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PWYLLGOR SGRIWTINI PARTNERIAETH AC ADFYWIO  
  

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Chwefror 2018 
   
PRESENNOL:   
  

Y Cynghorydd Gwilym O Jones (Cadeirydd) 
Y Cynghorydd Robert Llewelyn Jones (Is-Gadeirydd) 
  
Y Cynghorwyr K P Hughes, Vaughan Hughes, Alun Roberts, 
Dafydd Roberts, Margaret Murley Roberts, Nicola Roberts a 
Robin Williams. 
  
Mr Keith Roberts (Yr Eglwys Gatholig Rufeinig), 
Mrs Anest G Frazer (Yr Eglwys yng Nghymru). 
  
Y Cynghorydd Llinos M Huws - Arweinydd y Cyngor 
  
Aelodau Etholedig eraill a wahoddwyd i fynychu'r cyfarfod 
  
Y Cynghorwyr John Griffith, Richard Griffiths. 
  

YN BRESENNOL: Prif Weithredwr, 
Prif Weithredwr Cynorthwyol (Partneriaethau, Cymuned a Gwella 
Gwasanaethau), 
Pennaeth Dysgu, 
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, 
Uwch Reolwr Safonau a Chynhwysiant (GMH), 
Swyddog Sgriwtini (GR), 
Swyddog Pwyllgor (MEH). 
  

YMDDIHEURIADAU: Y Cynghorydd Glyn Haynes. 
  
Y Cynghorydd R Meirion Jones (Aelod Portffolio - Addysg, 
Llyfrgelloedd, Diwylliant a'r Ieuenctid). 
  

HEFYD YN 
BRESENNOL:  

Cynrychiolwyr o GwE 

  Mr Arwyn Thomas - Rheolwr Gyfarwyddwr 
Mrs Meinir Huws - Ymgynghorydd Her Ysgolion - Cynradd 
Mrs Sharon Vaughan - Ymgynghorydd Her Ysgolion - Uwchradd. 
  
Mr Arwyn Williams – Darpar Bennaeth Dysgu  

  
 Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Kenneth P Hughes fel Aelod newydd ar y 
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio. 
  
Croesawodd y Cadeirydd Mr Arwyn Williams, y Darpar Bennaeth Dysgu i'r cyfarfod. 

Tudalen 1

Eitem 3 ar y Rhaglen



  
Roedd yr Is-Gadeirydd yn dymuno nodi ei fod yn ganmlwyddiant, i’r diwrnod, ymgyrch y 
Swffragetiaid i ganiatáu i ferched yr hawl i bleidleisio. Pasiwyd Deddf Cynrychiolaeth y 
Bobl i ganiatáu i ferched, ar y pryd, yr hawl i bleidleisio yn 30 oed.  
 
1      YMDDIHEURIADAU 
  

Fel y nodwyd uchod.  
 
2        DATGANIADAU O DDIDDORDEB 
  

Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.  
 
3         COFNODION 
  

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Tachwedd, 2017. 
 
4          ADRODDIAD CYNNYDD: SAFONAU YSGOL 
  

Cyflwynwyd - adroddiad gan y Pennaeth Dysgu mewn perthynas â'r uchod. 
  

Dywedodd yr Uwch Reolwr Safonau a Chynhwysiant bod canran y disgyblion 
oedran ysgol statudol sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn Ynys Môn yn 
ystod y pum mlynedd diwethaf mewn cymhariaeth â Chymru ac awdurdodau unigol 
wedi gostwng yn sylweddol a bod yr awdurdod bellach yn y 7fed safle mwyaf 
breintiedig yng Nghymru. Mae hyn yn destun pryder oherwydd nid yw’r gymhariaeth 
yn cyfateb i economi leol yr Ynys. Nodwyd bod ysgolion yn derbyn grantiau yn ôl 
niferoedd y plant sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim.   

  
Cyfeiriodd y Swyddog at y tabl yn yr adroddiad, sy'n dangos nifer y disgyblion sydd 
ar y gofrestr anghenion dysgu ychwanegol. Mae'r awdurdod wedi bod yn y 4ydd 
safle o blith yr ALl yn y sector cynradd sydd eto yn ymddangos yn uchel o gymharu 
ag awdurdodau lleol eraill yng Nghymru. Dywedodd fod angen rhoi blaenoriaeth i'r 
mater dros y misoedd nesaf o ran y meini prawf ar gyfer anghenion dysgu 
ychwanegol.  Mae wedi cael ei brofi bod nifer y disgyblion ar y gofrestr anghenion 
dysgu ychwanegol yn ymddangos fel petai’n gostwng wrth i'r disgyblion symud i 
addysg uwchradd oherwydd mae’r awdurdod yn yr 8fed safle o blith yr ALl yng 
Nghymru. Cyfeiriodd yr Uwch Reolwr Safonau a Chynhwysiant ymhellach at blant 
sy'n cael eu haddysgu gartref ac ymddengys bod yr Awdurdod yn cael ei 
gategoreiddio’n fwy ffafriol o fewn y maen prawf hwn. 

  
Croesawodd y Cadeirydd Mrs Meinir Huws, Ymgynghorydd Her Ysgolion (Cynradd) 
a Mrs Sharon Vaughan, Cynghorydd Her Ysgolion (Uwchradd) i'r cyfarfod.  
Dywedodd fod y ddau Swyddog wedi bod yn adrodd yn rheolaidd i'r Panel Sgriwtini 
- Adolygu Cynnydd Ysgolion. 
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Rhoddodd yr Ymgynghorydd Her Ysgolion (Cynradd) ddadansoddiad manwl o'r 
data perfformiad gan dynnu sylw at y prif agweddau y mae angen i'r Pwyllgor roi 
sylw iddynt. 

   
Cyfnod Sylfaen  

  
• Gosod disgwyliadau uwch yn y Cyfnod Sylfaen a datblygu gwell gwydnwch i 

osod targedau, asesu a thracio targedau ysgol er mwyn cau'r bwlch rhwng 
targedau a pherfformiad; 

• Hyrwyddo gwell defnydd o ddata a rhaglenni ymyrraeth i yrru'r gwelliannau 
angenrheidiol; 

• Parhau i sicrhau gwell cysondeb ar draws ysgolion mewn perthynas â 
dealltwriaeth o'r 'ffit orau' wrth osod lefelau terfynol; 

• Gwella addysgeg yn y Cyfnod Sylfaen gyda ffocws penodol ar wella cyfleoedd a 
gynllunnir i ddatblygu llythrennedd / rhifedd ar draws y meysydd dysgu; sicrhau 
gweithgareddau gyda lefel uchel o her; sicrhau cyfleoedd gwell i ddefnyddio 
sgiliau a sicrhau cydbwysedd gwell rhwng tasgau a arweinir gan yr athro / y 
dysgwr. 

• Codi safonau yn y Gymraeg fel iaith gyntaf yn y Cyfnod Sylfaen; 
• Parhau i ddatblygu gallu ysgolion i sicrhau ymagwedd heriol tuag at gynllunio 

wrth wella perfformiad, yn enwedig ar y lefelau uwch; 
• Cau'r bwlch ym mherfformiad disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim / y 

rhai nad ydynt yn derbyn prydau ysgol am ddim o ran y canlyniadau disgwyliedig 
ac yn y Gymraeg a Datblygiad Personol a Chymdeithasol o ran y canlyniadau 
uwch; 

• Targedu cefnogaeth i ysgolion lle mae eu perfformiad parhaus wedi bod yn y 
50% isaf; 

• Parhau i weithio gyda Swyddogion yr Awdurdod Lleol i wella ansawdd yr 
arweinyddiaeth ar bob lefel i sicrhau na chaiff yr un ysgol ei rhoi mewn categori 
dilyn-i-fyny statudol ar ôl arolygiad Estyn; 

• Hyrwyddo gwell cydweithrediad rhwng ysgolion er mwyn sicrhau bod arferion 
gorau yn cael eu rhaeadru a’u croesawu. 

  
Cyfnod Allweddol 2 

  
• Parhau i osod disgwyliadau uwch yng Nghyfnod Allweddol 2 a datblygu gwell 

gwydnwch o ran trefniadau gosod, asesu a thracio targedau yn yr ysgolion a 
hyrwyddo gwell defnydd o ddata a rhaglenni ymyrraeth i yrru'r gwelliannau 
angenrheidiol; 

• Codi safonau yn y Gymraeg fel iaith gyntaf; 
• Parhau i ddatblygu gallu ysgolion i sicrhau ymagwedd heriol tuag at gynllunio 

wrth wella perfformiad, yn enwedig ar y lefelau uwch; 
• Cau'r bwlch ar y lefelau uwch rhwng y plant sy’n derbyn cinio ysgol am ddim / 

disgyblion nad ydynt yn derbyn prydau am ddim; 
• Targedu cefnogaeth i ysgolion lle eu mae perfformiad yn barhaus wedi bod yn y 

50% isaf; 
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• Parhau i weithio gyda Swyddogion yn yr awdurdod lleol i wella ansawdd yr 
arweinyddiaeth ar bob lefel i sicrhau na chaiff ysgol ei rhoi mewn categori dilyn-i-
fyny statudol ar ôl arolygiad Estyn; 

• Hyrwyddo gwell cydweithrediad rhwng ysgolion er mwyn sicrhau bod arferion 
gorau’n cael eu rhaeadru a'u croesawu. 

  
Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad a chodwyd y materion canlynol: - 
  
• Gofynnwyd am eglurhad ynghylch y strategaeth sydd gan yr awdurdod ar waith i 

nodi disgyblion sy'n gymwys i gael prydau ysgol am ddim. Ymatebodd y Rheolwr 
Safonau a Chynhwysiant Ysgolion fod y system o adnabod disgyblion sy'n gymwys i 
gael prydau ysgol am ddim wedi newid dros y blynyddoedd gyda'r Adran Gwaith a 
Phensiwn yn targedu'r bobl hynny sy'n derbyn budd-daliadau ac sydd â phlant sy’n 
gymwys i gael prydau ysgol am ddim.  Dywedodd ei bod yn ymddangos nad yw'r 
system wedi bod mor llwyddiannus yn y blynyddoedd diwethaf a bod Swyddogion yr 
Adran Addysg bellach yn y broses o annog Penaethiaid i godi ymwybyddiaeth gyda 
rhieni sy'n derbyn budd-daliadau i sicrhau bod eu plant yn cael prydau ysgol am 
ddim.  Dywedodd y Pennaeth Dysgu y bydd y system Credyd Cynhwysol yn cael ei 
chyflwyno ym Mehefin 2018 a bod pryder mai prin bod rhai rhieni’n gallu ymdopi ar 
hyn o bryd gyda rhai â mwy nag un swydd dim ond i fedru dod drwyddi; nid yw'r 
bobl hyn yn gymwys ar gyfer budd-daliadau ac mae hynny’n achosi pryder. 

• Gofynnwyd am eglurhad ynghylch a oes diffyg cysondeb o ran asesu disgyblion 
rhwng ysgolion ar yr Ynys.  Ymatebodd yr Ymgynghorydd Her Ysgolion (Cynradd) 
nad oedd yn ymwybodol bod anghysondeb rhwng ysgolion o ran asesu disgyblion. 
Dywedodd fod hyfforddiant wedi cael ei roi i ysgolion a nododd fod maint y garfan 
yn ysgolion Môn yn fach ac y gall un disgybl gael effaith ar y data. Dywedodd hefyd 
y gallai lefel yr asesiad fod wedi bod yn rhy uchel yn y gorffennol ond bod ysgolion 
sydd angen cymorth wedi cael eu targedu. 

• Gofynnwyd cwestiynau am y Cynllun Busnes a sefydlwyd ar gyfer gwella data 
mewn perthynas â pherfformiad ysgolion ac a oedd y Swyddogion yn hyderus y 
bydd gwelliannau yn y flwyddyn nesaf, yn enwedig yn y Cyfnod Sylfaen. Ymatebodd 
yr Ymgynghorydd Her Ysgolion (Cynradd) fod ysgolion wedi gosod targedau ar 
gyfer perfformiad eu disgyblion a bod data wedi cael ei gasglu yn ystod yr hydref 
sy’n dangos gwelliant hyd yma. 

• Mynegwyd pryderon ynghylch sefyllfa Ynys Môn o ran cyflawniadau yn yr Iaith 
Gymraeg yng Nghyfnod Allweddol 2.  Dywedwyd  mai yn Ynys Môn a Gwynedd y 
mae’r gyfran uchaf o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru.  Ymatebodd y Rheolwr 
Safonau a Chynhwysiant Ysgolion fod plant  fe ymddengys, yn cyfathrebu â'i gilydd 
yn Saesneg pan yn chwarae ar iard yr ysgol. Mae angen i Gyrff Llywodraethu, rhieni 
a chymunedau lleol herio ysgolion o ran eu perfformiad yn yr iaith Gymraeg. 

  
Rhoddodd yr Ymgynghorydd Her Ysgolion (Uwchradd) ddadansoddiad manwl o ddata 
perfformiad disgyblion mewn perthynas â'r pynciau craidd ynghyd â'r prif agweddau yr 
oedd angen eu dwyn at sylw’r Pwyllgor fel a ganlyn: - 
  
Cyfnodau Allweddol 3, 4 a 5 
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• Cydweithio mwy dwys gyda'r Awdurdod Lleol i fynd i'r afael â phryderon 

sylweddol mewn ysgolion uwchradd sy'n tanberfformio; 
• Gwella effeithlonrwydd Timau Uwch Arweinyddiaeth a Sicrhau Ansawdd a 

phrosesau atebolrwydd yng Nghyfnod Allweddol 4; 
• Sicrhau gwelliant mewn perfformiad mewn pynciau craidd trwy gefnogaeth yr 

Ymgynghorydd Pwnc. Mae cymorth wedi'i dargedu mewn 'tonnau' gyda 'Ton 3' 
yn golygu cefnogaeth ddwys: - 

  
• Gwella perfformiad mewn Mathemateg a Rhifedd. Cefnogaeth 'Ton 3' ar gyfer 1 

ysgol, a chefnogaeth 'Ton 1' i ddwy ysgol; 
• Gwella perfformiad yn Saesneg.  Cymorth 'Ton 3' i ddwy ysgol.  'Ton 2' ar gyfer 

un ysgol, a chefnogaeth 'Ton 1' i ddwy ysgol; 
• Gwella perfformiad mewn Gwyddoniaeth.  Cymorth 'Ton 3' i ddwy ysgol.  

Cefnogaeth 'Ton 2' ar gyfer dwy ysgol, a chefnogaeth 'Ton 1' i un ysgol. 
  

• Gwella perfformiad dysgwyr sy’n cael prydau ysgol am ddim, yn enwedig mewn 
dwy ysgol; 

• Gwella effeithlonrwydd arweinwyr rheolaeth ganol mewn prosesau Sicrhau ac 
atebolrwydd yng Nghyfnod Allweddol 4 ac wrth arwain yr asesiad dysgu / 
addysgu a'r gwaith tracio; 

• Sicrhau gweithredu mwy cadarn i wirio priodoldeb targedau a chynnydd tuag at 
dargedau a sicrhau bod arweinwyr ar bob lefel yn gwneud defnydd effeithiol ac 
amserol o systemau tracio er mwyn cynllunio ymyriadau effeithiol ac i fynd i'r 
afael ag ysgolion sy’n tanberfformio / sydd ddim yn gwneud cynnydd; 

• Sicrhau bod cynlluniau cymorth cynhwysfawr yn cael eu gweithredu a'u bod yn 
cael eu cyflwyno'n effeithiol i ysgolion, a chytuno ar weithgareddau dilynol ac 
amserlenni gyda'r Awdurdod Lleol lle mae unrhyw bryderon ynghylch cyflymder y 
cynnydd. 

• Rhannu arfer dda a sicrhau cefnogaeth briodol trwy Fodel Cydweithio Ysgolion 
Ynys Môn (a’r tu draw), gan sicrhau cydweithrediad mwy effeithiol rhwng ysgolion 
(ar bob lefel) i ledaenu arferion da a sicrhau cefnogaeth briodol. 

• Gwella perfformiad cyffredinol Lefel A, yn enwedig y graddau uwch; 
• Sicrhau bod cefnogaeth briodol ar gael; 
• Datblygu model rhanbarthol ar gyfer tracio a gwerthuso perfformiad yng 

Nghyfnod Allweddol 5 a chraffu ar berfformiad mewn pynciau penodol. 
  
Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad a chododd y materion canlynol: - 
  
• Mynegwyd pryderon ynghylch perfformiad disgyblion yn yr arholiadau a gyflwynwyd 

yn ddiweddar. Ymatebodd yr Ymgynghorydd Her Ysgolion (Uwchradd) bod 
disgyblion yn sefyll arholiad tair haen h.y. Haen Uwch, Canolradd neu Sylfaenol.  
Yn wahanol i flynyddoedd blaenorol, ni ddyfarnwyd graddau C yn yr Haen 
Sylfaenol. Roedd yna newidiadau nodedig hefyd yn y Gymraeg a'r Saesneg, o ran 
cynnwys y maes llafur a’r asesiad. Yn 2017, gwnaed i ffwrdd â’r elfen gwaith cwrs 
ysgrifenedig, gydag ond yr arholiadau llafar mewnol yn cael eu hasesu, felly roedd y 
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rhan fwyaf o'r asesiad yn seiliedig ar bapurau arholiadau. Yn 2018, dim ond y TGAU 
Gwyddoniaeth fydd yn cyfrif tuag at ddangosyddion perfformiad yr ysgol.  Mae 
llawer o ysgolion yng Nghymru wedi dileu'r BTEC Gwyddoniaeth o'u dewisiadau, ac 
mae hyn wedi creu anawsterau wrth gymharu Gwyddoniaeth gyda blynyddoedd 
blaenorol. Dywedodd y Pennaeth Dysgu ei bod wedi bod yn her i athrawon orfod 
addasu'r arholiad newydd ynghyd â’r newidiadau o ran gwaith cwrs. Derbynnir bod 
rhai ysgolion wedi paratoi’n gynt nag eraill ac o’r herwydd mae angen i ysgolion 
Ynys Môn ddysgu oddi wrth yr ysgolion sy'n perfformio orau.  Dywedodd ymhellach, 
er ei bod yn derbyn bod rhai blynyddoedd ysgol yn perfformio’n well nag eraill, 
roedd yn bryder bod rhai ysgolion yn ystod Mai 2017 yn dal yn methu darogan 
graddau’r disgyblion a oedd yn sefyll arholiadau yn y flwyddyn honno. Dywedodd y 
Pennaeth Dysgu ymhellach fod angen i Benaethiaid ac athrawon allu asesu a 
rhagweld graddau arholiad disgyblion a'u cefnogi i gyflawni'r graddau hyn; 

  
• Cododd Aelod y mater fod rhai Prifysgolion yn cynnig lleoedd di-amod i fyfyrwyr 

Lefel A a gofynnodd a yw data'n dangos nad yw'r disgyblion hyn yn cyflawni eu 
graddau disgwyliedig oherwydd y cynigion di-amod hyn.   Atebodd Rheolwr 
Gyfarwyddwr GwE bod angen edrych ar y mater hwn oherwydd nid yw'r data ar 
gael.  Nododd fod Prifysgolion yn cystadlu am fyfyrwyr i fynychu eu Prifysgolion 
penodol nhw. 

  
PENDERFYNWYD nodi'r cynnydd mewn safonau ar draws ysgolion Ynys Môn. 
  
GWEITHREDU: Fel y nodwyd uchod. 
 
5     GWE - ADRODDIAD BLYNYDDOL 2016/17 
  
Cyflwynwyd - Adroddiad Blynyddol GwE 2016/17 gan Reolwr Gyfarwyddwr GwE. 
  
Rhoddodd Rheolwr-gyfarwyddwr GwE adroddiad manwl ar Flaenoriaethau'r Cynllun 
Busnes ar gyfer 2017/18, ynghyd â throsolwg ar safonau addysgol ar draws Gogledd 
Cymru (2015/16).  Dywedodd fod Gwe yn darparu ystod o raglenni dysgu proffesiynol ar 
gyfer ymarferwyr sy'n amrywio o Gynorthwywyr Addysgu Lefel Uwch i Brifathrawon 
profiadol. Roedd yr Uwch Ymgynghorwyr Her a’r Ymgynghorwyr Cymorth ar gyfer pob 
hyb yn gweithredu'n llawer mwy effeithiol o ran sicrhau ansawdd pob agwedd ar waith 
yr Ymgynghorwyr Her yn y timau priodol.  Adroddodd ymhellach bod gwella safonau a 
darpariaeth yn y Cyfnod Sylfaen yn un o flaenoriaethau GwE.  Eleni, cynigiodd GwE 
raglen gymorth ranbarthol ar gyfer y Cyfnod Sylfaen am y tro cyntaf, gan dargedu 
cynllunio, addysgu, asesu ac arwain.  Mae'r tîm Ymgynghorwyr Her Llythrennedd a 
Rhifedd wedi darparu ystod eang o raglenni cymorth a datblygu ar draws y rhanbarth i 
sicrhau ansawdd y cynllunio a'r ddarpariaeth yn y sectorau cynradd ac uwchradd.  Mae 
pob ysgol sydd mewn categori cymorth ambr neu goch wedi derbyn rhaglen o gymorth 
wedi'i theilwra i'w hanghenion penodol.   
  
