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PWYLLGOR SGRIWTINI PARTNERIAETH AC ADFYWIO 
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 10 Ebrill 2018 
 
 
PRESENNOL:   
 

Y Cynghorydd Gwilym O Jones (Cadeirydd) 
  
Y Cynghorwyr Glyn Haynes, K P Hughes, Vaughan Hughes, 
Alun Roberts, Dafydd Roberts, Margaret Murley Roberts a 
Nicola Roberts. 
 
Ms Anest G Frazer – Yr Eglwys yng Nghymru 
Mr Keith Roberts – Yr Eglwys Gatholig  
 
Y Cynghorydd Llinos M Huws – Arweinydd y Cyngor 
 
Y Cynghorydd R Meirion Jones – Aelod Portffolio – Addysg, 
Ieuenctid, Llyfrgelloedd a Diwylliant. 
 

WRTH LAW: Prif Weithredwr, 
Pennaeth Dysgu,  
Uwch Reolwr – Anghenion Dysgu Ychwanegol (ET), 
Swyddog Sgriwtini (GR), 
Swyddog Pwyllgor (MEH). 
 

YMDDIHEURIADAU: Y Cynghorwyr Robert Ll Jones a Robin Williams 
 

HEFYD YN 
BRESENNOL:  

Mr Arwyn Williams – Pennaeth Dysgu 

  
 
Nododd y Cadeirydd fod Mrs Delyth Molyneux, Pennaeth Dysgu, yn gadael yr 
Awdurdod ddiwedd yr wythnos hon. Roedd Aelodau’r Pwyllgor yn dymuno mynegi 
eu gwerthfawrogiad o wasanaeth Mrs Molyneux i’r Awdurdod a dymunwyd yn dda 
iddi yn y dyfodol. 
 
Croesawodd y Cadeirydd Mr Arwyn Williams i’r cyfarfod, sef y Pennaeth Dysgu 
newydd, a dymunodd yn dda iddo yn y swydd. 

 
1 YMDDIHEURIADAU  

 
Fel y nodwyd uchod. 
 

2 DATGANIAD O DDIDDORDEB 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb. 
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3 COFNODION  
 
Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 8 Mawrth, 2018. 
 

4 GWASANAETH ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL A CHYNHWYSIAD AR Y 
CYD  
 
Cyflwynwyd – adroddiad gan y Pennaeth Dysgu ar y gwasanaeth newydd i blant a 
phobl ifanc a ddaeth i rym ym mis Medi 2018. 
 
Adroddodd y Pennaeth Dysgu fod Strategaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a 
Chynhwysiad wedi ei sefydlu ar y cyd rhwng Gwynedd ac Ynys Môn i gymryd lle’r 
Cyd Bwyllgor Anghenion Addysgol Arbennig (Gwynedd ac Ynys Môn). Daeth y 
Strategaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad i rym ym mis Medi 2016 
a chytunwyd i gyflwyno adroddiadau monitro ar berfformiad y Strategaeth i’r Panel 
Sgriwtini ddwywaith y flwyddyn yn y lle cyntaf. 
  
Adroddodd yr Uwch Reolwr – Anghenion Dysgu Ychwanegol fod y ddeddfwriaeth 
Anghenion Addysgu Ychwanegol (ADY) yn pwysleisio’r angen i roi’r disgybl yn 
ganolog i bob penderfyniad ynglŷn â’i addysg, ei ddyheadau a’i anghenion. 
Dywedodd hefyd fod Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad 
Gwynedd ac Ynys Môn yn darparu gwasanaeth integredig cynhwysfawr ar draws 
lleoliadau addysgol yn y ddwy sir er mwyn :- 
 
• Hybu datblygiad ysgolion i fod yn leoliadau cynhwysol; 
• Lleihau effaith ADY ar ddeilliannau plant a phobl ifanc drwy wella sgiliau a 

chyflawniad; 
• Darparu addysg addas ac o safon uchel i blant a phobl ifanc ag ADY; 
• Lleoli gwasanaethau o safon uchel yn lleol; 
• Ystyried dyheadau ac anghenion unigol, a bod pob plentyn a pherson ifanc yn 

ganolog i’r gwasanaeth a’r ymyrraeth sy’n cael ei ddarparu ar ei gyfer/ei chyfer; 
• Sicrhau sgiliau o’r ansawdd uchaf o fewn y gweithlu canolog a’r gweithlu 

ysgolion er mwyn gwella perchnogaeth lawn a chynhwysedd ADY o fewn yr 
ysgol yn y ddwy sir; 

• Cyfrannu at wella ansawdd bywyd a lles drwy gyfoethogi’r ddarpariaeth addysgol 
sy’n cael ei darparu; 

• Lleihau’r garfan o blant sydd angen ymyrraeth ychwanegol oherwydd ADY trwy 
wella chynhwysiad o fewn y ddarpariaeth addysg; 

• Cryfhau cysylltiadau ac atebolrwydd am ADY ar draws haenau’r model 
darpariaeth. 
 

Yn ogystal, adroddodd y Swyddog fod rhan fwyaf o waith y Tîm Arbenigol (heblaw 
am agweddau o waith y Seicolegwyr Addysg, Swyddogion Ansawdd ADY a 
Chynhwysiad, a’r Gwasanaeth Lles a Chwnsela) yn cael ei drefnu drwy’r Fforymau 
ADY a Chynhwysiad fel man cychwyn. Mae modd i unrhyw ysgol wneud cais am 
fewnbwn i’r Fforwm yn unol â’r Meini Prawf drwy ddefnyddio Cynllun Datblygu 
Unigol y plentyn. Yn achos y plant hynny sydd ag anghenion dwys a chymhleth, 
mae trafodaeth ynglŷn â’r anghenion hynny’n cael ei weithredu trwy Banel 
Cymedroli Sirol. Mae’r Fforymau a’r Panel yn gweithredu yn unol â Meini Prawf yr 
Awdurdod Lleol ar gyfer cael mynediad at a gadael y gwasanaeth. Rhan allweddol 
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o rôl y Fforymau a’r Panel yw derbyn gwybodaeth ynglŷn â sut mae ysgolion yn 
defnyddio’r gwasanaethau arbenigol y maent yn eu derbyn ac a ydynt yn rhoi’r 
argymhellion a gynigir ar waith ar lawr y dosbarth. Mae Llwybr Cefnogaeth y 
gwasanaeth ADY wedi ei gynnwys yn yr adroddiad. 
 
Mae’r Uwch Dîm Rheoli yn gweithredu ar draws y ddau awdurdod ac yn cynnwys 
Uwch Reolwr Cynhwysiad ac Uwch Reolwr Anghenion Dysgu Ychwanegol sydd yn 
gyfrifol am arwain y datblygiadau cenedlaethol arfaethedig (deddfwriaeth ADY) yn 
ogystal â gweithredu’n llawn ddeilliannau Adolygiad Strategol ADY a Chynhwysiad 
Gwynedd a Môn. Penodwyd Arweinydd Addysg Cynhwysol sy’n atebol am 
weithrediad dydd i ddydd ac ansawdd y ddarpariaeth Cynnal Ymddygiad, o’r 
blynyddoedd cynnar hyd at ddiwedd Cyfnod Allweddol 4 ac mae Prif Seicolegydd 
Addysgol yn gyfrifol am oruchwyliaeth broffesiynol y tîm o seicolegwyr. Dywedodd 
yr Uwch Reolwr – Anghenion Dysgu Ychwanegol fod Swyddog Ansawdd ADY 
Ardal yn y ddwy sir yn sicrhau fod ansawdd ADY yn cael ei fonitro yn yr ysgolion 
gan adrodd i’r Swyddogion Addysg/Uwch Reolwyr pan fo hynny’n briodol. 
Dywedodd yn ogystal fod pecyn hyfforddiant, ar wahanol lefelau, yn cael ei 
ddarparu i ysgolion. 
 
Rhoddodd y Pwyllgor ystyriaeth i’r adroddiad a gofynnwyd cwestiynau am y 
materion a ganlyn :- 
 
• Codwyd cwestiynau ynglŷn â’r broses adrodd er mwyn craffu ar y gwasanaeth 

ADY. Dywedodd yr Uwch Reolwr – Anghenion Dysgu Ychwanegol fod y 
Gwasanaeth ar y Cyd yn ymwybodol fod disgwyl iddynt gyflwyno adroddiad 
monitro i Bwyllgorau Sgriwtini y ddau awdurdod ddwywaith y flwyddyn yn y lle 
cyntaf, ac i gyflwyno Adroddiad Blynyddol wedi hynny. 

• Codwyd cwestiynau ynglŷn â lefel y ddarpariaeth ledled y gwasanaeth yn y ddau 
awdurdod. Dywedodd yr Uwch Reolwr – Anghenion Dysgu Ychwanegol y byddai 
rhaniad gwasanaeth o 60% i Gyngor Gwynedd a 40% i Gyngor Sir Ynys Môn. 
Fodd bynnag, dywedodd fod modd i’r gwasanaeth fod yn hyblyg petai’r angen yn 
codi am fwy o wasanaeth ADY yn Ynys Môn. 

• Gofynnwyd am eglurhad ynglŷn a beth yw’r heriau ymarferol y daethpwyd ar eu 
traws wrth sefydlu’r gwasanaeth newydd. Dywedodd yr Uwch Reolwr – 
Anghenion Dysgu Ychwanegol fod 115 o staff o Wynedd ac Ynys Môn wedi eu 
hymgorffori yn y gwasanaeth. Yn dilyn penodi Swyddog Ansawdd ADY yn y 
ddwy sir dywedodd fod modd i’r ddau swyddog ymweld ag ysgolion a chynnig 
arweiniad a chefnogaeth i staff ysgolion a’r plentyn mewn perthynas â’r 
ddarpariaeth ADY. Adroddodd ymhellach fod rhaid i ysgolion fod yn hyderus y 
gallant ofyn am gefnogaeth pan fod angen. Gofynnwyd am eglurhad pellach 
ynglŷn â sut mae’r gwasanaeth yn ymdrin â phryderon rhieni ynglŷn â’r 
ddarpariaeth a gynigir i blant sydd angen cefnogaeth ADY. Dywedodd y 
Pennaeth Dysgu ei bod yn gallu bod yn anodd i rieni dderbyn fod eu plant angen 
cefnogaeth drwy’r gwasanaeth ADY. Mae’r gwasanaeth yn darparu Cynllun 
Datblygu Unigol sy’n ymgorffori asesiad yr ysgol, y rhieni a’r gwasanaeth. Mae 
ymyrraeth gynnar a graddol yn hanfodol er mwyn lleihau anawsterau’r plentyn yn 
ddiweddarach yn eu haddysg.  

• Gofynnwyd am eglurhad ynglŷn â lefel yr hyfforddiant a ddarperir i staff addysgu 
yn yr ysgolion. Ymatebodd y Pennaeth Dysgu drwy ddweud fod staff ysgolion yn 
cael cyfle i ddilyn cyrsiau dros gyfnod o amser er mwyn arbenigo mewn 
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anghenion ADY gwahanol plant penodol yn yr ysgol honno h.y plentyn sydd â 
nam ar y clyw neu’r golwg.  

• Gofynnwyd a oes digon o Seicolegwyr Addysgol ar gael i ddarparu 
gwasanaethau arbenigol i gwrdd ag anghenion ADY plant a phobl ifanc gan fod 
rhai rhieni wedi dweud fod y system o dderbyn cefnogaeth yn ymddangos yn 
araf a bod cyfle i ddarparu ymyrraeth gynnar yn cael ei golli. Dywedwyd hefyd 
fod rhieni wedi nodi nad yw’r oriau a ddarperir gan y Seicolegwyr yn yr ysgolion 
yn ddigonol. Ymatebodd y Pennaeth Dysgu drwy ddweud fod yr Awdurdod hwn 
wedi bod yn gwario llawer mwy ar y gwasanaeth Seicolegwyr Addysg dros y 
blynyddoedd. Gofynnwyd am eglurhad ynglŷn â faint o oriau fyddai plentyn yn ei 
dderbyn gan Seicolegydd Addysg. Ymatebodd yr Uwch Reolwr – Anghenion 
Dysgu Ychwanegol drwy ddweud y byddai Seicolegydd Addysgol yn darparu 
gwasanaethau yn wythnosol am gyfnod o awr neu ddwy, ond pwysleisiodd y 
byddai gan y plentyn Gymhorthydd Addysgu fyddai wedi derbyn hyfforddiant i 
gynorthwyo’r plentyn gyda’i anghenion dysgu. Dywedodd ymhellach fod 
Athrawon yn yr ysgol yn derbyn hyfforddiant arbenigol i ymateb i anghenion 
plentyn sydd ag ADY. 

• Gofynnwyd am eglurhad ynglŷn â sut mae perfformiad staff yn cael ei fonitro 
mewn perthynas â’r gwasanaeth ADY. Dywedodd yr Uwch Reolwr – Anghenion 
Dysgu Ychwanegol fod y Swyddog Ansawdd yn ymweld ag ysgolion yr ynys ac 
yn cynnig cefnogaeth ac arweiniad i staff ynglŷn â’r gwasanaethau a ddarperir 
drwy’r gwasanaeth ADY. Nododd y bydd sesiynau ‘Galw i Mewn’ yn cael eu 
cynnal yn ystod y tymor ysgol nesaf er mwyn rhoi cyfle i staff a rhieni weld y 
gwasanaeth ADY a gofyn cwestiynau i staff proffesiynol. Dywedodd y Pennaeth 
Dysgu y bydd holiadur yn cael ei anfon at ysgolion er mwyn mesur y gwasanaeth 
ADY ac y bydd y data’n cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Sgriwtini maes o law. 
Nododd ei bod yn bwysig fod y dull o gasglu data yn electronig yn cael ei 
symleiddio er mwyn osgoi dyblygu. Roedd aelodau’r Pwyllgor yn ystyried y dylid 
rhoi holiadur i rieni plant sy’n derbyn neu sydd angen cymorth ADY er mwyn 
casglu gwybodaeth am eu profiadau a’u sylwadau ac y dylid cyflwyno’r data 
hwnnw i’r Pwyllgor Sgriwtini. 

• Gofynnwyd cwestiynau ynglŷn â chynnydd yn nifer y disgyblion sy’n derbyn 
addysg gartref. Ymatebodd y Pennaeth Dysgu drwy ddweud fod y nifer sy’n 
dewis addysgu eu plant gartref yn cynyddu yn genedlaethol, gyda 39 yn derbyn 
addysg gartref yn Ynys Môn ar hyn o bryd. Mae’r gwasanaeth wedi adolygu 
gweithdrefnau yn dilyn cyhoeddi canllawiau cenedlaethol newydd ac mae’r 
Gwasanaeth Lles yn ymweld â’r rheini bob blwyddyn (nododd fod y 
ddeddfwriaeth newydd yn datgan mai unwaith y flwyddyn yn unig y caniateir i’r 
gwasanaeth addysg ymweld â’r rhieni). 

• Dywedodd Arweinydd y Cyngor mai hi oedd Cadeirydd ar y Cyd Bwyllgor 
Anghenion Addysgol Arbennig cyn sefydlu’r Gwasanaeth Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a Chynhwysiad ar y Cyd a nododd fod Ynys Môn yn cynnig 
gwasanaeth cynhwysol i deuluoedd, ‘Teulu Môn’, sy’n gweithredu fel pwynt 
cyswllt cyntaf ar gyfer Plant, Teuluoedd a Gweithwyr Proffesiynol er mwyn 
derbyn gwybodaeth, cyngor a chymorth yn ymwneud â Phlant neu deuluoedd 
plant o 0 – 25 oed. Cyfeiriodd yr arweinydd at y cynllun ‘Llechan Lân’ a nodwyd 
yn yr adroddiad y bydd yr adnodd newydd yng Nghaergybi’n agor ar ôl y Pasg; 
gofynnodd a fyddai’r adnodd hwn yn aros ar agor dan ofal y Gwasanaeth 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad ar y Cyd newydd. Dywedodd y 
Pennaeth Dysgu fod yr adnodd yn targedu Cyfnod Allweddol 3 a 4 ac y bydd pob 
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disgybl yn cael eu harsylwi mewn ysgolion prif lif cyn symud i’r ddarpariaeth 
‘Llechan Lân’ a bydd cynlluniau penodol yn cael eu rhoi mewn lle cyn i’r disgybl 
ddychwelyd i’r ysgol pan fyddant yn barod i wneud hynny.  

• Gofynnwyd a fydd angen adolygu Strategaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a 
Chynhwysiad ar y cyd Gwynedd ac Ynys Môn. Dywedodd y Pennaeth Dysgu y 
bydd Bwrdd Anghenion Dysgu Ychwanegol Gwynedd ac Ynys Môn yn cyfarfod 
bob tymor ysgol i adolygu’r gwasanaeth a gynigir i blant a phobl ifanc yn y ddwy 
sir. 
 

Diolchodd yr Aelod Portffolio Addysg, Ieuenctid, Llyfrgelloedd a Diwylliant i’r 
Swyddogion a’r Aelodau am eu sylwadau ac am graffu ar yr eitem cyn y cyfarfod. 
Dywedodd fod Strategaeth ADY a Chynhwysiad ar y cyd Gwynedd ac Ynys Môn 
angen amser i sefydlu ac y byddai adroddiad manwl, fydd yn cynnwys data ynglŷn 
â’r gwasanaethau a gynigir gan y Strategaeth, yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor 
Sgriwtini ymhen chwe mis. 
 
PENDERFYNWYD : - 
 

• Nodi sefydlu’r Gwasanaeth newydd mewn partneriaeth â Chyngor 
Gwynedd. 

