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Cymunedau yn Gyntaf yn Ynys Môn 

  

1. Cefndir 

Cyflwynwyd Cymunedau yn Gyntaf [CG] yng Nghymru yn 2001 gan Lywodraeth Cynulliad 

Cymru [LlCC] fel rhaglen flaenllaw i wella amodau byw a rhagolygon i bobl sy'n byw yn y 

cymunedau mwyaf difreintiedig ledled Cymru. Mae bellach yn un o'r pedair rhaglen allweddol 

sydd gan Lywodraeth Cymru i Fynd i'r Afael â Thlodi. Y Swyddog Arweiniol ar gyfer y 

bartneriaeth hon yn y Cyngor yw'r Pennaeth Gwasanaethau Tai. 

2. Aliniad gyda Blaenoriaethau Strategol y Cyngor 

Mae'r Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn ffrwd waith allweddol sy’n cyflawni blaenoriaethau 

strategol y Cyngor yn ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2014-2017, sef: 

 Adfywio ein cymunedau a datblygu ein heconomi 

 Cynyddu ein hopsiynau tai a lleihau tlodi 

3. Llywodraethu 

Yr Awdurdod yw'r Corff Cyflawni Arweiniol ar gyfer gwerth £2,101,044 o gyllid am y cyfnod 

1/4/2015 i 31/3/2018. .Mae hyn yn cynnwys cyllid Craidd, arian ESGYN ac arian Cymunedau 

am Waith. Y Sefydliad Cyflawni yw Cymunedau yn Gyntaf Môn Cyf., sef cwmni cyfyngedig drwy 

warant ac elusen gofrestredig.  Fel y Corff Cyflawni Arweiniol [CCA], yr Awdurdod sydd â'r 

cyfrifoldeb cyffredinol am sicrhau llywodraethu da ac atebolrwydd ar draws gweithrediadau’r 

Clwstwr. Mae Cytundeb Cyfreithiol, a gychwynnodd ar 1 Chwefror 2013, wedi cael ei sefydlu  

rhwng yr Awdurdod a Cymunedau yn Gyntaf Môn Cyf. ar gyfer cyflawni’r Rhaglen. Mae  

dadansoddiad o gyllidebau 15/16 a 16/17 ar gael yn Atodiad 1. Bydd y Bartneriaeth yn cael ei 

hadolygu yn ystod 2016-17. 



Rheolir Cymunedau yn Gyntaf Môn Cyf gan Fwrdd Cyfarwyddwyr gwirfoddol ac mae 

sylwedyddion wedi eu cynrychioli ar y Bwrdd hefyd, sef yr Aelod Portffolio ar gyfer Tai a 

Gwasanaethau Cymdeithasol, y Pennaeth Gwasanaethau Tai a’r Rheolwr Grantiau o’r  

Gwasanaeth Cyllid (gweler Atodiad 2). Cryfhawyd y Bwrdd ers iddo gael ei sefydlu gyntaf ac 

erbyn hyn mae 12 o aelodau a 2 o ymgynghorwyr o wahanol gefndiroedd yn gwasanaethu arno. 

Cynhelir cyfarfodydd cyswllt bob chwarter sy'n cynnwys Cadeirydd y Bwrdd, y Rheolwr Clwstwr, 

y Pennaeth Gwasanaethau Tai a'r Rheolwr Grantiau i adolygu cynnydd yn erbyn cyllidebau a 

chanlyniadau dros y chwarter blaenorol. Mae hefyd yn rhoi cyfle i drafod unrhyw faterion ac i 

gynllunio ar gyfer cyflawni yn y dyfodol. 

Ym Mai 2013, sefydlodd yr Awdurdod Fwrdd Ymgynghorol sy'n cynnwys cynrychiolwyr yr 

Awdurdod a sefydliadau eraill. Cylch Gorchwyl y Grŵp yw hwyluso perthynas waith agos rhwng 

Cymunedau yn Gyntaf Môn Cyf a darparwyr gwasanaethau allweddol. 