Yn ogystal â hyn, mae cyflymder y gwelliant yn y Cyfnod Sylfaen wedi bod yn arafach 
na'r hyn a welwyd ar lefel genedlaethol. Mae codi safonau yn y Cyfnod Sylfaen yn 
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flaenoriaeth allweddol i’r consortiwm.  Yn gyffredinol, mae cyflymder y gwelliant yn y prif 
ddangosyddion yng Nghyfnod Allweddol 4 wedi bod yn rhy araf o'i gymharu â gweddill 
Cymru ac mae gwella ei berfformiad yn brif flaenoriaeth i’r consortiwm.  Yng Nghyfnod 
Allweddol 4, mae perfformiad awdurdodau lleol unigol yn amrywio'n sylweddol ar draws 
y rhanbarth.  Dywedodd fod meysydd y mae angen eu datblygu yn cynnwys: - 
  
• Cynlluniau busnes cadarn sy'n ymateb yn fwy cyson i anghenion datblygu 

awdurdodau ac ysgolion unigol ac sydd wedi cael eu trafod a'u cytuno gyda 
rhanddeiliaid.   

• Bod gan bob ysgol uwchradd a'r holl ysgolion sydd yn y categori cymorth ambr / 
coch gynlluniau cymorth priodol ar waith. 

• Defnyddio Ymgynghorwyr Her yn fwy effeithiol a defnyddio rhwydweithiau pwnc i 
gryfhau cydweithrediad adrannol. 

• Targedu unigolion sydd â'r potensial i fod yn Benaethiaid ysgolion ac i roi lefel o 
gefnogaeth i'r unigolion hyn ac i gynllunio'n gynt pan fydd Penaethiaid yn ymddeol i 
gael yr unigolion gorau posibl i gymryd eu lle; 

• Bod ar flaen y gad o ran yr heriau a wynebir er mwyn mynd i'r afael â'r prosesau 
archwilio newydd a gyflwynwyd gan y llywodraeth; 

•   Gall Ynys Môn dderbyn cefnogaeth gan yr Ymgynghorwyr Her yn y sectorau 
cynradd ac uwchradd. 

  
Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad a chododd y materion canlynol: - 
  
• Gofynnwyd am eglurhad ynghylch pam y mae ysgolion categori ‘coch’ yn dal i fodoli 

pan mae GwE wedi buddsoddi mewn Ymgynghorwyr Her i gefnogi'r ysgolion hyn. 
Ymatebodd Rheolwr Gyfarwyddwr GwE fod ysgolion categori 'coch' wedi'u targedu 
gyda chefnogaeth ac arweiniad i'w helpu i ddarparu’r addysg orau bosibl ar gyfer y 
disgyblion. Dywedodd fod rhai ysgolion wedi derbyn cymorth uwchlaw eu gofynion a 
bod ysgolion eraill wedi dioddef o ganlyniad.   

• Gofynnwyd am eglurhad ynghylch sut roedd yr Awdurdod yn gallu adnabod a denu 
Penaethiaid i arwain ysgolion ar yr Ynys. Ymatebodd y Pennaeth Dysgu bod gan yr 
Awdurdod raglen ar gyfer Adnabod Arweinwyr y Dyfodol a gefnogir gan y Pwyllgor 
Gwaith. Gwneir gwaith, yn enwedig yn y sector cynradd, mewn cydweithrediad â 
GwE, i nodi arweinwyr y dyfodol; 

• Cyfeiriodd Aelod at y ffaith bod raid i ysgolion wneud arbedion effeithlonrwydd a bod 
athrawon profiadol yn gorfod gadael eu gwaith.  Ymatebodd Arweinydd y Cyngor ei 
bod yn her i'r sector addysg yn ystod cyfnod o orfod gwneud arbedion 
effeithlonrwydd.   

  
  PENDERFYNWYD: - 

  
• Nodi'r adroddiad a diolch i Reolwr Gyfarwyddwr GwE am fynychu'r 

cyfarfod; 
• Gofyn am i Adroddiad Blynyddol GwE ar gyfer 2017/18 gynnwys y gofynion 

ar gyfer cymorth ac arweiniad tuag at y Cyfnod Sylfaen a Chyfnod 
Allweddol 4 yn Ynys Môn.  
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GWEITHREDU: Fel y nodwyd uchod.  
 
6                      PANEL SGRIWTINI - ADOLYGU CYNNYDD YSGOLION 
  
Cyflwynwyd - adroddiad cynnydd gan Gadeirydd y Panel Sgriwtini Adolygu Cynnydd 
Ysgolion a'r Swyddog Cymorth mewn perthynas â'r uchod. 
  
Adroddodd y Cadeirydd fel Cadeirydd y Panel Sgriwtini Adolygu Cynnydd Ysgolion,bod 
y Panel wedi cyfarfod bedair gwaith ers yr adroddiad cynnydd diwethaf a gyflwynwyd i'r 
cyfarfod hwn ar 14eg Tachwedd, 2017. Mae 5 ysgol gynradd ac 1 ysgol uwchradd wedi 
bod gerbron y Panel. 
  
Daeth y Panel i'r casgliad bod 10 mater allweddol y byddai angen mynd i'r afael â nhw 
er mwyn sicrhau bod ysgolion yn parhau i wella: - 
  

•     Llwyth gwaith athrawon a phenaethiaid 
•     Recriwtio Athrawon 
•     Perfformiad Ysgol 
•     Perthynas rhwng Ysgolion a GwE 
•     Nodi Disgyblion ag Anghenion Dysgu Ychwanegol 
•     Cwricwlwm Cymreig Newydd 
•     Prydau Ysgol Am Ddim 
•     Capasiti Ysgolion 
•     Sgiliau Iaith Gymraeg 
•     Sgiliau sylfaenol 

  
Roedd y Pwyllgor yn dymuno mynegi ei werthfawrogiad i’r Panel Sgriwtini Adolygu 
Cynnydd  Ysgolion am eu gwaith manwl o ran yr ystod o bynciau a'r broses a 
ddefnyddir i herio ysgolion sydd wedi mynychu'r Panel. Roedd y Cadeirydd hefyd yn 
dymuno diolch i'r ddau Ymgynghorydd Her Ysgolion a'r Uwch Reolwr Safonau a 
Chynhwysiant am eu cyfraniad at y Panel Sgriwtini Adolygu Cynnydd Ysgolion. 
  
PENDERFYNWYD nodi: - 
  

• Y cynnydd a wnaed hyd yn hyn â gwaith y Panel Sgriwtini: Adolygu 
Cynnydd Ysgol; 

• Bod y ffrydiau gwaith sy'n ymwneud â Chynllun Gwella'r Gwasanaeth 
Addysg yn cael sylw; 

• Nid oes unrhyw faterion ar hyn o bryd y mae angen i'r Panel eu 
huwchgyfeirio i’r pwyllgor eu penderfynu. 

  
GWEITHREDU: Fel y nodwyd uchod. 
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7       ENWEBIAD I'R PANEL SGRIWTINI - ADOLYGU CYNNYDD YSGOLION 
  
Cyflwynwyd - adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini mewn perthynas ag enwebu un Aelod 
o'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio i wasanaethu ar y Panel Sgriwtini – 
Adolygu Cynnydd Ysgolion. 
  
Dywedodd y Swyddog Sgriwtini, bod angen, oherwydd ymddiswyddiad y Cynghorydd 
Eric W Jones o'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio, enwebu Aelod o’r Pwyllgor 
yn ei le ar y Panel Sgriwtini.  Nodwyd bod 4 Aelod o'r Pwyllgor hwn yn eistedd ar y 
Panel Sgriwtini – Adolygu Cynnydd Ysgolion. 
  
PENDERFYNWYD enwebu'r Cynghorydd Kenneth P Hughes ar y Panel Sgriwtini – 
Adolygu Cynnydd Ysgolion. 
 
8      RHAGLEN WAITH 
  
Cyflwynwyd - adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini ar Raglen Waith y Pwyllgor hyd at fis 
Mai 2018. 
  
PENDERFYNWYD nodi'r Rhaglen Waith hyd at fis Mai 2018. 
  
GWEITHREDU: Fel y nodwyd uchod. 
  
 
 
  
  

Daeth y cyfarfod i ben am 4.40 pm 
 

Y CYNGHORYDD GWILYM O JONES 
CADEIRYDD 
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1 – Argymhelliad/Argymhellion  
Gofynnir i'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio: 
A1 Mynegi ei sylwadau ar fersiwn ddrafft Cynllun Llesiant Ynys Môn a Gwynedd (fel 
ymgynghorai statudoli) 
A2 Awdurdodi Cadeirydd y Pwyllgor i gyflwyno ymateb ffurfiol i'r Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus erbyn diwedd y cyfnod ymgynghori cyhoeddusii. 

 
 
2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Eraill 
Mae cyswllt uniongyrchol rhwng Cynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a 
Chynllun y Cyngor ar gyfer 2017/22. Mae Cynllun y Cyngor yn nodi ein hamcanion 
llesiant a'n blaenoriaethau cyflawni lleol ar gyfer tymor y Cyngor. 
 
Bydd Cynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn nodi’r amcanion a’r 
blaenoriaethau llesiant y cytunwyd arnynt gan y partneriaid gwasanaeth cyhoeddus yng 
Ngogledd-Orllewin Cymru. 

 
 
3 – Egwyddorion fel canllaw ar gyfer Sgriwtini  
Er mwyn cynorthwyo Aelodau i graffu ar y pwnc:- 

 
3.1 Effaith mae’r eitem yn ei chael ar unigolion a chymunedau [ffocws ar y cwsmer/ 

dinesydd] 
 

3.2 Edrych ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd unrhyw newid arfaethedig – yn ariannol 
ac o ran ansawdd [ffocws ar werth] 

 
3.3 Edrych ar unrhyw risgiau [ffocws ar risg] 
 
3.4 Sgriwtini’n cymryd rȏl rheoli perfformiad neu sicrhau ansawdd [ffocws ar berfformiad 

ac ansawdd] 

3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt: 
· Hirdymor 
· Atal 
· Integreiddio 

 
CYNGOR SIR YNYS MȎN 

Templed Adroddiad Sgriwtini  
 
Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 
Dyddiad: 8 Mawrth 2018 
Pwnc: Cynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Pwrpas yr Adroddiad: Craffu ar fersiwn ddrafft Cynllun Llesiant Ynys Môn a 

Gwynedd 
Cadeirydd Sgriwtini: Y Cynghorydd Gwilym O Jones 
Aelod(au) Portfolio: Y Cynghorydd Llinos Medi, Arweinydd y Cyngor 
Pennaeth Gwasanaeth: Dr Gwynne Jones, Prif Weithredwr 
Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn:  
E-bost: 

Geraint Roberts, Swyddog Sgriwtini 
01248 752039 
GeraintRoberts@ynysmon.gov.uk 

Aelodau Lleol: Yr holl Aelodau 
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· Cydweithio 
· Cynnwys 

[ffocws ar lesiant] 
 

 

4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol   
 
4.1  Fel ymgynghorai statudol a'r pwyllgor dynodedig, efallai y bydd y Pwyllgor Sgriwtini  
Partneriaeth ac Adfywio yn dymuno rhannu ei ystyriaeth o fersiwn ddrafft Cynllun Llesiant 
y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn ddwy elfen sef: 
 

· Sut pennwyd yr amcanion lleol 
· Y camau y bwriedir eu cymryd gan y Bwrdd i fodloni'r amcanion a nodwyd. 

 
Cwestiynau Sgriwtini 

1. Sut y bydd y 2 amcan a blaenoriaeth llesiant a nodwyd yn gwireddu’r  
amcanion i wella llesiant cymdeithasol, amgylcheddol, diwylliannol ac 
economaidd y ddwy sir? 

2.  Pa flaenoriaethau dylid canolbwyntio arnynt gyntaf ac  oes unrhyw 
flaenoriaethau ar goll? 

3. Sut defnyddiwyd y cyngor a’r arweiniad a ddarparwyd gan y Comisiynydd 
Cenedlaethau’r Dyfodol i wella ansawdd y Cynllun Llesiant? 

4. Yn ba feysydd fedrith y ddau gyngor   gweithio’n fwy effeithlon gyda’i gilydd 
yn hytrach nag ar wahân?  

5. Mae'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn dymuno sicrhau bod 
cymunedau'n parhau i chwarae rhan o ran datblygu Cynllun Llesiant Ynys 
Môn a Gwynedd ymhellach. Sut gallai'r Bwrdd barhau i ymgysylltu'n 
effeithiol â chymunedau wrth symud ymlaen? 

6. Sut bydd y Bwrdd yn cyflawni  ar y blaenoriaethau  a beth ydy’r amserlen?  
Oes trefniadau monitro mewn lle? 

7. Beth ydi’r risgiau yn wynebu’r Bwrdd a pha fesurau lliniaru bydd mewn lle? 
 

 

5 –  Cefndir / Cyd-destun 
 
CYD-DESTUN 
 
5.1 Mae'r Ddeddfiii yn nodi bod yn rhaid i Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus ymgynghori 
â phwyllgorau sgriwtini awdurdodau lleol (yn ogystal ag ymgynghoreion eraill a 
enwir)ivynghylch paratoi eu hasesiadau o Lesiant Lleol a'u Cynlluniau Llesiant lleol. Mae'r 
adroddiad hwn yn ystyried y Cynllun Llesiant drafft ar gyfer Ynys Môn a Gwynedd. 
 
5.2 Er bod gofynv i Gynghorau ddynodi pwyllgor trosolwg a sgriwtini i graffu ar waith y 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus, mater i bob awdurdod lleol yw penderfynu ar ei 
drefniadau ei hun. Yn lleol, ac er mwyn cydymffurfio â gofynion y Ddeddf, mae'r Pwyllgor 
Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio i'w gadarnhau fel y pwyllgor sgriwtini dynodedig. Mae'r 
pwyllgor hwn hefyd yn craffu ar Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol Ynys Môn a  
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Gwyneddvi. 
 
CEFNDIR 
 
5.3 Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol  (Cymru) 2015 yn gosod dyletswydd ar 
Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus i gyhoeddi Cynllun Llesiant sy'n amlinellu sut y 
bwriedir gwella llesiant trigolion yr ardal. 
 
5.4 Bydd Aelodau'n ymwybodol bod Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ynys Môn a 
Gwynedd wedi penderfynu cydweithio a chynhyrchu un Asesiad Llesiant ac un Cynllun 
Llesiant rhwng y ddwy ardal. Mae aelodaeth y Bwrdd yn cynnwys cynrychiolaeth ar y lefel 
uchaf o blith sefydliadau gwasanaeth cyhoeddus sy’n gweithredu ar draws yr ardal fel a 
ganlyn: 
 
Aelodau Statudol: 
• Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd 
• Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr 
• Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru 
• Cyfoeth Naturiol Cymru. 
 
Cyfranogwyr a Wahoddwyd: 
• Llywodraeth Cymru. 
• Heddlu Gogledd Cymru. 
• Iechyd Cyhoeddus Cymru. 
• Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru.  
• Parc Cenedlaethol Eryri. 
• Mantell Gwynedd. 
• Medrwn Môn. 
• Gwasanaeth Prawf Cymru. 
• Prifysgol Bangor. 
• Cartrefi Cymunedol Gwynedd. 
• Grŵp Llandrillo Menai. 
 
5.5 Cam cyntaf y gwaith o greu'r Cynllun Llesiant oedd cynnal asesiad o lesiant lleol a 
gwneud gwaith ymchwil er mwyn deall a dysgu mwy am yr ardaloedd hynny. Yn ogystal, 
cynhaliwyd nifer o sesiynau ymgynghori cyhoeddus er mwyn casglu mwy o wybodaeth a 
rhoi cyfle i drigolion fynegi barn. 
 
5.6 Ym mis Mai 2017, cyhoeddwyd Asesiadau o Lesiant Lleol ar gyfer ardaloedd Ynys 
Môn a Gwynedd gyda'r ddwy sir wedi eu rhannu'n 14 o ardaloedd llai (wyth yng 
Ngwynedd a chwech yn Ynys Môn). 
 
5.7 Ar ôl ystyried y data a barn pobl leol, amlygwyd naw prif neges yn yr asesiadau ar 
gyfer yr ardal gyfan. Cynhaliwyd cyfres o weithdai ym mis Awst 2017 yn seiliedig ar y prif 
negeseuon a nodwyd er mwyn trafod sut byddai'n bosib ymateb i'r materion a amlygwyd. 
 
5.8 Ystyriodd y Bwrdd y wybodaeth a nodir uchod wrth greu'r Cynllun Llesiant Drafft ar 
gyfer Ynys Môn a Gwynedd. Gellir gweld copi o'r ddogfen hon yn Atodiad 1. 
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CYNLLUN LLESIANT DRAFFT 
 
5.9 Mae'r Cynllun yn amlinellu sut mae'r Bwrdd yn bwriadu gwneud gwir wahaniaeth i 
fywydau trigolion trwy gydweithio er mwyn cyflawni ar gyfer yr ardal gyfan (Gogledd- 
Orllewin Cymru). 
 
5.10 Lluniwyd yr Amcanion Llesiant yn dilyn dadansoddiad o'r prif negeseuon a 
amlygwyd yn yr Asesiad Llesiant ac ar ôl ystyried ymchwil ac asesiadau eraill e.e. 
Asesiad Poblogaeth Rhanbarthol yn y maes iechyd a gofal. 
 
5.11 Mae dau amcan llesiant gyda chwe blaenoriaeth y bydd y Bwrdd yn canolbwyntio 
arnynt er mwyn gwireddu'r amcanion hyn. Nodir bod y blaenoriaethau hyn yn seiliedig ar 
y negeseuon a amlygwyd fel rhan o'r Asesiad Llesiant: 
 

Amcanion Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
 
1. Cymunedau sy'n ffynnu ac yn llewyrchu yn y tymor hir 
         • Yr iaith Gymraeg 
         • Cartrefi i bobl leol 
         • Effaith tlodi ar lesiant ein cymunedau 
         • Effaith newid hinsawdd ar lesiant cymunedau 
 
2. Preswylwyr sy'n iach ac yn annibynnol gyda safon dda o fyw 
         • Iechyd a gofal oedolion 
         • Lles a llwyddiant plant a phobl ifanc 
 

5.12 Mae'r Bwrdd yn credu bod y rhain yn feysydd lle gallai partneriaid gwasanaeth 
cyhoeddus gydweithredu'n well, yn ystod cyfnod o doriadau sylweddol yn yr adnoddau ar 
gyfer y sector cyhoeddus, a hynny er mwyn sicrhau'r canlyniadau gorau i drigolion Ynys 
Môn a Gwynedd. 
 
CAMAU NESAF 
 
5.13 Daw'r cyfnod ymgynghori statudol o dri mis i ben ar 30 Mawrth, 2018. Yn dilyn hyn, 
bydd y Bwrdd yn ystyried yr ymatebion i'r ymgynghoriad cyn creu Cynllun Llesiant 
terfynol. Unwaith y bydd y Bwrdd wedi cymeradwyo'r fersiwn derfynol, bydd angen i'r 
Cynllun Llesiant gael ei gymeradwyo'n ffurfiol gan bob un o aelodau statudol y Bwrddvii 
cyn ei gyhoeddi yn ystod Mai, 2018. Yn lleol, bydd y Cynllun Llesiant yn cael sylw gan y  
Pwyllgor Gwaith ar 30 Ebrill, 2018 a'i gyflwyno i'r Cyngor Llawn i'w gymeradwyo yn ystod 
Mai, 2018. 
 

 
 

6 – Asesiad o’r Effaith ar Gydraddoldeb [gan gynnwys effeithiau ar yr Iaith Gymraeg] 
 

 
7 – Goblygiadau Ariannol 
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8 – Atodiadau  
Cynllun Llesiant drafft y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 

 
 
9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 
bellach os gwelwch yn dda): 

1.  Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Yr hanfodion. 
 