• Nodi bod y Gwasanaeth newydd yn cydymffurfio â’r Strategaeth 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad. 

• Derbyn yr adroddiad a nodi y bydd adroddiad manwl, fydd yn cynnwys 
data, yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor hwn ymhen chwe mis. 

 
GWEITHREDU : Nodi sylwadau’r Pwyllgor fel y nodwyd uchod ac i dderbyn 
adroddiad diweddaru ymhen chwe mis. 
 

5 RHAGLEN WAITH  
 
Cyflwynwyd – adroddiad gan y Swyddog Sgriwtini ar Raglen Waith y Pwyllgor hyd 
at fis Mehefin 2019. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r Rhaglen Waith hyd at fis Mehefin 2019. 
 
GWEITHREDU : Fel y nodwyd uchod. 
 
 
 
  

 
 CYNGHORYDD G O JONES 
 CADEIRYDD 
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PWYLLGOR SGRIWTINI PARTNERIAETH AC ADFYWIO  
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 15 Mai, 2018 
 
 
YN BRESENNOL:   
 

Y Cynghorwyr John Griffith, Glyn Haynes, Vaughan Hughes, 
Gwilym O Jones, Robert Ll Jones, Alun Roberts, Dafydd 
Roberts a Margaret Murley Roberts. 
 

WRTH LAW: Prif Weithredwr, 
Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro, 
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, 
Swyddog Pwyllgor (MEH). 
 

HEFYD YN 
BRESENNOL:  

Y Cynghorydd Dylan Rees – Cadeirydd y Cyngor Sir 
 
 

YMDDIHEURIADAU: Y Cynghorywyr K P Hughes a Nicola Roberts 
 
 
 

 
1 DATGANIAD O DDIDDORDEB  

 
Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb. 
 

2 ETHOL CADEIRYDD  
 
Etholwyd y Cynghorydd Gwilym O Jones yn Gadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini 
Partneriaeth ac Adfywio. 
 

3 ETHOL IS-GADEIRYDD  
 
Etholwyd y Cynghorydd Robert Ll Jones yn Gadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini 
Partneriaeth ac Adfywio.  
 
 
 
  

 
 CYNGHORYDD DYLAN REES 
 FEL CADEIRYDD Y CYNGOR SIR 
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1 

 

 
 

1 – Argymhelliad/Argymhellion  

 

1.1 Fod yr aelodau’n cydnabod perfformiad Cymunedau Ymlaen Môn yn ystod 2017/18 

wrth gyflenwi blwyddyn olaf y cynllun Cymunedau’n Gyntaf. 

 

1.2 Fod yr aelodau’n penderfynu a ddylai Cymunedau Ymlaen Môn barhau i adrodd i’r 

Pwyllgor Sgriwtini  Partneriaeth ac Adfywio  yn dilyn penderfyniad Llywodraeth Cymru i 

gau’r Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf. 

 

 
 

2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Eraill 

 

2.1 Roedd Cymunedau’n Gyntaf yn cefnogi rhai o gymunedau mwyaf difreintiedig ein 

cymdeithas. Roedd y gwaith a wnaed gan Cymunedau Ymlaen Môn o dan raglen 

Cymunedau’n Gyntaf yn targedu’r bobl hynny yr oedd nifer o rwystrau yn eu hatal 

rhag gweithio, gyda’n nod o wella’r sefyllfa. Mae hyn yn cefnogi’n uniongyrchol 

Amcan 1 Cynllun y Cyngor 2017-2022, sef ceisio sicrhau fod trigolion yn cyrraedd eu 

llawn botensial, gwella ansawdd eu bywydau a’u lles. Mae Cymunedau Ymlaen Môn 

yn cyflenwi ystod o hyfforddiant i bobl sydd â sgiliau gwael er mwyn gwella eu 

cyflogadwyedd ac mae’n gweithio’n agos â busnesau lleol i sicrhau fod cleientiaid yn 

meddu ar y sgiliau sydd eu hangen ar gyflogwyr. 

 

2.2 Yn ogystal, mae’r Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf wedi cefnogi 3 ffrwd gwaith oddi 

fewn i Gynllun Busnes y Gwasanaeth Tai: 

 

 Paratoi ar gyfer cyflwyno Credyd Cynhwysol ym mis Rhagfyr 2018 

 Gwella lefelau casglu incwm o Flwyddyn i Flwyddyn 

 

CYNGOR SIR YNYS MȎN 
Templed Adroddiad Sgriwtini  

 

Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio  

Dyddiad: 19 Mehefin 2018 

Pwnc: Adroddiad Blynyddol Cymunedau’n Gyntaf 

Pwrpas yr Adroddiad: Adrodd ar weithgareddau a pherfformiad 
Cymunedau’n Gyntaf yn ystod 2017/18 a chynlluniau 
amlinellol ar gyfer 2018/19 

Cadeirydd Sgriwtini: Cyng. Gwilym O Jones 

Aelod(au) Portffolio: Cyng. Alun Mummery 

Pennaeth Gwasanaeth: Ned Michael 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn:  
E-bost: 

Elliw Llyr 
01248 752137 
ElliwLlyr@ynysmon.gov.uk 

Aelodau Lleol:  
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 Datblygu a gweithredu cynllun gweithredu yn seiliedig ar yr adolygiad allanol ar 

ddigartrefedd er mwyn gwella’r busnes. 

 
 

 

3 – Egwyddorion fel canllaw ar gyfer Sgriwtini  
Er mwyn cynorthwyo Aelodau wrth 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 

 Cydweithio 

 Cynnwys 

[ffocws ar lesiant] 
 

 

 

4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol   

 

4.1 Yr Awdurdod Lleol oedd y Corff Cyflenwi Arweiniol ar gyfer y Rhaglen Cymunedau’n 

Gyntaf ac mae wedi bod yn gyfrifol am gyflawni’r targedau gafodd eu hadrodd i 

Lywodraeth Cymru. 

 

 Sut mae Cymunedau Ymlaen Môn wedi perfformio yn ystod y flwyddyn ariannol 

ddiwethaf o gymharu â’r targedau a osodwyd? 

 

 A yw’r rhaglenni sy’n cael eu cyflenwi yn ystod y flwyddyn ariannol yn parhau i fod 

yn gydnaws â Chynllun Corfforaethol yr Awdurdod Lleol? 

 

 Beth yw’r risg i’r Awdurdod o barhau i weithio mewn partneriaeth gyda 

Cymunedau Ymlaen Môn i ddarparu Cymunedau am Waith a Mwy, Cymunedau 

am Waith a’r Cyllid Gwaddol? 

 

 

5 –  Cefndir / Cyd-destun 

 

1. Cefndir 

 

1.1 Mae Cymunedau Ymlaen Môn wedi cyflenwi Cymunedau’n Gyntaf ers i’r rhaglen 

gael ei had-drefnu gan Lywodraeth Cymru yn 2012. Dyma oedd un o’r prif raglenni 
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Taclo Tlodi a ariannwyd gan Lywodraeth Cymru gyda’r nod o wella cyfleoedd ar 

gyfer pobl yn byw mewn cymunedau difreintiedig ledled Cymru. 

 

1.2 Mae’r Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf wedi ei chyflenwi yn y wardiau mwyaf 

difreintiedig ar Ynys Môn, sef: Morawelon, Tref Caergybi, Maeshyfryd, Kingsland, 

Porthyfelin 1, Ffordd Llundain yng Nghaergybi a Ward Tudur yn Llangefni. 

 

1.3 Ar 14 Chwefror 2017, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a 

Phlant y byddai’r Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf yn dirwyn i ben erbyn mis Mawrth 

2018. Cafodd y penderfyniad ei wneud yn dilyn cyfnod o ymgysylltu gyda staff 

Cymunedau’n Gyntaf, aelodau’r gymuned, partneriaid cefnogol a rhanddeiliaid ledled 

Cymru. 

 

1.4 Roedd 2017/18 yn flwyddyn bontio cyn cau’r Rhaglen a gwelwyd gostyngiad o 70% 

yn y cyllid a ddyrannwyd i gyflenwi Cymunedau’n Gyntaf yn 2017/18 o gymharu â 

chyllid y flwyddyn cynt. Dyfarnwyd £463,540 ac o ganlyniad bu’n rhaid i Cymunedau 

Ymlaen Môn ddiswyddo dau aelod o staff, a chafodd 4 aelod arall o staff eu symud i 

brosiectau eraill. 

 

1.5 Yn ogystal â’r Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf, cyflenwodd Cymunedau Ymlaen Môn 

y rhaglen ESGYN fel un o naw ardal dreialu ar draws Cymru. Rhaglen cefnogi 

cyflogaeth oedd ESGYN yn targedu cartrefi lle nad oedd yr un aelod o’r teulu’n 

gweithio. Yn Ynys Môn mae ESGYN wedi gweithio gyda 402 o unigolion ac wedi 

symud 144 yn ôl i waith yn ystod cyfnod y cynllun. Daeth ESGYN i ben ar 31.3.2018 

hefyd. 

 

2 Darpariaeth 2017/18 

 

2.1 Roedd y Gwasanaethau Tai, yn gweithio mewn partneriaeth â Chymunedau Ymlaen 

Môn, yn awyddus i gynnal cymaint â phosib o wasanaeth Cymunedau’n Gyntaf yn 

ystod 2017/18 a phenderfynwyd peidio â dileu gwasanaethau cyn mis Mawrth 2018. 

Ar draws Cymru, caewyd nifer o Swyddfeydd a chafodd staff eu diswyddo ac o 

ganlyniad, dim ond ychydig o staff oedd yn weddill yn darparu gwasanaethau 

cyfyngedig. 

 

2.2 Ym mis Mehefin 2017, cyflwynodd yr Awdurdod gynllun i Lywodraeth Cymru yn 

amlinellu’r ffocws ar gyfer cyflenwi’r gwasanaeth a sut y byddai Cymunedau’n Gyntaf 

yn cael ei ddirwyn i ben yn ystod y flwyddyn gyda’r nod o gau’r rhaglen ar 31 Mawrth 

2018. 

 

2.3 Roedd y cynllun yn amlinellu’r 4 prif faes cyflenwi: 

 Cefnogaeth Cyflogaeth Graidd – cefnogi’r bobl hynny nad oeddent yn gymwys ar 

gyfer ESGYN neu Cymunedau dros Waith i ddychwelyd i waith, hyfforddiant neu 

addysg. 

 Cefnogaeth Hunan Gyflogaeth - cefnogi pobl fel eu bod mewn gwell sefyllfa i fod 

yn hunangyflogedig. 
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 Academi Alwedigaethol Gymunedol – darparu hyfforddiant cysylltiedig â 

chyflogaeth, sgiliau sylfaenol, cymwysterau a mentora dwys i’r rhai sydd bellaf 

oddi wrth y farchnad lafur ar eu taith yn ôl i waith. 

 Cynhwysiant Ariannol yn cynnwys Pantri Pobl – cefnogaeth cyffyrddiad ysgafn i 

helpu i wella llythrennedd ariannol yn cynnwys cyllidebu personol a cheisiadau i’r 

Gronfa Cymorth Dewisol. Cefnogi gwaith ar y cyd â CAB i ddarparu’r Banc Bwyd, 

‘Pantri Pobl’. 

 Ceir dadansoddiad o’r targedau ar gyfer pob maes gwaith a’r niferoedd gwirioneddol 

a gyflawnwyd yn Atodiad 1.   

2.4 Roedd 2017-18 yn flwyddyn allweddol i Cymunedau Ymlaen Môn gan fod angen 

iddynt a’r Awdurdod sicrhau eu bod yn gynaliadwy fel sefydliad wrth symud ymlaen 

heb gyllid Cymunedau’n Gyntaf. Fel corff trydydd sector yr unig ffordd o sicrhau 

hynny oedd drwy chwilio am ffynonellau cyllido eraill. 

 

2.5 Ym mis Mai 2017 gwahoddwyd yr Awdurdod Lleol i wneud cais i Lywodraeth Cymru 

am Gyllid Gwaddol Cymunedau’n Gyntaf o £125,015. Roedd y cyllid ar gyfer cynnal 

elfennau mwyaf effeithiol y Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf. 

 

2.6 Cafwyd gwahoddiad hefyd i gyflwyno bid am £215k am Grant Cyflogadwyedd 

newydd, dan yr enw Cymunedau dros Waith a Mwy, sy’n mynd law yn llaw â’r 

Rhaglen Cymunedau dros Waith a gyllidir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop. Mae 

Cymunedau dros Waith a Mwy yn seiliedig ar y model ESGYN ac yn Ynys Môn 

trosglwyddodd staff o’r Rhaglen ESGYN i Cymunedau dros Waith a Mwy ar 1 Ebrill 

2018. Dilëwyd y cyfyngiadau daearyddol blaenorol oedd ynghlwm â chyflenwi ac 

erbyn hyn mae Cymunedau dros Waith a Mwy yn cael ei gyflenwi ledled yr Ynys. 

 

2.7 Gwnaethpwyd cais i Magnox am £300K i gefnogi costau’r Academi Alwedigaethol 

dros gyfnod o 3 blynedd. Cymeradwywyd y bid yn ddiweddar. 

 

2.8 Yn ogystal, mae Cymunedau Ymlaen Môn wedi bod yn llwyddiannus wrth dendro i 

fod yn ddarparwr ar gyfer nifer o Fframweithiau Hyfforddi yn cynnwys TRAC, OPUS, 

ACT ac ADTRAC sy’n golygu eu bod yn darparu amrywiaeth o gyrsiau hyfforddi fel 

darparwr masnachol. 

 

2.9 Mae perthynas barhaus gydag Ymddiriedolaeth Iechyd y Bobl sydd wedi dewis 

Cymunedau Ymlaen Môn i ddarparu eu Prosiect Sgyrsiau Lleol yng Nghaergybi. 

Ymddengys y bydd y cyllid hwn yn parhau am nifer o flynyddoedd, ac mae’n werth 

£100K y flwyddyn. 

 

2.10 Cyflwynwyd nifer o fidiau cyfalaf er mwyn sicrhau cyllid i brynu, adnewyddu ac 

ymestyn y swyddfeydd presennol yn Stryd y Farchnad. Roedd pob un o’r bidiau hyn 

yn llwyddiannus a phrynwyd y swyddfeydd ddiwedd mis Mawrth 2018 ac ar hyn o 

bryd maent yn cael eu hymestyn er mwyn cynyddu’r lle sydd ar gael yn y swyddfa a 

chaniatáu mwy o waith partneriaeth. 

 

2.11 Mae’r Gwasanaeth Tai yn parhau i gyfrannu £15K tuag at y gost o ddarparu 

cynhwysiant ariannol gan ei fod yn cydweddu’n agos iawn â’r Cynllun Gwasanaeth. 
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2.12 Ar hyn o bryd, mae’r rhagolwg refeniw ar gyfer Cymunedau Ymlaen Ynys Môn yn 

2018/19 yn £1.1M, lefel debyg i’r hyn a gafwyd yn y gorffennol. 

 

3 Datblygiadau i’r Dyfodol 

3.1 Gan fod Cymunedau Ymlaen Môn erbyn hyn yn gallu cefnogi trigolion o bob rhan o 

Ynys Môn i ddod o hyd i waith mae cynlluniau i agor swyddfa ym Mhorthaethwy. 

Mae ganddynt bresenoldeb yng Nghaergybi, Llangefni ac Amlwch yn barod. 

 

3.2 Mae Cymunedau’n Gyntaf Môn wedi bod yn gweithio â Swyddfa Cyllid Ewropeaidd 

Cymru i ddarparu ‘Rhaglen Cefnogi Mewn Gwaith’ i dargedu pobl sydd mewn gwaith 

ond sy’n cael eu tangyflogi h.y gweithwyr mewn gwaith rhan amser neu sydd eisiau 

gwella eu swyddi. Bydd y rhaglen hon yn dechrau yn ddiweddarach yn y flwyddyn ac 

yn parhau tan 2022. 

 

3.3 Bydd yr Academi Alwedigaethol yn symud o’i lleoliad presennol ym Mharc Busnes 

Penrhos i ganol tref Caergybi, i adeilad a brynwyd gan Cymunedau Ymlaen Môn ac 

sy’n cael ei adnewyddu ar hyn o bryd. 

 

 
 

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

 

 

 

7 – Goblygiadau Ariannol 

 

7.1 Mae’r gyllideb a ddyrannwyd i Cymunedau’n Gyntaf, ESGYN a’r Rhaglen 

Cymunedau dros Waith wedi ei wario’n llawn ac ni chafodd unrhyw danwariant ei 

adrodd i Lywodraeth Cymru. 

 

7.2 Sicrhawyd ffynonellau cyllido ariannol eraill er mwyn caniatáu cyflenwi’r gwasanaeth 

ar draws yr Ynys yn 2018/19. 

 

7.3 Bydd y Cyngor yn parhau i fonitro gwariant drwy’r Rhaglenni Gwaddol, Cymunedau 

dros Waith a Cymunedau dros Waith a Mwy yn 2018/19 er mwyn sicrhau fod 

gwasanaethau’n cael eu cyflenwi o fewn y gyllideb. 

 

7.4  Rhagolwg cyllideb Cymunedau Ymlaen Môn ar gyfer 2018/19 yw £1.1M a bydd 

£453K o’r arian hwnnw yn gyllid gan Lywodraeth Cymru drwy’r Awdurdod Lleol 

 

7.5 Mae’r Gwasanaeth Tai wedi cytuno ar ddyraniad o £15K o’i gyllideb er mwyn  

cyflenwi gwasanaethau cynhwysiant ariannol. 
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8 – Atodiadau: 

Atodiad 1 – Rhestr o’r targedau a’r canlyniadau ar gyfer cyflenwi gwasanaeth yn 2017/18.  