4. Cynnydd a wnaed gan Cymunedau yn Gyntaf 

Mae Cymunedau yn Gyntaf wedi datblygu'n gyflym dros y 24 mis diwethaf a bu cynnydd yn  

nifer y staff a gyflogir gan y sefydliad ac yn yr arian y llwyddwyd i’w sicrhau. Ar hyn o bryd, 

cyflogir 30 o staff ac ‘roedd trosiant y cwmni ar gyfer 14/15 ychydig dros £1.053M (gweler 

Atodiadau 3 a 4). 

Dechreuodd craidd y Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf ar 1 Chwefror 2013 a bydd yn rhedeg hyd 

at 31 Mawrth 2017 gyda’r cyllid cyfredol. Yn ogystal, sicrhawyd £296k o gyllid ESGYN a 

Cymunedau am Waith ar gyfer 2017/18. Mae gan y Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf ffocws 

daearyddol, gan ganolbwyntio ar y 10% o’r cymunedau mwyaf difreintiedig ar yr ynys.  Mae'r 

ardal yn cynnwys saith ardal cynnyrch ehangach is [ACEI], sef  Morawelon, Porthyfelin 1, Tref 

Caergybi, Maeshyfryd, Ffordd Llundain a Kingsland yng Nghaergybi yn ogystal â ward Tudur yn 

Llangefni.  Mae pedwar o’r ACEI ymysg y 10% o’r wardiau mwyaf difreintiedig yn o leiaf un o’r 

categorïau ym Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru [MALC] ac mae pob un ohonynt ymysg y 

20% mwyaf difreintiedig  yn gyffredinol. Mae rhaglen Cymunedau yn Gyntaf Môn yn 

canolbwyntio ar 3 phrif faes canlyniad sef: 

  

• Cymunedau Ffyniannus 

• Cymunedau Dysgu 

• Cymunedau Iachach 

  

5. Cyllid a sicrhawyd 

 Fel cwmni cyfyngedig trwy warant ac elusen, mae’r sefydliad yn gallu sicrhau cyllid allanol 

ychwanegol i gefnogi cyflawni gwasanaethau Cymunedau yn Gyntaf yn yr ardal, sef arian na 

fyddai’r Awdurdod efallai, fel corff cyhoeddus, yn gymwys i ymgeisio amdano.  Maent wedi bod 

yn llwyddiannus iawn yn sicrhau £183,155 (14/15), £320,655 (15/16) a £ 377,501 (16/17) o nifer 

o ffynonellau i gefnogi cyflawni’r rhaglen Cymunedau yn Gyntaf. Gweler Atodiad 5. 

Dewiswyd Cymunedau yn Gyntaf Môn fel yr unig Glwstwr yng Ngogledd Cymru i dreialu cynllun 

Aelwydydd Di-waith, a elwir bellach yn ESGYN ac ers hynny, mae Cyngor Sir y Fflint wedi 



ymuno hefyd. Bydd y cynllun yn darparu £473,209 o gyllid hyd at fis Mawrth 2018 i dargedu a 

gweithio’n benodol gydag aelwydydd lle mae oedolion wedi bod allan o waith am 6 mis neu fwy, 

a hynny gyda'r nod o’u cael yn ôl i waith, profiad gwaith neu hyfforddiant.  Hyd yma mae’r 

rhaglen ESGYN wedi  sicrhau bod 85 o bobl a oedd wedi bod yn ddi-waith am gyfnod hir wedi 

cael swyddi. 

Mae’r Academi Alwedigaethol Gymunedol wedi mynd o nerth i nerth ac erbyn hyn mae’n gallu 

darparu hyfforddiant achrededig i bobl 14-64 oed, gan dargedu'r rhai sydd leiaf tebygol o 

fynychu darpariaeth coleg prif ffrwd. Mae'n rhoi cyfle am hyfforddiant ymarferol yn y sectorau 

amgylcheddol, adeiladu, manwerthu, gweinyddu, gofal plant a lletygarwch, a hynny o fewn 

amgylchedd gwaith disgybledig, gan gynnig trefniadau mentora un-i-un er mwyn datblygu hyder 

a sgiliau.  