Yr hanfodion  

 
2. Canllawiau i Bwyllgorau Sgriwtini Awdurdodau Lleol ynghylch craffu ar Fyrddau 

Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
             Canllawiau  
 

 

i Canllawiau ar gyfer Pwyllgorau Sgriwtini Awdurdodau Lleol ynghylch craffu ar Fyrddau Gwasanaethau 
Cyhoeddus, Llywodraeth Cymru (Awst 2017) 
ii Mae'r cyfnod ymgynghori cyhoeddus yn rhedeg o 8 Ionawr i 30 Mawrth, 2018. Bydd yr ymateb ffurfiol ar ffurf 
llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor hwn (fel pwyllgor sgriwtini dynodedig yr Awdurdod) i Gadeirydd y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus 
iii Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
iv Y Comisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol; ei gyfranogwyr gwahoddedig; ei bartneriaid eraill; y personau a 
gafodd ond na dderbyniodd wahoddiad gan y bwrdd o dan adran 30 fel y mae'r bwrdd yn ystyried yn briodol; 
pwyllgor trosolwg a sgriwtini yr awdurdod lleol; unrhyw sefydliad gwirfoddol perthnasol y mae'r bwrdd yn ei 
ystyried yn briodol; cynrychiolwyr pobl sy'n byw yn ei ardal; cynrychiolwyr pobl sy'n cynnal busnes yn ei ardal; 
undebau llafur sy'n cynrychioli gweithwyr yn ei ardal; pobl sydd â diddordeb mewn cynnal a gwella adnoddau 
naturiol yn ardal y bwrdd fel y mae'r bwrdd yn ystyried yn briodol; unrhyw bobl eraill sydd, ym marn y bwrdd, 
â diddordeb mewn gwella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol yr ardal 
v Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
vi Dan ddarpariaetahu a wneir yn Neddf Trosedd ac Anhrefn 1998 
vii Cynghorau Ynys Môn a Gwynedd, Bwrdd Iechyd Prifysgol Gogledd Cymru, Awdurdod Tân ac Achub Gogledd 
Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru.  
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CYNLLUN llesiant
GWYNEDD a Môn

2017BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS GWYNEDD A MÔN

DRAFFT
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CYNLLUN
Llesiant
Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a 
Môn yn ymrwymo i gyflawni newidiadau cadarnhaol 
i sicrhau’r dyfodol gorau posib i gymunedau ar 
draws y ddwy sir drwy’r Cynllun Llesiant hwn. Y nod 
yw gwneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau 
trigolion gan sicrhau bod darparwyr gwasanaethau 
cyhoeddus yn cydweithio i gyflawni uchelgais ar 
gyfer y rhanbarth cyfan.

Mae gennym gymunedau cryf a balch, gyda 
thraddodiad o helpu’n gilydd ac o gydweithio. Bydd 
rôl y cymunedau hyn yn ganolog wrth gyflawni’r 
amcanion llesiant sydd wedi eu gosod yn y cynllun 
hwn.

Mae ymgysylltu gyda chymunedau yn greiddiol i 
lwyddiant y cynllun, ac mae’r Bwrdd yn ymrwymo 
i  ddarparu arweiniad clir er mwyn cyrraedd 
ei amcanion. Fel aelodau byddwn yn cymryd 
cyfrifoldeb gyda’n gilydd i wireddu’r cynllun a 
byddwn yn cyd-weithio gyda phartneriaid i wella 
llesiant trigolion a’n cymunedau.

Fodd bynnag, mae’n bwysig pwysleisio na 
ddylid ystyried y Cynllun hwn ar ei ben ei hun 
ac nid yw’n ceisio cwmpasu holl wasanaethau a 
gweithgareddau’r cyrff cyhoeddus sy’n gweithio 
yng Ngwynedd a Môn. Bydd y sefydliadau unigol 
yn parhau i ddarparu amrywiaeth o wasanaethau 
fydd yn cyflawni eu hamcanion llesiant unigol yn 
ogystal â chyfrannu at amcanion llesiant y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus. 

Ffion Johnstone
Cadeirydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus  
Gwynedd a Môn
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Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol (Cymru) 
2015 
Bwriad Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 
(2015) yw gwella llesiant economaidd, 
cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.

Mae’r Ddeddf yn amlygu saith nod llesiant 
(gweler llun isod) a phump ffordd o weithio er 
mwyn rhoi pwrpas cyffredin i gyrff cyhoeddus. 
Mae hefyd yn ceisio sicrhau ein bod yn well ar 
wneud penderfyniadau drwy osod dyletswydd ar 
sefydliadau i feddwl am yr hir-dymor, i gydweithio, 
ac i ystyried pobl o bob oedran wrth ddatrys ac 
atal problemau.

Gyda’i gilydd, mae’r saith nod llesiant a’r pump 
ffordd o weithio wedi eu cynllunio i gefnogi cyrff 
cyhoeddus i gwrdd ag anghenion presennol eu 
cymunedau, a sicrhau nad yw penderfyniadau 
heddiw yn niweidiol i genedlaethau’r dyfodol.

Mae’r Ddeddf hefyd wedi sefydlu Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus ar gyfer pob ardal 
awdurdod lleol yng Nghymru er mwyn sicrhau 
bod cyrff cyhoeddus yn cydweithio i greu dyfodol 
gwell ar gyfer pobl Cymru. Fel rhan o hyn mae’n 
rhaid i’r Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus asesu 
llesiant eu hardaloedd a chreu Cynllun Llesiant 
gyda’r nod o wella cymunedau.

Rhaid i’r Byrddau ystyried amrywiaeth o 
ddeddfwriaethau eraill sydd hefyd wedi eu llunio 
i wella gwasanaethau cyhoeddus. Mae’r rhain yn 
cynnwys:

• Deddf Newid Hinsawdd 2008
• Deddf Safonau a Fframweithiau Ysgolion 1998
• Deddf Gofal Plant 2006
• Mesurydd Plant a Theuluoedd (Cymru) 2010
• Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant 

(Cymru) 2014
• Deddf Trosedd ac Anhrefn 1998
• Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016
• Deddf Cynllunio (Cymru) 2015

Gyda hyn oll mae’r Cynllun Llesiant yn cael ei 
ddatblygu mewn cyd-destun cenedlaethol a 
rhyngwladol gymhleth – gydag ansicrwydd 
economaidd a gwleidyddol yn rhoi pwysau 
ychwanegol ar wasanaethau ac yn cael effaith  ar 
gymunedau yn lleol ac ar draws Cymru.
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Aelodaeth 
Bwrdd   
Gwasanaethau 
Cyhoeddus
Mae Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a 
Môn wedi penderfynu gweithio gyda’i gilydd fel un 
Bwrdd i gyflawni eu hamcanion.

Aelodau statudol y Bwrdd yw:

• Cyngor Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn
• Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
• Awdurdod Tân ac Achub Gogledd Cymru
• Cyfoeth Naturiol Cymru

Yn ogystal â’r aelodau statudol, mae’n ddyletswydd 
ar y Bwrdd i wahodd unigolion a chyrff eraill i gyd-
weithio. Mae Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Gwynedd a Môn wedi gwahodd y sefydliadau 
canlynol fel aelodau gwadd:

• Llywodraeth Cymru
• Heddlu Gogledd Cymru
• Iechyd Cyhoeddus Cymru
• Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru
• Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
• Mantell Gwynedd
• Medrwn Môn
• Gwasanaeth Prawf Cymru
• Prifysgol Bangor
• Cartrefi Cymunedol Gwynedd
• Grŵp Llandrillo Menai

Bydd cyfle i wahodd cyrff/ mudiadau/ sefydliadau/
partneriaid eraill i eistedd ar Fwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Gwynedd a Môn yn y dyfodol wrth i 
amcanion a gweithrediadau penodol ddod i’r amlwg.
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Asesiad o   
Lesiant 
Lleol
Ym mis Mai 2017 cyhoeddwyd Asesiad o Lesiant Lleol 
ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn. Penderfynodd Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn rannu’r 
ddwy sir yn 14 o ardaloedd llai a chafodd gwaith 
ymchwil ei wneud er mwyn deall a dysgu mwy am 
lesiant yr ardaloedd hynny. Roedd wyth o’r ardaloedd 
yma yng Ngwynedd a chwech yn Ynys Môn.

Unwaith roedd y data wedi ei gasglu a’r gwaith 
ymchwil wedi ei gwblhau cynhyrchwyd llyfrynnau 
unigol ar gyfer pob un o’r 14 ardal. Roedd y llyfrynnau 
yn edrych ar lesiant yng nghyd-destun y pedwar 
prif bennawd yn y Ddeddf – sef Cymdeithasol, 
Economaidd, Amgylcheddol a Diwylliannol. Mae 
pennawd ychwanegol wedi ei ychwanegu, sef 
‘Poblogaeth a Iaith’ gan fod y Bwrdd yn cydnabod 
pwysigrwydd y thema benodol yma i’r ardal.

Cafodd 28 o sesiynau cyhoeddus eu cynnal, dau ym 
mhob un o’r ardaloedd, i gasglu mwy o wybodaeth 
ac i roi cyfle i drigolion i leisio barn. Gofynnwyd i 
bobl a oeddent yn adnabod eu hardal o’r llyfrynnau, 
beth oedd yn bwysig iddynt, a beth oeddent yn hoffi 
am eu cymuned yn ogystal â beth fyddent yn hoffi 
ei weld yn newid. Gofynnwyd hefyd beth oedd yn 
bwysig o ran llesiant yr unigolyn a llesiant cymunedol.

Roedd hi’n bwysig i glywed lleisiau amrywiol ar draws 
yr ardal – felly cynhaliwyd sesiynau mewn ysgolion a 
chyda grwpiau cymunedol hefyd. Yn ogystal roedd 
trafodaethau rhanbarthol gyda grwpiau anoddach i’w 
cyrraedd.

Roedd ymgyrch ar y cyfryngau cymdeithasol a 
chafwyd erthyglau yn y wasg leol ac ar wefannau 
partneriaid er mwyn hyrwyddo’r asesiad ac i annog 
trigolion i gwblhau holiadur ar-lein ynglŷn â’u 
hardaloedd nhw.

Mae’r llyfrynnau gwybodaeth ar gyfer pob ardal yn 
parhau i fod ar gael ar y wefan.

www.LlesiantGwyneddaMon.org. W
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Beth yw 
Llesiant?
Nid oes un diffiniad pendant o ‘lesiant’. Mae 
trafodaethau cyson ynglŷn â’r ystyr ac mae’n 
debyg bod llesiant  yn golygu rhywbeth 
gwahanol i bawb. Gall llesiant ddisgrifio’r 
pethau hynny sy’n effeithio ar ba mor dda yw 
bywyd unigolyn. Mae’n llesiant personol yn 
gallu cynnwys teimladau o hapusrwydd, safon 
bywyd, a’r cysyniad o fyw bywyd i’r eithaf. 
Mae’n cymunedau, ein diwylliant, ein hiechyd, 
yr amgylchedd, a’r economi oll yn effeithio ar 
lesiant a safon bywyd. Mae beth sy’n bwysig i 
lesiant personol hefyd yn debyg o newid fel mae 
rhywun yn mynd trwy’r gwahanol gyfnodau o 
fywyd. Mae’n dilyn hefyd fod llesiant personol 
pobl yn cael effaith ar lesiant eu teuluoedd, y 
cymunedau a’r ardaloedd maen nhw yn rhan 
ohonynt.

Beth yw llesiant 
i bobl Gwynedd a 
Môn?
Dyma flas ar yr hyn a ddywedodd ein trigolion:

Beth sy’n braf am fyw yn eich ardal chi?

Mae’r ffaith bod hon yn ardal Gymreig gyda chanran 
uchel yn siarad Cymraeg,  ac ysbryd cymunedol cryf 
yn bwysig i bobl. Nododd nifer bod cael byw mewn 
ardal ddiogel yn bwysig iawn hefyd, yn ogystal â’r 
amgylchedd naturiol a’r golygfeydd o’u cwmpas.

Beth sydd ddim cystal?

Mae diffyg swyddi o safon uchel yn bryder i 
drigolion. Nodwyd hefyd bod y pellter oddi wrth 
wasanaethau a chyfleusterau a diffyg trafnidiaeth 
gyhoeddus addas yn broblem. Ffactorau eraill oedd 
yn achosi pryder oedd prisiau uchel ar gartrefi ac 
eiddo, ac edrychiad strydoedd mewn ambell i dref.

Beth sy’n hybu eich llesiant ac yn cyfrannu at 
ansawdd bywyd yn eich ardal?

Mae’r cyfle i wneud gweithgareddau awyr agored, 
yr amgylchedd naturiol, cyfleusterau lleol, ac ysbryd 
cymunedol i gyd yn ffactorau sy’n cael effaith 
gadarnhaol ar lesiant trigolion yr ardal. Mae hyn oll yn 
ogystal â chefnogaeth teulu, ffrindiau a chymdogion 
yn cyfrannu at hybu llesiant ac yn gwella ansawdd 
bywyd pobl Gwynedd ac Ynys Môn. 

Beth fyddech chi’n ei newid am eich ardal i’w 
wneud yn lle brafiach i fyw?

Y ffactorau y byddai trigolion yn eu newid am 
eu hardal fyddai trafnidiaeth gyhoeddus, creu 
mwy o swyddi gyda chyflogau uwch, datblygu 
gweithgareddau a chyfleusterau lleol a gwella 
edrychiad strydoedd. 
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BETH OEDD YR ASESIAD YN EI 
DDWEUD WRTHYM AM LESIANT EIN 
HARDALOEDD?
Man cychwyn oedd yr asesiad – braslun o lesiant yr ardal a oedd yn mynd law yn llaw â’r llyfrynnau ardal er 
mwyn helpu’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus i ddeall Gwynedd a Môn yn well.

Wedi ystyried y data a barn pobl yn lleol, daeth y Bwrdd i gasgliad ar brif negeseuon yn yr asesiad, sef: 

  1. Yr angen i gynnal ysbryd cymunedol iach    
  2. Pwysigrwydd gwarchod yr amgylchedd naturiol   
  3. Deall effaith newidiadau demograffeg    
  4. Gwarchod a hyrwyddo’r iaith Gymraeg   
  5. Hybu defnydd adnoddau naturiol i wella iechyd a   

 llesiant yn yr hir dymor   
  6. Gwella cysylltiadau trafnidiaeth i alluogi    

 mynediad at wasanaethau a chyfleusterau   
  7. Yr angen am swyddi o safon uchel a chartrefi   

 fforddiadwy i bobl leol    
  8. Effaith tlodi ar lesiant   
  9. Sicrhau cyfle i bob plentyn lwyddo   

Dyma’r prif negeseuon a ddaeth i’r amlwg ond mae’r Bwrdd yn cydnabod bod ffactorau eraill pwysig heb eu 
hamlygu. Mae’n bosib mai un o’r rhesymau am hyn yw bod y gweithredu sydd eisoes yn digwydd yn effeithiol 
ac yn cael effaith gadarnhaol ar fywydau trigolion. 

Bydd y Bwrdd yn adolygu’r data yn yr Asesiad yn rheolaidd ac yn ymateb i unrhyw newidiadau 
sylweddol sydd heb eu hadnabod eisoes fel blaenoriaethau o fewn y cynllun hwn.

Yn yr un modd, bydd y Bwrdd yn gweithio i gael dealltwriaeth mwy manwl ar ddatblygiadau a heriau 
i’r dyfodol a all gael effaith ar lesiant yr ardal. Mae’r rhain yn cynnwys Wylfa Newydd, gadael yr Undeb 
Ewropeaidd ac effeithiau newid yn yr hinsawdd, fel llifogydd.
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Datblygu’r 
Cynllun
Sut cafodd yr Amcanion 
Llesiant eu cytuno arnynt?
Gyda naw prif neges wedi eu hamlygu yn yr Asesiad Llesiant cynhaliwyd cyfres o weithdai dros haf 2017 er 
mwyn canfod barn ynglŷn â pha feysydd i flaenoriaethu. Roedd y gweithdai yn agored i gyrff cyhoeddus, y 
trydydd sector, cynghorau tref a chymuned a grwpiau cymunedol. 

Cynhaliwyd 18 gweithdy i gyd, dau ar gyfer pob un o’r negeseuon.

Edrychodd y gweithdai ar pob un o safbwynt:

a) uchelgais
b) dylanwad y Bwrdd
c) cadarnhau a ddylai’r neges fod yn amcan llesiant 
d) sut all aelodau’r Bwrdd gyd-weithio er mwyn gwneud gwahaniaeth i drigolion 

Cafodd crynodeb o’r ymatebion ei gyflwyno i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a phenderfynwyd ar ba 
negeseuon y dylid eu blaenoriaethu  ar gyfer y Cynllun Llesiant hwn.
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1. Yr angen i 
gynnal ysbryd 
cymunedol iach 
Mae’n amlwg bod ysbryd cymunedol iach yng 
Ngwynedd a Môn – gyda phob un o’r 14 ardal yn 
dweud mor ganolog yw hyn i’w llesiant. Mae’n 
bwysig bod yr ysbryd hwn yn cael ei feithrin a’i hybu 
er mwyn creu cymunedau ac ardaloedd llewyrchus a 
chynaliadwy sy’n hyderus i wynebu heriau’r dyfodol.

Mae’r Bwrdd yn gweld cymunedau iach fel sail i 
gyflawni blaenoriaethau dros y blynyddoedd nesaf, 
felly bydd aelodau yn cyd-weithio i atgyfnerthu’r 
cryfderau hynny o fewn ein cymunedau. 

Bydd y gwaith o gyflawni’r blaenoriaethau a chynnal 
cymunedau iach yn digwydd law yn llaw gyda’r 
cymunedau hynny.

2. Pwysigrwydd 
gwarchod yr 
amgylchedd 
naturiol
Mae amgylchedd naturiol Gwynedd a Môn yn 
bwysig iawn i lesiant, diwylliant, iechyd ac economi'r 
ardal. Mae gennym gynefinoedd arbennig ar draws 
y ddwy sir sy’n asedau naturiol pwysig ac yn gartref i 
amrywiaeth o fywyd gwyllt, ac yn cyfrannu at lesiant 
yr ardal a’r boblogaeth yn ehangach. Mae ardaloedd 
eang o Wynedd a Môn hefyd wedi eu dynodi 
oherwydd pwysigrwydd tirlun neu gadwraeth sy’n 
adlewyrchu gwerth yr amgylchedd naturiol yma.

Mae’n hinsawdd yn newid ac mae'n debygol iawn 
y bydd yn parhau i wneud hynny – gyda lefel y môr 
yn codi a mwy o ddigwyddiadau tywydd eithafol 
fel llifogydd. Bydd hyn yn effeithio ar lesiant ein 
cymunedau a’r gwasanaethau sy’n cael eu darparu  
ac oherwydd hyn bydd yn flaenoriaeth i'r Bwrdd.

Mae’r Bwrdd yn ystyried bod gwarchod yr 
amgylchedd naturiol yn rhan amlwg o gyflawni 
ei flaenoriaethau a bydd yn thema cyffredin sy’n 
rhedeg ar draws yr holl amcanion llesiant.
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3. DEALL EFFAITH 
NEWIDIADAU 
DEMOGRAFFEG 
Mae poblogaeth Gwynedd a Môn yn mynd yn hŷn, 
tra bod niferoedd pobl ifanc yn ein cymunedau yn 
gostwng. Mae’r patrwm yma yn debyg o barhau. 
Bydd demograffeg yr ardal yn newid yn sylweddol 
a bydd natur ac anghenion ein cymdeithas yn dra 
gwahanol o ganlyniad.

Mae’r Bwrdd yn awyddus i ddeall yn well sut y bydd 
y newid yma yn effeithio ar lesiant cymunedau ac 
unigolion. Gall llawer o bobl hŷn barhau i weithio a 
chyfrannu yn llawn yn eu cymunedau. Fodd bynnag, 
rydym yn cydnabod hefyd fod pobl hŷn yn fwy 
tebygol o fod angen mwy o ofal a chefnogaeth a 
bydd angen cynllunio am hynny. Rydym yn deall 
nad yw poblogaeth hŷn o reidrwydd yn golygu 
poblogaeth llai iach ond mae rhaid cydnabod y 
bydd galw cynyddol am wasanaethau oherwydd 
poblogaeth sy’n heneiddio. 