 

Dangosydd Targed Canlyniad 

Cyllid Pontio 

Nifer yr unigolion yn cymryd rhan mewn 

gweithgareddau 

250 259 

Nifer o bobl sy’n cwblhau lleoliadau profiad gwaith 30 17 

Nifer o bobl sy’n mynd i mewn i waith 40 88 

Nifer o bobl sy’n symud i fod yn hunangyflogedig 5 6 

Nifer o bobl sydd â gwell sgiliau sylfaenol ac ariannol 30 73 

Cyllid ESGYN – ni osodwyd targedau blynyddol ar gyfer ESGYN 

Nifer o bobl sy’n ymgymryd â hyfforddiant sgiliau 

sylfaenol                                                                                  

Amherthnasol 26 

Nifer o bobl sy’n ymgymryd â hyfforddiant 

galwedigaethol 

Amherthnasol 44 

Nifer o bobl sy’n cwblhau lleoliadau gwaith Amherthnasol 17 

Nifer o bobl sy’n cwblhau paratoadau ar gyfer 

cyflogaeth lawn amser 

Amherthnasol 10 

Nifer o bobl sy’n mynd i mewn i waith Amherthnasol 24 

Cymunedau dros Waith 

Nifer o bobl sy’n cymryd rhan yn y prosiect 132 87 

Nifer o bobl sy’n mynd i mewn i waith 24 30 

 

 

 
 

9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 

bellach os gwelwch yn dda): 

 

Cynllun Pontio Manwl Llywodraeth Cymru 

 

Canllawiau Pontio a Strategaeth Cymunedau Llywodraeth Cymru 

 

Adroddiad Monitro Blynyddol 
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CYNGOR SIR YNYS MÔN 
Templed Adroddiad Sgriwtini 

Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 

Dyddiad: 19 Mehefin 2018 

Pwyllgor: Cynlluniau Adfywio ar gyfer Amlwch a Biwmares 

Pwrpas yr 
Adroddiad: 

Adrodd ar y cynnydd o ran paratoi cynlluniau adfywio ar gyfer 
Amlwch ac os oes unrhyw gynlluniau dan ystyriaeth ar gyfer 
Biwmares 

Cadeirydd Sgriwtini: Cynghorydd Gwilym Jones 

Aelod(au) Portffolio Cynghorydd Carwyn Jones (Prosiectau Mawr a Datblygu 
Economaidd) 

Pennaeth 
Gwasanaeth: 

Dylan J. Williams 

Awdur yr Adroddiad: 
Ffôn: 
E-bost: 

Dewi G. Lloyd, Rheolwr Adfywio 
01248 752483 
dllpl@ynysmon.gov.uk 

Aelodau Lleol: Y Cynghorwyr Lewis Davies, Alun Roberts, Carwyn Jones, 
Richard Griffiths, Richard Owain Jones, Aled M Jones 

 

 
1 – Argymhelliad/Argymhellion 

 
Craffu ar y bwriad i baratoi cynllun adfywio ar gyfer ardal Amlwch, ac i nodi bodolaeth nifer 

o gynlluniau a materion sydd dan ystyriaeth ar gyfer Amlwch a Biwmares. 

 

 
2 – Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Eraill 

 
Amcanion perthnasol Cynllun y Cyngor 2017-2022 :- 

Gweithio tuag at Ynys Môn fydd yn iach, yn ffynnu ac yn llewyrchus 

Amcan 1 : Sicrhau fod pobl Ynys Môn yn gallu ffynnu a chyflawni eu potensial tymor hir 

Amcan 3 : Gweithio gyda’n cymunedau er mwyn sicrhau eu bod yn gallu ymdopi’n 

effeithiol â newid a datblygiadau tra’n gwarchod ein hamgylchedd naturiol. 

Aliniad gyda Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

 

 
3 – Egwyddorion fel Canllaw ar gyfer Aelodau 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] 
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4 – Cwestiynau Sgriwtini Allweddol 

 
1. Pa gynnydd a wnaed i wireddu'r amcan a nodwyd gan y Cyngor o ddatblygu 

cynllun tref / cymuned cyfunol ar gyfer Amlwch? 

2. A oes cynlluniau buddsoddi ar gyfer Biwmares? 
3. Mae ymgynghoriad ar y Cynllun Adfywio Ardal Amlwch yn digwydd dros yr  haf 

2018, Pa bryd bydd y cynllun wedi  eu gwblhau   a beth yw'r cyfnod rhagwelwyd ar 
gyfer eu gweithredu ? 

4.  O 2019 ymlaen, beth yw'r rhagolygon ar gyfer trefniadau ariannu ar gyfer adfywio   
drefi llai  ar Ynys Môn? 

 
 

 
5 – Cefndir / Cyd-destun 

 
 

5.1 CEFNDIR 
 

5.1.1 Gofynnwyd am adroddiad ar y mater yma gan y Pwyllgor Scriwtini 
Corfforiaethol yn dilyn ystyried Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2016/17 y 
Cyngor Sir. 

 

5.1.2 Nododd y Pwyllgor mai un o’r dyheadau a nodwyd gan y Cyngor oedd 
“gyrru adfywio cymunedol gan ddatblygu cynlluniau tref a chymuned 
cyfannol ar gyfer prif aneddiadau’r ynys gan flaenoriaethu Caergybi, 
Llangefni ac Amlwch”, a bod yr adroddiad perfformiad yn rhestru nifer o 
gyflawniadau yng Nghaergybi a Llangefni, ond nodwyd yn gywir nad oedd 
dim yn cael ei restru ar gyfer Amlwch. 

 

5.1.3 Nododd y Pwyllgor hefyd nad oedd cyfeiriad at gynlluniau adfywio 
cymunedol ar gyfer Biwmares, sef y brif dref yn ne ddwyrain yr Ynys. 

 

5.1.4 O ganlyniad, penderfynodd y Pwyllgor wahodd y Pennaeth Gwasanaeth ar 
gyfer Rheoleiddio a Datblygu Economaidd i adrodd i’r pwyllgor ar gynnydd 
y cynlluniau adfywio ar gyfer Amlwch fel anheddiad blaenoriaeth a enwir, a 
ph’un a oes unrhyw gynlluniau ar y gweill ar gyfer Biwmares. 

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 

 Cydweithio 

 Cynnwys 
[ffocws ar lesiant] 
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5.1.5 Oherwydd mai testun a ffocws y mater ydi adfywio, cytunodd cadeiryddion 
y ddau bwyllgor efo argymhelliad swyddogion mai priodol fyddai adrodd ar 
y mater yma i’r Pwyllgor Scriwtini Partneriaethau ac Adfywio. 

 
 

5.2 CYD-DESTUN – PUM TREF YNYS MÔN 
 

5.2.1 Mae gan bum tref gydnabyddedig Ynys Môn nodweddion gwahanol, ac 
mae hynny wedi cael effaith ar lefel buddsoddiad adfywio sector 
cyhoeddus ym mhob un ohonynt. Dengys y tabl isod y nodweddion 
allweddol sy’n gallu dylanwadu ar fuddsoddiadau o’r fath fel gwybodaeth 
gefndirol berthnasol ar gyfer y Pwyllgor. 

 
Tref Poblo 

gaeth 

Nifer yr 

Ardal- 

oedd 

Cynn- 

yrch 

Ehan- 

gach 

Haen Is 

(LSOA) 

LSOAau 

sydd 

ymysg yr 

20% 

mwyaf 

difrein 

tiedig yng 

Nghymru 

Poblogaeth 

ar incwm 

isel (data 

ardal 

adeiledig) 

Nifer yn 

hawlio 

budd dal 

cyflogaeth 

Dynodiadau 

Ardal 

Darged LlC 

Dynodiad 

Cynllun 

Datblygu Lleol 

ar y Cyd 

Caergybi 11,431 8 6 26% 380 Cymunedau’n 

Gyntaf a VVP 

yn ddiweddar 

Safleoedd 

Parth Menter 

Prif Borthladd 

Canolfan 
Gwasanaeth 
Trefol 
Canolfan 
Gyflogaeth 
Prif Ganolfan 
Siopa 

Llangefni 5,116 3 1 18% 90 Cymunedau’n 

Gyntaf yn 

ddiweddar 

Safleoedd 

Parth Menter 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Canolfan 

Gyflogaeth 

Prif Ganolfan 

Siopa 

Amlwch 3,849 2 0 19% 85 Cymunedau’n 

Gyntaf yn 

flaenorol 

Ger safle 

Parth Menter 

(Rhosgoch) 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Canolfan 

Gyflogaeth 

Porthaethwy 3,376 2 0 8% 40  Canolfan 

Wasanaeth Lleol 

Biwmares 1,804 1 0 Dim data – 
ni ddynodir 

15  Canolfan 

Wasanaeth Lleol 

    fel Ardal   

    Adeiledig   

 

5.2.2 Mae’r pum tref wedi elwa o fuddsoddiad cyfalaf adfywio yn y gorffennol 
megis wedi ei sicrhau gan y Cyngor gan Awdurdod Datblygu Cymru a 
rhaglenni Môn a Menai Llywodraeth Cymru. Mae’r atodiad yn cynnwys 
enghreifftiau o fuddsoddiadau cyfalaf diweddar yn Amlwch a Biwmares. 
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5.2.3 Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae prif arian cyfalaf adfywio LlC wedi 
cael ei dargedu’n fwy daearyddol, gyda LlC yn mynnu bod eu hadnoddau 
sy’n lleihau yn cael eu blaenoriaethu ar nifer llai o aneddiadau mwy 
strategol. Yn ddiweddar mae Caergybi a Llangefni wedi denu lefelau 
sylweddol o fuddsoddiad cyfalaf a bydd hynny’n parhau drwy arian LlC, yr 
UE a’r Loteri, ond mae’n profi yn anoddach i’r Cyngor i gael arian tebyg ar 
gyfer ei threfi llai / llai difreintiedig. 

 

5.2.4 Yn ddiweddar mae’r Pwyllgor Gwaith wedi cytuno y dylai swyddogion 
bwyso am arian ar gyfer trefi llai ac ardaloedd gwledig, a bydd hynny’n cael 
ei gysylltu â materion megis cau banciau. Mae rhaglenni ariannu gwledig 
yr UE yn parhau i gynnig cyfle i fuddsoddi mewn aneddiadau llai, ond yn 
gyffredinol mae’r cyllidebau hyn llai ee trwy gyllid LEADER, y Gronfa 
Datbygu Cymunedol Gwledig, a chronfa cynlluniau twristiaeth TAIS. 

 
 

5.3 CYNLLUNIAU ADFYWIO AMLWCH 
 

5.3.1 Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Amlwch wedi derbyn buddsoddiad 
cyfalaf sylweddol gan y sector cyhoeddus, a rhoddir manylion yn yr atodiad 
fel gwybodaeth gefndirol. Roedd llawer o fuddsoddiad cyfalaf yn 
gysylltiedig â Phorthladd Amlwch a menter y Deyrnas Gopr, a gwariwyd 
arian refeniw ar Cymunedau’n Gyntaf a Hyfforddiant Parys. Yn ogystal, 
cafwyd buddsoddiad cyhoeddus yn ddiweddar mewn tai cymdeithasol a 
chanolfan iechyd newydd. 

 

5.3.2 Mae’r tabl a ganlyn yn rhestru rhai o’r prif brosiectau / materion sydd ar y 
gweill neu sydd dan ystyriaeth ar gyfer Amlwch :- 

 Prosiect / Mater Disgrifiad Cryno  

Wylfa Newydd Mae angen blaen gynllunio ar gyfer effeithiau a 
chyfleoedd lleol ar Amlwch a rhannau eraill o Ogledd 
Ynys Môn. 

 

Safle Rhosgoch Hen fferm danciau gwag wedi ei gwerthu gan 
Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn i ddatblygwr 
preifat, erbyn hyn mae’r safle wedi’i ddynodi’n Barth 
Menter 

 

Rhaglen Ysgolion Yng nghyd-destun ysgol uwchradd restredig sydd 
angen gwelliannau cyfalaf ac sydd â llai o ddisgyblion 

 

Tai Gofal 
Ychwanegol 

Angen wedi ei nodi am ddarpariaeth tai gofal 
ychwanegol yn yr ardal, yn gysylltiedig â phoblogaeth 
sy’n heneiddio ac anghenion gofal 

 

Cefnogaeth 
Cyflogaeth 

Mae’r Ganolfan Waith a Cymunedau’n Gyntaf Môn yn 
darparu cyngor cyflogaeth a hyfforddiant a 
gwasanaethau cefnogi yn Amlwch 

 

Canolfan Hamdden Mae costau rhedeg y ganolfan yn uwch na’r incwm ac 
mae angen gwella effeithlonrwydd ynni'r adeilad 
ynghyd â gwelliannau eraill 
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Adeiladau Gwag Nifer o adeiladau gwag yng nghanol y dref, yn cynnwys 
hen gapeli a banciau wedi cau 

 

Harbwr Amlwch Posibilrwydd o ddefnyddio cronfa pysgodfeydd yr UE i 
ariannu gwelliannau 

 

Y Deyrnas Gopr Gwaith cloddio a chemegol wedi gadael problemau 
llygredd, nid yw buddion twristiaeth cystal â’r disgwyl 

 

Hen Safle Octel Mae adeilad yr hen waith cemegol, sy’n wag ac yn 
adfail, yn destun cynnig am brosiect yn ymwneud â 
nwy naturiol gan berchennog y safle 

 

Plotiau ac Unedau 
Diwydiannol 

CSYM yn ymchwilio i gyfleon posib i ddarparu plotiau 
diwydiannol ac unedau busnes i’w rhentu 

 

 
 

5.3.3 O ran targedau perfformiad blwyddyn ariannol 2016/17, cafwyd rhai 
llwyddiannau mewn perthynas ag Amlwch y gellid bod wedi eu cynnwys yn 
yr adroddiad perfformiad blynyddol, sef paratoi dwy fid lwyddiannus am 
gyllid adfywio yn ymwneud ag Amlwch fydd yn cael eu cyflenwi mewn 
blynyddoedd ariannol dilynol. Roedd un yn wnwneud a sicrhau cyllid NDA/ 
Magnox, a’r llall oedd sicrhau cyllid LLC ar gyfer benthyciadau trefol. 

 

5.3.4 Yn dilyn cyflwyno bid ym mis Medi 2016, cadarnhawyd ym mis Ionawr 
2017 fod y Cyngor Sir wedi llwyddo i sicrhau £250,000 gan Lywodraeth 
Cymru i ariannu benthyciadau sy’n rhaid ei had-dalu i gefnogi buddsoddiad 
mewn eiddo canol tref yn Amlwch, Llangefni a Chaergybi dros gyfnod o 15 
mlynedd. Rhoddir blaenoriaeth i gefnogi buddsoddiad preifat i adnewyddu 
a dod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd, ac mae sawl adeilad fel hyn yn 
Amlwch. 

 
 

5.4 CYNLLUN ADFYWIO I ARDAL AMLWCH 

5.4.1 Yn dilyn cyflwyno bid ym mis Hydref 2016, cadarnhawyd ym mis Ionawr 
2017 fod swm o £100,000 wedi ei sicrhau gan yr Awdurdod Dadgomisiynu 
Niwclear i gyflwyno pecyn o bedwar prosiect adfywio economaidd yn Ynys 
Môn. Un o’r prosiectau hyn yw paratoi cynllun ardal yn gysylltiedig ag 
effaith cau’r orsaf bŵer bresennol 

 
5.4.2 Nod y cynllun yw darparu dogfen weledol ddeniadol sy’n nodi gwelliannau 

y gellir eu cyflenwi ar gyfer ardal Amlwch yn seiliedig ar ymgysylltu â 
chymunedau lleol ynglŷn â’u blaenoriaethau. Bydd y Cynllun Lle yn tynnu 
ar amodau gwaelodlin presennol i ddarparu rhestr gytunedig o anghenion 
buddsoddi a blaenoriaethau lleol. 

 

5.4.3 Mae’n rhaid i’r cynllun yma gydweddu â Chynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
Gwynedd ac Ynys Môn a fabwysiadwyd ym mis Gorffennaf 2017 a cafodd 
Canllawiau Cynllunio Atodol diwygiedig Wylfa Newydd eu mabwysiadu gan 
y Cyngor Llawn yn mis Mai 2018. Mae’r dogfennau hyn yn gosod y 
fframwaith cynllunio ar gyfer Gogledd Ynys Môn a’r weledigaeth gyffredinol 

Tudalen 19



Adroddiad Pwyllgor Scriwtini 19.6.2018 
6 

 

 

ar gyfer delio ag effeithiau Wylfa Newydd. Yn fwy cyffredinol, bydd rhaid i’r 
cynllun adlewyrchu gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

 

5.4.4 Bwriedir ymgynghori ar y cynllun adfywio gydag aelodau lleol, 
cynrychiolwyr cymunedol, ac yna gyda’r cyhoedd ac eraill yn ystod haf 
2018 drwy gyfrwng llwyfannau cyfryngau cymdeithasol amrywiol a chynnal 
digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd yn Amlwch. 