Yn ddiweddar, enillodd yr Academi Alwedigaethol y wobr gyntaf yng Ngwobrau’r Sefydliad Tai 

Siartredig am y Fenter Gymdeithasol Orau.  

Cryfhawyd gwaith yr Academi’n ddiweddar yn sgil derbyn cyllid dan y Rhaglen Lleoedd 

Llewyrchus Llawn Addewid (VVP). Cafwyd £90,000 dros 2 flynedd i brynu peiriant torri gwair 

masnachol mawr o fath y gellir eistedd arno.  Bydd hyn yn golygu y gall CG dendro am 

gontractau mwy a chynhyrchu ffrwd incwm gynaliadwy. Prynwyd 2 fan hefyd a oedd yn 

diweddaru'r fflyd o gerbydau. 

Prynwyd peiriant cloddio bach (360) i’w ddefnyddio gan hyfforddeion a bydd yn cynorthwyo i 

arwain ar hyfforddiant yng Ngholeg Menai ynghylch sut i ddefnyddio peiriannau cloddio mawr. 

Ariannwyd hyn drwy Horizon. 

Mae'r VVP wedi golygu bod 30 o bobl economaidd anweithgar wedi ymgysylltu â'r Academi, 

bod 25 o bobl wedi ennill cymwysterau a bod 8 o bobl wedi cael gwaith a 5 wedi cael swyddi  

dan hyfforddiant.  

Mae Cymunedau yn Gyntaf Môn yn gweithio'n agos iawn gyda chyflogwyr i sicrhau y gellir 

cyfatebu’r swyddi gwag sydd ganddynt gyda’r bobl sy’n cymryd rhan yn yr Academi. Darperir yr 

hyfforddiant i sicrhau bod y cyfranogwyr yn barod am swyddi a’u bod yn gallu symud o'r 

Academi yn syth i mewn i gyflogaeth. Darperir cefnogaeth barhaus i’r cyfranogwyr i sicrhau bod 

y gyflogaeth yn parhau i fod yn gynaliadwy.  

Mae cynhwysiant ariannol yn parhau i fod yn faes gwaith pwysig a chyfeirir pobl i 'Pantri Pobl', 

sef y banc bwyd.  Gyda dros 4770 o brydau wedi eu darparu yn 15/16, mae mwy a mwy o bobl, 

gan gynnwys pobl sydd ar fudd-daliadau a phobl sydd mewn gwaith a chanddynt deuluoedd, yn 

cael anhawster dod o hyd i ddigon o arian i brynu bwyd. Maent yn gweithio’n galed gyda'r 

ysgolion i gynorthwyo i wella llythrennedd ariannol plant. Maent hefyd yn gweithio'n galed i 

hyrwyddo'r defnydd o Cambrian Savings and Loans (Undeb Credyd Gogledd Cymru gynt) fel y 

gall pobl gael mynediad i gyllid fforddiadwy yn hytrach na benthyciadau diwrnod talu. 

Mae'r cais i’r Loteri Iechyd wedi llwyddo a chafwyd £230k i gyflawni gwahanol fentrau gan 

gynnwys ystod o weithgareddau i bobl ifanc. 



Ar 1 Chwefror 2016, dechreuodd menter cyllid Ewropeaidd ar y cyd a ariennir gan LC / yr Adran 

Gwaith a Phensiynau o’r enw Cymunedau am Waith. CG Môn sy’n gyfrifol am gyflawni’r rhaglen 

dan y CCA (CSYM).  Mae'r rhaglen wedi'i hanelu at y bobl hynny sydd bellaf oddi wrth y 

farchnad lafur yn y Wardiau Cymunedau yn Gyntaf ac mae’n werth cyfanswm o £303,435 ac fe’i 

cyllidwyd hyd at 31 Mawrth 2018 gydag estyniad posibl tan 2020. 

