyllgor Cyswllt. 

 Mewn ymateb i gwestiynau yn holi a oedd arian Ewropeaidd ac/neu arian arall wedi ei gynnwys ym 
mhroses y Cyngor o ffurfio cyllideb a’i strategaeth doriadau, eglurodd y Cyfarwyddwr Cymuned bod y 
llythyr yn Atodiad B yr agenda yn nodi’r strategaeth yng nghyswllt buddsoddiadau yn y trydydd sector 
yn 2013/14.  O safbwynt arian Ewropeaidd a’u goblygiadau bu’n rhaid rhoi ystyriaeth i’r ffynhonnell hon 
o gyllid er mwyn gallu nodi a gwahaniaethu rhwng ffrydiau cyllido’r Cyngor ag unrhyw arian sy’n deillio 
o Ewrop a dyna un o’r rhesymau dros argymell fel rhan o raglen cydweithio’r Trydydd Sector a 
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Chyngor Sir Ynys Môn y dylid cael adolygiad llawn o gyfraniadau’r Cyngor i’r trydydd sector fel y bydd 
pawb yn glir ynglŷn â chontractau presennol a sail eu cyllido. 
 
Nododd y Rheolwr Tîm Cefnogi Busnes nad oedd contractau o dan y cynllun Taith i Waith wedi eu 
cynnwys fel ffynonellau posibl o arbedion effeithlonrwydd yn 2013/14 oherwydd y ffaith eu bod yn 
seiliedig ar ymrwymiad 3 blynedd. 
 
Yn dilyn codi’r mater, pwysleisiodd Mr Arthur Beechy pa mor bwysig oedd hi i’r Trydydd Sector gael 
darlun clir a llawn o’r sefyllfa gyllido ac yn seiliedig ar hynny allu cynllunio a theilwrio adnoddau fel bo 
angen dros y tymor hirach heb orfod ail ymweld a wynebu’r un heriau y flwyddyn nesaf. 
 
Cadarnhaodd Prif Swyddog Medrwn Môn bod y Cyfarwyddwr Cymuned wedi ymateb trwy lythyr i’r 
sylwadau a wnaed mewn perthynas â chyllideb 2013/14 yn ei chyfanrwydd. 

3 SGRIWTINI A RÔL Y SECTOR GWIRFODDOL 

Rhoddodd Bev Symonds, y Rheolwr Sgriwtini ddiweddariad i’r Pwyllgor ar y sefyllfa ynglŷn â gwella rôl 
y Trydydd Sector yn y broses sgriwtini. 

Dywedodd y Rheolwr Sgriwtini nad oedd Swyddogaeth Sgriwtini ym Môn wedi gwneud y defnydd 
mwyaf hyd yn hyn o’r sector gwirfoddol mewn adolygiadau sgriwtini ond y gobaith yw y gellir cywiro’r 
sefyllfa hon yn y flwyddyn sydd i ddod.  Mae’r Mesur Llywodraeth Leol Cymru ar gychwyn ar hyn o bryd 
a disgwylir am gyfarwyddyd gan Lywodraeth Cymru ynglŷn â phersonau dynodedig a sgriwtini ar y cyd 
h.y. rhai y gellir eu galw i mewn yn gyfreithlon i bwrpasau sgriwtini ac ymuno gydag awdurdodau eraill i 
edrych ar bynciau sy’n croesi ffiniau.  Mewn paratoad am hyn bydd y swyddogaeth sgriwtini angen y 
sgiliau ychwanegol sy’n eistedd o fewn y sector gwirfoddol i helpu ac i ychwanegu gwybodaeth i 
adolygiadau sgriwtini.  Cafwyd trafodaethau gyda Phrif Swyddog Medrwn Môn ynglŷn â’r ffordd orau o 
wneud hyn a gyda’r cytundeb y bydd y Rheolwr Sgriwtini yn cysylltu gyda’r Prif Swyddog Medrwn Môn 
pan ddaw adolygiadau i’r amlwg gyda golwg ar i’r Prif Weithredwr wedyn gynnig cyfeiriad tuag at y 
maes perthnasol.  Mae hyfforddiant o ran cynnal sgriwtini effeithiol yn fater sydd angen rhoi sylw iddo 
ac ar ôl mis Mai fe fydd y Cynghorwyr Sir newydd yn cael hyfforddiant, ac efallai y byddai hynny yn 
cynnig cyfle i ymestyn yr hyfforddiant hwnnw i gynrychiolwyr perthnasol yn y sector gwirfoddol yn 
ogystal. 