 

5.4.5 Mae’r Cyngor Sir a Medrwn Mon wedi cynnal dau weithdy yn ddiweddar 
efo cynghorau tref a chymuned ar Ynys Mon ynglŷn a darparu 
gwasanaethau cyhoeddus lleol integredig dan y teitl ‘Cynllunio Lle’. Fe 
gytunwyd y byddai ward etholiadol Twrcelyn yn un o’r ardaloedd cyntaf ble 
bydd hyn yn digwydd, ac mae cyfarfod wedi ei drefnu yn Amlwch ar 31 Mai 
i drafod hyn fydd yn cynnwys aelodau lleol a cynrychiolwyr cymunedol. 
Bydd y bwriad i greu cynllun adfywio i ardal Amlwch yn cael ei gyplysu a’r 
gwaith partneriaeth ardal yma, sydd yn cael ei ddatblygu ar draws y sir, ac 
mae trafodaethau wedi digwydd efo Menter Mon ar sut y byddwn yn 
cydweithio ac ychwanegu gwerth. 

 

5.4.6 Mae’n bosib y gallai cynlluniau adfywio lleol cyffelyb ddilyn yn y dyfodol ar 
gyfer ardaloedd eraill yn Ynys Môn, ond byddai hynny’n amodol ar gael 
digon o staff ac adnoddau i wneud hynny. 

 
 

5.5 CYNLLUNIAU ADFYWIO BIWMARES 

 
5.5.1 Biwmares yw tref leiaf Ynys Môn o ran poblogaeth. Nid yw’r darlun 

ystadegol cyffredinol yn un difreintiedig / tlawd, ond yn amlwg mae pocedi 

o incwm isel yn y dref a gerllaw. Mae’r dref wedi derbyn buddsoddiad 

sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, arian grant yn bennaf, yn 

arbennig gwelliannau i’r pier a gwaith atal / lliniaru llifogydd. Rhestrir 

enghreifftiau o fuddsoddiadau cyfalaf diweddar yn yr atodiad. 

 
5.5.2 Mae’r tabl a ganlyn yn rhestru rhai o’r prif brosiectau / materion sydd ar y 

gweill neu dan ystyriaeth ar gyfer Biwmares :- 

 Prosiect / Mater Disgrifiad Cryno  

Cwlwm Seiriol Prosiect Menter Môn wedi ei ariannu gan y Loteri Fawr 

yn digwydd ar hyn o bryd i wella iechyd a llesiant 

dalgylch Biwmares (£1.1m dros 7 mlynedd) 

 

Safle Treftadaeth y 

Byd 

Yn ddiweddar mabwysiadwyd Cynllun Rheoli a 

Chynllun Gweithredu Safleoedd Treftadaeth y Byd wedi 

ei ddiweddaru ar gyfer cestyll y Brenin Edward I yng 

Ngwynedd, yn cynnwys Castell Biwmares 
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 Trosglwyddo 

Asedau Treftadaeth 

Cynllun i drosglwyddo’r Carchar a’r Llys i reolaeth y 

cyngor tref, a’r angen am fuddsoddiad cyfalaf 

 

Rhaglen Ysgolion Mae cynigion rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar 

Hugain yn effeithio ar Ysgol Gynradd Biwmares sydd 

wedi gweld gostyngiad yn niferoedd disgyblion ac mae 

angen gwelliannau cyfalaf sylweddol i’r adeilad 

 

Tai Gwyliau/ Ail 

Gartrefi 

Mae galw sylweddol ar gyfer tai gwyliau/ ail gartrefi yn 

yr ardal sydd yn effeithio ar y farchnad dai i bobl lleol 

 

Tai Gofal 

Ychwanegol 

Nodwyd yr angen am ddarpariaeth tai gofal 

ychwanegol yn yr ardal, yn gysylltiedig â phoblogaeth 

sy’n heneiddio ac anghenion gofal 

 

Ffordd Arfordirol yr 

A545 

Tirlithriadau rheolaidd yn effeithio ar y brif ffordd i 

Fiwmares, ac yn golygu bod angen gwella’r ffordd 

 

Problemau Llifogydd Mae rhai materion llifogydd yn parhau, gyda chynllun 

arfaethedig Rhan 2, gwerth £1.6m, yn amodol ar 

Lywodraeth Cymru’n cymeradwyo grant 

 

Traffig/Parcio Problemau’n ymwneud â strydoedd cul a galw parcio  

Safleoedd 

Adfeiliedig 

Mae hen adeilad y clwb cymdeithasol a safle 

diwydiannol Lairds yn Llanfaes yn wag / yn safleoedd 

adfeiliedig a blêr 

 

 
5.5.3 Ar hyn o bryd nid oes digon o staff ac adnoddau ar gael i ddatblygu cynllun 

adfywio ar gyfer yr ardal yn y dyfodol agos, ond adolygir hyn yn sgil gwersi 

a ddysgir o gynllun ardal Amlwch. Ar wahân i hynny, mae cyfleoedd posib i 

ddatblygu prosiectau a chynlluniau unigol fydd o fudd i’r ardal yn cael eu 

hystyried, ar y cyd â gwasanaethau perthnasol o fewn y Cyngor a 

sefydliadau eraill. 

 
5.6 Argymhellion 

 
5.6.1 Dengys yr adroddiad hwn fod y broses o baratoi cynllun adfywio ar gyfer 

Amlwch ar y gweill, a gwnaed ceisiadau llwyddiannus am arian, ac mae 

cynlluniau ar y gweill i ymgysylltu â rhanddeiliaid. 

 
5.6.2 Yn ogystal, mae’r adroddiad yn dangos fod nifer o brosiectau a materion 

dan ystyriaeth ym Miwmares. 

 

6 – Asesiad Effaith Cydraddoldeb [yn cynnwys effaith ar yr iaith Gymraeg] 

 
Bydd cynllun adfywio ardal Amlwch yn cynnwys asesiad effaith cydraddoldeb. 

Tudalen 21



Adroddiad Pwyllgor Scriwtini 19.6.2018 
8 

 

 

7 – Oblygiadau Ariannol 

 
Mae arian i dalu am staff a chefnogaeth dechnegol yn ei le (diolch i’r Awdurdod 

Dadgomisiynu Niwclear/Magnox) er mwyn paratoi cynllun adfywio ar gyfer ardal Amlwch. 

Nid oes capasiti / adnoddau digonol mewn lle ar hyn o bryd i baratoi cynlluniau tebyg ar 

gyfer ardaloedd eraill yn Ynys Môn yn y dyfodol agos. 

 

 

 
8 – Atodiad: 

 

Enghreifftiau o Fuddsoddiad Cyfalaf Cyhoeddus Arwyddocaol Diweddar yn 
Amlwch 

 

- Biniau Copr Porth Amlwch a Llofft Hwyliau : £1.6m 
- Sgwâr Porth Amlwch ac Ardal yr Harbwr : £800k 
- Llithrfeydd a Waliau Harbwr Porth Amlwch : £320k 
- Prosiect Teyrnas Gopr y Cynllun Datblygu Gwledig : £200k 
- Llwybr Seiclo Lon Las Copr y Cynllun Datblygu Gwledig : £132k 
- Gwella’r Llyfrgell : £80k 
- Gosod Pafin yng Nghanol y Dref : £70k 
- Canolfan Iechyd Ardal newydd wedi’i adeiladu gan y Bwrdd Iechyd 
- Grantiau a benthyciadau gwella tai : £185k 
- Adeiladu Tai Cymdeithasol newydd : adeiladwyr 18 uned 
- Gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd ar dai cyngor : ailweiriwyd 195 o 

unedau, gwelliannau i 175 o geginau, gwelliannau i 170 o ystafelloedd 
ymolchi, uwchraddiwyd 144 o foeleri nwy 

 

Enghreifftiau o Fuddsoddiad Cyfalaf Cyhoeddus Arwyddocaol Diweddar ym 
Miwmares 

 

- Gwella Pier Biwmares : £1.9m 
- Rhan 1 gwaith atal llifogydd Biwmares : £1.77m 
- Sefydlogi tir ger y Fynwent : £180k 
- Astudiaethau technegol ffordd yr A545 : £50k 
- Gwelliannau i wal y môr : £10k 
- Grantiau a benthyciadau gwella tai : £65k 
- Cynllun ardal chwarae Thomas Close 
- Grantiau busnes i nifer o brosiectau sector preifat 
- Gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd ar dai cyngor : ailweiriwyd 58 o 

unedau, gwelliannau i 107 o ystafelloedd ymolchi, gosodwyd 45 o foeleri 
nwy 

 
ON – Ffigyrau bras yw’r ffigyrau gwariant 
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9 – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad i gael rhagor o wybodaeth): 

 
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Welsh- 

Index-of-Multiple-Deprivation/WIMD-2014/wimd2014 

 
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Welsh- 

Index-of-Multiple-Deprivation/WIMD-Indicator-Analysis/wimd-indicator-built-up-area 
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1 – Argymhelliad/Argymhellion  

Gofynnir i’r Pwyllgor nodi a chefnogi: 

 

A1 Y gwaith craffu ar bartneriaethau allweddol a gwblhawyd yn 2017/18 

 

A2 Nodweddion craffu effeithiol ar bartneriaethau (trafodir ym mharagraff 5.6 yr 

adroddiad) fel sail i ddatblygu ymhellach ein trefniadau craffu lleol 

 

A3 Y partneriaethau allweddol a nodwyd (ym mharagraff 5.9 yr adroddiad) i dderbyn 

blaenoriaeth ym mlaen raglen waith y Pwyllgor, dros gyfnod o 2-3 mlynedd 

 

A4 Y camau arfaethedig nesaf, fel y manylir arnynt ym mharagraff 5.9 yr adroddiad. 

 

 
 

2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Eraill 

Bydd y ffrwd waith hon yn cyfrannu’n sylweddol at un o brif themâu Cynllun y Cyngor 

2017/2022 sef – uchelgais y Cyngor i weithio gyda phobl Ynys Môn, ein cymunedau a’n 

partneriaid er mwyn sicrhau gwasanaethau o safon uchel fydd yn gwella ansawdd bywyd 

i bawb ar yr Ynys. 
 

 

3 – Egwyddorion fel canllaw ar gyfer Sgriwtini  
Er mwyn cynorthwyo Aelodau wrth 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] 

 

CYNGOR SIR YNYS MȎN 
Templed Adroddiad Sgriwtini  

 

Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 

Dyddiad: 19 Mehefin 2018 

Pwnc: Craffu ar Bartneriaethau 

Pwrpas yr Adroddiad: 1. Cyflwyno trosolwg o waith y Pwyllgor rhwng mis 
Mai 2017 a mis Mai 2018 

2. Ystyried blaen raglen waith y Pwyllgor ar gyfer 
2018/19 

Cadeirydd Sgriwtini: Y Cynghorydd Gwilym Jones 

Aelod(au) Portffolio: Y Cynghorydd Dafydd Rhys Thomas, Aelod Portffolio 
Gwasanaethau Corfforaethol 

Pennaeth Gwasanaeth: Annwen Morgan, Prif Weithredwr Cynorthwyol 
(Partneriaethau, Cymuned a Gwella Gwasanaethau) 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn:  
E-bost: 

Anwen Davies / Geraint Wyn Roberts 
01248 752039 
geraintroberts@ynysmon.gov.uk 

Aelodau Lleol: Amherthnasol 
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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 

 Cydweithio 

 Cynnwys 
[ffocws ar lesiant] 
 

 

 

4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol   

1. A yw’r tabl sydd wedi’i gynnwys yn yr adroddiad (paragraff 5.9) yn nodi 

cydbwysedd teg o bartneriaethau? 

2. A ydych yn fodlon fod yr adroddiad yn cynnig ffordd gadarn ymlaen i graffu ar 

bartneriaethau a llunio blaen raglen waith y Pwyllgor? 

3. A oes gan y Pwyllgor unrhyw safbwyntiau ynglŷn â blaenoriaethu partneriaethau i 

graffu arnynt. 

4. A oes gan yr Aelodau unrhyw safbwyntiau cyffredinol eraill wrth symud ymlaen 

â’n gwaith craffu ar bartneriaethau yn ystod 2018/19 a thu hwnt? 

 

5 –  Cefndir / Cyd-destun 

 

CEFNDIR 

 

5.1 Mae gweithio mewn partneriaeth wedi dod yn rhan bwysig o arferion gwaith yr 

Awdurdod, ac mae’n cryfhau gallu’r Awdurdod i ddarparu gwasanaethau. Er y gall 

gweithio mewn partneriaeth ddod â buddion sylweddol, megis ymateb i heriau 

cymhleth, cynnig hyblygrwydd ac adnoddau ychwanegol wrth ddarparu gwasanaeth, 

nid yw’n hawdd bob amser ac mae’n gallu cario risgiau sylweddol, yn arbennig o ran 

cynaliadwyedd a chost effeithiolrwydd. Mae nifer o adroddiadau yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf1 wedi tynnu sylw at yr angen i wella a chryfhau craffu ar 

drefniadau partneriaeth mewn gwasanaethau cyhoeddus. 

 

5.2 Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015: Mae Deddf Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 (y Ddeddf) yn atgyfnerthu’r angen i gryfhau 

craffu ar bartneriaethau. Mae’r Ddeddf yn rhoi lle blaenllaw i gynaliadwyedd yn y 

modd y mae gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu cynllunio a’u darparu, ac yn rhoi 

pwyslais ar gyrff cyhoeddus yn gweithio mewn partneriaeth er mwyn sicrhau gwell 

canlyniadau yn awr ac yn y dyfodol. Yn ogystal, dylai ein trefniadau lleol ddatblygu 

                                                           
1 Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus (Llywodraeth Cymru, Ionawr 2014), 
Canllawiau ar gyfer Pwyllgorau Craffu Awdurdodau Lleol ar graffu ar Fyrddau Gwasanaethau Cyhoeddus (Awst, 
2017) a Cryfhau Llywodraeth Leol: Cyflawni dros ein Pobl (Mawrth, 2018)  
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mewn modd sy’n dangos ymrwymiad i Egwyddor Datblygu Cynaliadwy y Ddeddf 

Llesiant. Golyga hynny: 

 

Gweithredu mewn modd sy’n ceisio sicrhau fod anghenion y presennol yn cael eu 

bodloni heb gyfaddawdu ar allu cenedlaethau’r dyfodol i gwrdd â’u hanghenion eu 

hunain 

 

Felly, dylai trefniadau monitro a chraffu cadarn mewn perthynas â gweithio mewn 

partneriaeth ychwanegu gwerth at ein gwaith partneriaeth yn lleol. 

 

 

CYD-DESTUN 

 

5.3 Mae gan Gyngor Sir Ynys Môn brofiad helaeth o weithio mewn partneriaeth, boed 

hynny ar lefel leol, ranbarthol neu genedlaethol. Gyda phwysau cynyddol ar arian 

cyhoeddus, mae’r Cyngor wedi rhoi canllawiau clir mewn lle ar gyfer penderfynu pa 

bryd y dylid sefydlu partneriaethau, pa wasanaeth(au) a deilliannau y disgwylir o 

unrhyw bartneriaeth a bod rheolaeth gadarn o’r berthynas er mwyn: 

 Ein galluogi i gyflawni Cynllun y Cyngor a’n blaenoriaethau strategol. Hefyd, i 

wella’r profiad a chanlyniadau i unigolion sy’n defnyddio ein gwasanaethau. 

 Rhoi tystiolaeth o werth am arian neu gost effeithlonrwydd yn ein buddsoddiadau 

i’r dyfodol a sicrhau deilliannau clir a mesuradwy. 

 Ymateb i risgiau partneriaeth a sicrhau bod meysydd datblygu’n cael sylw. 

 Sicrhau eglurdeb ynglŷn ag atebolrwydd a threfniadau monitro. 

 Nodi unrhyw gyfleoedd i resymoli partneriaethau a sicrhau fod trefn glir yn bodoli 

ar gyfer dod ag unrhyw drefniadau i ben. 

 

Mae’r maes gwaith hwn yn canolbwyntio ar bartneriaethau ble mae’r Cyngor yn dewis 

cydweithio gyda chyrff eraill yn y sector preifat, cyhoeddus neu wirfoddol. Nid yw’n 

ystyried y cysylltiadau a wneir drwy’r broses gaffael2.  

 

5.4 Ar 14 Mawrth 2016, cymeradwyodd y Pwyllgor Gwaith Ddogfen Bolisi Partneriaethau 

Corfforaethol fel sylfaen i’n gwaith partneriaeth a hefyd fel fframwaith i drefniadau 

monitro partneriaethau. Yn y polisi, diffinnir partneriaethau fel: 

“Trefniant cydweithio lle mae’r partneriaid yn gyrff annibynnol, yn cytuno i gydweithio i 

gyrraedd nod cyffredin o wydnwch cymunedol ac i gyflawni hynny, yn creu 

strwythur neu broses sefydliadol a rhaglen y cytunwyd arni.” 

 

CRAFFU AR BARTNERIAETHAU 

 

5.5 Argymhellir y dylai un o amcanion allweddol craffu ar bartneriaethau ganolbwyntio ar 

ddarparu her adeiladol a chyfle i ddysgu a hunan-fyfyrio yn hytrach na dal i gyfrif yn 

unig.3 

                                                           
2 Sefyllfa lle byddai’r Cyngor yn rhoi cyfle i amrywiaeth o sefydliadau neu unigolion ddarparu eu gwasanaethau 
at ddiben benodol drwy broses gystadleuol gyda’r Cyngor yn dewis un darparwr ac yn cadarnhau’r trefniadau 
drwy gytundeb 
3 Canllawiau ar gyfer Pwyllgorau Sgriwtini Llywodraeth Leol ar graffu ar Fyrddau Gwasanaethau Lleol 
(Llywodraeth Cymru, Awst 2017) 
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5.6 Nodweddion craffu effeithiol ar bartneriaethau: mae ymchwil cenedlaethol4 wedi 

nodi fod trefniadau craffu ar bartneriaethau yn effeithiol pan fydd y nodweddion a 

ganlyn mewn lle: 

 Mae craffu yn “ffrind beirniadol” ar gyfer hyrwyddo cydweithio 

 Mae Aelodau’n gwneud gwaith monitro perfformiad fel rhan o’u rôl fel arweinwyr 

cymunedol (o safbwynt y dinesydd) 

 Mae’n fodd o asesu cymhlethdodau gweithio mewn partneriaeth 

 Mae’n canolbwyntio ar wella trefniadau partneriaeth a sicrhau’r deilliannau cywir 

ar gyfer dinasyddion 

 Mae’n dal Aelodau sy’n eistedd ar brif bartneriaethau i gyfrif. 