6. Canlyniadau clir a mesuradwy 

Mae LlC wedi datblygu Fframwaith Canlyniadau ar gyfer monitro’r cynnydd gyda chyflawni’r  

Rhaglen newydd, gan ddefnyddio methodoleg atebolrwydd sy’n seiliedig ar ganlyniadau. Mae 

yna hefyd Gynllun Cyfranogiad Cymunedol fel bod modd i’r gymuned gymryd rhan. Adroddir ar 

nifer o'r canlyniadau yn  Atodiad 6. 

7.  Datblygu’r Sefydliad 

Yn sgil y cyllid VVP, llwyddwyd hefyd i gynhyrchu Cynllun Busnes gyfer CG Môn. ‘Roedd y  

Cynllun Busnes yn argymell y dylid sefydlu 3 Grŵp Ffocws sy’n cynnwys Staff a 

Chyfarwyddwyr. Bydd y Grwpiau Ffocws yn mynd i'r afael â'r materion a nodwyd yn y Cynllun 

Busnes, sef: 

 Cyllid, ansicrwydd tymor hir a masnacheiddio - dod yn fwy masnachol fel sefydliad a 

datblygu sylfaen asedau. 

 Partneriaeth a chydweithio - datblygu perthynas waith gryfach gyda sefydliadau 

allweddol. 

 Dyluniad a chapasiti’r sefydliad - adolygiad o strwythur y sefydliad, mwy o ddirprwyo, 

gwell cyfathrebu a datblygiad staff. 

8. Aliniad Strategol y Rhaglenni Trechu Tlodi 

Cymerodd CG Môn ran mewn cynllun peilot gan LC i yrru perthynas waith agosach rhwng 

Cymunedau yn Gyntaf, Dechrau'n Deg a Theuluoedd yn Gyntaf yn ystod 2015/16. Mae LlC 

bellach wedi alinio gweinyddiaeth y cyllid ar gyfer y 3 rhaglen hon, yn ogystal â’r rhaglen  

Cefnogi Pobl ar gyfer 2016. Bydd y broses yn awr yn caniatáu trosglwyddo hyd at 5% o gyllideb 

pob rhaglen unigol rhwng y gwahanol raglenni os oes tanwariant.  Yn flaenorol,  byddid wedi 

colli unrhyw danwariant ac felly bydd hyn yn rhoi mwy o hyblygrwydd i’r Awdurdod ddefnyddio'r 

arian. Bydd Grŵp Rheoli yn cael ei sefydlu yn fewnol o fewn yr Awdurdod i reoli'r broses hon. 

9. Argymhellion 

Gofynnir i Aelodau'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio i: 

Nodi cynnwys yr Adroddiad. 

 Awduron yr Adroddiad: Rita Lyon, Rheolwr Clwstwr 

                                     Jenny Whiston, Rheolwr Grantiau 

Dyddiad :  30 Mawrth 2016 



Atodiad 1 

CYLLID CRAIDD CYMUNEDAU'N GYNTAF     
        

  2015/16 2016/17 CYFANSWM 

CYFLOGAU £ 507,094.00 £ 500,299.00 £ 1,007,393.00 

TALIADAU RHEOLAETH £ 31,450.00 £ 29,200.00 £ 60,650.00 

HYFFORDDIANT STAFF £ 4,609.56 £ 8000.00 12,609.56 

TEITHIO STAFF A THANYSGRIFIADAU £ 9,500.00 £ 9,500.00 19000 

COSTAU ADEILADAU £ 37,993.44 £ 39,098.00 77,091.44 

CYLLIDEB Y PROSIECT £ 38,000.00 £ 42,550.00 80550 

CYNLLUN CYFRANOGIAD 
CYMUNEDOL £ 15,000.00 £ 15,000.00 

30000 

COSTAU CCA £ 18,553.00 £ 18,553.00 37,106 

        

CYFANSWM £ 662,200.00 £ 662,200.00 £ 1,324,400.00 

    

CYMUNEDAU'N GYNTAF  
CYLLID ESGYN          

          