4. GWARCHOD A 
HYRWYDDO’R IAITH 
GYMRAEG
Mae’r data ar yr iaith yn dangos yn glir y dirywiad 
sydd wedi bod dros y 30 mlynedd ddiwethaf yn y 
nifer o siaradwyr Cymraeg. Mae’r gostyngiad o 11% yn 
uwch yng Ngwynedd na gweddill Cymru. Gwynedd 
a Môn yw’r ddwy sir ble mae’r Gymraeg ar ei chryfaf 
ac yn cael ei defnyddio yn ddyddiol gan ran helaeth 
y boblogaeth. Fodd bynnag, os yw’r dirywiad yn 
parhau i’r dyfodol gall rhannau o’r sir fod mewn peryg 
o golli’r iaith i genedlaethau’r dyfodol.

Mae’r Bwrdd yn deall pwysigrwydd y Gymraeg o ran 
gwead cymdeithasol a hunaniaeth ddiwylliannol yr 
ardal. Mae angen i ni sicrhau bod trigolion yn gallu ac 
yn dewis byw eu bywydau trwy gyfrwng y Gymraeg 
a’u bod yn gallu cael mynediad at wasanaethau a 
gweithgareddau cymunedol yn y Gymraeg. Mae 
hwn felly yn flaenoriaeth ar gyfer cyd-weithio i’r 
dyfodol.
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5. Hybu defnydd 
adnoddau naturiol 
i wella iechyd a llesiant 
yn yr hir dymor
Mae ein gwybodaeth yn dangos nad yw iechyd poblogaeth Gwynedd a Môn mor dda ag y gallai fod. Er 
enghraifft mae 52% o oedolion a 30% o blant 4-5 oed yng Ngwynedd yn ordew neu dros eu pwysau. Mae’r 
darlun yn debyg ar Ynys Môn gyda 58% o oedolion a 29.6% o blant rhwng 4 a 5 oed dros eu pwysau neu 
yn ordew. Mae angen galluogi plant ac oedolion i fod yn fwy egnïol, ac yn enwedig yn yr awyr agored, trwy 
hyrwyddo a gwella mynediad i’r mannau gwyrdd naturiol yr ardal. 

Mae angen annog pobl i gymryd cyfrifoldeb am eu iechyd eu hunain ac i gymryd rhan mewn gweithgareddau 
fydd yn atal salwch yn y dyfodol. 

Oherwydd yr angen i wella iechyd corfforol a iechyd meddyliol y boblogaeth ac effaith hir dymor hyn ar lesiant, 
bydd y maes iechyd a gofal yn flaenoriaeth i’r Bwrdd. 

6. Gwella cysylltiadau 
trafnidiaeth i 
alluogi mynediad 
at wasanaethau a 
chyfleusterau
Roedd diffyg mynediad at wasanaethau yn un o’r materion gododd yn rheolaidd yn ystod ymgynghoriad 
yr Asesiad Llesiant. Mae’n amlwg bod hwn yn fater o bryder ac yn cael effaith sylweddol ar lesiant unigolion. 
Mae angen cynllunio gwasanaethau yn lleol felly a thargedu yr ardaloedd llesiant.

Mae cynllun penodol ar gyfer y rhanbarth wedi ei ddatblygu gan Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru sy’n 
cynnwys Cynllun Trafnidiaeth Lleol. Mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus o’r farn mai  cefnogi gwaith y 
Bwrdd Uchelgais fyddai’r ffordd orau o sicrhau gwelliant yn y maes yma yng Ngwynedd ac Ynys Môn. Bydd y 
Bwrdd yn rhoi strwythur ffurfiol yn ei le er mwyn cyd-weithio a dylanwadu ar waith y Bwrdd Uchelgais. 
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7. YR ANGEN AM SWYDDI 
O SAFON UCHEL A 
CHARTREFI FFORDDIADWY 
I BOBL LEOL 

Swyddi o safon uchel

Roedd yr angen am swyddi o safon uchel yn un o brif negeseuon yr 
ymgynghoriad. Mae data yn dangos fod canolrif cyflog wythnosol Gwynedd 
(£347 yr wythnos), yn is na’r un ffigwr ar gyfer Cymru gyfan. Mae arian sydd 
gan pobl Gwynedd i’w wario ar ôl trethi a chostau talu am gartref yn £662, sy'n 
is na ffigwr Cymru. Ym Môn mae’r darlun ychydig yn well gyda chanolrif cyflog 
wythnosol 8% yn uwch na’r un ffigwr ar gyfer Cymru gyfan. Dywedodd nifer o 
drigolion yn ystod yr ymgynghoriad fod hyn yn un o’r rhesymau pam fod pobl 
ifanc yn gadael eu cymunedau ac yn adnabod hyn fel mater pwysig iawn o ran 
llesiant cyffredinol yr ardal.

Mae’r Bwrdd yn llwyr ddeall yr angen am swyddi o safon a swyddi cynaliadwy. 
Rydym hefyd yn cydnabod y gwaith sy’n digwydd yn y maes yn rhanbarthol 
dan arweiniad  Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru. Mae’r Bwrdd Uchelgais yn 
y broses o lunio bid twf fydd yn mynd i’r afael ar y mater yma. Felly yn yr un 
modd a chyda trafnidiaeth bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn cyd-
weithio ac yn cefnogi gwaith y Bwrdd Uchelgais er mwyn sicrhau’r budd llawn i 
Wynedd a Môn. 

Cartrefi fforddiadwy i bobl leol

Wrth ystyried pris canolrif eiddo a chanolrif incwm aelwydydd mae 60% o 
deuluoedd Gwynedd wedi eu prisio allan o’r farchnad dai. Mae’r canran yma yn 
amrywio o ardal i ardal gyda’r canran uchaf yn Llŷn ble mae 73% o deuluoedd 
wedi eu prisio allan o’r farchnad. Ym Môn mae 64% o aelwydydd wedi eu prisio 
allan o’r farchnad dai, gyda hyn yn codi i 72% yn ardal Lligwy a Thwrcelyn.

Barn pobl Gwynedd a Môn yw fod hyn yn reswm arall sy’n cyfrannu at y llif o 
bobl ifanc o’r ardal ac mae hyn cael effaith negyddol ar lesiant y cymunedau 
hynny. Mae pobl eisiau tai fforddiadwy yn eu cymunedau er mwyn cefnogi a 
chynnal cymunedau cryf ac iach.

Mae’r Bwrdd yn blaenoriaethu’r maes yma ar gyfer y cyfnod nesaf a bydd 
yn gweithio i geisio cael datrysiad cyraeddadwy i’r broblem.
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8. Effaith tlodi  
ar lesiant
Mae tystiolaeth yn dangos yn glir bod byw mewn 
tlodi yn cael effaith andwyol ar lesiant unigolion – a 
hynny yn y tymor byr a’r hir-dymor. Mae tlodi yn cael 
ei achosi gan ddiffyg adnoddau, yr un mwyaf amlwg 
yw incwm, ond mae hefyd yn cynnwys y diffyg mewn 
gallu i gael nwyddau a mynediad at wasanaethau 
sylfaenol.

Mae’r data a gasglwyd yn amlygu materion fel y 
gwahaniaeth mewn cyrhaeddiad addysgol disgyblion 
sy’n derbyn cinio am ddim a’r rhai sy’n talu. Ym Môn 
mae'r bwlch yn 25%, ac yn 36% yng Ngwynedd o’i 
gymharu â 33% ar draws Cymru gyfan. Yn ogystal â 
hyn mae 18% o aelwydydd Môn a 21% o aelwydydd 
Gwynedd mewn tlodi tanwydd, y ddau yn uwch na’r 
ffigwr Cymreig o 14%.

Bydd y Bwrdd yn blaenoriaethu’r maes hwn er 
mwyn cael dealltwriaeth manwl o’r goblygiadau o 
fyw mewn tlodi yn ein gwahanol ardaloedd. Byddwn 
yn parhau i ddatblygu’r Asesiad Llesiant i gael darlun 
manwl o ble mae’r diffyg mynediad at wasanaethau 
yn fwy heriol oherwydd tlodi.

9. Sicrhau cyfle 
i bob plentyn i 
lwyddo
Mae diffyg cyrhaeddiad addysgol yn gallu cael effaith 
ar lesiant unigolion gydol eu hoes ac felly mae angen 
sicrhau fod pob disgybl yn cael y cyfle i lwyddo. 
Mae’r data iechyd hefyd yn dangos bod gordewdra 
yn broblem ac mae hyn yn gallu cael effaith hir 
dymor ar lesiant plant a phobl ifanc. 

Mae tystiolaeth glir ynglŷn ag effaith andwyol hir 
dymor profiadau negyddol mewn plentyndod a 
sut all hyn amharu ar lesiant pobl gydol eu hoes. 
O'r herwydd mae’r angen i sicrhau bod ein plant a’n 
pobl ifanc yn cael profiadau cadarnhaol yn ystod eu 
plentyndod yn holl bwysig.

Bydd y Bwrdd yn rhoi blaenoriaeth i gefnogi 
teuluoedd er mwyn ceisio sicrhau fod pob plentyn yn 
cael y dechrau gorau mewn bywyd. Byddwn hefyd 
yn sicrhau bod gweledigaeth glir ymysg partneriaid 
allweddol i gyflawni’r canlyniadau gorau posib i blant 
a phobl ifanc. 
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Cymunedau sy’n ffynnu 
ac yn llewyrchus i’r 
hir-dymor
I WIREDDU’R AMCAN HWN BYDDWN 
YN BLAENORIAETHU:

Yr iaith Gymraeg

Byddwn yn cyd-weithio i gynyddu’r 
defnydd o’r iaith Gymraeg o fewn cyrff 
cyhoeddus yng Ngwynedd a Môn.

Byddwn yn hyrwyddo defnydd o’r iaith 
Gymraeg fel yr iaith ddewis ar gyfer 
cyfathrebu ymysg sefydliadau cyhoeddus ar 
draws y ddwy sir.

Cartrefi ar gyfer bobl lleol

Byddwn yn cydweithio gyda’r sector dai i 
sicrhau mwy o gartrefi addas a fforddiadwy 
yn y llefydd cywir er mwyn diwallu anghenion 
lleol. 

Byddwn yn cydweithio i sicrhau bod cartrefi 
yn rhai o ansawdd sy’n cwrdd ag anghenion 
trigolion.

Effaith tlodi ar lesiant ein cymunedau

Byddwn yn datblygu dealltwriaeth fanwl o 
sut mae tlodi yn effeithio ar ein hardaloedd ac 
yn ceisio sicrhau bod y gwaith sy’n digwydd 
yn y maes ar draws y cyrff cyhoeddus yn fwy 
effeithiol er mwyn lliniaru effaith hir dymor tlodi.

Effaith newid hinawdd ar lesiant cymunedau

Byddwn yn cydweithio yn lleol ac yn 
gweithredu ar y cyd i geisio lliniaru effaith 
newid hinsawdd ar ein cymunedau.

 

Trigolion sy’n iach ac yn 
annibynnol gyda safon 
bywyd da 
I WIREDDU’R AMCAN HWN BYDDWN YN 
BLAENORIAETHU:

Iechyd a gofal oedolion

Byddwn yn cydweithio â’r Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol i sicrhau bod y gwasanaethau sy’n cael 
eu cynllunio ar gyfer y boblogaeth hŷn yn addas ar 
gyfer anghenion lleol. 

Byddwn yn cydweithio yn lleol i gynllunio ystod 
eang o weithgareddau ataliol ar gyfer oedolion er 
mwyn eu galluogi i fyw yn iach ac annibynnol. 

Lles a llwyddiant plant a phobl ifanc

Byddwn yn cyd-gynllunio gwasanaethau a 
gweithgareddau ataliol i gefnogi teuluoedd cyn i’r 
angen am wasanaethau dwys godi.

Byddwn yn annog plant, pobl ifanc a’u teuluoedd i 
wella eu hiechyd er mwyn iddynt allu byw yn iach 
ac annibynnol o fewn eu cymunedau i’r hir dymor.

Ein Hamcanion Llesiant 
Wedi dadansoddi’r prif negeseuon a ddaeth i’r amlwg yn yr Asesiad Llesiant ac ystyried casgliadau 
ymchwil ac asesiadau eraill e.e. Asesiad Poblogaeth Rhanbarthol, penderfynwyd ar ddau amcan llesiant. 
Bydd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn rhoi blaenoriaeth i feysydd penodol er mwyn gwireddu’r 
amcanion hynny. 

Mewn cyfnod o leihad sylweddol yn adnoddau'r sector cyhoeddus, rydym yn credu bod y rhain yn 
feysydd lle gallwn gydweithio yn well i sichrau'r canlyniadau gorau i drigolion Gwynedd a Môn.

1

2
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Sut y byddwn yn gweithredu 
i’r dyfodol? 
Bydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn yn gweithredu yn unol â saith egwyddor. Mae 
pump o’r rhain yn egwyddorion datblygu cynaliadwy cenedlaethol a dau wedi eu hychwanegu gan 
y Bwrdd yn lleol. Bydd yr egwyddorion yma yn ein cynorthwyo i gydweithio’n well, osgoi ailadrodd 
camgymeriadau’r gorffennol a mynd i’r afael â rhai o’r heriau rydym yn eu hwynebu i’r dyfodol.

Yr iaith Gymraeg   
Bydd yr iaith Gymraeg yn llinyn euraidd sy’n rhedeg 
drwy’r cynllun. Byddwn yn hyrwyddo defnydd o’r 
iaith ymhob agwedd o’n gwaith ac yn gweithio 
gyda chymunedau i ddatblygu gwasanaethau a 
gweithgareddau trwy gyfrwng y Gymraeg.

Cydraddoldeb 
Byddwn yn parhau i dargedu adnoddau lleol 
a chenedlaethol i daclo anghydraddoldeb ac 
anfantais er mwyn cau’r bwlch rhwng y cymunedau 
mwyaf breintiedig a’r cymunedau mwyaf 
difreintiedig.

Y tymor hir  
Byddwn yn parhau i gasglu data i gael gwell 
dealltwriaeth o sut mae cymunedau yn edrych ar 
hyn o bryd, a sut y byddant yn edrych yn y dyfodol 
o ganlyniad i ffactorau fel newid demograffeg. 
Byddwn hefyd yn edrych i weld pa newidiadau 
cenedlaethol a rhyngwladol sydd ar y gorwel a 
cheisio dadansoddi’r effaith ar ein cymunedau 
ni. Drwy hyn gallwn gydweithio fel partneriaid 
a thrigolion i gynllunio’r gwasanaethau fydd eu 
hangen ar gyfer y dyfodol.

Atal    
Byddwn yn defnyddio data tueddiadau i adnabod 
y problemau fydd yn wynebu ein cymunedau yn 
y dyfodol ac yn datblygu a gweithredu cynlluniau 
i’w hatal. Byddwn yn cydweithio gyda chymunedau 
i’w galluogi i wneud mwy i rwystro problemau 
rhag datblygu a chefnogi rhaglenni all wneud 
gwahaniaeth go iawn yn yr hir-dymor.

Cydweithio   
Byddwn yn ceisio cael gwared â’r rhwystrau sy’n 
atal cydweithio effeithiol. Byddwn hefyd yn rhannu 
gwybodaeth ac arfer dda rhwng aelodau’r Bwrdd 
a’n trigolion am yr hyn sy’n cael ei wneud i wireddu 
amcanion a blaenoriaethau. Byddwn yn ystyried 
aelodaeth y Bwrdd yn rheolaidd ac yn sicrhau bod 
y partneriaid cywir yn cael eu cynnwys er mwyn 
cyflawni ein hamcanion.

Integreiddio   
Byddwn yn gweithredu mewn ffordd fydd yn 
cyfrannu at fwy nag un amcan ble bo’n briodol 
ac yn unol ag amcanion llesiant cenedlaethol 
Llywodraeth Cymru. Byddwn yn ceisio integreiddio 
gwasanaethau os bydd tystiolaeth yn dangos bod 
hyn yn sicrhau’r canlyniadau gorau i’n cymunedau. 
Byddwn yn ystyried strategaethau a chynlluniau 
lleol a rhanbarthol eraill sy’n gweithio tuag at yr un 
amcanion neu amcanion tebyg ac yn cydweithio er 
mwyn eu cyflawni.

Cynnwys   
Mae gan ein trigolion a’n cymunedau rôl bwysig i’w 
chwarae wrth gynllunio gwasanaethau ar gyfer y 
dyfodol a byddwn yn sicrhau bod eu safbwyntiau 
a’u profiadau’n ganolog i’r broses o gynllunio 
gwaith y Bwrdd. Byddwn yn mabwysiadu’r Safonau 
Cyfranogi Cenedlaethol ar gyfer pob oedran a 
sicrhau bod y Bwrdd yn gweithio o fewn y safonau 
hynny. Byddwn yn sicrhau bod pobl yn gallu 
cyfathrebu â’r Bwrdd yn eu hiaith a’u cyfrwng o’u 
dewis.
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Beth yw’r 
camau nesaf?
Ym mis Mai 2018 bydd y Bwrdd yn cyhoeddi 
Cynllun Llesiant Lleol terfynol ar gyfer Gwynedd 
a Môn. Mae’r Bwrdd am eich cynnwys yn y broses 
ymgynghori ac rydym yn awyddus i glywed eich 
barn am yr hyn fydd yn gweithio yn eich ardal chi.
Wrth gytuno ar y camau i’w cymryd i wella 
llesiant yng Ngwynedd a Môn, byddwn yn sicrhau 
bod darparwyr gwasanaethau cyhoeddus yn 
cydweithio ac yn datblygu cynllun gweithredu fydd 
yn rhoi pwyslais ar weithgareddau ataliol i gael 
effaith cadarnhaol i’r dyfodol.

Mae peth ffordd i fynd, ac rydym eisiau clywed 
eich barn chi am y cynllun drafft hwn er mwyn 
sicrhau bod y Bwrdd yn gosod yr amcanion a’r 
blaenoriaethau cywir ar gyfer llesiant trigolion 
Gwynedd a Môn. Mae’r ymgynghoriad ar agor o 
8fed o Ionawr 2018  hyd nes 30ain o Fawrth 2018.

I gymryd rhan yn yr ymgynghoriad, cysylltwch â ni 
trwy'r wefan.

 

am fwy o 
wybodaeth...
Am fwy o wybodaeth ac i weld yr holl 
ddogfennau sydd ynghlwm â’r asesiad yma 
ewch i:

www.LlesiantGwyneddaMon.org

01766 771000
Gofynnwch am 
Reolwr Rhaglen Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Gwynedd a Môn
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1 – Argymhelliad/ion  
I sgrwtineiddio y Strategaeth Cyfranogiad Lleol Tenantiaid 
I argymell bod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo'r Strategaeth i fynd i ymgynghoriad 
 

 
 
2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Arall 
Cynllun Corfforaethol -Mae’r SCLlT yn cyfrannu tuag at holl amcanion y Cyngor o 
hyrwyddo annibyniaeth, rhoi sgiliau, taclo unigrwydd a rhoi cyfleoedd i gymryd rhan. 
Mae’r Cynllun Busnes Tai yn ategu hyn drwy ddarparu adnoddau er mwyn cyflawni'r 
amcanion. 
 

 
 
3 – Egwyddorion Fel Canllaw ar gyfer Sgriwtini  
Er mwyn cymhorthi Aelodau wrth graffu’r pwnc:- 

 
Mae pwyslais y Strategaeth hon yn rhoi cynnig amrediad o gyfleoedd i Denantiaid allu 
cymryd rhan mewn modd sydd yn siwtio orau. Mae hefyd yn rhoi cyfle i gymunedau 
weithio gyda'i gilydd i wella cyfleoedd cymdeithasu yn lleol drwy bartneriaeth a chyfle i 
geisio am grantiau os dymunent. Bydd y Strategaeth yn dangos effaith pan mae 
Tenantiaid yn cymryd rhan, gall hyn fod drwy ddarparu gwybodaeth, cynnig sgiliau 
newydd neu wella gweithdrefn o fewn Gwasanaethau Tai. 
Mae’r Strategaeth wedi ei ddatblygu ar y cyd gyda Thenantiaid a Staff gan edrych beth 
weithiodd yn dda yn y Strategaeth blaenorol a pha rannu sydd angen symud ymlaen dros 
gyfnod nesaf y Strategaeth. 
Nod ac Amcanion y Strategaeth yw: 
Annog tenantiaid i weithio mewn partneriaeth gyda Gwasanaethau Tai Cyngor Sir 
Ynys Môn i ddylanwadu ar, a gwella’r gwasanaethau a ddarperir 
Byddwn yn gwneud hynny drwy: 

· Darparu ystod o opsiynau ystyrlon yng nghyswllt cymryd rhan i sicrhau bod 
tenantiaid yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch polisïau, amodau a 
gwasanaethau tai 

 
CYNGOR SIR YNYS MȎN 

Templed Adroddiad Sgriwtini  
 
Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 
Dyddiad: 8.3.18 
Pwnc: Strategaeth Leol ar gyfer Cyfranogiad Tenantiaid 

(SCLlT) 
Pwrpas yr Adroddiad: I dderbyn adborth ar y Strategaeth 
Cadeirydd Sgriwtini: Cynghorydd G O Jones 
Aelod(au) Portfolio: Cynghorydd Alun Mummery 
Pennaeth Gwasanaeth: Ned Michael 
Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn:  
E-bost: 

Elliw Llŷr 
01248 752137 
ElliwLlyr@ynysmon.gov.uk 

Aelodau lleol: Dd/b 
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· Defnyddio technoleg ddigidol i foderneiddio'r gwasanaeth Cyfranogiad Tenantiaid 
· Rhoi gwybod i denantiaid o wasanaethau sy'n cael effaith arnynt 
· Sicrhau y caiff Cyfranogiad Tenantiaid ei gydnabod fel gweithgaredd craidd yn yr 

Adran 
· Cefnogi Tenantiaid y mae Diwygiad Lles yn cael effaith arnynt 

Mae Cynllun Gwaith ar gyfer y flwyddyn, 2018-19 yn disgirifo y gweithgareddau fydd yn 
cael eu mesur. 