 

DATGANIAD SEFYLLFA 

 

5.7 Cofrestr Partneriaethau Corfforaethol: mae’r Cyngor yn cadw Cofrestr o’r holl 

bartneriaethau allweddol ac mae’n cael ei adolygu’n rheolaidd. 

 

5.8 Mae cyfrifoldebau’r Pwyllgor hwn yn cynnwys trefniadau partneriaeth lleol a 

rhanbarthol. Mae ATODIAD 1 yn crynhoi manylion y Partneriaethau y craffodd y 

Pwyllgor hwn arnynt yn ystod 2017/18. 

 

5.9 Blaen Raglen Waith 2018/19: mae angen rheoli’r dasg o graffu ar bartneriaethau a 

chanolbwyntio ar y prif bartneriaethau strategol sy’n galluogi’r Cyngor i gyflawni ei 

amcanion a’i flaenoriaethau. Er mwyn ychwanegu gwerth, bydd rhaid i’n trefniadau 

craffu ar bartneriaethau fod yn amserol ac yn gymesur. O ganlyniad, argymhellir bod 

blaen raglen waith y Pwyllgor hwn yn rhoi blaenoriaeth i gydbwysedd priodol o 

bartneriaethau strategol a gweithredol allweddol i gynnwys y canlynol: 

 

Enw’r 
Bartneriaeth 

Swyddog 
Arweiniol 

Ffocws Sgriwtini Amserlen Sylwadau 
Cyffredinol 

Paertneriaethau Strategol Allweddol  

Bwrdd 
Gwasanaethau 
Cyhoeddus 
(BGC) 

Prif Weithredwr  Trefniadau 
llywodraethu 

 Asesiad a chynllun 
llesiant 

 Cynnydd y 
cynlluniau 
gweithredu 

 

Craffu 
cychwynnol 
ar strwythur 
llywodraethu 
a chyflenwi'r 
BGC – 13 
Tachwedd 
2018 

Disgwyliad 
cenedlaethol a 
amlinellir yng 
nghanllawiau 
Llywodraeth 
Cymru5  

Craffu ar 
gynnydd o 
ran 
cyflenwi’r 
Cynllun 
Llesiant –  8 
Mawrth, 
2019 

                                                           
4 Comisiwn ar Lywodraethu a Darparu Gwasanaethau Cyhoeddus (Llywodraeth Cymru, Ionawr 2014) 
5 Canllawiau ar gyfer Pwyllgorau Sgriwtini Llywodraeth Leol ar graffu ar Fyrddau Gwasanaeth Cyhoeddus (Awst, 
2017) 
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Craffu ar 
Adroddiad 
Blynyddol y 
BGC – 
Mehefin, 
2019 

Partneriaeth 
Diogelwch 
Cymunedol 
(PDC) 

Prif Weithredwr 
Cynorthwyol 
(Partneriaeth, 
Cymuned a 
Gwella 
Gwasanaethau) 

Craffu ar waith 
partneriaeth yn hytrach 
na gwaith y cyrff unigol 
drwy Adroddiad 
Blynyddol y PDC, drwy: 

 Graffu ar 
gyflawniadau’r 
flwyddyn flaenorol 

 Herio 
blaenoriaethau i’r 
dyfodol 

24 Medi, 
2018 

Sicrhau fod y 
bartneriaeth yn 
cwrdd â’i 
ddyletswyddau 
o dan 
Adrannau 19 a 
20, Deddf 
Cyfiawnder 
Troseddol a’r 
Heddlu 2006 
 

Bwrdd Diogelu 
Gogledd 
Cymru  

Prif Weithredwr 
Cynorthwyol 
(Llywodraethu a 
Thrawsnewid 
Prosesau 
Busnes) 
 

Craffu ar drefniadau 
llywodraethu, cyflenwi a 
pherfformiad trefniadau 
rhanbarthol 

I’w 
gadarnhau 

Deddf 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
a Llesiant 
2014 

Gwasanaeth 
Gwella 
Ysgolion GwE 

Pennaeth Dysgu Craffu ar Adroddiad 
Blynyddol y consortiwm 
er mwyn: 
 

 Cefnogi GwE i 
ddatblygu 
cynlluniau busnes 
a sicrhau fod 
cynlluniau yn rhoi 
ystyriaeth i 
anghenion 
ysgolion lleol 

 Gwella craffu ar 
drefniadau rheoli 
perfformiad  

 Sicrhau fod 
amrywiaeth o 
strategaethau 
mewn lle i 
gynorthwyo 
ysgolion i wella. 

Hydref neu 
5/2/19  

Disgwyliad 
cenedlaethol 
fod 
awdurdodau 
lleol yn craffu 
ar gonsortia 
addysg 
rhanbarthol 
 

Bwrdd 
Partneriaeth 
Gogledd 
Cymru (Iechyd 
a 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol) 
 

Prif Weithredwr 
Cynorthwyol 
(Llywodraethu a 
Thrawsnewid 
Proses Busnes) 

Adroddiad Blynyddol y 
Bwrdd Partneriaeth 
Rhanbarthol:  

 Craffu ar 
gyflawniadau’r 
flwyddyn flaenorol 

 Herio 
blaenoriaethau ar 
gyfer y flwyddyn 
sydd i ddod 

24 Medi, 
2018 

Adran 9, Deddf 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol 
a Llesiant 
2014 
 

Partneriaeth 
Anghenion 
Dysgu 
Ychwanegol a 
Chynhwysiad 

Pennaeth Dysgu Adroddiad cynnydd i 
graffu ar: 

 cyflenwi a 
pherfformiad 

13 
Tachwedd ( 
pob 6 mis) 

Partneriaeth 
Cyflenwi 
Gwasanaeth 
gyda Chyngor 
Gwynedd 
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 blaenoriaethau ar 
gyfer y cyfnod 
nesaf  

Gwaith 
partneriaeth 
lleol - BIPBC 
 

Prif Weithredwr 
Cynorthwyol 
(Llywodraethu a 
Thrawsnewid 
Prosesau 
Busnes) 

Craffu ar waith 
partneriaeth lleol gyda’r 
Bwrdd Iechyd  

I’w 
gadarnhau 

Aelod statudol 
o’r BGC (Deddf 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol 2015)  
 

Gwasanaeth 
Tân ac Achub 
Gogledd 
Cymru 

 Prif Weithredwr 

Cynorthwyol 

(Partneriaethau, 

Cymuned a 

Gwella 

Gwasanaeth) 

 

Craffu ar waith 
partneriaeth lleol gyda’r 
Gwasanaeth Tân ac 
Achub 

I’w 
gadarnhau 

Aelod statudol 
o’r BGC (Deddf 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol 2015) 

Cyfoeth 
Naturiol Cymru 

Head of 

Highways, Waste 

& Property 

 

Craffu ar waith 
partneriaeth lleol gyda 
Cyfoeth Naturiol Cymru 

I’w 
gadarnhau 

Aelod statudol 
o’r BGC (Deddf 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol 2015)  

Comisiynydd 
Heddlu a 
Throsedd 
Gogledd 
Cymru / 
Heddlu 
Gogledd 
Cymru 

Prif Weithredwr 
Cynorthwyol 
(Partneriaethau, 
Cymuned a 
Gwella 
Gwasanaethau) 

Craffu ar waith 
partneriaeth lleol gyda 
Heddlu Gogledd Cymru 

I’w 
gadarnhau 

Mae’r 
Comisiynydd 
Heddlu a 
Throsedd yn 
monitro sut 
mae’r Heddlu 
ac eraill yn 
gweithredu 
“Cynllun 
Heddlu a 
Throsedd 
2017/2021” 
(Gogledd 
Cymru) 

Bid Twf 
Gogledd 
Cymru 

Pennaeth 
Rheoleiddio a 
Datblygu 
Economaidd 

Sicrhau bod y Bwrdd yn 

ymgymryd â'i rôl o greu 

cyfleoedd cyflogaeth a 

gwella cysylltiadau 

trafnidiaeth a 

chysylltedd digidol yng 

Ngogledd Cymru ac 

Ynys Môn. 

 

I’w 
gadarnhau  

Mae 

Cynghorau 

Gogledd 

Cymru wedi 

ffurfio Bwrdd 

Twf Gogledd 

Cymru i 

gwblhau'r 

fargen dwf a 

rheoli'r broses 

o'i chyflawni 

unwaith y 

cytunir arni 

gyda dwy 

Lywodraeth y 

DU a 

Llywodraeth 

Cymru. Mae'r 

corff newydd 

yn gyd-

bwyllgor 

awdurdod lleol 

gyda 
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chynrychiolwyr 

partneriaid 

allweddol. 

Partneriaethau Eraill  

Cymunedau’n 
Gyntaf 

Pennaeth Tai Craffu ar yr Adroddiad 
Blynyddol er mwyn cael 
sicrwydd ynglŷn â 
threfniadau 
llywodraethu cadarn a 
chyflenwi prosiectau a 
rhaglenni gan 
Cymunedau Ymlaen 
Môn Cyf 

19 Mehefin, 
2018 

Mae 
Cymunedau 
Ymlaen Môn 
Cyf yn darparu 
rhaglenni 
gwaddol 
Cymunedau’n 
Gyntaf ar ran y 
Cyngor 

Cynllunio 
Argyfwng 
Rhanbarthol  
Gogledd 
Cymru 
 

Pennaeth y 
Gwasanaethau 
Democrataidd 

Cadernid y gwasanaeth 
rhanbarthol i 
gynorthwyo’r Cyngor i 
ddelio ag argyfyngau o 
ganlyniad i dywydd 
garw, damwain 
drafnidiaeth neu 
ddiwydiannol, llygredd 
dŵr neu ymosodiad 
terfysgol 
 
 

24 Medi 
2018 

Deddf 
Argyfyngau 
Sifil Posibl 
2004 

Bwrdd 
Uchelgais 
Gogledd 
Cymru 

Pennaeth 
Rheoleiddio a 
Datblygu 
Economaidd  

Sicrhau fod y Bwrdd yn 
ymgymryd â’i rôl fel y 
Bartneriaeth Dysgu a 
Sgiliau ar gyfer 
Gogledd Cymru. 
Rhagwelir y bydd gan y 
Bwrdd gynrychiolydd ar 
y Cyd Bwyllgor sy’n 
gweithredu Bid Twf 
Gogledd Cymru 

I’w 
gadarnhau 

Disgwyliad 
cenedlaethol y 
bydd 
awdurdodau’n 
craffu ar 
bartneriaethau 
rhanbarthol 

Medrwn Mȏn Prif Weithredwr 

Cynorthwyol 

(Partneriaethau, 

Cymuned a 

Gwella 

Gwasanaeth) 

 

Adroddiad Blynyddol y 
sefydliad er mwyn: 

 craffu ar 
gyflawniadau’r 
flwyddyn flaenorol 

 herio 
blaenoriaethau ar 
gyfer y flwyddyn i 
ddod 

I’w 
gadarnhau 

 

Menter Mȏn Prif Weithredwr 

Cynorthwyol 

(Partneriaethau, 

Cymuned a 

Gwella 

Gwasanaeth) 

 
 

Adroddiad Blynyddol y 
sefydliad er mwyn: 

 craffu ar 
gyflawniadau’r 
flwyddyn flaenorol 

 herio 
blaenoriaethau ar 
gyfer y flwyddyn i 
ddod 

I’w 
gadarnhau 

 

Cynnal Pennaeth Dysgu Craffu ar berfformiad a 
gwerth am arian 

I’w 
gadarnhau 

 

Canolfan 
Gerdd William 
Mathias 

Pennaeth Dysgu Craffu ar berfformiad a 
gwerth am arian 

Maes o law  
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Y camau nesaf: 

Bydd angen sefydlu fframwaith i gefnogi'r broses o roi'r rhaglen ddiwygiedig hon ar waith 

ar gyfer craffu ar bartneriaethau, gan gynnwys: 

• Cynllun gweithredu lefel uchel i alluogi'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio i 

flaenoriaethu ei flaenraglen waith ar gyfer 2018/19 a thu hwnt 

• Sesiwn datblygu aelodau ar waith craffu partneriaeth effeithiol 

• Datblygu rhestr wirio o gwestiynau allweddol i'r aelodau craffu arnynt wrth graffu ar 

weithio mewn partneriaeth 

• Diweddariadau cyfnodol i aelodau etholedig ar graffu mewn partneriaeth drwy sesiynau 

briffio misol i Aelodau 

• Dwyn Aelodau sy'n eistedd ar bartneriaethau allweddol i gyfrif. 

 

 

 
 
 

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

- 

 

7 – Goblygiadau Ariannol 

- 

 
 

8 – Atodiadau  

1. Rhestr o’r Partneriaethau Strategol Allweddol y craffwyd arnynt yn 2017/18. 

 
 

9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 

bellach os gwelwch yn dda): 

- 

 
 

ATODIAD 1 
 

(Rhestr o Bartneriaethau strategol allweddol gafodd eu monitro yn ystod 
2017/18) 
 

Adroddiad Blynyddol Cymunedau’n Gyntaf (27/6/17) 
 
Tair thema allweddol y Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf yw Cymunedau Llewyrchus, Cymunedau 
Dysgu a Chymunedau Iach. Yn Ynys Môn mae’r ddarpariaeth wedi canolbwyntio’n bennaf ar 
themâu Llewyrchus a Dysgu gydag amrywiaeth o weithgareddau yn canolbwyntio ar wella 
sgiliau a symud y rhai sydd bellaf i ffwrdd o’r farchnad lafar yn ôl i waith. 
 
Ym mis Chwefror 2017, cyhoeddodd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gymunedau a Phlant y 
byddai’r Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf yn cael ei dirwyn i ben erbyn mis Mawrth 2018. Bydd 
Llywodraeth Cymru’n cyflwyno Cronfa Waddol o fis Ebrill 2018 er mwyn galluogi rhai o 
brosiectau mwyaf effeithiol Cymunedau’n Gyntaf i barhau. Mae gan y Cyngor, fel y Bwrdd 
Cyflenwi Arweiniol, gysylltiad agos â’r Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf a bydd rhaid monitro’n 

Tudalen 32



 
9 

 

rheolaidd er mwyn sicrhau fod Cymunedau’n Gyntaf yn derbyn cefnogaeth a bod y rhaglen yn 
parhau i gyflawni ei gweledigaeth ar gyfer y dyfodol. 
 
Cafodd y Pwyllgor gyfle i ofyn cwestiynau i aelodau o Cymunedau’n Gyntaf Môn Cyf ynglŷn â’u 
cynlluniau presennol a’u cynlluniau ar gyfer y dyfodol. 
 
 

Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid (27/6/17) 
 

Y rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid oedd fframwaith adfywio trefol Llywodraeth 
Cymru, a oedd yn sail ar gyfer dyrannu £100m o arian cyfalaf yn ystod y cyfnod Ebrill 2014 – 
Mawrth 2017. Gwahoddwyd pob awdurdod lleol yng Nghymru i gyflwyno cynigion amlinellol ar 
gyfer derbyn y grant Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid a llwyddodd Caergybi i ddenu 
dyraniad grant o £7.49m o arian cyfalaf dros dair blynedd. 
 
Mae’r rhaglen yn seiliedig ar anghenion a chyfleoedd o dan dair thema sy’n adlewyrchu 
blaenoriaethau polisi Llywodraeth Cymru h.y. Cartrefi, Llefydd a Phobl. Mae Llywodraeth 
Cymru wedi nodi’n anffurfiol fod rhaglen adfywio trefol newydd yn debygol o ddigwydd. 
 
Cafodd y Pwyllgor gyfle i ofyn cwestiynau am ddyrannu cyllid, meini prawf ac a allai trefi eraill 
yn Ynys Môn elwa ar raglen adfywio trefol yn y dyfodol. 
 
 

 
Adroddiad Blynyddol y Bartneriaeth Diogelwch  Cymunedol (9/10/17) 
Mae gofyn i’r Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol gyflwyno trosolwg o’i weithgareddau i’r 
Pwyllgor hwn yn flynyddol. Mae hyn yn sicrhau fod y Bartneriaeth yn cyflawni ei hymrwymiad 
yn unol ag adrannau 19 a 20 Deddf Cyfiawnder Troseddol a’r Heddlu 2006. Mae dyletswydd 
statudol ar Awdurdodau Lleol yn unol â Deddf Trosedd ac Anrhefn 1998, a diwygiadau dilynol 
o ganlyniad i Ddeddf Chyfiawnder Troseddol a’r Heddlu 2002 a 2006, i weithio mewn 
partneriaeth â’r Heddlu, y Gwasanaeth Iechyd, y Gwasanaeth Prawf a’r Gwasanaeth Tân ac 
Achub, i roi sylw i’r agenda diogelwch cymunedol lleol. Mae dyletswydd ar y Bartneriaeth i 
ddelio â: 

 Throsedd ac Anhrefn 

 Camddefnyddio Sylweddau 

 Lleihau aildroseddu  

 Cyflawni asesiad strategol i adnabod blaenoriaethau gwaith (gwaith sydd bellach yn cael 
ei wneud yn rhanbarthol) 

 Rhoi cynlluniau mewn lle i ymdrin â’r blaenoriaethau hyn (mae cynllun yn bodoli erbyn 
hyn ar lefel ranbarthol a lleol) 

 

Cafodd y Pwyllgor gyfle i graffu ar y data a’r wybodaeth a gyflwynwyd ynghyd â’r 
blaenoriaethau a chyfeiriad y Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol yn y dyfodol. 
 