  2015/16 2016/17 2017/18 CYFANSWM 

CYFLOGAU £ 99,029.70 £ 96,576.00 £ 97,581.00 £ 293,186.70 

TALIADAU RHEOLAETH £ 8,939.30 £ 5,000.00 £ 5,000.00 £ 18,939.30 

HYFFORDDIANT STAFF £ 400.00 £ 400.00 £ 400.00 £ 1,200.00 

TEITHIO STAFF A 
THANYSGRIFIADAU £ 3,600.00 £ 3,600.00 £ 3,600.00 £ 10,800.00 

COSTAU ADEILADAU £ 7,684.00 £ 12,223.00 £ 12,223.00 £ 32,130.00 

CYLLIDEB Y PROSIECT £ 38,953.00 £ 39,000.00 £ 39,000.00 £ 116,953.00 

          

CYFANSWM £ 158,606.00 £ 156,799.00 £ 157,804.00 £ 473,209.00 

 CYLLID CYMUNEDAU AM WAITH 

  2015/16 2016/17 2017/18 CYFANSWM 

CYFLOGAU £ 14,122.13 £ 85,580.09 £ 86,435.89 £ 186,138.10 

CYFLOGAU CCA £ 3,288.86 £ 19,930.52 £ 20,129.82 £ 43,349.20 

TG £ 3,600.00     £ 3,600 

TEITHIO STAFF A 
THANYSGRIFIADAU £ 600.00 £ 3,600.00 £ 3,600.00 £ 7,800.00 

MARCHNATA £ 625.00 £ 2,500.00 £ 2,500.00 £ 5,625.00 

CRONFA RHWYSTR £ 2,500.00 £ 10,000.00 £ 10,000.00 £ 22,500.00 

COSTAU SYMLACH £ 2,611.65 £ 15,826.59 £ 15,984.86 £ 34,423.10 

          

CYFANSWM £ 27,347.64 £ 137,437.2 £ 138,650.57 £ 303,435.41 

  



Atodiad 2 

  

BWRDD CYFARWYDDWYR 

  

Swydd yr ymddiriedolwr Enw 

  John Egryn Lewis 

  Kath Capstick 

  Ann Kennedy 

Cadeirydd y Bwrdd James Lee MBE 

  Joe Lock 

Cadeirydd y Pwyllgor Personél Keith Thomas 

  John Tyrell Jones 

Cyfarwyddwr Cyllid Peter Davies OBE 

  Susan Williams 

  Dr Wil Roberts 

  Raymond Williams 

  Y Cyng. John Lee 

Ymgynghorydd i'r Bwrdd John Rhys Cwyfan Hughes 

Ymgynghorydd i'r Bwrdd John Robert Jones 

Sylwedydd Prif Gorff Cyflawni  Y Cyng. Aled Morris Jones 

Sylwedydd Prif Gorff Cyflawni  Shan Lloyd Williams 

Sylwedydd Prif Gorff Cyflawni  Jenny Whiston 

  

 



                                                                                                                                                                                       Atodiad 3 

STRWYTHUR STAFFIO CG MÔN 
RHEOLWR CLWSTWR 
 

SWYDDOG CYLLID A MONITRO CYDLYNYDD FFYNIANNUS      CYDLYNYDD DYSGU 
 
     RHEOLWR CYMORTH CYFLOGAETH    RHEOLWR YR ACADEMI HYFFORDDI 
 
 

SWYDDOG CYNHWYSIAD  MENTOR    MENTOR         MENTOR   MENTOR    SWYDDOG YMGYSYLLTU      
ARIANNOL                                       OEDOLION   POBL IFANC  ESGYN      ESGYN       Â CHYFLOGWYR 

 
BRYSBENNU                                ARWEINYDD TÎM MENTORA                 SWYDDOG GWEINYDDOL           GWEITHIWR        

                                                                                    YR ACADEMI                                  IEUENCTID 

 

CYNORTHWY-YDD CYLLID      GWEINYDDWR     GWEINYDDWR ESGYN    MENTOR                     KIDZINC (MENTOR GOFAL PLANT) 