 

4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol   
A yw’r Pwyllgor Sgrwtini yn cytuno bod y Strategaeth yn cynnig dull ystyrlon i denantiaid 
gymryd rhan? 
A ydynt wedi eu cysuro yn ddigonol bod hyn yn gyraeddadwy dros gyfnod y Strategaeth? 
Pa rôl sydd gan y Pwyllgor Sgrwtini mewn monitor y Strategaeth? 

 

5 –  Cefndir / Cyd-destun 
Mae gan bob tenant tai cymdeithasol a phrydles hawl i gael eu hymgynghori ac i fod yn 
rhan o weithgareddau cyfranogiad tenantiaid. Pwrpas y Strategaeth Cyfranogiad Lleol 
Tenantiaid yw sicrhau bod Tenantiaid yn deall beth yw cyfranogiad tenantiaid a sut 
gallant gymryd rhan. 
Fel landlord cymdeithasol mae angen  i Gyngor Ynys Môn gael SCLLT er mwyn 
cydymffurfio gyda Strategaeth Genedlaethol LLC ar Gyfranogiad, 2007. 
Mae Tenantiaid a Staff wedi cymryd rhan i ddatblygu'r Strategaeth hon drwy gyfres o 
gyfarfodydd a holiaduron. 
Mae cyfres o 5 gweithdy wedi ei gynnal ar y cyd a dyma sylwadau un o’r tenantiaid: 
‘mi rydwyf wedi cael cyfle i roi mewnbwn a dylanwadu'r Strategaeth’. ‘ Mae gen i well 
dealltwriaeth sut mae Gwasanaethau Tai yn gweithio rŵan’. 
 

 
 
6 – Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb [cynnwys effeithiau ar yr Iaith Gymraeg] 
Wedi ei atodi 

 
7 – Oblygiadau Ariannol 
Mae Cynllun Busnes Tai yn rhoi darpariaeth gyllidebol ar gyfer cyflawni'r Strategaeth 
hon. 

 
 
8 – Atodiadau  
Strategaeth Cyfranogiad Lleol Tenantiaid 

 
 
9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 
bellach os gwelwch yn dda): 
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Manylion cyswllt y tîm Cyfranogiad Tenantiaid: 

Rhif Ffôn: 01248 752166    E-bost: tenant@ynysmon.gov.uk 
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 Cynllun Gweithredu 2018/19  17 
 

 

 

“ Rwy'n falch o gyflwyno Strategaeth Leol ar gyfer Cyfranogiad Tenantiaid 2018 - 
2023 Ynys Môn. 

Fel Cyngor, rydym yn cydnabod pwysigrwydd gweithio mewn partneriaeth â 
thenantiaid i wella gwasanaethau. Mae tenantiaid wedi bod wrth wraidd ein 
gwasanaeth ers nifer o flynyddoedd ac mae hyn wedi ein helpu i weithio tuag at ein 
gweledigaeth, ‘cartrefi o ansawdd: cymunedau cynaliadwy'. 

Mae'r strategaeth hon yn adeiladu ar lwyddiant y strategaethau blaenorol ac yn 
dangos ein hymrwymiad parhaus i gyfranogiad tenantiaid. 

Mae hwn yn amser arbennig o gyffrous i gymryd rhan mewn cyfranogiad tenantiaid 
gan fod llawer o newidiadau yn digwydd o fewn y Gwasanaethau Tai. Yn dilyn 
diwygio'r Cyfrif Refeniw Tai, rydym yn ariannu’n hunain, sy'n golygu bod gennym 

lawer mwy o hyblygrwydd i reoli ein stoc dai a gwella amodau tai. Mae gan denantiaid rôl allweddol i'w 
chwarae wrth sicrhau bod adnoddau'n cael eu targedu'n effeithiol a’n bod yn rhoi gwerth am arian. 

Yn ogystal, mae angen cefnogaeth ein tenantiaid a'n partneriaid arnom i'n helpu ni i ymateb yn gadarnhaol 
i'r heriau a ddaw gan Ddiwygiad Lles a lleihau gwariant cyhoeddus, gan ddefnyddio arloesedd.  

Hoffwn achub ar y cyfle hwn i ddiolch i bawb sydd wedi cyfrannu at ddatblygu'r Strategaeth newydd. Rwy'n 
gobeithio y bydd yn annog mwy o denantiaid i gymryd rhan. Edrychaf ymlaen at weithio gyda chi yn y 
dyfodol ". Ned Michael, Pennaeth Gwasanaethau Tai 

 

1 Rhagair 

Cynnwys 
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Beth yw Cyfranogiad Tenantiaid? 

Mae Cyfranogiad Tenantiaid yn golygu tenantiaid a landlordiaid yn cydweithio i rannu gwybodaeth a 
syniadau i wella gwasanaethau tai. 

Gall tenantiaid ddylanwadu ar benderfyniadau ynghylch: 

• Polisïau tai 

• Amodau tai 

• Gwasanaethau tai 

Gall Cyfranogiad Tenantiaid fod o fantais i denantiaid a landlordiaid 

 

Beth yw’r Strategaeth Leol ar gyfer 
Cyfranogiad Tenantiaid  (LTPS)? 

Mae gan yr holl denantiaid tai cymdeithasol a lesddeiliaid yr hawl i gael ymgynghoriad a chymryd rhan 
mewn gweithgaredd cyfranogiad tenantiaid. Pwrpas y Strategaeth Leol ar gyfer Cyfranogiad Tenantiaid yw 
sicrhau bod tenantiaid yn deall beth yw cyfranogiad tenantiaid a sut y gallant gymryd rhan. 

Fel landlord cymdeithasol mae'n rhaid i Gyngor Ynys Môn fod ag LTPS yn ei lle i gydymffurfio â 
Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Cyfranogiad Tenantiaid Llywodraeth Cymru 2007. 

Mae'r Strategaeth Leol ar gyfer Cyfranogiad Tenantiaid a'r Cynllun Gweithredu  yn amlinellu ymrwymiad 
Cyngor Ynys Môn i gyfranogiad tenantiaid a’i nod yw: 

ü Rhoi gwybod i denantiaid beth yw cyfranogiad tenantiaid a’r manteision allweddol 
ü Amlygu ystod y cyfleoedd sydd ar gael i gymryd rhan 
ü Egluro sut caiff y gwasanaeth cyfranogiad tenantiaid ei gyflwyno a’i gefnogi a sut y caiff adnoddau 

ar ei gyfer yn ystod 2018 - 2023 (yn cynnwys cynllun gweithredu 12 mis) 
ü Egluro sut caiff y gwasanaeth cyfranogiad tenantiaid ei fonitro 

 

2 Cyflwyniad 

Manteision i 
Denantiaid

Cyfle i 
gyfarfod â 

phobl 
newydd a 
chodi'ch 

hyder
Gallwch ein 

helpu i ddeall 
pa wasanaeth 

y mae 
tenatiaid yn 
eu dymuno a 

gwella 
gwasanaethau

Cyfle i 
ddysgu 
sgiliau 

newydd a 
dysgu mwy

Gallwch 
ddylanwadu 

ar welliannau 
i wasanaethau 

a gwneud 
gwahaniaeth

Manteision i 
Landlordiaid

Helpu i wella 
gwasanaethau 

a 
bodlonrwydd 

tenantiaid
Helpu i ddeall 

pa 
wasanaethau 

sydd eu 
hangen a lle i 

dargedu 
adnoddauMae cael  

mwy o 
foddhad 
ymhlith 

tenantiaid yn 
arwain at lai o 

gwynion 

Helpu i rannu 
gwybodaeth a 
bod yn agored 

ac atebol
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Nod Strategaeth Leol ar gyfer Cyfranogiad Tenantiaid 2018 - 2023 yw: 

"“Annog tenantiaid i weithio mewn partneriaeth gyda Gwasanaethau Tai Cyngor Sir Ynys Môn i 
ddylanwadu ar, a gwella’r gwasanaethau a ddarperir”.  
Y pum amcan allweddol a fydd yn helpu i gwrdd â'r nod cyffredinol yw 

 Amcanion allweddol Canlyniadau arfaethedig 
 

A Darparu ystod o opsiynau 
ystyrlon yng nghyswllt 
cymryd rhan i sicrhau bod 
tenantiaid yn gallu dylanwadu 
ar benderfyniadau ynghylch 
polisïau, amodau a 
gwasanaethau tai. 

· Gwasanaeth gwell. 
· Mwy o foddhad ymhlith tenantiaid. 
· Mae tenantiaid yn cael dylanwad uniongyrchol ar wneud 

penderfyniadau 
· Gweithgareddau Cyfranogiad Tenantiaid yn hawdd cael 

atynt. 
· Ymgynghoriadau’n cynrychioli’r tenantiaid yn ehangach. 

B Defnyddio technoleg ddigidol 
i foderneiddio'r gwasanaeth 
Cyfranogiad Tenantiaid. 

· Mae tenantiaid yn teimlo eu bod yn cael gwybodaeth am 
wasanaethau sy'n cael effaith arnynt. 

· Mae tenantiaid yn deall yr hyn sydd wedi newid o ganlyniad 
i'w cyfraniad. 

· Gwasanaeth gwell. 
· Mwy o foddhad ymhlith tenantiaid. 
· Mae tenantiaid yn cael dylanwad uniongyrchol ar wneud 

penderfyniadau 
· Tenantiaid yn teimlo eu bod wedi cael eu cynnwys yn well yn 

ddigidol a’u cysylltu drwy’r dechnoleg. 
· Gweithgareddau Cyfranogiad Tenantiaid yn hawdd cael 

atynt. 
· Ymgynghoriadau’n cynrychioli’r tenantiaid yn ehangach. 

C Rhoi gwybod i denantiaid o 
wasanaethau sy'n cael effaith 
arnynt. 

· Mae tenantiaid yn teimlo eu bod yn cael gwybodaeth am 
wasanaethau sy'n cael effaith arnynt. 

· Mae tenantiaid yn deall yr hyn sydd wedi newid o ganlyniad 
i'w cyfraniad. 

· Mwy o foddhad ymhlith tenantiaid. 
· Mae tenantiaid yn cael dylanwad uniongyrchol ar wneud 

penderfyniadau 
CH  

Sicrhau y caiff Cyfranogiad 
Tenantiaid ei gydnabod fel 
gweithgaredd craidd yn yr 
Adran. 

· Gwasanaeth gwell. 
· Mwy o foddhad ymhlith tenantiaid. 
· Mae tenantiaid yn cael dylanwad uniongyrchol ar wneud 

penderfyniadau 
· Swyddogion yn deall pwysigrwydd Cyfranogiad Tenantiaid.  

D  
Cefnogi Tenantiaid y mae 
Diwygiad Lles yn cael effaith 
arnynt 

· Tenantiaid yn dysgu mwy am Ddiwygiad Lles 
· Tenantiaid yn cael mwy o hyder i ymdrin â heriau Diwygiad 

Lles 
· Llai o ddyledion Rhent 

Bob blwyddyn bydd gan yr LTPS Gynllun Gweithredu cyfredol yn ei le i esbonio sut caiff y gwasanaeth 
Cyfranogiad Tenantiaid ei gyflawni. Bydd yn cynnwys: 

• Y tasgau a wneir i gyflawni pob amcan. 

• Amserlenni; pa bryd gaiff y dasg ei chwblhau. 

• Canlyniadau arfaethedig pob tasg (pa wahaniaeth fydd yn cael ei wneud). 

• Sut bydd y canlyniadau'n cael eu mesur. 

3 Nod ac Amcanion LTPS 2018 – 2023 
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Bydd Cynllun Gweithredu 12 mis y Strategaeth yn cael ei fonitro’n chwarterol gan y grŵp monitro SLCT a 
bydd adroddiad cynnydd blynyddol yn cael ei baratoi ar gyfer y Bwrdd Tai. 

Mae’r grŵp Monitro SLCT yn grŵp ffurfiol a sefydlwyd i fonitro gweithrediad y Strategaeth Leol ar gyfer 
Cyfranogiad Tenantiaid. Mae aelodaeth wedi ei chyfyngu i 10 aelod ac mae’n cynnwys yr un nifer o 
Swyddogion Tai a thenantiaid.   

I fonitro’r cynnydd, bydd y grŵp yn cyfarfod unwaith bob tri mis i edrych ar y cynllun gweithredu a 
phenderfynu: 

· A ydym wedi cyflawni’r hyn y dywedasom y byddem yn ei gyflawni? Os ddim, pam ddim? 
· A ydym ni wedi sicrhau gwerth am arian? Os ddim, pam ddim? 

Bydd y grŵp hefyd yn cytuno: 

· Yr hyn a fydd yn cael ei gyflawni yn ystod y tri mis nesaf. 
· A oes angen newid y blaenoriaethau yn y cynllun gweithredu. 

Mae copi o gylch gorchwyl y grŵp ar gael ar wefan y Cyngor www.anglesey.gov.uk 

Yn ychwanegol at fonitro'r cynnydd, mae'r panel yn cynnig cefnogaeth i ddarparu gwasanaeth Cyfranogiad 
Tenantiaid trwy rannu syniadau ac enghreifftiau o arfer da. Cynigir cefnogaeth hefyd i sicrhau bod y Cynllun 
Gweithredu yn hyblyg i fodloni gofynion newidiol y busnes. 

 

Er mwyn cydlynu gweithgareddau Cyfranogiad Tenantiaid mae yna ddau Swyddog Cyfranogiad Tenantiaid, 
y 'Tîm Cyfranogiad Tenantiaid'. 

Mae cyllideb flynyddol o £ 102,000 i ariannu gweithgareddau Cyfranogiad Tenantiaid ac adnoddau staff. Er 
mwyn ychwanegu at y gyllideb, bydd y tîm Cyfranogiad Tenantiaid yn anelu at weithio mewn partneriaeth i 
gynnal gweithgareddau, bydd gweithio mewn partneriaeth hefyd yn helpu i sicrhau adnoddau anariannol 
megis offer ac amser a sgiliau swyddogion. 

 

 

Mae gan bob tenant yr hawl i gyfranogi ac am y rheswm hwnnw nod y tîm Cyfranogiad Tenantiaid yw 
sicrhau bod gweithgareddau Cyfranogiad Tenantiaid yn agored ac ar gael i bawb: 

· Cynhelir gweithgareddau Cyfranogiad Tenantiaid mewn lleoliadau hygyrch 
· Cynhelir gweithgareddau Cyfranogiad Tenantiaid ar wahanol adegau ac mewn gwahanol leoliadau. 
· Cynigir cludiant am ddim a gofal plant. 
· Mae gweithgareddau Cyfranogiad Tenantiaid yn ddwyieithog ac mae tenantiaid yn gallu defnyddio’u  

dewis iaith. 
· Darperir gwybodaeth mewn gwahanol ffurfiau megis print bras a braille (ar gais). 

 
Mae Gwasanaethau Tai wedi ymrwymo i hyrwyddo cydraddoldeb a chael gwared â gwahaniaethu 
anghyfreithlon mewn perthynas â'r naw nodwedd warchodedig fel y cyfeirir atynt yn Neddf Cydraddoldeb 
2010; Oedran, Ailbennu rhywedd, Hil, Rhyw, Cyfeiriadedd rhywiol, Anabledd, Priodas a phartneriaeth sifil, 
Beichiogrwydd a Mamolaeth, Crefydd neu gred. 

4 Monitro’r strategaeth 

6 Cydraddoldeb ac amrywiaeth 

5 Adnoddau i gyflawni’r gwasanaeth Cyfranogiad 
Tenantiaid 
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Gan fod Cyfranogiad Tenantiaid yn golygu tenantiaid a landlordiaid yn cydweithio, roedd yn bwysig bod y 
strategaeth yn cael ei hysgrifennu mewn partneriaeth â thenantiaid. 

Er mwyn datblygu'r strategaeth, estynnwyd gwahoddiad i denantiaid a Swyddogion Tai gymryd rhan mewn 
grŵp ffocws. 

Math o weithgaredd cyfranogiad tenantiaid yw grŵp ffocws a ddefnyddir i gasglu adborth a barn ar bwnc 
penodol. Cynhelir grŵp ffocws dros gyfnod byr o amser ac fe'i bwriedir i sicrhau y cyflawnir y canlyniad 
terfynol.  

Hwyluswyd y grŵp ffocws a sefydlwyd i ysgrifennu'r Strategaeth Leol ar gyfer Cyfranogiad Tenantiaid gan 
TPAS Cymru, corff annibynnol sy'n cefnogi landlordiaid a thenantiaid i ddarparu gwasanaeth cyfranogiad 
tenantiaid effeithiol: 

Amlinellir camau grŵp ffocws yr LTPS isod: 

 

Mae gweithio mewn partneriaeth fel hyn: 

1. Yn dangos ein hymrwymiad i gyfranogiad tenantiaid, 
2. 2. Yn dangos sut gall tenantiaid rannu eu barn a chael dylanwad ar 

a. polisi tai a 
b. darparu gwasanaethau tai. 

Beth ydym yn gobeithio’i gyflawni trwy weithio mewn partneriaeth i ddatblygu'r LTPS? 

1. Mae tenantiaid yn teimlo'n hyderus y gallant rannu eu barn ac y byddir yn gwrando arnynt. 
2. Mae blaenoriaethau'r strategaeth yn adlewyrchu anghenion y tenantiaid a'r landlord. 
3. Mae Swyddogion Tai yn deall manteision cyfranogiad tenantiaid. 
4. Mae'r strategaeth yn ystyriol o’r tenant ac yn hawdd ei deall. 

Bydd hyn yn cael ei fonitro gan y grŵp Monitro SLCT (gweler tudalen 5). 

Cam 1

•Cefnogi aelodau yn eu rôl yn y grŵp ffocws. Bwriad cam 1 oedd rhoi hyfforddiant 'cyflwyniad i 
gyfranogiad tenantiaid'

•Roedd yr hyfforddiant hwn yn helpu aelodau i ddeall beth yw cyfranogiad tenantiaid a pham yr ydym 
yn ei wneud

Cam 2

•Trafod dulliau cyfredol o gyfranogiad tenantiaid - sut gall tenantiaid gymryd rhan, yn cynnwys 
cryfderau a gwendidau. Ceir disgrifiad o weithgarwch Cyfranogiad Tenantiaid ar dudalen 8

•Trafod rhesymau pam nad yw tenantiaid, o bosib, yn dymuno na/neu'n medru cymryd rhan mewn 
gweithgaredd cyfranogiad tenantiaid ac atebion i sicrhau bod modd cael mynediad at gyfranogiad 
tenantiaid. Ceir crynodeb o ganlyniad y drafodaeth hon ar dudalen 11

Cam 3 •Trafod polisi cenedlaethol a lleol a allai gael effaith ar y strategaeth (gweler tudalen 7).

Cam 4

•Adolygu'r strategaeth flaenorol (2015 - 2018 LTPS) - pa mor dda berfformion ni, yn cynnwys 
llwyddiannau allweddol a meysydd i'w gwella

•Ceir crynodeb o ganlyniad y drafodaeth hon ar dudalennau 12-14.

Cam 5
•Cytuno ar gyfeiriad strategaeth 2018  - beth sydd eisiau ei gyflawni arnom, beth yw'r blaenoriaethau 
(gweler tudalen 4).