 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (9/10/17, 4/11/17 a 8/3/18) 
 
Sefydlwyd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Ynys Môn yn unol â gofynion Deddf Llesiant 
Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. Cytunwyd i gydweithio gyda Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus Gwynedd. Prif ffocws gwaith Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd ac 
Ynys Môn rhwng mis Ebrill 2017 a mis Mai 2018 oedd cynhyrchu Asesiad Llesiant ar gyfer y 
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ddwy sir a chynhyrchu Cynllun Llesiant yr oedd rhaid i’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ei 
gyhoeddi ym mis Mai 2018. 
 
Cyflwynodd y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus adroddiadau i’r Pwyllgor ar 9/10/17 a 
14/11/17. Ar 8 Mawrth 2018 cafodd y Pwyllgor gyfle i graffu ar Gynllun Llesiant drafft Gwynedd 
ac Ynys Môn. Yn dilyn cwestiynu cadarn gan Aelodau penderfynodd y Pwyllgor gymeradwyo’r 
cynllun Drafft ac awdurdodi Cadeirydd y Pwyllgor i gyflwyno ei ymateb ffurfiol ar y cynllun drafft 
i’r BGC. 
 

 
GwE (6/2/18) 
 

GwE yw’r gwasanaeth effeithiolrwydd a gwella ysgolion ar gyfer Gogledd Cymru. Mae’n un o 
bedwar consortiwm addysg sy’n anelu at ychwanegu gwerth at yr hyn y gall awdurdodau lleol 
ei gyflawni o ran gwella ysgolion, gan ganiatáu iddynt rannu arfer dda, gwybodaeth a sgiliau, 
cynyddu cryfderau lleol ac adeiladu capasiti. Mae’r consortia rhanbarthol yn elfen hanfodol ac 
allweddol o’r cynllun gweithredu cenedlaethol ar gyfer addysg. 
 
Cyflwynodd Rheolwr Gyfarwyddwr GwE adroddiad manwl ar Flaenoriaethau’r Cynllun Busnes 
ar gyfer 2017/18, ynghyd â throsolwg o safonau addysgol ar draws Gogledd Cymru 
(2015/16). Dywedodd fod GwE yn darparu ystod o raglenni dysgu proffesiynol i ymarferwyr 
sy’n amrywio o Gymorthyddion Addysgu Lefel Uwch i Benaethiaid profiadol. 
 
Cafodd y Pwyllgor gyfle i holi Prif Weithredwr ac ymgynghorwyr GwE am berfformiad ysgolion 
ar yr Ynys a’r heriau sy’n eu hwynebu. 
 

 
Partneriaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol - Môn a Gwynedd (10/4/18) 
 

Ym mis Medi 2017, sefydlodd Cyngor Sir Ynys Môn a Chyngor Gwynedd Wasanaeth 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad ar gyfer y ddau Gyngor. Creodd y gwasanaeth 
ar y cyd dîm integredig o arbenigwyr i gefnogi plant a phobl ifanc sydd ag anghenion dysgu 
ychwanegol a chynhwysiad ar draws y ddau awdurdod. 
 

Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaeth (Dysgu) a swyddogion y Gwasanaeth 
Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad i’r Pwyllgor ar 10 Ebrill 2018, er mwyn rhoi’r 
wybodaeth ddiweddaraf i Aelodau am sefyllfa bresennol a pherfformiad y gwasanaeth ar y 
cyd. Cyflwynir adroddiad cynnydd i’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio bob chwe mis 
er mwyn monitro cynnydd y gwasanaeth ar y cyd.   
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1 – Argymhelliad/ion  

 

Gofynnir i’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio: 

 Nodi’r gwaith a wnaethpwyd gan y Panel Sgriwtini; 

 Cymeradwyo Cylch Gorchwyl diwygiedig y Panel fel y’i dangosir yn Atodiad 1 

(mae’r newidiadau wedi eu hamlygu mewn coch) 

 Cymeradwyo fod prif negeseuon yr adroddiad hwn yn cael eu dwyn i sylw'r Aelod 

Portffolio (Addysg, Llyfrgelloedd, Diwylliant ac Ieuenctid) a Phennaeth y 

Gwasanaeth Dysgu. 

 

 
 

2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Arall 

 

Mae Cynllun y Cyngor 2017-2022 yn nodi uchelgais i weithio gyda phobl Ynys Môn, eu 

cymunedau a phartneriaethau er mwyn sicrhau ein bod yn cyflenwi’r gwasanaethau 

gorau posibl fydd yn gwella ansawdd bywyd pawb ym mhob rhan o’r Ynys. Un o’r tri nod 

yw’r cynllun i “greu amodau fydd yn galluogi pawb i gyrraedd eu potensial”. Mae gwaith y 

Panel Sgriwtini – Adolygu Cynnydd Ysgolion (y Panel) yn un ffordd o roi hwb i ysgolion 

gyrraedd yr uchelgais a’r amcan hwnnw. 

 
 

 

3 – Egwyddorion Fel Canllaw ar gyfer Sgriwtini  
Er mwyn cynorthwyo Aelodau i graffu’r 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] 

 

 

CYNGOR SIR YNYS MȎN 
Templed Adroddiad Sgriwtini  

 

Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 

Dyddiad: 19 Mehefin 2018 

Pwnc: Adroddiad Cynnydd i’r Panel Sgriwtini: Adolygu 
Cynnydd Ysgolion 

Pwrpas yr Adroddiad: Adrodd ar waith y Panel o 6/2/18 i 11/6/18 

Cadeirydd Sgriwtini: Cynghorydd Gwilym Jones 

Aelod(au) Portffolio: Cynghorydd R Meirion Jones 

Pennaeth Gwasanaeth: Arwyn Williams 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn:  
E-bost: 

Gwyneth Môn Hughes a Geraint W Roberts 
01248 752908 
GwynethHughes@ynysmon.gov.uk 

Aelodau lleol: Nid yw’n ymwneud â Ward benodol 
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3.4 Craffu’n cymryd rȏl rheoli perfformiad neu warantu ansawdd [ffocws ar berfformiad ac 

ansawdd] 

3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt: 
 hirdymor 
 atal 
 integreiddio 

 cydweithio 

 cynnwys 
[ffocws ar lesiant] 
 

 

 

4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol   

 

 A yw’r Pwyllgor yn fodlon â’r gwaith a wnaed gan y Panel? 

 A oes unrhyw awgrymiadau i gryfhau gwaith y Panel? 

 A oes unrhyw feysydd y mae angen i’r Panel graffu arnynt? 

 

 

5 –  Cefndir / Cyd-destun 

 

5.1 Bydd Aelodau’n ymwybodol fod 3 Panel Sgriwtini wedi eu sefydlu, sef: 

 Panel Sgriwtini: Cyllid (yn adrodd i’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol) 

 Panel Sgriwtini: Gwasanaethau Plant (yn adrodd i’r Pwyllgor Sgriwtini 

Corfforaethol) 

 Panel Sgriwtini: Adolygu Cynnydd Ysgolion (yn adrodd i’r Pwyllgor Sgriwtini 

Partneriaeth ac Adfywio a 4 Aelod o’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol). 

 

5.2 Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi gwaith y Panel Sgriwtini – Adolygu Cynnydd 

Ysgolion (y Panel), o 6 Chwefror 2018 i 11 Mehefin 2018. 

 

5.3 Sefydlodd y Pwyllgor Sgriwtini Addysg a Hamdden y Panel ar 21 Tachwedd 2012. 

Roedd yn deillio o argymhellion a wnaed gan Estyn ynglŷn ag ansawdd 

gwasanaethau addysg ar gyfer plant a phobl ifanc yn Ynys Môn. Mae’r Uwch Reolwr 

Safonau a Chynhwysiad Ysgolion yn darparu arweiniad i’r Panel ynglŷn ag ysgolion y 

byddai’n briodol i’w gwahodd i ymddangos o’i flaen. Mae’r meini prawf a ddefnyddir i 

ddewis ysgolion yn seiliedig ar y fframwaith cenedlaethol categoreiddio ysgolion, 

perfformiad ysgol ac adroddiadau Estyn a’r nod yw cael cymysgedd dda o ysgolion 

cynradd/uwchradd bach, canolig a mawr. 

 

5.4 Gall y Panel wahodd ysgolion i ailymddangos o’i flaen os oes unrhyw faterion sydd 

angen ailymweld â nhw. 

 

5.5 Ers yr Adroddiad Cynnydd diwethaf, a gyflwynwyd i’r Pwyllgor ar 6 Chwefror 2018, 

mae’r Panel wedi cyfarfod 5 gwaith:- 

 9 Chwefror 2018 

 16 Mawrth 2018 
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 20 Ebrill 2018 

 22 Mai 2018 

 8 Mehefin 2018 

 

5.6 Mae’r Panel wedi canolbwyntio ar y materion a ganlyn ers 6 Chwefror 2018: 

 

 Rhoi ystyriaeth i berfformiad pedair ysgol gynradd ac un ysgol uwchradd 

(dyddiadau amrywiol) 

 Cyn bob cyfarfod mae’r Panel yn derbyn data perfformiad ysgol ac adroddiad 

cryno gan yr Uwch Swyddog Safonau a Chynhwysiad yn cynnwys awgrym o 

gwestiynau. Yn ogystal, mae’r Panel yn gwneud defnydd da o’r wybodaeth a 

dderbynnir gan y Swyddog GwE sydd ar gael ym mhob cyfarfod i drafod y 

gefnogaeth a roddwyd i’r ysgolion ac i roi sylw i berfformiad. Mae’r wybodaeth a 

gesglir cyn y cyfarfod yn cynorthwyo’r Panel i ganolbwyntio ar feysydd ymholiad 

penodol sydd angen i’r ysgol eu gwella. 

 Ar 9 Chwefror, derbyniodd y Panel ddiweddariad hanfodol ynglŷn â pholisi 

Llywodraeth Cymru ar ddatblygu’r Gymraeg drwy’r system Addysg. Cafodd y 

Panel drosolwg o’r heriau sy’n wynebu rhai ysgolion, ynghyd â chrynodeb o’r 

camau a gymerwyd i gyflawni Cynllun Gweithredu’r adran, Y Gymraeg mewn 

Addysg 2017-2021. Cyflwynwyd trosolwg i’r Panel o’r gwaith cefnogi a wnaed 

mewn ysgolion sy’n wynebu’r heriau mwyaf a thrwy gadw’r wybodaeth honno 

mewn cof, roedd y panel yn gallu herio rhai ysgolion yn well ynghylch eu gallu i 

wella. Yn ogystal, mynychodd aelodau’r Panel sesiwn hyfforddi dan arweiniad 

Estyn, ynglŷn â chodi ymwybyddiaeth am ddisgwyliadau Estyn mewn perthynas 

â’r Iaith Gymraeg. Fel rhan o’i waith parhaus, mae’r Panel wedi ymrwymo i 

sicrhau fod pob ysgol ar Ynys Môn yn dilyn Cwricwlwm Cymraeg Iaith Gyntaf 

Llywodraeth Cymru. 

 Ar 20 Ebrill ystyriodd y Panel yr heriau a’r gwersi i’w dysgu wrth agor dwy ysgol 

newydd. Cafodd y Panel sicrwydd sylweddol fod y ddwy ysgol sydd newydd agor, 

er bod gwrthwynebiad a theimladau negyddol tuag atynt yn ystod y cyfnodau 

ymgynghori cynnar, erbyn hyn yn ysgolion llawn, poblogaidd ac yn destun 

balchder yn y gymuned leol. 

 Ar 8 Mehefin, adolygodd y Panel welliannau mewn ysgol a ymddangosodd o flaen 

y panel am y tro cyntaf ym mis Hydref 2017. Cafodd y Panel sicrwydd fod yr ysgol 

ar y trywydd iawn i wneud cynnydd da yn erbyn y 6 argymhelliad a nodwyd gan 

Estyn yn Haf 2017. Cafwyd disgrifiad gonest gan y Pennaeth o’r daith i wella’r 

ysgol hyd yn hyn ac roedd yn adlewyrchu tystiolaeth a roddwyd gan y swyddog 

GwE.  

 Nododd y Panel brif negeseuon yw cyflwyno i’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac 

Adfywio ar 19 Mehefin 2019. 

 

5.7 Daeth y Panel i’r casgliad fod angen adrodd ar y prif negeseuon a ganlyn i’r Pwyllgor 

Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio ar 19 Mehefin 2018. 
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PRIF NEGESEUON 

 

 Cynllun Cyflawni / Gwella'r Gwasanaethau Dysgu 

 Mae’r Panel yn ystyried ei bod yn briodol iddo fonitro Cynllun Cyflawni / Gwella’r 

Gwasanaethau Dysgu. Er mwyn pwysleisio’r agwedd hon ar waith y Panel, ystyrir 

bod angen cryfhau ei Gylch Gorchwyl. Mae’r Cylch Gorchwyl diwygiedig ynghlwm 

yn ATODIAD 1, gyda pharagraff newydd, 2.2, wedi ei amlygu mewn coch. Bwriad 

y Panel yw monitro gweithrediad y Cynllun Cyflawni / Gwella yn ystod cyfarfodydd 

yn y dyfodol. 

 

 Trawsnewid Ysgolion 

 Roedd arfer dda yn amlwg ac yn cael ei ddefnyddio gan y ddau Bennaeth er 

mwyn sicrhau cysondeb drwy ddod i gytundeb wrth gynllunio cwricwlwm a 

thrafodwyd disgwyliadau cytunedig gyda’r holl randdeiliaid perthnasol cyn symud i 

mewn i’r adeiladau newydd. 

 Cryfhawyd gwaith ysgol i ysgol yn ystod y misoedd cyn agor ysgol newydd fel bod 

y Pennaeth a’r athrawon yn meddu ar wybodaeth dda am gyraeddiadau ac 

anghenion cyfredol y disgyblion. 

 Mae penaethiaid mewn ysgolion newydd yn wynebu heriau penodol wrth recriwtio 

staff. Mae deddfwriaeth a gweithdrefnau cyflogaeth cymhleth yn gallu cyfyngu ar y 

gronfa o athrawon posib sydd ar gael.  

 Mae’n bwysig fod Penaethiaid a Llywodraethwyr yn derbyn cyngor a hyfforddiant 

perthnasol ynglŷn â pholisïau a phrosesau hanfodol y mae’n rhaid eu dilyn megis 

y broses fedrusrwydd, petai achos yn codi. Mae angen i’r Cyngor weithio gydag 

Adnoddau Dynol a GwE i ddarparu cefnogaeth i ysgolion newydd yn y maes hwn 

er mwyn sicrhau fod darpariaeth o safon uchel yn gyson ym mhob dosbarth. 

 Pan fydd ysgol newydd yn agor, mae angen cryfhau ymhellach y cyfathrebu 

rhwng y Pennaeth a benodwyd a’r Cyngor er mwyn sicrhau fod camau lliniaru’n 

cael eu cymryd mewn modd amserol er mwyn delio â materion megis trefniadau 

staffio, cyllideb yr ysgol ar gyfer y dyfodol (mae cost wirioneddol rhedeg ysgol 

newydd yn gallu bod yn uwch nag a ragwelwyd) ac unrhyw broblemau adeiladau 

a allai arwain at oedi cyn agor ysgol newydd. 

 Cyn belled ag y bo’n ymarferol, dylai’r Cyngor osgoi sefyllfa lle mae trawsnewid 

ysgolion yn cael ei ddal mewn cylch o ddechrau a stopio, gan fod hynny’n achosi 

ansicrwydd i ysgolion, rhieni a’r gymuned ehangach. 

 

 Yr Iaith Gymraeg 

 Mae Polisi Addysg y Cyngor mewn perthynas â’r Iaith Gymraeg yn cael ei 

weithredu’n llawn gan rhan fwyaf o’r ysgolion ar yr Ynys. 

 Mae’r Siarter Iaith Gymraeg wedi rhoi ffocws penodol i ysgolion wrth sicrhau fod y 

Gymraeg yn cael ei defnyddio fel iaith bob dydd. 

 Mae canran y disgyblion sy’n siarad Cymraeg fel Iaith Gyntaf ym mhob un o’r 

ysgolion a wahoddwyd yn ystod y flwyddyn academaidd hon wedi bod yn llai na 

40%. Mewn rhai ysgolion roedd y nifer yn llawer is ac yn her i’r athrawon a’r 

penaethiaid. Fodd bynnag, roedd yr holl ysgolion yn cytuno fod y Siarter wedi cael 

effaith gadarnhaol o ran codi ymwybyddiaeth o’r Iaith Gymraeg a’i diwylliant.  
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 Mae tair ysgol yn wynebu mwy o her o ran sicrhau eu bod yn cwrdd yn llawn â’r 

disgwyliadau newydd ynglŷn â Pholisi’r Gymraeg, fodd bynnag mae’r holl ysgolion 

yn cymryd camau petrus tuag at newid. 

 Darperir cefnogaeth ychwanegol i ysgolion sy’n wynebu mwy o heriau drwy 

grantiau penodol sy’n cael eu rheoli gan GwE. 