                               SAERDANHYFFORDDIANT                     

  

       

 



 

                                                                                                                                  Atodiad 4 

CYFRIFON CG MÔN 2014/15 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

  

 



Atodiad 5 

CYLLID ALLANOL A SICRHAWYD 

          
          

  2014/15 2015/16 2016/17 CYFANSWM 

LOTERI IECHYD £ 31,687.00 £ 97,860.00 £ 103,000.00 £ 232,547.00 

MAGNOX - SAER £ 42,590.00 £ 42,020.00 £ 5,743.42 £ 90,353.42 

MAGNOX - GYRRU / 
CANOLFAN CSCS £ 0.00 £ 23,918.00 £ 37,992.00 

  
£ 61,910.00 

CSYM - VVP 
(PROSIECTAU 
AMGYLCHEDDOL) £ 0.00 £ 70,000.00 £ 20,000.00 

  
£ 90,000.00 

CSYM - VVP (CYNLLUN 
BUSNES) £ 0.00 £ 5,000.00 £ 0.00 

  
£ 5,000.00 

CSYM – 
ASTUDIAETHAU VVP   £ 5,000.00   

5000 

PLANT MEWN ANGEN £ 4,500.00 £ 0.00 £ 0.00 £ 4,500.00 

GWASANAETH 
CYFIAWNDER 
IEUENCTID £ 9,000.00 £ 9,000.00 £ 2,000.00 

 
 

£ 20,000.00 

CYFENTER – SIOP YN Y 
DRE £ 24,942.00 £ 0.00 £ 0.00 

  
£ 24,942.00 

CYFENTER – KIDZINK £ 19,585.00 £ 0.00 £ 0.00 £ 19,585.00 

NIACE £ 9,379.00 £ 0.00 £ 0.00 £ 9,379.00 

ALWMINIWM MÔN £ 7,000.00 £ 0.00 £ 0.00 £ 7,000.00 

CSYM – CYNHWYSIAD 
ARIANNOL £ 14,872.00 £ 15,382.00 £ 15,382.00 

  
£ 45,636.00 

LlC – PDG £ 16,600.00 £ 25,138.00 £ 0.00 £ 41,738.00 

PRIFYSGOL BANGOR £ 3,000.00 £ 0.00 £ 0.00 £ 3,000.00 

WCVA – CYNHWYSIAD 
GWEITHREDOL £ 0.00 £ 0.00 £ 55,947.00 

  
£ 55,947.00 

          

CYFANSWM £183,155.00 £293,318.00 £240,064.42 £716,537.42 

  
  

 

 

 

  



                                                                                                                             Atodiad 6 

Dangosyddion Perfformiad Cymunedau yn Gyntaf 

Gellir gweld rhestr lawn o'r holl ddangosyddion y mae'n rhaid adrodd arnynt i Lywodraeth Cymru 

ar gais drwy Ffynnon ond mae crynodeb o’r dangosyddion allweddol i’w weld isod. 

  

Dangosydd 

Targed i Ch 4 

15/16 

Cyflawnwyd i Ch 4 

15/16 

Cymunedau Ffyniannus - Helpu pobl i ddatblygu sgiliau cyflogaeth a dod o hyd i 

waith 

Nifer y bobl a ofynnodd am 

gyngor a chymorth 50 79 

Nifer y bobl a gafodd waith 5 
  

27 

Nifer y bobl a enillodd 

gymhwyster sy'n gysylltiedig â 

chyflogaeth 

25 42 

% o gleientiaid ardrethu prosiect 

yn rhagorol neu'n dda iawn 
90% 100% 

Cymunedau Ffyniannus - Lleihau diweithdra ymhlith pobl ifanc ac ymddieithriad  

Nifer y bobl sy'n gwirfoddoli'n 

rheolaidd fel llwybr i gyflogaeth 
10 18 

Nifer y bobl a sicrhaodd Leoliad 

Twf Swyddi Cymru 
10 9 

Nifer y bobl a enillodd 

gymhwyster sy'n gysylltiedig â 

chyflogaeth 

40 29 

% o gleientiaid ardrethu prosiect 

yn rhagorol neu'n dda iawn 

90% 100% 

Mae lleihau diweithdra ymysg pobl ifanc yn dibynnu i raddau helaeth ar argaeledd Twf 

Swyddi Cymru. Eleni ‘roedd LlC yn hwyr iawn yn dechrau'r broses a chollwyd 6 mis o 

gyflawni gan na ddechreuodd y Rhaglen tan Hydref 2015. 