Cam 6

•Adolygu'r Strategaeth ddrafft derfynol cyn yr ymgynghoriad ffurfiol a chytuno arni
•Datblygu cynllun cyfathrebu i hyrwyddo’r SLCT
•Ystyried canlyniadau'r ymgynghoriad a chytuno ar y strategaeth derfynol

7 Datblygu Strategaeth 2018  
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Er mwyn sicrhau bod Cyfranogiad Tenantiaid wrth wraidd darparu gwasanaethau, rhaid datblygu 
gweithgaredd Cyfranogiad Tenantiaid yn unol â blaenoriaethau busnes y Gwasanaethau Tai. Dylanwadir ar 
y blaenoriaethau hyn gan bolisi a deddfwriaeth Llywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru. 

 Polisi a deddfwriaeth genedlaethol y DU a Llywodraeth Cymru sy’n cael effaith ar flaenoriaethau 
busnes y Gwasanaethau Tai ar hyn o bryd: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mae newidiadau y mae 
Diwygiad Lles (DLl) yn cael 

dylanwad arnynt yn 
debygol o gael effaith ar 
allu tenant i dalu ei rent 

Mae angen i 
weithgareddau Cyfranogiad 

Tenantiaid baratoi 
tenantiaid am DLl 

 

 

Mae’r Diwygiad Lles 

Yn newid y system 
budd-daliadau lles a 

gweithredir arno 
mewn camau 

 

 

 

 
Mae Deddf Rhentu 

Cartrefi (Cymru) 2018 

 

Bydd Deddf Diddymu’r 
Hawl i Brynu a Hawliau 

Cysylltiedig (Cymru) 
2018 

 

 

 

Yn newid yr holl 
gytundebau tenantiaeth 

yng Nghymru 

Yn dod â’r Hawl i Brynu i 
denantiaid Awdurdodau 

Lleol i ben 

Bydd rhaid i denantiaid 
gael gwybod am y 
newidiadau hyn 

Mae Deddf 
Gwasanaethau 

Cymdeithasol a Llesiant 
(Cymru) 2014 

Yn rhoi pobl wrth 
wraidd eu 

gwasanaethau 
iechyd, gofal a 

chymorth 

 

 

Mae gan Awdurdodau 
rôl i’w chwarae mewn 
gwella iechyd a lles a 
chryfhau’r cysylltiadau 

rhwng iechyd a thai 

 

 

Mae Deddf 
Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol, 
Troseddu a 

Phlismona 2014 

Yn defnyddio dull 
gweithredu newydd I 
ymdrin ag ymddygiad 

gwrthgymdeithasol 

 

  

Mae angen I bolisïau 
tai a gwaith cyflawni 

gwasanaeth 
adlewyrchu’r 

newidiadau y mae’r 
Ddeddf yn dylanwadu 

arnynt. 

 

 

 

Deddf Tai (Cymru) 
2014 

Nod deddf tai gyntaf erioed 
Cymru  yw gwella’r 
cyflenwad tai yng Nghymru, 
eu hansawdd a’u safonau 

 

 

Blaenoriaethau cyfredol sy’n 
debygol o gael effaith ar yr LTPS: 

Mae’n ofynnol i ALlau fod â 
Strategaeth Atal Digartrefedd yn ei 

lle erbyn 2018. 

Angen targedu adnoddau’n effeithiol 
a dangos gwerth am arian 

 

8 Y cyd-destun cenedlaethol a lleol 
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Mae’r isod ymhlith blaenoriaethau busnes cyfredol y Gwasanaethau Tai: 

ü Paratoi tenantiaid ar gyfer Diwygiad Lles 
ü Lleihau tlodi tanwydd 
ü Gweithio tuag at Safon Amgylcheddol Ansawdd Tai Cymru 
ü Gwella’r defnydd a wneir o TG i gyflawni gwasanaethau tai a gwella cyfathrebu 
ü Cynyddu nifer y tai fforddiadwy 
ü Datblygu a gweithredu Strategaeth Ranbarthol ar Atal Digartrefedd 
ü Gweithredu Deddf Rhenti Cartrefi (Cymru) 2016 
ü Gweithredu Deddf Diddymu Hawl i Brynu a Hawliau Cysylltiedig (Cymru) 2018 

 

 

 

Nod y tîm Cyfranogiad Tenantiaid yw cynnig ystod 
eang o weithgareddau Cyfranogiad Tenantiaid i 
sicrhau bod tenantiaid yn gallu 'cymryd rhan' mewn 
ffordd sy'n addas iddyn nhw. Y 'ddewislen opsiynau' 
yw’r enw ar hwn. 

Cynigir gweithgaredd Cyfranogiad Tenantiaid ar bedair 
lefel: 

ü Cyfarfodydd ffurfiol lefel uchel 
ü Cyfarfodydd anffurfiol lefel canolig  
ü Digwyddiadau cymunedol yn eich ardal 
ü Lefel isel yng nghysur eich cartref eich hun 

 

 

Mae'r tabl ar dudalen 9 yn disgrifio'r dulliau 
Cyfranogiad Tenantiaid sydd ar gael ar hyn o bryd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9 Cyfleoedd i gymryd rhan 
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Gweithgaredd Disgrifiad 

Cyfranogiad lefel isel – yng nghysur eich cartref 

Llenwi holiadur neu arolwg 
(arolygon post, drws i 
ddrws, dros y ffôn neu ar 
lein)  

Fe’u defnyddiwyd at ddibenion ymgynghori a chael adborth tenantiaid. 

Darllen Cylchlythyr Llais 
Môn i Denantiaid ac anfon 
adborth atom 

Fe’u defnyddiwyd i rannu gwybodaeth gyda thenantiaid. 

Cyfranogiad lefel isel – digwyddiad yn eich ardal 

Sioe Deithiol yr Adran Dai 
yn cynnwys cerdded o 
amgylch stadau  

Mae sioeau teithiol yn gweithredu o drelar ar stad a’r nod yw codi 
ymwybyddiaeth o’r gwasanaethau, y wybodaeth a’r cymorth sydd ar gael i 
denantiaid. 

Mae’r daith gerdded o amgylch y stad yn gyfle i denantiaid ddweud wrthym 
am unrhyw faterion amgylcheddol sy'n peri pryder i bobl leol, mae hyn yn ein 
helpu i weithio tuag at sicrhau bod tenantiaid yn teimlo'n ddiogel ac yn falch 
o'u hardal. 

Diwrnod glanhau’r 
gymuned. 

Nod diwrnod Glanhau’r Gymuned yw grymuso tenantiaid i ymfalchïo yn eu 
hardal leol. 

Mae sgipiau ar gael trwy gydol y digwyddiad a chaiff tenantiaid (o'r ardal 
benodol) eu hannog i ddefnyddio'r sgipiau i gael gwared ag eitemau o’r 
cartref nad oes eu hangen mwyach. 

(Cais trwy’r gronfa gwella’r Amgylchedd a’r Gymuned) 

Prosiectau amgylcheddol Nod digwyddiadau cymunedol yw cefnogi tenantiaid i deimlo’n falch o lle 
maent yn byw a theimlo’n ddiogel yno er enghraifft, creu rhandiroedd 
cymunedol neu ardd synhwyraidd. 

(Cais trwy’r gronfa gwella’r Amgylchedd a’r Gymuned) 

Cronfa Gwella’r 
Amgylchedd a’r Gymuned 

Mae’r Gronfa Gwella’r Amgylchedd a’r Gymuned yn fodd i denantiaid wneud 
cais am grant gwerth hyd at £5000 o welliannau amgylcheddol neu sefydlu 
prosiect amgylcheddol yn cynnwys diwrnod glanhau’r gymuned 

Hyfforddiant i denantiaid Mae hyfforddiant ar gael i denantiaid i’w cefnogi. Gall yr hyfforddiant gynnwys 
cefnogaeth i gyfranogi’n effeithiol e.e. hyfforddiant i aelod o bwyllgor neu 
gymorth i gynnal eu tenantiaethau megis sgiliau cyllidebu. 

Cymdeithas Tenantiaid a 
Phreswylwyr 

Cymdeithas Tenantiaid a Phreswylwyr yw grŵp o denantiaid a phreswylwyr 
sy’n dod at ei gilydd i gynrychioli stad, cymdogaeth, stryd neu floc o fflatiau, ei 
aelodau fydd yn penderfynu ar yr union rôl. Er enghraifft gall Cymdeithas 
Tenantiaid a Phreswylwyr weithio gyda’r Cyngor i wella’r amgylchedd a’r 
cyfleusterau ar eu stad neu helpu i wella gwasanaethau tai rheng flaen. 

Prosiect rhwng 
cenedlaethau 

Mae Prosiectau Rhwng Cenedlaethau'n cynnwys cenedlaethau gwahanol o'r 
gymuned yn gweithio gyda'i gilydd i gyflawni nod, er enghraifft, pobl ifanc yn 
dysgu pobl hŷn sut i ddefnyddio cyfrifiadur. 

Cyfranogiad lefel canolig– cyfarfodydd anffurfiol 
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Fforwm Tai Gwarchod Sefydlwyd Fforwm Tai Gwarchod Môn yn 2007 ac mae'n agored i bob tenant 
sy'n byw mewn llety gwarchod. 

Nod y Fforwm Tai Gwarchod yw: rhannu gwybodaeth am wasanaethau a 
gwella iechyd a lles tenantiaid trwy godi hyder tenantiaid sy'n cymryd rhan a 
lleihau  arwahanrwydd. 

Cyfranogiad lefel uchel– cyfarfodydd ffurfiol 

Grŵp Tasg a Gorffen Math o weithgaredd cyfranogiad tenantiaid yw grŵp ffocws a ddefnyddir i 
gasglu adborth a barn ar bwnc penodol. Cynhelir grŵp ffocws dros gyfnod byr 
o amser ac fe'i bwriedir i sicrhau y cyflawnir y canlyniad terfynol.  

Grŵp Cyhoeddi Mae’r grŵp cyhoeddi’n sicrhau fod yr holl ddogfennau a lunir gan y 
Gwasanaethau Tai ar ffurf sy’n hawdd ei deall ac yn ystyrlon o denantiaid. 

Gallai dogfennau gynnwys yr isod: Cylchlythyr i Denantiaid, Taflenni, Llawlyfr 
i Denantiaid, Taflenni Ffeithiau’r Adran Dai  

Fforwm Trwsio a Chynnal Mae’r fforwm trwsio’n monitro’r gwasanaeth trwsio a chynnal gan gynnwys 
bodlonrwydd cwsmeriaid. Y nod yw sicrhau fod y gwasanaeth yn gwella’n 
barhaus ac adnoddau’n cael eu targedu’n effeithiol. 

Archwiliwr-Denant  Mae’r Grŵp Archwilio Tenantiaid yn gweithio gyda’r Gwasanaethau Tai i wella 
gwasanaethau i’r tenantiaid a’r landlord 

Panel Llais Tenantiaid a 
Swyddogion Môn  

Panel strategol yw Llais Tenantiaid a Swyddogion Môn o’r enw MOTV ac 
mae arno denantiaid a swyddogion tai sy’n cyfarfod yn chwarterol i fonitro 
cynnydd yr LTPS. Mae’r panel yn cytuno ar y blaenoriaethau ar gyfer 
gweithgaredd Cyfranogiad Tenantiaid ac ar  neilltuo'r gyllideb Cyfranogiad 
Tenantiaid er mwyn “sicrhau gwerth am arian a gwelliant parhaus” 
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Rhwystrau tenantiaid i gyfranogiad tenantiaid 

Mae'r tabl isod yn crynhoi barn y grŵp ffocws LTPS ar y rhesymau pam na fydd tenantiaid yn gallu cymryd 
rhan mewn gweithgaredd Cyfranogiad Tenantiaid a sut bydd y Gwasanaeth Cyfranogiad Tenantiaid yn cael 
ei addasu i geisio annog mwy o denantiaid i gymryd rhan. 

 Rhwystr Sut bydd y Gwasanaeth Cyfranogiad 
Tenantiaid yn cael ei addasu 

Mewnol 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Allanol 

Hyder y tenant Bod yn groesawgar 
Cynnig system 'cyfaill' 

Iaith – gallai denantiaid deimlo nad ydynt 
yn deall y jargon 

Defnyddio iaith glir wrth wahodd tenantiaid i 
gymryd rhan ac yn ystod cyfarfodydd 

Iechyd corfforol Sicrhau fod lleoliadau a thrafnidiaeth yn 
ystyriol o'r anabl. 

Sgiliau llythrennedd - efallai y bydd 
tenantiaid yn meddwl y gofynnir iddynt 
ddarllen mewn cyfarfod neu efallai na 
fyddant yn deall y gwahoddiad i fynychu 
gweithgaredd. 

Esbonio’r yr hyn a ddisgwylir gan denantiaid 
yn ystod cyfarfod. 
Sicrhau fod yr holl Swyddogion Tai yn 
ymwybodol o weithgareddau Cyfranogiad 
Tenantiaid i hyrwyddo'r opsiynau i gymryd 
rhan. 

Efallai y bydd tenantiaid yn amheus - na 
fydd y Cyngor yn gwrando ar eu barn. 

Adborth ar yr holl weithgarwch cyfranogiad 
tenantiaid; dywedoch, gwnaethon neu 
dywedoch, nid oeddem yn gallu gwneud, 
oherwydd. 

Ymrwymiadau gwaith Amrywiol amseroedd cyfarfodydd 

Diffyg gwybodaeth Angen hysbysebu mwy ar weithgareddau 
Cyfranogiad Tenantiaid. 

Ymrwymiadau teuluol Hyrwyddo'r cymhelliant gofal plant. 
 

Lleoliad - diffyg cludiant tenantiaid neu eu 
bod yn anfodlon teithio oherwydd 
ymrwymiadau. 

Amrywio lleoliad y cyfarfodydd. 

Arian Hyrwyddo’r cymhelliant cost teithio 

Cod gwisg - efallai y bydd tenantiaid yn 
poeni am yr hyn i'w wisgo. 

Dweud beth sydd i’w ddisgwyl o denantiaid 
yn ystod cyfarfod 
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Er mwyn sicrhau gwelliant parhaus, cyn datblygu'r strategaeth hon roedd yn bwysig adolygu'r gwasanaeth 
Cyfranogiad Tenantiaid a gyflwynir ar hyn o bryd a'r perfformiad yn erbyn LTPS 2015 - 2018. 

Er mwyn adolygu'r gwasanaeth Cyfranogiad Tenantiaid ymgynghorwyd â'r prif randdeiliaid rhwng 1 
Tachwedd a 22 Rhagfyr 2017 a dadansoddwyd y canlyniadau gan y grŵp ffocws LTPS. 

Yn y drydedd strategaeth canolbwyntiwyd ar wella cyfathrebu â thenantiaid, hyfforddi tenantiaid i gymryd 
rhan ar lefel strategol a monitro effaith cyfranogiad tenantiaid. 

Gosodwyd 6 tharged allweddol: 

1. Cymryd rhan; Darparu ystod o opsiynau cymryd rhan i sicrhau bod penderfyniadau yn ystyried 
barn tenantiaid. 

2. Cymorth; Datblygu sgiliau, gwybodaeth a hyder tenantiaid i sicrhau y cymerir rhan yn effeithiol. 
3. Ymgynghori; Cynyddu cyfranogiad tenantiaid o grwpiau na chânt eu cynrychioli ddigon i sicrhau 

bod canlyniadau ymgynghori’n adlewyrchu proffil tenantiaid Ynys Môn. 
4. Rhannu Gwybodaeth; Gwella gwaith cyfathrebu â thenantiaid i sicrhau bod tenantiaid yn cael 

gwybod am wasanaethau sy'n cael effaith arnynt ar ffurf sy'n addas iddynt. 
5. Gweithio mewn Partneriaeth; Gweithio gyda phartneriaid i wella a chynyddu canlyniadau i'n 

tenantiaid a'r gymuned. 
6. Prif-ffrydio; Sicrhau y caiff cyfranogiad tenantiaid ei gydnabod fel gweithgaredd craidd. 

 

Crynhoir canlyniadau'r adolygiad yn yr adran hon, copi llawn o adolygiad LTPS 2015 -2018; Pa mor dda 
wnaethom ni berfformio?, mae adroddiad ar gael ar wefan y Cyngor www.ynysmon.gov.uk  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

10 2015 – 2018 Pa mor dda berfformion ni? 

Cymryd rhan 
Cwblhaodd y grŵp Archwilio Tenantiaid ddau archwiliad o'r Siarter Gofal Cwsmer corfforaethol a rhoi gwybod i'r 

Bwrdd Gofal Cwsmeriaid Corfforaethol am eu canfyddiadau, gan gynnwys argymhellion ar gyfer gwelliant. 

Canlyniad: Roedd tenantiaid wedi dylanwadu ar wneud penderfyniadau ac mae gwasanaethau wedi gwella. 

Sefydlu dau fforwm newydd; Fforwm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol a fforwm Atal Digartrefedd Defnyddwyr y 
Gwasanaeth. Ymgynghorwyd â'r fforwm Ymddygiad Gwrthgymdeithasol ynghylch y polisi Ymddygiad 

Gwrthgymdeithasol ac mae’n monitro'r modd y cyflwynir gwasanaethau Ymddygiad Gwrthgymdeithasol. 

Ymgynghorwyd â'r fforwm Atal Digartrefedd Defnyddwyr y Gwasanaeth ynghylch y Strategaeth Atal Digartref 
Interim ac mae’n monitro gweithrediad y Cynllun Gweithredu. 

Canlyniad: Dylanwadodd tenantiaid ar bolisi tai, mae adnoddau wedi'u targedu'n effeithiol ac mae 
gwasanaethau wedi gwella. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gweithio mewn partneriaeth 
Cynhaliwyd rhan helaethaf gweithgareddau Cyfranogiad Tenantiaid mewn partneriaeth ag asiantaethau lleol. Bu hyn yn 

help i gynyddu'r cyfleoedd i gymryd rhan a chyfranogiad gan grwpiau nad oeddent yn cael eu cynrychioli ddigon, fel 
pobl ifanc. 

Canlyniad: Hysbyswyd tenantiaid o wasanaethau sy'n cael effaith arnynt. Roedd canlyniadau'r ymgynghoriad 
yn gynrychioliadol o'r corff tenantiaid ehangach. Gwasanaethau gwell a mwy o foddhad ymhlith tenantiaid. 

 

 

 

 

 

10.1 Llwyddiannau allweddol 
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Ymgynghoriad 
Tenantiaid yr ymgynghorir â nhw ynghylch Safonau Amgylcheddol Ansawdd Tai Cymru ac a gwblhaodd: 

22 diwrnod glanhau cymunedol a 

phum prosiect amgylcheddol. 

Ymgynghorwyd â fforwm Atal Digartrefedd Defnyddwyr y Gwasanaeth ynghylch y Strategaeth Ddigartref Interim 
a'r Cynllun Gweithredu, a'r fforwm ymddygiad gwrthgymdeithasol ynghylch y polisi ymddygiad gwrthgymdeithasol 

newydd. 
  Canlyniad: Mae tenantiaid wedi cael dylanwad ar ddarparu gwasanaethau. Mae adnoddau wedi'u 

targedu'n effeithiol. Mwy o foddhad ymhlith cwsmeriaid; mae tenantiaid yn teimlo'n ddiogel ac yn falch o 
ble maent yn byw. Mae tenantiaid wedi cael eu grymuso i ymfalchïo yn eu hardal. 

 

 

 

 

 

 

 

Prif-ffrydio 
Lansio bwletin staff chwarterol i rannu gwybodaeth am weithgareddau cyfranogiad tenantiaid ac adborth sut roedd 

cyfranogiad swyddogion wedi gwneud gwahaniaeth. Cynyddodd hyn ymrwymiad staff i gymryd rhan mewn 
gweithgareddau cyfranogiad tenantiaid. 

 

Canlyniad: Mae tenantiaid yn cael dylanwad ar ddarparu gwasanaethau. Caiff adnoddau eu targedu'n 
effeithiol. Mwy o foddhad ymhlith tenantiaid. Hysbyswyd tenantiaid o wasanaethau oedd yn cael effaith 

arnynt. 

 

 

 

 

Cymorth 
Derbyniwyd £ 10k 

Arian Gofal Canolraddol; i gefnogi gwaith datblygu dau hyb cymunedol; 1 yn Llangoed a'r llall yn Llanddona (gan 
gynnwys wifi a gliniaduron am ddim). 

Wedi darparu offer cyfrifiadurol a rhyngrwyd am ddim am ddwy flynedd yn lolfa gymunedol Aberffraw a neuadd 
gymunedol Llanfaes. 

Wedi prynu wyth ciosg cyfrifiaduron (sgrîn gyffwrdd) â mynediad at y rhyngrwyd, mae'r rhain ar gael i'w defnyddio 
(yn rhad ac am ddim) mewn ardaloedd gwledig. 