Aeth y Swyddog ymlaen i egluro bod y Cyngor wedi cymeradwyo gostyngiad yn nifer y pwyllgor 
sgriwtini o 5 i 2 bwyllgor, gydag un ohonynt yn edrych tuag allan ac yn canolbwyntio ar weithio mewn 
partneriaeth a’r llall yn edrych at i mewn ac yn canolbwyntio ar yr ystod o wasanaethau’r Cyngor.  Bydd 
y tîm sgriwtini felly yn edrych yn allanol am gymorth i gynnal adolygiadau.  Tra nad yw’r Mesur ar hyn o 
bryd yn darparu manylion e.e. ynglŷn â hawliau cyfetholedigion ar y pwyllgorau sgriwtini, y prif fater i’r 
tîm sgriwtini yw gallu tynnu ar y wybodaeth sydd y tu allan i’r Cyngor er mwyn cefnogi Aelodau i gynnal 
adolygiadau trwyadl ac effeithiol. 

Cytunwyd i nodi’r sefyllfa. 

DIM CAMAU GWEITHREDU YN CODI. 

4 ADOLYGIAD O GONTRACTAU GWASANAETHAU CYMDEITHASOL – CYTUNO AR FFRAMWAITH 

Cyflwynwyd i sylw’r Pwyllgor gopi o lythyr dyddiedig 25 Mawrth, 2013 gan y Cyfarwyddwr Cymuned i 
gyrff sector gwirfoddol yn egluro’r sefyllfa o safbwynt buddsoddiadau yn y Trydydd Sector yn 2013/14 
ynghyd a profforma adolygu gwasanaeth.   