 Mae Polisi Llywodraeth Cymru yn rhoi disgwyliad fod pob ysgol yn dilyn 

Cwricwlwm Cymraeg Iaith Gyntaf. Ni fydd cymhwyster Cymraeg Ail Iaith ar gael 

mewn blynyddoedd i ddod. 

 
 
 

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

Amherthnasol 

 

7 – Goblygiadau Ariannol 

Dim 

 
 

8 – Atodiadau  

1. Cylch Gorchwyl y Panel Sgriwtini : Panel Cynnydd Ysgolion 

 
 

9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 

bellach os gwelwch yn dda): 

- 
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ATODIAD 1 

CYLCH GORCHWYL Y PANEL SGRIWTINI :ADOLYGU CYNNYDD YSGOLION  

Pwrpas y ddogfen hon yw dangos y cylch gorchwyl. 

1.0 CEFNDIR 

1.1 Sefydlwyd y Panel ar 21 Tachwedd 2012 gan y Pwyllgor Sgriwtini Addysg aHamdden. 

‘Roedd yn codi o argymhellion a wnaed gan Estyn ar ansawdd gwasanaethau addysg ar 

gyfer plant a phobl ifanc yn Ynys Môn. 

1.2 Mae’r Pennaeth Dysgu a’r Uwch Reolwr Safonau Ysgolion a Chynhwysiad yn  rhoi 

arweiniad i'r Panel am ysgolion y gallai fod yn briodol eu gwahodd i ymddangos ger ei 

fron. Mae’r maen prawf a ddefnyddir i ddewis ysgolion yn seiliedig ar y fframwaith 

cenedlaethol ar gyfer categoreiddio ysgolion, perfformiad yr ysgol ac adroddiadau Estyn. 

Y nod yw cael cymysgedd da o ysgolion bach, canolig, mawr cynradd / uwchradd. 

Pwysleisir mai mater i’r Panel yn unig fydd dewis pa ysgol a fydd yn ymddangos o’i flaen. 

1.3 Gall y Panel wahodd ysgolion i ailymddangos o’i flaen os oes materion y bydd angen eu 

hailystyried yn ddiweddarach. 

 

2.1 RÔL Y PANEL 

2.1      Gwella gwella perfformiad yr holl ysgolion ar Ynys Môn drwy herio perfformiad ysgolion 

unigol yn gadarn. 

2.2  I fonitro Cynllun Cyflawni /Gwella'r Gwasanaethau Dysgu (ynghyd ag olynydd neu 

gynlluniau gweithredu cysylltiedig). 

2.3 Annog rhannu ymarfer da rhwng ysgolion, gan fanteisio ar wersi a ddysgwyd ac o brofiad 

ysgolion unigol. 

2.4 Gwella gwybodaeth yr aelodau lleol am yrwyr perfformiad allweddol a'r heriau sy'n wynebu 

ysgolion ar Ynys Môn. 

2.5 Rhoi hyder i'r Uwch Dîm Arweinyddiaeth, Sgriwtini, y Pwyllgor Gwaith a'r Rheoleiddwyr 

bod perfformiad ysgolion yn cael ei fonitro gan yr aelodau. 

2.6 Cynorthwyo'r Gwasanaeth Dysgu gyda rhaglenni a phrosiectau addysgol cyffredinol a 

chynyddu gwybodaeth am drefniadau gweithio ar y cyd rhwng y Cyngor a GwE 

(Gwasanaeth Effeithiolrwydd a Gwella Ysgolion ar gyfer Gogledd Cymru) er mwyn codi 

safonau. 

 
3.0 Y BROSES A’R TREFNIADAU AR GYFER ADRODD 
 

3.1 Derbyn adroddiadau gan y Pennaeth Dysgu a’r Uwch Reolwr Safonau Ysgolion  

ar berfformiad ysgolion unigol. 

Tudalen 40



  
7 

 

 

3.2 Derbyn adroddiadau gan yr Ymgynghorydd Her a Chefnogaeth (GwE) ar berfformiad 

ysgolion unigol. 

 

3.3 Derbyn adroddiadau gan benaethiaid ar berfformiad ysgol ynghyd â’r gweithdrefnau a 

fabwysiadwyd sydd wedi arwain at well perfformiad.  

3.4  Gwneud argymhellion neu godi unrhyw fater sy'n peri pryder i sylw'r Pennaeth Dysgu a’r 

Aelod Portffolio perthnasol lle bo angen. 

3.5 Uwchgyfeirio materion ar gyfer sgriwtni lle bo angen. 

3.6 Cyflwyno adroddiadau ar gynnydd i'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio pob 

blwyddyn galendr. 

4.0  AELODAETH 
 

4.1     Y Panel i gynnwys 8 aelod (y Pwyllgor Sgriwtni Partneriaeth ac Adfywio i enwebu 4 aelod 

a’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol i enwebu 4 aelod). 

4.2      Os bydd unrhyw aelod enwebedig yn ymddiswyddo o'r Panel neu ddim yn gallu parhau i 

fod yn aelod ohono (am ba reswm bynnag), bydd y Rhiant-Bwyllgor Sgriwtini yn enwebu 

aelod arall yn ei le. 

5.0  AMLDER A GWEINYDDU 

5.1  Bydd y Panel yn ceisio ystyried perfformiad 10 15  ysgol ym mhob blwyddyn galendr.  

5.2  Bydd gan holl gyfarfodydd y Panel raglen ysgrifenedig a rhoddir cyfle i aelodau  gynnig 

eitemau ar gyfer y rhaglen cyn y cyfarfod. 

5.3 Cymerir cofnodion yn yr holl gyfarfodydd o’r Panel a fydd yn cynnwys crynodeb o'r 

pwyntiau trafod allweddol ac unrhyw gamau y cytunwyd i’w cymryd.  

5.4 Nid oes raid cael cworwm i’r Panel fedru bwrw ymlaen ond dylid rhoi sylw difrifol i ohirio'r 

cyfarfod os bydd llai na thri aelod yn bresennol. 

6.0 ADOLYGU’R CYLCH GORCHWYL 

6.1 Adolygir y Cylch Gorchwyl bob blwyddyn gan y Panel.  Bydd raid cyflwyno unrhyw 

newidiadau arfaethedig i'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio i’w cymeradwyo’n 

ffurfiol.  
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1 – Argymhelliad/Argymhellion  

1.1 Gofynnir i’r Pwyllgor enwebu un Aelod o’r Pwyllgor i gymryd lle’r Cynghorydd Robin 

Williams ar y: 

1. Panel Sgriwtini Cyllid 

2. Bwrdd Trawsnewid Addysg 

 
 

2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Eraill 

 

Amherthnasol 

 
 

 

3 – Egwyddorion fel canllaw ar gyfer Sgriwtini  
Er mwyn cynorthwyo Aelodau wrth 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 

 Cydweithio 

 Cynnwys 
[ffocws ar lesiant] 
 

 

 

CYNGOR SIR YNYS MȎN 
 

 

Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 

Dyddiad: 19 Mehefin 2018 

Pwnc: Enwebiad i’r Panel Sgriwtini Cyllid a’r Bwrdd 
Trawsnewid Addysg 

Pwrpas yr Adroddiad: Enwebu un Aelod o’r Pwyllgor hwn 

Cadeirydd Sgriwtini: Y Cynghorydd Gwilym O Jones 

Aelod(au) Portfolio: -- 

Pennaeth Gwasanaeth: -- 

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn:  
E-bost: 

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

Aelodau Lleol: Dim yn benodol i unrhyw ward 
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4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol   

 

Amherthnasol 

 

5 –  Cefndir / Cyd-destun 

 

5.1 Ar 27 Mehefin 2017, derbyniodd y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 

adroddiad yn gofyn am enwebiadau i amryfal Banelau a Byrddau. Enwebwyd y 

Cynghorydd Robin Williams gan y Pwyllgor i fod yn Aelod o: 

1. Y Panel Sgriwtini Cyllid (y Panel) 

2. Y Bwrdd Trawsnewid Addysg (y Bwrdd) 

 

5.2 Yn y Cyfarfod Blynyddol o Gyngor Sir Ynys Môn (15 Mai 2018), penodwyd y 

Cynghorydd Robin Williams gan yr Arweinydd fel yr Aelod Portffolio newydd ar gyfer 

Cyllid. Yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 2000, ni fedr Aelod o’r Pwyllgor Gwaith fod yn 

Aelod hefyd o Bwyllgor Sgriwtini. O ganlyniad, bydd angen i’r Pwyllgor enwebu Aelod 

newydd i gymryd lle’r Cynghorydd Robin Williams ar y Panel a’r Bwrdd. 

 

5.3 Ceir manylion am rôl y Panel a’r Bwrdd yn Atodiad 1 ac Atodiad 2 yr adroddiad hwn.  

 

 
 
 

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

Amherthnasol  

 

7 – Goblygiadau Ariannol 

Amherthnasol 

 
 

8 – Atodiadau  

 

1. Cylch Gorchwyl y Panel Sgriwtini Cyllid 

2. Cylch Gorchwyl Bwrdd Trawsnewid Addysg  

 

 
 

9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 

bellach os gwelwch yn dda): 
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ATODIAD 1 
 

 

PANEL SGRIWTINI – CYLLID 
 
 
 

 

Sgriwtini Ariannol 
 
Yn yr hinsawdd economaidd bresennol, mae Aelodau angen sicrwydd bod y Cyngor 
yn gwneud y defnydd gorau o adnoddau, sy’n prinhau, yn arbennig adnoddau 
ariannol: 

 
“… Mae craffu effeithiol yn bwysicach fyth wrth i wasanaethau cyhoeddus ymateb i 
her y sefyllfa ariannol fyd-eang tra’n parhau i geisio gwella gwasanaethau. Gall 
craffu effeithiol wella sail y dystiolaeth ar gyfer penderfyniadau ar ddyrannu 
adnoddau yn ogystal â sicrhau bod penderfyniadau yn dryloyw ac yn cael eu 
gwneud yn unol ag anghenion y gymuned leol...”1 
 
“Sut fedrwn ni ychwanegu gwerth?” yw’r cwestiwn allweddol y dylid ei ofyn o 
safbwynt sgriwtini ariannol a “sut fedrwn ni ddangos bod gwerth wedi ei ychwanegu 
ym mhob cam o’r broses ariannol?”   Yn y cyd-destun hwn, mae angen rhoi 
ystyriaeth i’r materion a ganlyn: 
 

 Y broses o osod y gyllideb ynddi’i hun 

 Penderfynu ar flaenoriaethau ymysg y gofynion sy’n cystadlu 

 Defnydd effeithiol o gyllid  

 Sut mae monitro a rheolaeth ariannol yn digwydd. 
 
Mae sgriwtini ariannol yn golygu llawer mwy nag ychwanegu gwerth at 
benderfyniadau’r Pwyllgor Gwaith yn unig. Mae’n ymwneud â sicrhau bod proses 
sgriwtini briodol yn cael ei gweithredu wrth gynllunio, gweithredu a dilyn i fyny ar 
benderfyniadau allweddol sy’n cael effaith ar drethdalwyr a chymunedau lleol. O’r 
herwydd, mae Sgriwtini effeithiol yn gallu: 
 

 Cynnig her effeithiol 

 Dal y sawl sy’n gwneud penderfyniadau i gyfrif; a 

 Cynorthwyo’r Pwyllgor Gwaith i ddatblygu cyllideb gadarn ar gyfer y flwyddyn 
sydd i ddod. 

 
 
 
 
 
 
 
Ein Trefniadau Lleol 
 

                                                           
1 Craffu Da? Cwestiwn Da! Astudiaeth wella Archwilydd Cyffredinol Cymru: Craffu mewn Llywodraeth Leol, Mai 2014.  Hefyd, Disgwyliadau 
Uwch – craffu ariannol mewn cyfnod heriol.  Arweiniad ar gyfer awdurdodau lleol Cymru (Canolfan Graffu Cyhoeddus, Mehefin, 2014) 
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Mae’r trefniadau craffu ar y broses flynyddol o sefydlu cyllideb y Cyngor wedi 
datblygu ac aeddfedu dros y 2 flynedd diwethaf gan osod y sylfeini ar gyfer dull 
gwell, mwy strategol a seiliedig ar ganlyniadau ac arfer da.  Yn wir, gwelwyd y 
broses yn caniatau dilyn trywydd mwy systematig o ran sgriwtini ariannol, sy’n elfen 
hanfodol o reolaeth a llywodraethiant ariannol cadarn.   
 
 
‘Roedd y gwaith craffu gan banel sgriwtini ar wireddu arbedion effeithlonrwydd 
2014/15 a 2015/16 hefyd yn ddatblygiad cadarnhaol yn ein trefniadau craffu ariannol, 
drwy: 
 

 Ddatblygu model yn ffocysu ar grwp llai 

 Aelodau’n datblygu lefel o arbenigedd 

 Annog presenoldeb da a gweithio mewn tîm 
 
 
Mae ein gwaith craffu ariannol bellach yn dechrau amlygu fel model posibl o arfer da. 
 
 
Mae’n gam naturiol felly sefydlu is-grŵp cyllid fel is-banel i’r Pwyllgor Sgriwtini 
Corfforaethol.  Bydd gwneud hyn yn sicrhau’r buddion a ganlyn: 
 

 Datblygu model o weithio yn y maes cyllidol sy’n ffocysu ar grŵp llai er mwyn 
galluogi Aelodau i gymryd mwy o ran, datblygu lefel o arbenigedd pwnc, 
annog presenoldeb da a gweithio mewn tîm 

 Fforwm i drafod gwybodaeth am risgiau ariannol y Cyngor, fel sail i lywio 
blaen raglen waith y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol 

 Rhyddhau gofod ar raglenni cyfarfodydd y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol i 
graffu eitemau trawsnewid a strategol 

 Fforwm i ddatblygu grŵp o aelodau gyda’r arbenigedd a’r berchnogaeth i 
arwain trafodaethau cyllidol yn y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol. 

 
 
 
Sgôp ac ystod gwaith arfaethedig y Panel 
 
 

Pwnc Rhaglen Waith Amserlen 

Amwytho Amwytho aelodau’r Panel 
 

Mehefin 

Monitro Chwarterol y 
Gwariant Refeniw a 
Chyfalaf   
 

Craffu gwariant yn erbyn 
proffîl cyllidebau 
 

Chwarterol 

 
 
 
 
 

Rhannu gwybodaeth am 
risgiau ariannol y Cyngor i 
lywio blaen raglen waith y 
Pwyllgor Sgriwtini 
Corfforaethol 

Mehefin 
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Pwnc Rhaglen Waith Amserlen 

 
 
 
 
 
Cyllideb y flwyddyn i 
ddod 

 

Cyllideb ddrafft – proses y 
setliad ariannol a sut 
mae’n gweithio 
 

Haf  

Trosolwg o sefyllfa’r 
arbedion 
 

 
 
 
 
 
Yr Hydref 
 

Craffu risgiau’r arbedion 
effeithlonrwydd 
arfaethedig  
 

Craffu pa mor 
gyraeddadwy ydy’r 
cynigion 
 

Craffu lefel y Dreth 
Gyngor am y flwyddyn 
ddilynol 
 

Cynllun Cyllidol Tymor 
Canol 

Craffu’r egwyddorion a 
rhagdybiaethau 

Haf 

Rheoli Dyledion  Craffu perfformiad 
rheolaeth dyledion 
(cynnwys graddfeydd 
casglu) 
 

I’w gadarnhau (dibynnol 
ar argaeledd gwybodaeth 
wedi’i pharatoi’n 
rhanbarthol) 

Polisi Rhyddhad Treth 
Busnes 

Craffu’r egwyddorion a 
rhagdybiaethau 
 

I’w gadarnhau (darn o 
waith mewn un cyfarfod 
yn unig) 

Cynllun Busnes HRA Craffu’r egwyddorion a 
rhagdybiaethau 
 

Ionawr 

Balansau’r Cyngor ac 
arian wrth gefn 

Cwestiynu a chraffu Amserlen i’w chadarnhau 
gan y Panel 
 
 
 

 
 
 
 
 
Aelodaeth y Panel 
 
Bydd aelodaeth graidd y Panel yn cynnwys: 
 

 Aelodau Etholedig – 2 aelod o’r ddau bwyllgor sgriwtini 
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 Swyddogion – Pennaeth Adnoddau a’r Swyddog A151, Rheolwr 
Gwasanaethau Cyfrifeg, Rheolwr Gwasaneth Refeniw a Budd-daliadau, 
Rheolwr Sgriwtini 

 
Mae’n bosib bydd gwaith y Panel yn golygu y bydd angen i Aelodau Etholedig eraill 
(ee o’r Pwyllgor Gwaith) a / neu swyddogion o feysydd gwasanaeth eraill fynychu’r 
Panel. 
 
Cadeirio 
 
Bydd y Panel yn ethol Aelod i gadeirio yn y cyfarfod cyntaf. 
 
Amlder Cyfarfodydd a Chworwm 
 

 Amlder cyfarfodydd – sefydlwyd fel panel sefydlog i ystyried yr amrediad o 
faterion cyllidol sydd wedi’u crynhoi yn y tabl uchod.  Bydd y panel felly’n 
cyfarfod yn rheolaidd, yn unol ag amserlenni prosesau cyllidol y Cyngor 
(rhagwelir oddeutu 6-8 cyfarfod/ blwyddyn) 
 

 Cworwm – ni fydd yn berthnasol i’r panel. 
 