Canlyniad: Mae'r prosiectau hyn wedi helpu i gael mwy o foddhad ymhlith cwsmeriaid gan fod gan 
denantiaid y mae eithrio digidol yn cael effaith arnynt fynediad at offer. Mae ôl-ddyledion rhent yn llai 

wrth i denantiaid allu hawlio Credyd Cynhwysol. 

Yn dilyn cais gan denantiaid sy'n defnyddio tanc nwy cymunedol am gymorth i leihau eu biliau tanwydd, 
datblygwyd prosiect menter, 'y frwydr yn erbyn tlodi tanwydd' a helpodd dros 250 o denantiaid y Cyngor oedd yn 

defnyddio nwy Calor, i ostwng eu biliau o 42c yr uned i 21c ac allan o dlodi tanwydd. 
Canlyniad: Roedd tenantiaid wedi cael dylanwad ar gyflenwi gwasanaethau. Mae adnoddau wedi'u 

targedu'n effeithiol. Mwy o foddhad ymhlith tenantiaid. 
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Gwobrau TPAS Cymru 

Yn ystod 2015 – 2018 enillodd y tîm Cyfranogiad Tenantiaid bedair gwobr TPAS Cymru: 
 
 
Y Wobr Gweithredu Cymunedol (nad yw'n 
amgylcheddol); Y frwydr yn erbyn y fenter tlodi 
tanwydd. 

Gwobr Gwella Gwasanaethau; Y frwydr yn erbyn 
y fenter tlodi tanwydd. 

Y Wobr Cynnwys Digidol; Porth 
Hunanwasanaeth Tenantiaid 'Fy Nghartref’ 

Gwobrau Gwella Gwasanaethau; Fforwm Atal 
Digartrefedd Defnyddwyr y Gwasanaeth 

 
 
 
 
 
Meysydd i'w gwella 
 
Mae'r meysydd i'w gwella fel y nodwyd gan y grŵp ffocws LTPS yn cynnwys yr isod: 
 

· Adolygu'r holl weithgareddau Cyfranogiad Tenantiaid; a ydyn nhw'n cyflawni gwerth am arian? 
· Rhaid cynllunio a gwerthuso gweithgaredd Cyfranogiad Tenantiaid. Cofnodi'r canlyniadau gan 

ddefnyddio amrywiaeth o ddulliau - beth sydd wedi newid o ganlyniad i'r gweithgaredd cyfranogiad 
tenantiaid? 

· Adborth i denantiaid, swyddogion a phartneriaid ynghylch sut mae eu cyfraniad wedi gwneud 
gwahaniaeth. 

· Rhaid i’r panel MTOV fod yn glir ynghylch eu rôl wrth fonitro cynnydd y LTPS. 
· Rhaid cwblhau a chyhoeddi adroddiadau cynnydd chwarterol LTPS ar wefan y Cyngor. 
· Ail-lansio bwletinau chwarterol y staff. 
· Rhaid i aelod o'r tîm Cyfranogiad Tenantiaid fynd i gyfarfodydd tîm staff i roi adborth ar y gwaith a 

wnaed ac i drafod cyfleoedd i gymryd rhan. 
· Moderneiddio Cyfranogiad Tenantiaid i annog mwy o denantiaid i gymryd rhan. 
· Ail-lansio’r grŵp cyhoeddiadau tenantiaid i wella cyfathrebu. 

Rhannu Gwybodaeth 
Lansio Porth Hunanwasanaeth Tenantiaid a helpodd i wella cyfathrebu â thenantiaid. 
Sefydlu grŵp Ti a Fi cymunedol i gefnogi cydlyniant cymunedol a rhoi cyfle i famau ifanc ddatblygu eu 
medrau a'u hyder trwy gymryd rhan mewn sesiynau grŵp anffurfiol. 

Parhau i hwyluso fforwm tai gwarchod llwyddiannus, a ddefnyddiwyd fel enghraifft o arfer da mewn sesiwn 
hyfforddi TPAS Cymu. Mae'r fforwm wedi helpu i hysbysu tenantiaid am wasanaethau sy'n cael effaith 
arnynt. 

Canlyniad: Hysbyswyd tenantiaid am wasanaethau sy'n cael effaith arnynt. Mae tenantiaid yn cael 
dylanwad ar ddarparu gwasanaethau. Gwasanaethau gwell a mwy o foddhad ymhlith tenantiaid. 
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Cynllun Gweithredu Cyfranogiad Tenantiaid 2018/19 

1 Defnyddio technoleg ddigidol i foderneiddio’r gwasanaeth Cyfranogiad Tenantiaid  

Rhif Gweithred Dyddiad 
targed 

Canlyniad gofynnol Mesurwyd gan Sylwadau Statws CAG 

1.1 Mewn partneriaeth â thîm 
TG Orchard a thenantiaid, 
uwchraddio porth 
hunanwasanaeth y 
Tenantiaid. 

Medi 
2018 

Gwella cyfathrebu gyda 
thenantiaid 
 

Cynyddu canran y tenantiaid sy’n 
defnyddio’r porth 
 
Mwy o ddefnydd o’r porth 
 
Adborth tenantiaid 

  

1.2 Nodi cyfleoedd ar gyfer 
ymgysylltiad digidol megis 
ffurflenni adborth ar lein / 
negeseuon testun / ap ffôn 
symudol Cyfranogiad 
Tenantiaid 

Parhaus Mae ymgynghoriadau'n 
gynrychioliadol o'r corff tenantiaid 
ehangach. 

Newid yn ystod oedran y 
tenantiaid sy'n cymryd rhan. 

  

1.3 Mewn partneriaeth â'r tîm 
TG corfforaethol a 
thenantiaid, uwchraddio'r 
tudalennau Cyfranogiad 
Tenantiaid ar wefan y 
Cyngor. 

Medi 
2018 

Caiff tenantiaid wybod am 
wasanaethau sy'n cael effaith 
arnynt. 
 

Mwy o ddefnydd o’r wefan 
(ymweliadau â’r wefan). 
 
Adborth tenantiaid 
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Mae tenantiaid yn deall sut mae’r 
ffaith eu bod nhw’n cymryd rhan 
wedi gwneud gwahaniaeth 

1.4 Cynnwys Cyfranogiad 
Tenantiaid ar AP MÔN - er 
enghraifft, ffurflen gais / 
cofrestr cronfa 
amgylcheddol ar gyfer 
Cyfranogiad Tenantiaid a 
dolen i'r Porth 
Hunanwasanaeth. 

Mehefin 
2018 

Mae modd cael mynediad at 
weithgareddau Cyfranogiad 
Tenantiaid 
 
Gwella cyfathrebu gyda 
thenantiaid 
 
Caiff adnoddau eu targedu’n 
effeithiol 
 
 

Cynnydd yng nghanran y 
tenantiaid sy’n defnyddio’r porth.  
 
Mwy o ddefnydd ohono 
 
Newid yn ystod oedran y 
tenantiaid sy’n cymryd rhan 
 
Adborth tenantiaid 

  

 

2 Darparu ystod o opsiynau ystyrlon yng nghyswllt cymryd rhan i sicrhau bod tenantiaid yn gallu dylanwadu ar benderfyniadau ynghylch polisïau, 
amodau a   gwasanaethau tai 

 
Rhif Gweithred Dyddiad 

targed 
Canlyniad gofynnol Mesurwyd gan Sylwadau Statws CAG 

Polisïau 
2.1 Fforwm Atal Digartrefedd 

Defnyddwyr Gwasanaeth 
i fonitro gwaith 
gweithredu strategaeth 
atal digartrefedd interim 
2017/18 a chefnogi 
gwaith datblygu 
strategaeth ranbarthol 
2018. 

Mehefin 
2018 
 
Medi 2018 
 
Rhagfyr 
2018 
 
Mawrth 
2019 

Tenantiaid wedi dylanwadu ar 
bolisi tai 
 
Caiff adnoddau eu targedu’n 
effeithiol 
 
Gwasanaeth gwell 

Gostyngiad yn nifer y bobl sy’n 
dweud eu bod yn ddigartref 
 
Gostyngiad yn y defnydd a wneir 
o lety brys 
 
Adborth tenantiaid  
 

  

2.2 Fforwm Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol 
fonitro gweithredu’r polisi 
Ymddygiad 
Gwrthgymdeithasol 

Mehefin 
2018 
 
Medi 2018 
Rhagfyr 
2018 

Tenantiaid wedi dylanwadu ar 
bolisi tai 
 
Caiff adnoddau eu targedu’n 
effeithiol 
 

Gostyngiad yn nifer yr achosion o 
ymddygiad gwrthgymdeithasol 
 
Gostyngiad yn yr amser a 
gymerwyd i ymdrin ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol 
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Mawrth 
2019 

Gwasanaeth gwell  
Adborth tenantiaid  

2.3 Ymgynghori â 
thenantiaid ynghylch 
unrhyw bolisïau a gaiff 
eu cyflwyno 

Parhaus     

Cyflwr Tai 
2.4 Hyrwyddo'r gronfa gwella 

amgylcheddol a 
chymunedol i gefnogi 
gwelliannau 
amgylcheddol. 

Mehefin 
2018 
 
 
Mawrth 
2019 

Caiff adnoddau eu targedu’n 
effeithiol 
 
Tenantiaid yn teimlo y cânt eu 
grymuso i ymfalchïo yn eu hardal 

Boddhad tenantiaid 
 
Llai o gwynion 
 
Golwg gwell ar stadau 

  

2.5 Gwahodd tenantiaid 
newydd i gymryd rhan 
mewn grŵp tasg a 
gorffen i adolygu'r safon 
sylfaenol y gellir ei 
gosod. 

Medi 2018 Gwasanaeth gwell  
 
Caiff adnoddau eu targedu’n 
effeithiol 
 

Llai o achosion o wrthod 
 
Llai o gwynion 
 
Cymryd llai o amser i osod eiddo 
 
Llai o eiddo sy’n anodd eu gosod 
 
Adborth tenantiaid 

  

2.6 Sefydlu fforwm 
atgyweirio i fonitro'r 
gwasanaeth atgyweirio a 
chynnal a chadw gan 
gynnwys boddhad 
cwsmeriaid. 

Mehefin 
2018 
 
Medi 2018 
Rhagfyr 
2018 
 
Mawrth 
2019 

Gwasanaeth gwell  
 
Caiff adnoddau eu targedu’n 
effeithiol 
 

Llai o gwynion 
 
Llai o waith trwsio ymatebol 
 
Mwy o foddhad ymhlith tenantiaid  

  

Gwasanaethau Tai 
2.7 Sefydlu grŵp tasg a 

gorffen i adolygu'r 
gweithdrefnau polisi 
gosod a ganlyn: 
 

Mai 2018 Llythyrau’n hawdd eu deall 
 
Mae’r broses adolygu wedi gwella 
 
Mwy o gwsmeriaid yn fodlon 

Llai o gwynion 
 
Llai o bobl yn cael eu tynnu oddi 
ar y gofrestr / yn ailymgeisio 
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Llythyr i roi gwybod i 
ymgeiswyr pan fydd eu 
cais am dai wedi bod yn 
llwyddiannus. 
 
Adolygiad o restrau aros 
chwe mis am dŷ. 
 
Monitro cynnydd 
ceisiadau tai. 

 
Cyfathrebu gwell 
 
 

Llai o ymholiadau 
 
Adborth tenantiaid 

2.8 Grŵp Archwilio 
Tenantiaid i gynnal dau 
archwiliad yn unol â 
blaenoriaethau cynllun 
Busnes y Gwasanaethau 
Tai. 

Mehefin 
2018 
 
 
Mawrth 
2019 

Tenantiaid yn dylanwadu ar 
welliannau i wasanaethau 
 
Gwasanaeth gwell 

Gweithredwyd ar yr argymhellion 
yn dilyn yr archwiliad 

  

2.9 Datblygu cynllun i 
sicrhau bod yr 
wybodaeth proffilio 
tenantiaid yn gywir ac yn 
gyfredol yn barod ar 
gyfer gweithredu Deddf 
Rhentu Cartrefi (Cymru) 
Act 2016 
 

Medi 2018 
 

Gwasanaeth gwell Sicrhau bod yr wybodaeth am 
denantiaid yn gyfredol. 
 
Rhoi contractau newydd i 
denantiaid. 
 

  

 

3 Rhoi gwybod i denantiaid am wasanaethau sy’n cael effaith arnynt 

Rhif Gweithred Dyddiad 
targed 

Canlyniad gofynnol Mesurwyd gan Sylwadau Statws CAG 

3.1 Datblygu cynllun 
cyfathrebu i roi gwybod i 
denantiaid am 
newidiadau i'w 
cytundebau tenantiaeth 
yn dilyn gweithredu 

Medi 2018 Caiff tenantiaid wybod am 
newidiadau arfaethedig 

Adborth tenantiaid   

T
udalen 52



19 
 

Deddf Cartrefi Rhentu 
(Cymru) 2016 

3.2 Datblygu cynllun 
cyfathrebu i roi gwybod i 
denantiaid am 
newidiadau i'w Hawl i 
Brynu yn dilyn 
gweithredu Deddf 
Diddymu’r Hawl i Brynu a 
Hawliau Cysylltiedig 
(Cymru) 2018. 

Mai 2018 Caiff tenantiaid wybod am 
newidiadau arfaethedig 

Adborth tenantiaid   

3.3 Hwyluso fforwm tai 
gwarchod ddwywaith y 
flwyddyn 

Mehefin 2018 
 
 
Rhagfyr 2018 
 
 

Caiff tenantiaid wybod am 
wasanaethau sy’n cael effaith 
arnynt. 
 
Llai o arwahanrwydd. 
 
Tenantiaid yn dylanwadu ar 
welliannau i wasanaethau  

Adborth tenantiaid  
 
 
 
 
 

  

3.4 Mewn partneriaeth â 
grŵp cyhoeddi 
tenantiaid, datblygu 
cylchlythyr tenantiaid 
Llais Môn 

Mehefin 2018 
 
Rhagfyr 2018 

Caiff tenantiaid wybod am 
wasanaethau sy’n cael effaith 
arnynt. 
 

Adborth tenantiaid    

3.5 Sefydlu grŵp tasg a 
gorffen i adolygu’r 
llawlyfr tenantiaid 

Hydref 2018 Llawlyfr yn ystyriol o denantiaid 
ac yn hawdd i’w ddarllen 
 
Caiff tenantiaid wybod am 
wasanaethau sy’n cael effaith 
arnynt. 
 
 

Adborth tenantiaid  
Llai o ymholiadau gan 
gwsmeriaid 

   

 

 

 

T
udalen 53



20 
 

 

4 Sicrhau y caiff cyfranogiad tenantiaid ei gydnabod fel gweithgaredd craidd yn yr adran 

Rhif Gweithred Dyddiad 
targed 

Canlyniad gofynnol Mesurwyd gan Sylwadau Statws CAG 

1 Datblygu bwletin staff 
chwarterol i rannu 
gwybodaeth am 
weithgareddau 
cyfranogiad tenantiaid ac 
adborth ynghylch sut 
oedd cyfranogiad 
swyddogion wedi 
gwneud gwahaniaeth 

Mehefin 2018 
 
Medi 2018 
Rhagfyr 2018 
 
Mawrth 2019 

Mae'r staff yn deall manteision 
cyfranogiad tenantiaid. 
 
 
Cydnabyddir Cyfranogiad 
Tenantiaid fel gweithgaredd 
craidd. 

Adborth / sylwadau staff ar ôl 
darllen bwletin / cyfarfodydd staff 
/ mynd i’r panel MTOV 
 
Mwy o gyfleoedd i gymryd rhan 
yn yr yn yr adran. 

  

2 Cyfranogiad Tenantiaid i 
fod yn eitem agenda 
safonol mewn 
cyfarfodydd tîm a thîm 
Cyfranogiad Tenantiaid i 
fynd i’r cyfarfodydd yn 
rheolaidd. 

Misol   

3 Adolygu cylch gorchwyl y 
panel MTOV 

Ebrill 2018   

 

5 Cefnogi tenantiaid y mae Diwygiad Lles yn cael effaith arnynt 

Rhif Gweithred Dyddiad targed Canlyniad gofynnol Mesurwyd gan Sylwadau Statws CAG 

1 Sefydlu grŵp tasg a 
gorffen gyda thenantiaid 
y mae credyd cynhwysol 
yn cael effaith arnynt er 
mwyn deall y rhwystrau a 
sut y gellir cefnogi 
tenantiaid. 

Mehefin 2018 Mae modd targedu 
adnoddau'n effeithiol. 
 
Mae modd i denantiaid 
ddylanwadu ar ddarparu 
gwasanaethau. 

Llai o ddyledion rhent 
 
Mwy o denantiaid yn talu eu 
rhent trwy ddebyd 
uniongyrchol 
 
Mwy o denantiaid yn agor 
cyfrifon banc 
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2 Adolygu'r defnydd a 
wneir o'r ciosgs 
cyfrifiaduron a 
gweithredu unrhyw 
welliannau angenrheidiol 
i'r gwasanaeth. 

June 2018 Defnyddir ciosgs gan y 
gymuned i gymharu prisiau 
/ sefydlu bancio ar y 
rhyngrwyd / gwneud cais 
am Gredyd Cynhwysol. 

Mwy o ddefnydd o’r ciosgs 
 
Monitro gwefannau yr 
ymwelwyd â nhw 
 
Adborth tenantiaid 

  

3 Hyfforddi tenantiaid i 
ddod yn hyrwyddwyr 
digidol a hwyluso 
cyfleoedd i leihau eithrio 
digidol. 

Parhaus Lleihau eithrio digidol 
 
Hyrwyddo’r defnydd o’r 
ciosgs gan y gymuned  

Hyrwyddwyr  i gofnodi’r 
defnydd a wneir o giosgs 
 
Adborth tenantiaid 

  

4 Mewn partneriaeth â'r 
tîm cynhwysiant ariannol 
ac asiantaethau lleol, 
codi ymwybyddiaeth o 
Ddiwygiad Lles a'r 
gwasanaethau cymorth 
sydd ar gael i denantiaid 

Parhaus Teimla'r tenantiaid y cânt 
gefnogaeth i ymateb yn 
bositif i heriau Diwygiad 
Lles. 
 
Mae tenantiaid yn deall y 
gwahanol ffyrdd o dalu eu 
rhent ac maent yn hyderus 
yn talu eu rhent. 

Llai o ddyledion rhent 
 
Mwy o denantiaid yn talu eu 
rhent trwy ddebyd 
uniongyrchol 
 
Mwy o denantiaid yn agor 
cyfrifon banc 
 

  

5 Datblygu prosiect menter 
i gefnogi tenantiaid y 
mae tlodi tanwydd yn 
cael effaith arnynt. 

Mehefin 2018 Caiff tenantiaid gefnogaeth i 
ddod allan o dlodi tanwydd 

Canran y tenantiaid sydd 
wedi cael cymorth i ddod 
allan o dlodi tanwydd  
 
Adborth tenantiaid 
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Templed: F3 – Chwefror 2017 

 
Cyngor Sir Ynys Môn - Templed ar gyfer Asesu’r Effaith ar Gydraddoldeb 

 
Hanes adolygu: 
Fersiwn Dyddiad Crynodeb o’r newidiadau 

V0.1 26.2.18  
   
   

 
                               
Cam 1: Y Cefndir 
 
1 - Beth sy’n cael ei asesu? 
 

Strategaeth Cyfranogiad Lleol Tenantiaid 

 
2 - Ydy’r cynnig yma’n un newydd neu 
un sy’n bodoli eisoes? 

Bodoli eisoes 

 
3 - Beth yw nodau a phwrpas y cynnig 
yma? 
  

Cynnig ffordd i denantiaid wella gwasanaeth 

 
4 - Pwy sydd yn gyfrifol am y cynnig 
sy’n cael ei asesu? 
 

Gwasanaethau Tai 

 
5 - Pwy yw’r swyddog arweiniol ar 
gyfer cynnal yr asesiad yma? 

Rheolwr Strategol, Comisiynu a Pholisi Tai 

 
6 - Pwy arall sy’n cymryd rhan yn yr 
asesiad yma? 

 
Swyddog Strategol Tai a Swyddogion Cyfranogiad Tenantiaid 
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Templed: F3 – Chwefror 2017 

Cam 1: Y Cefndir 
 
7 - Oes yna gyswllt rhwng y cynnig 
yma a meysydd gwaith eraill? 
 
Er enghraifft, oes una unrhyw gynigion 
neu bolisiau eraill y dylid eu cymryd  
ystyriaeth wrth asesu’r effaith? 
 