Eglurodd y Cyfarwydd Cymuned iddi ddod yn amlwg yn y trafodaethau y flwyddyn ddiwethaf ynglŷn â 
chyllid bod yna deimlad bod cytundebau yn tueddu i fod yn drefniant “munud olaf”.  Roedd yr Adran 
felly, fel rhan o’r broses o osod y gyllideb yn awyddus i sefydlu trefniant i adolygu a chael gwybodaeth 
gyffredinol am ddisgwyliadau, contractau a gweithdrefn.  Mae trafodaethau wedi eu cynnal gyda Phrif 
Swyddog Medrwn Môn a Chyfarwyddwr Cynorthwyol Datblygu Cymuned Bwrdd Iechyd Prif Ysgol Betsi 
Cadwaladr o wybod bod Bwrdd Iechyd Prif Ysgol Betsi Cadwaladr wedi cynnal adolygiad o’i gontractau 
ei hun cyn hynny.  Yr hyn oedd wedi deillio o’r trafodaethau diweddar oedd y potensial i’r Awdurdod 
ddefnyddio fframwaith Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar gyfer ei adolygiad ei hun a rhannu’r 
wybodaeth a geir fel y gall adeiladu pictiwr mwy cyfan o’r sefyllfa gyllido yn y Sectorau Cyhoeddus a’r 
Trydydd Sector.  Mae’r Adran hefyd yn awyddus i sefydlu amserlen bendant i baratoi ar gyfer ymarfer 
ffurfio cyllideb y flwyddyn nesaf, gyda’r nod o gwblhau’r rhaglen waith adolygu cyn mis Hydref.   
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Dywedodd Rheolwr Tîm Cefnogi Busnes i ystyriaeth gael ei roi i dempled Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr a ddefnyddiwyd yn ei adolygiad ei hun o gontractau trydydd sector a’i fod wedi ei addasu i 
siwtio gofynion yr Adran Gwasanaethau Cymdeithasol a’r Cyngor Sir.  Ar hyn o bryd mae 
trafodaethau’n parhau gyda Rheolwyr y Gwasanaethau Plant ag Oedolion gyda’r nod o gynllunio 
rhaglen i adolygu cytundebau lefel gwasanaeth a chontractau cyfredol.  Fel yr eglurwyd mewn llythyr yn 
Atodiad B, mae’r Adran wedi edrych ar yr holl fuddsoddiadau yn y Trydydd Sector i sefydlu a ydynt yn 
briodol a’i peidio fel testunau arbedion effeithlonrwydd - hyd yn hyn roedd yr ychwanegiad o 2% ar gyfer 
chwyddiant wedi ei osod yn erbyn y targed arbedion effeithlonrwydd gyda hynny’n egluro’r sefyllfa aros 
yn llonydd gyda chontractau trydydd sector yn 2013/14.  Fodd bynnag, rhaid nodi arbedion 
effeithlonrwydd pellach fel yr eglurwyd yn y llythyr a hynny o ddeutu £16,000.  Y cam nesaf yw creu 
rhaglen waith dros y chwe mis nesaf i gefnogi’r adolygiad a fwriedir.  Dywedodd y Swyddog bod rhai 
contractau yn bodloni’r blaenoriaethau a’r bwriadau comisiynu ac yn cyflawni’r nodau, ond roedd angen 
adolygu rhai eraill, e.e. oherwydd eu bod  wedi dyddio.  Rhaid ystyried hefyd bris buddsoddiad i weld a 
ellir gwneud arbedion neu a oes angen ail fodelu gwasanaethau i naill ai dynnu yn ôl rhag buddsoddi 
neu i ail fuddsoddi mewn gwasanaethau sy’n cael eu paratoi yn unol â blaenoriaethau polisi a bwriadau 
comisiynu.  Mae’r Adran ar hyn o bryd yn y broses o flaenoriaethu’r contractau hynny sydd angen eu 
targedu er mwyn cynllunio rhaglen waith ac mae hyn yn cael ei wneud ar y cyd gyda rheolwyr y 
Gwasanaethau Plant ac Oedolion.  Mae’r Adran yn ceisio cael mewnbwn ynglŷn â’r penderfyniadau y 
bydd yn rhaid iddo ei wneud ynglŷn â chontractau y gellir eu hadnewyddu dros gyfnod o 3 blynedd, 
contractau y gellir, efallai, eu heithrio o reoliadau caffael a thendro a meysydd gwasanaeth eraill lle y 
gall fod angen i’r adran ymrwymo i drefniadau caffael a thendro ar gyfer darparu’r gwasanaethau rheini. 

Ystyriodd Aelodau’r Pwyllgor Cyswllt y wybodaeth a gyflwynwyd ac yn y drafodaeth a ddilynodd 
ceisiwyd cael eglurhad pellach ar y materion canlynol - 

 Y sefyllfa, a’r rhagolygon i fudiadau gwirfoddol nad ydynt yn destun gontractau cyllid ffurfiol ond 
sydd er hynny yn derbyn cefnogaeth ariannol gan y Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 Rhesymeg dros glandro 1%, 2% a 5% o arbedion yn erbyn buddsoddiadau gan fod rhai Aelodau’n 
gweld hynny yn ddryslyd a gyda’r posibilrwydd y gallent gamarwain o safbwynt canran y gostyngiad 
oedd i’w weithredu.  Dywedodd y Rheolwr Tîm Cefnogi Busnes mewn eglurhad mai opsiynau oedd 
y rhain a gyflwynwyd i Aelodau Etholedig fel y gallent weld yn union beth fyddai arbedion o 1%, 2% 
neu 5% yn ei roi yn erbyn buddsoddiadau’r Adran yn y trydydd sector. 

 Absenoldeb o’r broses o unrhyw wybodaeth ynglŷn â ffyrdd y gellid ystyried cyfleon i ddatblygu 
busnes mewn partneriaeth. 

 Canlyniad yr adolygiad contractau a wnaed gan Bwrdd Iechyd Prif Ysgol Betsi Cadwaladr ac a 
oedd y profforma a ddefnyddiwyd wedi gweithio’n dda a’i pheidio. 

 Y trefniadau ar gyfer adolygu MEC fel rhywbeth cymunedol ac felly yn tybio fwy o gyswllt gyda’r 
trydydd sector.  Awgrymwyd y dylai unrhyw adolygiad gymryd  i ystyriaeth y disgwyliadau ynglŷn â 
mewnbwn y trydydd sector i ofal yn y gymuned a dylai contractau adlewyrchu hyn.   