Cymunedau Ffyniannus - Hyrwyddo cynhwysiad digidol 

Nifer y bobl a enillodd sgiliau TG 

sylfaenol 
75 34 

% o gleientiaid ardrethu prosiect 

yn rhagorol neu'n dda iawn 

90% 100% 

Mae'r targedau ar gyfer cynhwysiad digidol wedi bod yn anodd iawn i'w cyflawni. 

Datblygwyd unedau Agored newydd i fynd i'r afael â'r mater hwn a fydd yn cael eu 



 cyflawni o 1 Ebrill. 

Cymunedau Ffyniannus - Gwella gallu ariannol, rheoli dyled a chodi incwm 

Nifer y bobl a agorodd gyfrif 

gydag Undeb Credyd 
60 55 

Nifer y bobl a gafodd fenthyciad 

gan Undeb Credyd 
60 94 

Nifer y plant gyda gwell 

llythrennedd / gallu ariannol 
105 228 

% o gleientiaid ardrethu prosiect 

yn rhagorol neu'n dda iawn 

90% 100% 

Cymunedau Ffyniannus - Cefnogi menter, bancio amser ac adeiladu cyfalaf 

cymdeithasol 

Nifer y mentrau a gefnogwyd i 

gychwyn busnes 
12 9 

Nifer y mentrau cymdeithasol a 

ddechreuwyd 
2 2 

Nifer y bobl sy'n dechrau hunan 

gyflogaeth 

 

3 

 

3 

% o gleientiaid ardrethu prosiect 

yn rhagorol neu'n dda iawn 

90% 100% 

Cymunedau Ffyniannus - Lleihau'r risg o droseddau gan bobl ifanc 

Nifer y bobl ifanc a gymerodd 

ran mewn gweithgareddau 

cadarnhaol yn rheolaidd 

100 75 

Nifer y bobl ifanc a enillodd 

gymhwyster allgyrsiol 
45 38 

% o gleientiaid ardrethu prosiect 

yn rhagorol neu'n dda iawn 

90% 99% 

Targedwyd grwpiau ifanc penodol a dyna pam mae'r niferoedd yn is na'r disgwyl. Rhaid i’r 

bobl ifanc gymryd rhan mewn gweithgaredd positif rheolaidd o leiaf ddwywaith yr wythnos 

am nifer o wythnosau cyn y gellir eu cyfrif ac mae'n anodd iawn cynnal yr ymgysylltiad i'r 

lefel honno. Bydd Caffi Ieuenctid newydd 'The Pod' yn agor yn y gwanwyn a ddylai helpu i 

gynnal lefelau ymgysylltu. 

Cymunedau Dysgu - Dysgu gydol oes mewn cymunedau 

Nifer y bobl a enillodd 

gymhwyster 
86 100 

Nifer y bobl a gymerodd ran 

mewn cynlluniau gwirfoddoli i 

ddysgu 

40 47 



% o gleientiaid ardrethu prosiect 

yn rhagorol neu'n dda iawn 

90% 100% 

Cymunedau Dysgu - Gwella sgiliau bywyd oedolion 

Nifer y bobl a enillodd 

gymhwyster 
40 57 

% o gleientiaid ardrethu prosiect 

yn rhagorol neu'n dda iawn 

90% 100% 

Cyfanswm cronnol ESGYN ers dechrau'r rhaglen ar 1  Ionawr 2014 

Hyfforddiant galwedigaethol 135 

Lleoliadau gwaith 87 

Paratoi ar gyfer cyflogaeth lawn amser 61 

I waith 85 
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