Mae rhoi cynnig i denantiaid gymryd rhan mewn gwella gwasanaethau tai yn holl 
bwysig i bob gwasanaeth mae’r Cyngor yn ei gynnig i’w tenantiaid 

 
8 - Pwy fyddai’n cael eu heffeithio gan 
y cynnig/ion (yn negyddol neu’n 
gadarnhaol, yn uniongyrchol neu’n 
anuniongyrchol)? 

 
Bob tenant 

 
 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

9 - Ydy’r cynnig yn berthnasol i sut mae’r Awdurdod yn cydymffurfio â dyletswydd cyffredinol y sector 
gyhoeddus mewn perthynas â phobl sy’n cael eu gwarchod  gan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010? 

Ydy’ Nac 
ydy’ 

Dileu gwahaniaethu ac aflonyddu 
 

x  

Hyrwyddo cyfleoedd cyfartal  
 

x  

Meithrin perthynas dda 
 

x  

Diogelu a hyrwyddo hawliau dynol 
 

x  

Noder: Fel rheol, mae unrhyw cynnig sy’n cael effaith ar bobl yn debygol o fod yn berthnasol ar draws pob grwp a warchodir. 
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Templed: F3 – Chwefror 2017 

 
Cam 2: Casglu gwybodaeth 
10 - A yw’r cynnig yma’n sicrhau nad yw’r 
Gymraeg yn cael ei thrin yn llai ffafriol na’r 
Saesneg yn unol â Pholisi Iaith Gymraeg y 
Cyngor Sir? 
 

ydi 

11 - Oes cyfle yma i gynnig mwy o gyfleoedd i 
bobl ddysgu a / neu ddefnyddio’r Gymraeg yn 
eu bywydau bob dydd? 
 

ydi 

12 – A fydd y maes gwaith hwn yn gwneud 
cynnig rhagweithiol i ddarparu gwasanaethau yn 
Gymraeg i ddefnyddwyr? 
 

bydd 

13 – A fydd y cynnig hwn yn debygol o warchod 
a hyrwyddo’r Gymraeg o fewn y gymuned? 
 

bydd 

Mae Atodiad 1 i’r Canllawiau Asesu Effaith yn rhestru cyfres o gwestiynau y dylid eu hystyried wrth edrych sut bydd cynigion yn effeithio 
ar yr iaith Gymraeg yn gyffredinol.  Bydd y graddau mae’r cwestiynau hyn yn berthnasol yn dibynnu ar y cynnig dan sylw.  Y bwriad yw 
gwneud i chi feddwl am effaith neu gyfraniad ehangach posibl ac mae modd eu defnyddio fel sail ar gyfer ystyried cwestiynau 10 - 13 
uchod.   
  
Fodd bynnag, wrth edrych ar sut fyddai prif bolisïau a strategaethau’r Cyngor yn effeithio ar y Gymraeg, argymhellir y dylid ystyried y 
cwestiynau hyn yn fwy manwl er mwyn cynnal asesiad cynhwysfawr – mae templed ar wahân ar gael gyda’r papurau hyn ar MonITor, 
i chi gwblhau os fyddai hynny’n briodol.   
 
14 - Oes yna unrhyw faterion sydd angen 
ystyriaeth o ran Hawliau Dynol?  Os oes, beth 
yw’r materion yma? 
(Er enghraifft, a fyddai’r cynnig yn arwain at fethu a 
diogelu’r hawl i breifatrwydd?) 
 
(Mae’r 16 hawl sylfaenol wedi’u rhestru yn Atodiad 
1). 

Nac oes 
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Templed: F3 – Chwefror 2017 

Cam 2: Casglu gwybodaeth 
15 - Ydi cynnig yn cyflawni unrhyw rai o’r saith 
nod llesiant cenedlaethol a amlinellir yn Neddf 
Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015? 
 
(Mae disgrifiadau o’r nodau llesiant wedi’u rhestru 
yn Atodiad 2) 
 

Cymru lewyrchus  
Cymru gydnerth x 
Cymru iachach x 
Cymru sy’n fwy cyfartal x 
Cymru o gymunedau cydlynus x 
Cymru â diwylliant bywiog lle mae’r Gymraeg yn ffynnu x 
Cymru sy’n gyfrifol ar lefel fyd-eang  

16 - Beth sydd wedi cael ei wneud hyd yn hyn o 
ran cyfranogiad ac ymgynghoriad mewn 
perthynas â’r cynnig yma? 
 

Mae holiaduron wedi eu dosbarthu a grwp o denantiaid wedi cyd weithio i lunio y 
Strategaeth 

17 – Ydych chi wedi defnyddio unrhyw 
wybodaeth arall sy’n berthnasol i’r cynnig fel 
rhan o’ch asesiad? Os hynny, rhowch y 
manylion yma ogydda. 
 

na 

18 - Oes yna unrhyw fylchau yn y wybodaeth a 
gasglwyd hyd yma?   
Os oes, sut fydd y rhain yn cael sylw? 
 

na 
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Cam 3: Asesu’r effaith debygol ac adnabod camau lliniaru 
 
19 - Nodwch isod unrhyw effaith debygol o safbwynt cydraddoldeb ar y grwpiau unigol, ynghyd ag adnabod pa gamau gellir 
eu cymryd i leihau neu wella’r effeithiau yma. 
*Er mwyn penderfynu natur yr effaith debygol, dewisiwch un o’r canlynol os gwelwch yn dda – Negyddol / Cadarnhaol / Dim effaith  
 
Y grwp a 
warchodir 

*Yr effaith 
debygol 
 

Manylion am yr effaith Camau i liniaru effaith negyddol 

Oed  
positif 

Pob oedran yn gallu cymryd rhan  

Anabledd  
positif 

Cynnig dulliau a lleoliadau addas  

Rhyw 
 

Dim effaith   

Newid Rhyw Dim effaith   
Beichiogrwydd a 
Mamolaeth 

Dim effaith   

Hil / Ethnigrwydd / 
Cenedligrwydd 

Dim effaith   

Crefydd neu Gred Dim effaith   
Cyfeiriadedd 
Rhywiol 

Dim effaith   

Yr iaith Gymraeg positif 
 

Cynnig cyfleoedd i gymryd rhan yn eu 
cymuned leol 

 

Hawliau Dynol Dim effaith   
Priodas neu 
bartneriaeth sifil 

Dim effaith   

Unrhyw fater arall 
perthnasol, ee 
tlodi, mynediad at 
wasanaethau 
mewn ardaloedd 
gwledig 

positif Rhoi cyfle i bobl allu cyfranu a chael sgiliau 
newydd 

 

 
Cam 4: Canlyniad yr asesiad 
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Cam 4: Canlyniad yr asesiad 
20 - Nodwch y prif effeithiau sydd wedi cael eu 
hadnabod a sut y bwriedir lliniaru’r effeithiau 
negyddol (sef crynodeb o’r tabl uchod). 
 

 
dim 
 

21 – Oes yna strategaeth ar gyfer delio gydag 
unrhyw effeithiau sydd ddim yn anghyfreithlon ond 
nid oes modd eu hosgoi nag eu lliniaru? 
 

 
 
 
 
 
 

22 - Disgrifiwch unrhyw weithredu a wnaed neu a 
fwriedir i wneud y mwyaf o’r cyfle i hyrwyddo 
cydraddoldeb a/neu nodau’r Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
(cynaliadwyedd). 
(Rhestrir y saith nod llesiant yn Atodiad 2) 
 

 

23 - A oes angen ail-ystyried y cynnig o ganlyniad i 
gynnal yr asesiad yma?   
 
(Gallai tystiolaeth o effaith negyddol wneud y cynnig yn 
anghyfreithlon.  Os rydych chi wedi adnabod effaith 
negyddol, dylid ystyried os oes modd cario ‘mlaen 
gyda’r cynnig ar yr adeg yma). 
 

 
 
Na oes 
 
 

24 - A fydd y cynnig yn cael ei fabwysiadu / anfon 
ymlaen am gymeradwyaeth?  Pwy fydd yn gwneud y 
penderfyniad? 
 

Bydd, Pwyllgor Gwaith 

25 - Oes yna drefniadau monitro mewn lle? Beth 
yw’r trefniadau hynny? 
 

Oes, Cynllun gwaith sydd yn cael ei fonitro 
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Cam 5 – Cynllun Gweithredu 
 
Rhowch fanylion yma am unrhyw weithrediadau sydd wedi’u cynllunio yn dilyn cwblhau’r asesiad. Dylid cynnwys unrhyw 
newidiadau a wnaed i leihau neu ddileu effaith negyddol tebygol neu wirioneddol, ynghyd ag unrhyw drefniadau i gasglu 
data neu wneud gwaith ymchwil pellach 
 
Cyf Gweithrediadau arfaethedig Swyddog arweiniol Amserlen 
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Atodiad 1 – Hawliau Dynol 
 
Hawliau a rhyddid i bob unigolyn yw hawliau dynol, gwaeth beth yw eu cenedligrwydd nag eu dinasyddiaeth.  Mae yna 16 o hawliau 
sylfaenol yn y Ddeddf Hawliau Dynol - i gyd wedi’u cymryd o’r Confensiwn Ewropeaidd ar Hawliau Dynol.  At bwrpas y Ddeddf, fe gyfeirir 
atynt fel ‘Hawliau’r Confensiwn’.  Fe’u rhestrir isod: 
 
(Cyflwyniad yw Erthygl 1 – nid yw wedi’i ymgorffori yn y Ddeddf Hawliau Dynol) 
Erthygl 2: Yr hawl i fywyd 
Erthygl 3: Gwahardd artaith 
Erthygl 4: Gwahardd caethwasiaeth a llafur gorfodol 
Erthygl 5: Yr hawl i ryddid a diogelwch 
Erthygl 6: Yr hawl i dreial teg 
Erthygl 7: Dim cosb heb gyfraith 
Erthygl 8: Hawl i barch at fywyd preifat a theuluol 
Erthygl 9: Rhyddid meddwl, cydwybod a chrefydd 
Erthygl 10: Rhyddid mynegiant 
Erthygl 11: Rhyddid cymdeithasiad ac ymgynnull 
Erthygl 12: Yr hawl i briodi 
Erthygl 14: Gwahardd gwahaniaethu 
Erthygl 1 o Brotocol 1: Diogelu eiddo 
Erthygl 2 o Brotocol 1: Hawl i gael addysg 
Erthygl 3 o Brotocol 1: Hawl i etholiadau rhydd 
Erthygl 1 o Brotocol 13: Diddymu’r gosb eithaf 
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Atodiad 2 – Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 
 
Mae'r Ddeddf hon yn ymwneud â gwella llesiant cymdeithasol, economaidd, amgylcheddol a diwylliannol Cymru.  Mae angen i gyrff 
cyhoeddus wneud yn siŵr eu bod yn ystyried yr effaith a gaiff eu penderfyniadau ar bobl sy'n byw eu bywydau yng Nghymru yn y dyfodol. 
 Mae’r ddeddf yn pennu saith o nodau llesiant: 
 
Nod Disgrifiad o’r nod 
Cymru 
lewyrchus 

Cymdeithas arloesol, gynhyrchiol, carbon isel sy’n cydnabod y terfynau sydd ar yr amgylchedd byd-eang ac sydd, o 
ganlyniad, yn defnyddio adnoddau mewn modd effeithlon a chymesur (gan gynnwys gweithredu ar newid yn yr 
hinsawdd); ac sy’n datblygu poblogaeth fedrus ac addysgedig mewn economi sy’n cynhyrchu cyfoeth ac yn cynnig 
cyfleoedd cyflogaeth, gan ganiatáu i bobl fanteisio ar y cyfoeth a gynhyrchir drwy gael gafael ar waith addas.  
 

Cymru gydnerth Cenedl sy’n cynnal ac yn gwella amgylchedd naturiol bioamrywiol gydag ecosystemau iach gweithredol sy’n cynnal 
cydnerthedd cymdeithasol, economaidd ac ecolegol ynghyd â’r gallu i addasu i newid (er enghraifft newid yn yr 
hinsawdd).  

Cymru iachach Cymdeithas lle mae llesiant corfforol a meddyliol pobl cystal â phosibl a lle deellir dewisiadau ac ymddygiadau sydd o 
fudd i iechyd yn y dyfodol.  

Cymru sy’n fwy 
cyfartal 

Cymdeithas sy’n galluogi pobl i gyflawni eu potensial ni waeth beth fo’u cefndir neu eu hamgylchiadau (gan gynnwys eu 
cefndir a’u hamgylchiadau cymdeithasol-economaidd).  

Cymru o 
gymunedau 
cydlynus 

Cymunedau atyniadol, hyfyw a diogel sydd â chysylltiadau da.  
 

Cymru â 
diwylliant 
bywiog le mae’r 
Gymraeg yn 
ffynnu 

Cymdeithas sy’n hyrwyddo ac yn gwarchod diwylliant, treftadaeth a’r Gymraeg ac sy’n annog pobl i gyfranogi yn y 
celfyddydau, a chwaraeon a gweithgareddau hamdden.  
 

Cymru sy’n 
gyfrifol ar lefel 
fyd-eang 

Cenedl sydd, wrth iddi wneud unrhyw beth i wella llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol 
Cymru, yn ystyried a allai gwneud peth o’r fath gyfrannu’n gadarnhaol at lesiant byd-eang.  
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PWYLLGOR SGRIWTINI PARTNERIAETH AC ADFYWIO: 2017/2018 →2018/2019 
 
Cadeirydd:    Cynghorydd Gwilym O Jones   
Is-Gadeirydd: Cynghorydd Robert Llewelyn Jones  
  
Mae’r ddogfen hon yn crynhoi blaen raglen waith y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio  am y cyfnod Mai 2017 
ymlaen, fel rhaglen dreigl a theclyn cynllunio pwrpasol.  Adroddir ar y blaen raglen waith i bob cyfarfod arferol o’r Pwyllgor 
Sgriwtini i’r pwrpas o adolygu ei chynnwys, ystyried eitemau newydd neu i ohirio / dynnu eitemau yn ôl.  Ei phwrpas hefyd 
ydy sicrhau aliniad gyda blaen raglenni gwaith y Pwyllgor Gwaith a’r Uwch Dîm Arweinyddiaeth. 
 
 
 
Cyswllt:  Geraint Wyn Roberts (Swyddog Sgriwtini)  
Ffôn: 01248 752039  
E-bost: gwrce@ynysmon.gov.uk 
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Dyddiad Cyfarfod                           Eitem Pwrpas  

Mai, 2017 
31 Mai 2017 

Ystafell Pwyllgor 1 /3.30yh 

Ethol Cadeirydd   Ethol Cadeirydd   
Ethol Is Gadeirydd   Ethol Is Gadeirydd   

Mehefin, 2017 
27 Mehefin  2017 
 
Ystafell Pwyllgor 1 / 2yh 

Adroddiad Blynyddol Cymunedau yn Gyntaf  Monitro perfformiad  
Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid                                Gwybodaeth/ monitro  perfformiad  
Aelodaeth  Paneli a Byrddau Enwebu Aelodaeth  
Blaen Rhaglen Gwaith  Adolygu 

Hydref, 2017 
9 Hydref  2017  
 
Ystafell Pwyllgor 1 / 2yh 

Adroddiad Blynyddol Partneriaeth Diogelwch Cymunedol  Monitro perfformiad 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (Datblygu Cynllun Llesiant Môn 
a Gwynedd) 

Monitro perfformiad/datblygu polisi 

Adroddiad Blynyddol Cyflwyniadau yn erbyn Strategaeth 
Cyfranogiad Tenantiaid  

Monitro perfformiad 

Blaen Rhaglen Gwaith Adolygu 
Tachwedd, 2017 

14 Tachwedd 2017  
 
Ystafell Pwyllgor 1 / 2yh 

Cynllun Llesiant Drafft - Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ynys 
Môn a Gwynedd (Diweddariad) 

Datblygu Polisi  

Trawsnewid Gwasanaethau Diwylliant Sgriwtini cyn penderfyniad  
Adroddiad ar y Gymraeg o fewn y Weinyddiaeth Fewnol Monitro perfformiad 
Panel Sgriwtini: Adolygu Cynnydd Ysgolion (Adroddiad Cynnydd) Monitro perfformiad 
Blaen Rhaglen Gwaith Adolygu 

Chwefror, 2018 
6 Chwefror  2018 Adroddiad - Perfformiad Ysgolion Môn2016 -2017 Monitro perfformiad 
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Dyddiad Cyfarfod                           Eitem Pwrpas  

 
Ystafell Pwyllgor 1 / 2yh  
 
 

GwE- Adroddiad Blynyddol 2016/2017  Monitro perfformiad 
Panel Sgriwtini: Adolygu Cynnydd Ysgolion (Adroddiad Cynnydd) Monitro perfformiad 
Aelodaeth Panel Sgriwtini – Adolygu Cynnydd Ysgolion  - 
Blaen Rhaglen Gwaith Adolygu 

Mawrth, 2018 
8 Mawrth, 2018  
 
Siambr y Cyngor / 2yh 
 

Cynllun Llesiant Drafft - Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ynys 
Môn a Gwynedd   

Datblygu Polisi 

Strategaeth Cyfranogiad Tenantiaid (i’w gadarnhau)  Datblygu Polisi  
Blaen Rhaglen Gwaith Adolygu 

Ebrill, 2018 
10 Ebrill  2018 
 
Ystafell Pwyllgor 1 / 2yh  
 
 
 

Arbrawf Gorfodaeth Amgylcheddol -Diweddariad (i’w gadarnhau) Monitro perfformiad 
Partneriaeth  Angenion Addysgol Ychwanegol –Gwynedd a Môn ( 
i’w gadarnhau) 

Monitro perfformiad 

Strategaeth Taclo Tlodi ( i’w gadarnhau)  Dablygu Polisi  
Blaen Rhaglen Gwaith Adolygu 

Mehefin, 2018 
19  Mehefin, 2018 
 
Committee Room 1/ 2pm 

Adroddiad Blynyddol Cymunedau yn Gyntaf (i’w gadarnhau)  Monitro perfformiad  
Canllawiau Atodol Cynllunio  – Iaith Gymraeg (i’w gadarnhau) Ymgynhori 
Panel Sgriwtini: Adolygu Cynnydd Ysgolion (Adroddiad Cynnydd) Monitro perfformiad 
Sgriwtini o Bartneriaethau  Adolygu 
Blaen Rhaglen Gwaith       Adolygu 

Medi, 2018 
24 Medi 2018 
Committee Room 1/ 2pm 

Adroddiad Blynyddol Partneriaeth Diogelwch Cymunedol (i’w 
gadarnhau) 

Monitro perfformiad  

Blaen Rhaglen Gwaith       Adolygu  
Tachwedd, 2018 

13 Tachwedd 2018 
 

Bwrdd Gwasanethau Cyhoeddus –sgriwtini cychwynol o’r drefn 
lwodraethol a’r strwythur gweithredu y BGC ( i’w gadarnhau) 

Monitro perfformiad 
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Dyddiad Cyfarfod                           Eitem Pwrpas  
Committee Room 1/ 2pm Panel Sgriwtini: Adolygu Cynnydd Ysgolion (Adroddiad Cynnydd) Monitro perfformiad 

Blaen Rhaglen Gwaith       Adolygu 
Chwefror , 2019 

5 Chwefror 2019 
 
Committee Room 1/ 2pm 

Adroddiad  – Perfformiad Ysgolion Môn (i’w gadarnhau) Monitro perfformiad  
GwE- Adroddiad Blynyddol 2016/2017  (i’w gadarnhau-dyddiad 
cynharach)) 

Monitro perfformiad  

Blaen Rhaglen Gwaith       Adolygu 
Mawrth, 2019 

12 Mawrth 2019 
Committee Room 1/ 2pm 
 

Bwrdd Gwasanethau Cyhoeddus –sgriwtini o cynnydd ar weithredu 
y Cynllun Llesiant (i’w gadarnhau) 

Monitro perfformiad 

Blaen Rhaglen Gwaith       Adolygu 
Ebrill, 2019  

9 Ebrill 2019 
 
Committee Room 1/ 2pm 
 

 Partneriaeth  Angenion Addysgol Ychwanegol -Gwynedd a Môn Monitro perfformiad  
Panel Sgriwtini: Adolygu Cynnydd Ysgolion (Adroddiad Cynnydd) Monitro perfformiad  
Blaen Rhaglen Gwaith       Adolygu 

EITEMAU I’W RHAGLENNU 
Mehefin, 2019 Sgriwtini o Adroddiad Blynyddol y Bwrdd Gwasanaethau  

Cyhoeddus 
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