 Manteision cymunedol. 
 

Roedd Prif Swyddog Medrwn Môn yn croesawu’r llythyr eglurhaol yn Atodiad B a dywedodd y byddai 
o gymorth i fudiadau trydydd sector i’w galluogi hwy i gynllunio’n ddoethach i’r dyfodol a hefyd y 
cyfeiriad at y ffurfiau gwahanol o gyllido ac i gontractau tair blynedd oedd hefyd yn bethau cadarnhaol.  
Roedd yr adolygiad a fwriedir yn crybwyll blaenoriaethau a nodau’r adran yn y tymor canolog ac roedd 
yn bwysig i fudiadau trydydd sector fod yn ymwybodol o hyn fel y gallent fod a syniad o sut y gall y 
dyfodol ddatblygu ac y gallent benderfynu a ydynt eisiau bod yn rhan o hynny gan ddatblygu eu 
cynlluniau yn unol â hynny.  Fodd bynnag, ni ddylid colli golwg ar y ffaith bod y datblygiadau hyn wedi 
eu gosod yn erbyn cefndir o doriadau difrifol mewn gwariant sy’n wynebu’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol. 
 
Cytunwyd i nodi’r sefyllfa a’r pwyntiau a godwyd. 
 
DIM CAMAU GWEITHREDU PELLACH YN CODI 

5 GWEITHREDU/CYFLWYNO’R COMPACT A’R POLISI GWIRFODDOLI 

Cyflwynwyd er gwybodaeth i’r Pwyllgor gopi o’r adroddiad fel y cafodd ei gyflwyno i’r cyfarfod o’r 
Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 18 Mawrth, 2013 a oedd yn ymgorffori’r compact diwygiedig a’r Polisi 
Gwirfoddoli. 
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Cadarnhaodd y Pennaeth Gwasanaeth (Polisi) fod y Compact a’r Polisi Gwirfoddoli wedi eu 
cymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith a’r Cyngor ac y gellid yn awr eu gweithredu.  Mae’r Compact yn 
cefnogi ac yn ategu’r compact cyfredol rhwng BIPBC a’r chwe awdurdod yng Ngogledd Cymru. 

Roedd yr Aelodau yn croesawu’r wybodaeth gan bwysleisio pwysigrwydd dosbarthu gwybodaeth am y 
compact newydd i’r holl bartïon.  Dywedodd Prif Swyddog Medrwn Môn mai’r cam nesaf yw cymryd 
perchenogaeth o’r compact a’r polisi gwirfoddoli a’i gweithredu. 

Cytunwyd i nodi’r wybodaeth. 

DIM CAM GWEITHREDU PELLACH YN CODI. 

6 Y RHAGLEN WAITH 

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaeth (Polisi) raglen waith ddrafft ar gyfer y Pwyllgor Cyswllt yn seiliedig 
ar drafodaethau cychwynnol gyda Phrif Swyddog Medrwn Môn a oedd wedi nodi chwe maes 
blaenoriaeth ar gyfer gweithredu arnynt ac a fyddai’n sail ar gyfer gwaith y pwyllgor i’r dyfodol. 
Gofynnodd y Swyddog i gynrychiolwyr y Sector Gwirfoddol am fewnbwn ynghylch y rhaglen waith 
ddrafft cyn diwedd mis Ebrill. 