Cofnodi cyfarfodydd a Threfniadau Adrodd 
 

 Bwriedir rhedeg y panel ar ffurf cyfarfod busnes.  Bydd yr Uned Sgriwtini’n 
coladu a dosbarthu unrhyw bapurau wrth baratoi ar gyfer pob cyfarfod a 
darparu rhestr o bwyntiau gweithredu yn dilyn pob cyfarfod 
 

 Trefn adrodd - cyflwyno adroddiad rheolaidd gan aelodau’r panel i’r Pwyllgor 
Sgriwtini Corfforaethol. 
 

 

 

 

ATODIAD 2 
 

 

Bwrdd Trawsnewid Addysg 
Cylch Gorchwyl 

 
Pwrpas  y ddogfen hon  yw gosod  cylch gorchwyl  ar gyfer y Bwrdd Trawsnewid Addysg. Mae’r 
ddogfen hon yn cwmpasu: 

1. Y Llywodraethiant  
2. Nodau’r Bwrdd Trawsnewid Addysg 
3. Pwrpas a Rôl  y Bwrdd Trawsnewid Addysg 
4. Aelodaeth  y Bwrdd Trawsnewid Addysg  
5. Gwneud penderfyniadau  
6. Cyfarfodydd 
7. Materion Brys / Problemau 
8. Strwythur adrodd 
9. Mabwysiadu  ac Adolygu’r  Cylch Gorchwyl  
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1. Llywodraethiant 

Bydd y Bwrdd Trawsnewid Addysg  (BTA )  yn atebol  i’r  Bwrdd Rhaglen Partneriaethau, Cymunedau 
a Gwella Gwasanaeth   – mae’r strwythur llywodraethu hwn  yn sicrhau  bod y  BTA  a’i Brosiectau 
Moderneiddio Ysgolion   yn gallu arddangos  cyflwyno’n fuan  i’r Uwch-Dîm Arweinyddiaeth.  Bydd y 
Grŵp rheoli Asedau Corfforaethol  yn rhoi trosolwg i’r  BTA   i sicrhau  dull cyson  tuag at reoli  
asedau’r Awdurdod. Bydd y BTA yn mabwysiadu  egwyddorion   rheoli prosiect corfforaethol , 
gweithio i gynllun prosiect cytunedig  ac adrodd ar gynnydd.   Bydd ar bob Prosiect a’u hachosion 
busnes  angen  cymeradwyaeth y BTA. 

 
2. Nodau’r Bwrdd Trawsnewid Addysg  
 Gyrru’r agenda trawsnewid corfforaethol i gyflwyno  deilliannau a buddion y rhaglen 

moderneiddio ysgolion.  
 Cyfarwyddo ac adolygu prosiectau  er mwyn sicrhau  gweithredu llwyddiannus.  
 Gweithredu fel Byrddau Prosiect unigol  a gweithredu llywodraethiant  lefel prosiect  fel y bo’n 

ofynnol.  
 Sicrhau   ymrwymiad   i ddechrau  camau nesaf y prosiectau  gan y Bwrdd Rhaglen Gwella 

Partneriaethau, Cymunedau a Gwasanaeth  
 Sicrhau ymrwymiad i wella safonau ysgolion 

 
 

3. Pwrpas a Rôl  y Bwrdd Trawsnewid Addysg 
Arwyddo’r  Ddogfennaeth Cychwyn Prosiect 
Derbyn adroddiadau  gan y Rheolwr Rhaglen  ar gynnydd, risgiau a’r achosion busnes  
Anfon adroddiadau  a gwneud argymhellion  i’r Pwyllgor Gwaith  a’r Uwch-Dîm 

Arweinyddiaeth  ar yr achosion busnes,  y broses ymgynghori  a’r gwerthusiadau opsiynau 
sydd eu hangen ar gyfer  y rhaglen a’r prosiectau moderneiddio ysgolion  

 Sicrhau bod Cynllun Cyfathrebu’r Moderneiddio Ysgolion  (a ddatblygwyd yn unol â’r 
Strategaeth Cyfathrebu Gorfforaethol)  yn bwydo i mewn i’r  ‘Strategaeth Cyfryngau 
Corfforaethol ’ (gyda phob   cyfathrebu allanol  i’r wasg  yn cael ei gymeradwyo  gan yr 
Uwch-Dîm Arweinyddiaeth  /Pwyllgor Gwaith)  

 Sicrhau bod y tîm prosiect  yn arwain cyfathrebu amserol ac effeithiol gyda phob 
rhanddeiliaid perthnasol 

 Cyfarwyddo a herio’r adran addysg a’r tîm prosiect mewn perthynas â gwella safonau 
ysgolion a chynyddu capasiti arweinyddiaeth ar draws y sector cynradd ac uwchradd. 

Monitro effaith y rhaglen moderneiddio ysgolion ar safonau ysgolion 
Goruchwylio camau gweithredu swyddogion addysg wrth iddynt ymateb i’r angen i gynyddu 

capasiti arweinyddiaeth yn ysgolion Ynys Môn 
Darparu  cefnogaeth  a her i hyd oes y prosiectau. 
 Cynorthwyo gyda phob datrysiad  gwneud penderfyniadau 
 Sicrhau bod yr adnoddau sy’n ofynnol ar gael i gyflwyno’r prosiect.  
 amlygu  problemau a risgiau i’r tîm prosiect ymateb iddynt.  
 goruchwylio a monitro  cerrig milltir allweddol  o fewn y cynllun prosiect 
 sicrhau bod  adnoddau priodol   a glustnodir i’r prosiectau yn cael eu monitro mewn 

perthynas â gwariant yn erbyn y gyllideb  
monitro cynnydd prosiectau moderneiddio ysgolion  ac awdurdodi llithriad 
 adolygu risgiau, problemau ac eithriadau  a phennu  dull gweithredu priodol  yn seiliedig ar 

argymhellion  gan y Rheolwr Prosiect 
 arwyddo  camau/cau prosiectau 
 cyfarwyddo  a herio’r tîm prosiect mewn perthynas  â chynllunio strategol pellach,  gan roi 

ystyriaeth ddisgwyliedig  i newidiadau demograffaidd 
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 cyfarwyddo a goruchwylio'r broses o reoli prosiect  y cam gweithredu 
 

 
4. Aelodaeth  y Bwrdd Trawsnewid Addysg   

Bydd aelodaeth  Rhaglen y Bwrdd Trawsnewid Addysg  fel a ganlyn. Bydd yn rhaid i Ddirprwyon   gael 
eu hawdurdodi gan y Cadeirydd.  

 
Aelod o’r Bwrdd – Uwch-Swyddog Cyfrifol (Pennaeth Gwasanaeth) - CADEIRYDD 
Aelod o’r Bwrdd-   Prif Weithredwr/ Prif Weithredwr Cynorthwyol  
Aelod o’r Bwrdd – Penaethiaid Gwasanaeth (Eiddo, Gwasanaethau Plant, Trawsnewid)  
Aelod o’r Bwrdd – Deilydd Portffolio Addysg  
Aelod o’r Bwrdd – Aelod Portffolio Cysgodol  
Aelod o’r Bwrdd – Aelod o’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol  
Aelod o’r Bwrdd-   Swyddog Adran 151  
--------------------------------------------------------  
Gwahoddedig – Rheolwr Strategaeth Moderneiddio Ysgolion  
Gwahoddedig – Pensaer yr Awdurdod Lleol 
Gwahoddedig – cynrychiolydd   y Bwrdd Rhaglen Partneriaethau, Cymunedau  a Gwella 
Gwasanaethau  
Gwahoddedig – Rheolwr Rhaglen Moderneiddio Ysgolion  
Gwahoddedig – Cadeirydd y Grŵp Strategol Cynradd   
Gwahoddedig – Cadeirydd y  Grŵp Strategol Uwchradd  
Gwahoddedig – Rheolwr Moderneiddio Ysgolion Llywodraeth Cymru  
Gwahoddedig – Swyddogion Addysg 
Gwahoddedig – Arweinydd y Cyngor 
 
 

5. Gwneud Penderfyniadau  
Wrth ymarfer  eu cylch gorchwyl,  gall y Bwrdd Trawsnewid Addysg wneud argymhellion  a fydd 
hefyd yn gofyn am  gymeradwyaeth y Pwyllgor Gwaith  neu gytundeb yr UDA.  
Cynyddir argymhellion o’r fath  i’r Pwyllgor Gwaith /UDA, drwy’r Bwrdd Rhaglen  Partneriaethau, 
Cymunedau a Gwella Gwasanaeth  fel y bo’n briodol.  
 
Yn gyffredinol, bydd penderfyniadau o fewn y gyllideb ac o fewn y fframwaith polisi  yn disgyn o 
fewn  maes cyfrifoldeb y Pwyllgor Gwaith, ac ymdrinnir â  materion  ynghylch  staff/rheolwyr  gan yr 
UDA.  
 
Adolygir y trefniadau hyn  mewn  12 mis   i benderfynu  a ddylid penderfyniadau o’r fath  gael eu 
gwneud gan y Pwyllgor Gwaith / cynrychiolwyr UDA y Bwrdd.  
 
 
 

6. Cyfarfodydd  
 Bydd y Bwrdd Trawsnewid Addysg  yn cyfarfod yn chwarterol  fel y bo’n briodol.  Bydd 

cworwm yn y cyfarfodydd  lle bydd  5 aelod yn bresennol.  Ar achlysuron pa na ellir yr UDA 
fynychu, bydd y bwrdd yn cyfeirio penderfyniadau lefel-uwch i’r UDA os ystyrir yn gam 
priodol gan y bwrdd 

 Bydd pob cyfarfod yn cael eu harwain gan agenda, a bydd aelodau’n cael y cyfle i gynnig 
eitemau   ar gyfer yr agenda cyn y cyfarfod.  

 Bydd pob cyfarfod yn cofnodi  pwyntiau trafod allweddol, penderfyniadau,  argymhellion, a 
gweithrediadau   a gytunwyd.  
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 Gall cyfarfodydd arbennig   o’r BTA  gael eu trefnu hefyd pan fo penderfyniadau allweddol yn 

ofynnol  i yrru’r rhaglen /  prosiectau   ymlaen. 
 

 
7. Materion / Problemau Brys 

Pe digwyddai materion godi, a fyddai angen  sylw neu gymeradwyaeth brys – bydd y Rheolwr 
Rhaglen  yn codi ‘mater’  drwy anfon  e-bost  at bob Aelod Bwrdd,  a fydd yn cynnwys   y manylion a 
ganlyn:  

 natur y busnes  
 y cyfyngiadau amser  
 y canlyniad   os nad eir i’r afael ag ef  o fewn y cyfyngiadau amser.  
 canlyniad tebygol   ar gyllideb prosiect 
  y gweithredu lliniaru arfaethedig  i’r Bwrdd ei ystyried  
  y dyddiad  y mae’n ofynnol i aelodau’r BTA   ymateb .  

 
Rhoddir sylw i’r ymatebion  gan y Cadeirydd /USC a rhoddir gwybod i aelodau’r  BTA am yr 
argymhellion  neu’r ffordd ymlaen arfaethedig. 
 

8.   Strwythur adrodd 
Bydd pob dogfennaeth  i’w thrafod  a’i herio  yn y cyfarfod   yn cael ei dosbarthu   i’r aelodau 
wythnos ymlaen llaw. Bydd y ddogfennaeth yn cynnwys: 

 Adroddiad amlygu unigol  ar gyfer pob prosiect 
 Cofrestr risgiau / problemau  ar gyfer y rhaglen gyffredinol 
 Argymhellion/cynlluniau gweithredu  Arolwg Gateway  
 Taenlen rheoli adnoddau  i egluro bod  yr adnoddau gofynnol  yn eu lle  i gefnogi’r rhaglen 
 Achosion Busnes  
 Papurau Cynllunio strategol, fel y bo’n briodol  

 
9. Mabwysiadu  ac Adolygu’r  Cylch Gorchwyl  

Mabwysiadwyd y Cylch Gorchwyl  yn ystod  cyfarfod cyntaf  y Bwrdd Trawsnewid Addysg, a bydd yn 
cael ei adolygu’n flynyddol.  
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PARTNERSHIP AND REGENERATION SCRUTINY COMMITTEE WORK PROGRAMME: 
2017/2018→2018/2019 
 

Chair:  Councillor Gwilym O Jones          
Vice- Chair: Councillor Robert Llewelyn Jones 
    
 
This document summarises the forward work programme of the Partnership and Regeneration Scrutiny Committee Work 
Programme for the period May 2017 onwards, as a rolling programme and purposeful Scrutiny planning tool. The forward 
work programme will be submitted to each ordinary meeting of the Scrutiny Committee for the purpose of reviewing its 
content, consideration of new items or adjournment / withdrawal of items.  Its purpose is also to ensure alignment with the 
forward work programmes of the Executive and Senior Leadership Team. 
 
 
Contact:  Geraint Wyn Roberts (Scrutiny Officer)  
 
Tel: 01248 752039     E-mail: gwrce@anglesey.gov.uk 
 

 
 
 
 
 

 

SCRUTINY 
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Date of Meeting 

 
                         Item Purpose  

May, 2017 

31 May 2017 

Committee Room 1 / 3.30pm 

Election of Chair of the Committee To appoint Chairperson  

Election of Vice-Chair for the Committee To appoint Vice-Chairperson  

June, 2017 

27 June 2017 
 

Committee Room 1 / 2pm 

Annual Report of  Communities First  Monitoring Performance 

Vibrant and Viable Places Programme  Information / monitoring performance 

Membership of  Panels and Boards   Nominate Members               

Forward Work Programme  Review 

October, 2017 

9 October  2017  
 

Committee Room 1 / 2pm 

Annual Report of the Community Safety Partnership Monitoring Performance 

Public Services Board (developing Anglesey and Gwynedd Well -
Being Plan)  

Monitoring performance /policy 

development 

Annual Report –Achievements against the Tenants Participation 
Strategy   

Monitoring performance 

Forward Work Programme Review 

November, 2017 

14 November 2017 

 
Committee Room 1 / 2pm 

Draft Well-being Plan:  Anglesey and Gwynedd Public Services Board 
(Update) 

Policy Development  

Transformation of Culture Services Pre-decision  

Report on Welsh  in   Internal Administration  Performance Monitoring  

Scrutiny Panel: Schools Progress  Review (Progress Report) Monitoring performance 

Forward Work Programme Review 

February, 2018 

6 February 2018 
 

 Report – Anglesey  Schools Performance 2016-2017 Monitoring performance 

GwE -  Annual Report 2016 / 2017  Monitoring performance 

Scrutiny Panel: Schools Progress  Review (Progress Report) Monitoring Performance 
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Date of Meeting 

 
                         Item Purpose  

Committee Room 1/ 2pm  Membership of the Scrutiny Panel: Schools Progress  Review - 

Forward Work Programme Review 

March, 2018 

8 March 2018  
Council Chamber /2pm 

Draft Well-being Plan:  Anglesey and Gwynedd Public Services Board  Policy Development  

Tenants Participation Strategy  Policy Development 

Forward Work Programme Review 

April,  2018 

10 April  2018 
 

Committee Room 1/ 2pm 

Additional Learning Needs Partnership – Gwynedd and Môn  Monitoring Performance 

Forward Work Programme Review 

June, 2018 

19 June 2018 
 
Committee Room 1/ 2pm 

Membership of Finance Scrutiny Panel and Education Transformation 
Board 

- 

Annual Report of  Communities First  Monitoring Performance 

Community Regeneration Plans – Amlwch and  Beaumaris Performance monitoring 
[Corporate Scrutiny Committee resolution, 02/10/17] 

Scrutiny of Partnerships Monitoring Performance 

Scrutiny Panel: Schools Progress  Review (Progress Report) Monitoring Performance 

Forward Work Programme Review  

July, 2018 

9 July 2018 
 
Committee Room 1/ 2pm 

Anti-Poverty Strategy  Policy development 

September, 2018 

24 September 2018 
Committee Room 1/ 2pm 

 

Annual Report -Regional Partnership Board ( Health and Social 
Services) 

Monitoring Performance 

Annual Report of the Community Safety Partnership (to be confirmed)  Monitoring Performance 

North Wales Regional Emergency Planning Service ( to be confirmed)  Monitoring Performance 
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Date of Meeting 

 
                         Item Purpose  

Supplementary Planning Guidance – Welsh Language 
 (to be confirmed) 

Consultation  

Forward Work Programme Review 

November, 2018 

13 November 2018 
 
Committee Room 1/ 2pm 

Public Services Board- initial scrutiny of PSB governance and  delivery 
structure (to be confirmed) 

Monitoring performance 

Additional Learning Needs Partnership – Gwynedd and Môn Monitoring performance 

Scrutiny Panel: Schools Progress  Review (Progress Report) Monitoring performance 

Forward Work Programme Review 

February, 2019 

5 February 2019 
 
Committee Room 1/ 2pm 

Anglesey  Schools Performance 2017-2018( to be confirmed) Monitoring performance 

GwE -  Annual Report 2017 / 2018  (to be confirmed-earlier date) Monitoring performance 

Forward Work Programme Review 

March, 2019 

12 March 2019 
Committee Room 1/ 2pm 

 

Public Services Board - scrutiny of progress on delivery of the Well-
being Plan  (to be confirmed) 

Monitoring performance 

Forward Work Programme Review 

April, 2019 

9 April 2019 
 
Committee Room 1/ 2pm 

Additional Learning Needs Partnership – Gwynedd and Môn  Monitoring Performance 

Scrutiny Panel: Schools Progress  Review (Progress Report) Monitoring Performance 

Forward Work Programme Review 

TOPICES  TO BE SCHEDULED  

June, 2019 scrutiny of 1st PSB Annual Report  

To be confirmed Gypsy and Traveller Sites   (planning  and  member briefing first)   
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