Dywedodd Prif Swyddog Medrwn Môn y byddai’n dod a’r rhaglen waith ddrafft i sylw Pwyllgor Rheoli 
Medrwn Môn.  Dygodd sylw at y ffaith fod y broses dendro yn parhau i fod yn destun pryder i’r trydydd 
sector o ran yr hyn sy’n cael ei roi allan i dendr a sut i dendro amdano.  Roedd yn ofid y byddai 
sefydliadau lleol efallai dan anfantais o gymharu â sefydliadau rhanbarthol a chenedlaethol mwy 
oherwydd eu bod yn llai cyfarwydd gyda’r prosesau tendro a bod risg felly y byddai’n colli allan o ran 
llwyddo i ennill tendrau i ddarparu rhai gwasanaethau.  Awgrymodd y gallai’r mater hwn a pharatoi 
sefydliadau trydydd sector lleol ar gyfer y broses dendro a’r cyfle i dendro gael eu cynnwys fel eitemau 
ar raglen waith ddrafft. 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Cymuned wrth yr Aelodau fod ffrwd gwaith o gwmpas comisiynu fframwaith 
ar gyfer y Cyngor a hynny fel rhan o Raglen Drawsnewid y Cyngor.  Gwnaed cyflwyniadau gan 
Swyddog Pwrcasu’r Cyngor sydd wedi nodi bod lle i wella o ran arferion a chysondeb.  Cafwyd gwybod 
o ffynonellau eraill hefyd y byddai’r sectorau annibynnol a’r trydydd sector yn hoffi cael mewnbwn o ran 
datblygu gwell trefniadau cynllunio busnes.  Awgrymodd y gallai fod yn fuddiol i’r Swyddog Pwrcasu roi 
cyflwyniad i’r Pwyllgor hwn ar faterion pwrcasu a disgwyliadau’r Cyngor yn y maes. 

Roedd Prif Swyddog Medrwn Môn yn croesawu bod pwrcasu yn cael sylw ar sail gorfforaethol yn y 
Cyngor. 

Penderfynwyd nodi’r Rhaglen Waith ddrafft. 

CAMAU GWEITHREDU YN CODI: 

 Bod Prif Swyddog Medrwn Môn yn cydlynu ymatebion/mewnbwn i’r rhaglen waith ddrafft 
gan y Trydydd Sector ac yn anfon y wybodaeth at y Pennaeth Gwasanaeth (Polisi) erbyn 
diwedd mis Ebrill.  

 Bod y Pennaeth Gwasanaeth (Polisi) yn gofyn i’r Swyddog Pwrcasu wneud cyflwyniad ar 
bwrcasu yn y Cyngor i gyfarfod o’r Pwyllgor hwn yn y dyfodol 

7 CYNLLUN BOND LLES 

Rhoddodd Mr Mark Gahan esboniad byr i’r Pwyllgor ar sut mae’r cynllun Bond yn gweithio trwy ddweud 
bod cyfleon yn bodoli i sefydliadau weithio gyda'i gilydd i nodi arbedion mewn maes penodol ac yna i 
weithio gyda’r trydydd sector i ddwyn prosiect ynghyd a fyddai’n amlinellu canlyniadau clir i’w cyflawni.  
Byddai’n rhaid i’r holl bartïon dan sylw gytuno ar y maes a ddynodwyd.  Ychydig o enghreifftiau o 
gynlluniau bond sydd ar hyn o bryd ond mae un wedi bod yn datblygu gyda’r  BIPBC, y WCVA a 
phartneriaid eraill o gwmpas astudiaeth dichonoldeb ym maes cyffuriau gwrth-iselder a gwaith ataliol. 

Dywedodd Prif Swyddog Medrwn Môn y bydd y gwaith sy’n ymwneud â chynlluniau Bond yn cael eu 
hymgorffori yng ngwaith y Swyddog Gwneud y Cysylltiadau o ran edrych ar ffynonellau o gyllid i 
hyrwyddo’r gwaith o fewn maes penodol a bydd yn cynnwys nodi gwaelodlin ac yna chyflwyno’r Bond o 
ran nodi lle gellid gwneud arbedion.  Mae’r cyllid ar gael yn amodol ar nodi prosiect a’r arbedion y gellid 
eu gwneud. 
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Nododd Mr Mark Gahan bod yn rhaid i’r Awdurdod ac/neu’r BIPBC eu hunain nodi’r cyflaeon lle gellid 
defnyddio’r Bond i amlinellu’r arbedion y mae’r sefydliadau yn dymuno eu gwneud ac ym mha feysydd, 
ac yna gellid llunio pecyn yn disgrifio sut y gellid gwneud yr arbedion hynny. 

Esboniodd y Cyfarwyddwr Cymuned ei bod wedi codi’r mater ar y rhaglen er mwyn bod yn siŵr fod y 
Pwyllgor yn ddigon rhagweithiol o ran ymchwilio i bosibiliadau’r Bond. 

Yn dilyn trafodaeth bellach cytunwyd bod posibiliadau yn codi i edrych ar gyfleon sy’n gysylltiedig â’r 
Bond mewn perthynas â gwasanaethau oedolion ac y dylid trefnu cyfarfod gyda’r swyddogion 
perthnasol i’r perwyl. 

Cytunwyd i nodi’r wybodaeth. 

CAM GWEITHREDU YN CODI: Bod y Cyfarwyddwr Cymuned ac Eira Lloyd o BIPBC yn cysylltu 
gyda’r swyddogion perthnasol i drefnu cyfarfod i edrych ar bosibiliadau’r Bond mewn perthynas 
â Gwasanaethau Oedolion. 

8 CYLCH GORCHWYL Y PWYLLGOR CYSWLLT 

Cyflwynwyd er sylw’r Aelodau gopi o gylch gorchwyl drafft ar gyfer y Pwyllgor Cyswllt. 

Oherwydd bod y Cyngor cyfredol yn tynnu tuag at ddiwedd ei oes a chyda mabwysiadu Compact a 
Pholisi Gwirfoddoli newydd dywedodd Prif Swyddog Medrwn Môn ei fod yn credu ei bod yn amserol i’r 
Pwyllgor adolygu ei aelodaeth a’i gylch gorchwyl fel y fforwm sy’n gyfrifol am oruchwylio compact. 

Cafwyd trafodaeth wedyn am y posibilrwydd y gallai cynrychiolwyr partneriaethau eistedd ar y Pwyllgor 
Cyswllt e.e. Cynrychiolydd o Swyddfa’r Comisiynydd Heddlu neu gynrychiolydd o’r Bartneriaeth 
Diogelwch Cymunedol ac a ddylai rhai swyddogion eistedd fel Aelodau llawn o’r Pwyllgor yn hytrach na 
mewn capasiti ymgynghorol.  Pwysleisiwyd y dylai gwneuthuriad y Pwyllgor adlewyrchu’r sefyllfa yn 
Ynys Môn. 

Cytunwyd i nodi’r cylch gorchwyl drafft. 

CAM GWEITHREDU YN CODI: Bod y Pennaeth Gwasanaeth (Polisi) ac Eira Lloyd (BIPBC) yn 
cysylltu gyda’r swyddogion perthnasol fel y bydd angen i sefydlu’r gynrychiolaeth fwyaf priodol 
ar y Pwyllgor Cyswllt ar gyfer y Cyngor Sir a BIPBC. 

9 DIWEDDARU’R CÔD CYLLIDO 

Rhoddwyd sylw i’r sefyllfa mewn perthynas â’r Côd Cyllido. 

Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth (Polisi) bod rhaid diweddaru’r Compact fel dogfen sy’n cefnogi’r 
côd cyllido ac y dylai’r broses yn ddelfrydol redeg yn unol â’r adolygiad o gontractau. 

Cytunwyd i gyflwyno drafft o’r Côd Cyllido i gyfarfod nesaf y Pwyllgor Cyswllt. 

CAM GWEITHREDU YN CODI: Bod y Pennaeth Gwasanaeth (Polisi) a Phrif Swyddog Medrwn 
Môn yn cydgysylltu i gyflwyno drafft o’r Côd Cyllido i gyfarfod nesaf y Pwyllgor. 

10 YR ACHOS DROS GAEL COMPACTAU STATUDOL RHWNG AWDURDODAU LLEOL YNG 
NGHYMRU A’R TRYDYDD SECTOR 

Cyflwynwyd er gwybodaeth i’r pwyllgor adroddiad ac argymhellion gan Lywodraeth Cymru mewn 
perthynas â’r achos dros gael compactau statudol rhwng Awdurdodau Lleol yng Nghymru a’r Trydydd 
Sector. 

Penderfynwyd nodi’r adroddiad a’i gynnwys. 

CAM GWEITHREDU YN CODI: Bod y Pennaeth Gwasanaeth (Polisi) a Phrif Swyddog Medrwn 
Môn yn monitro’r sefyllfa ar gyfer datblygiadau posib a all gael effaith ar y Compact lleol. 

 
 

Y Cynghorydd Kenneth Hughes 
Cadeirydd 

 

 


