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1. Cefndir 

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

[LlCC] fel eu rhaglen flaenllaw i wella amodau byw a’r rhagolygon ar gyfer pobl a oedd yn byw yn 

y cymunedau mwyaf difreintiedig ar hyd a lled Cymru. Cafodd y Rhaglen ei had-drefnu yn 2012 

gan Lywodraeth Cymru, a daeth yr Awdurdod yn Gorff Cyflawni Arweiniol ar gyfer Clwstwr Ynys 

Môn a Chymunedau yn Gyntaf Môn Cyf yn gyfrifol am y gwaith cyflawni. 

Ar 11 Hydref 2016, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant ei fod yn 

'bwriadu dwyn y Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf i ben yn raddol' ond na fyddai'n gwneud 

penderfyniad terfynol cyn cynnal ymgynghoriad. 

Ar 14 Chwefror 2017, cyhoeddodd yr Ysgrifennydd Cabinet dros Gymunedau a Phlant y byddai'r 

Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf yn cael ei diddymu'n raddol erbyn mis Mawrth 2018. Gwnaed y 

penderfyniad yn dilyn cyfnod o ymgysylltu â staff Cymunedau yn Gyntaf, aelodau o'r gymuned a 

phartneriaid cefnogol a chydran ddeiliaid ar draws Cymru. Roedd hyn yn cynnwys dros 2,300 o 

ymatebion i'r arolwg ar-lein, grwpiau ffocws a hwyluswyd a gohebiaeth.   

 

 



2. Gweithredu Cymunedau yn Gyntaf 2012 - 2017 

Mae Cymunedau yn Gyntaf wedi bod yn rhedeg ers 1 Chwefror 2013 gyda'r Awdurdod yn 

gweithredu fel y Corff Cyflawni Arweiniol ar gyfer Clwstwr Ynys Môn ac yn canolbwyntio ei 

weithgareddau ar y 10% o’r cymunedau mwyaf difreintiedig ar yr ynys. Mae'r ardal a gwmpesir 

yn cynnwys saith o ardaloedd cynnyrch ehangach is [ACEI]  Morawelon, Porthyfelin 1, Tref 

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

Llangefni. Mae pedair o’r ardaloedd ACEI hyn yn y 10% o’r wardiau mwyaf difreintiedig yn un neu 

ragor o barthau blaenoriaeth Cymunedau yn Gyntaf Mynegai Amddifadedd Lluosog Cymru 

[MALlC] ac mae’r cyfan o’r ACEI o fewn y 20% o’r wardiau mwyaf difreintiedig  yn gyffredinol. 

Mae Cymunedau yn Gyntaf Môn Cyf, sy’n gwmni cyfyngedig drwy warant ac yn elusen 

gofrestredig, wedi cyflawni’r Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf ar ran yr Awdurdod. Caiff 

Cymunedau yn Gyntaf Môn Cyf ei reoli gan Fwrdd Cyfarwyddwyr gwirfoddol ac mae’r Deilydd 

Portffolio ar gyfer Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol, Pennaeth y Gwasanaethau Tai a’r Rheolwr 

Grantiau yn y Gwasanaeth Cyllid hefyd yn sylwedyddion ar y Bwrdd. Mae'r Bwrdd wedi cael ei 

gryfhau ers ei sefydlu gyntaf ac erbyn hyn mae arno 11 o Gyfarwyddwyr o wahanol gefndiroedd. 

Y Pennaeth Gwasanaethau Tai yw'r Swyddog Arweiniol ar gyfer yr Awdurdod. 

Roedd gan y Rhaglen Cymunedau yn Gyntaf dair thema allweddol: 

 Cymunedau llewyrchus 

 Cymunedau dysgu 

 Cymunedau iach 

Roedd prif ffocws y ddarpariaeth ar Ynys Môn yn ymwneud â’r  themâu Llewyrchus a Dysgu 

gydag amrywiaeth o weithgareddau yn canolbwyntio ar wella sgiliau a symud y rhai sydd bellaf i 

ffwrdd o'r farchnad lafur yn ôl i waith. 

3. Cyflawniadau Cymunedau yn Gyntaf 2016-2017 

Sicrhawyd cyllid o £ 662,200 ar gyfer gweithgareddau Cymunedau yn Gyntaf yn 2016/17. Mae 

hwn wedi cael ei ddefnyddio'n llawn i ddarparu'r gweithgareddau isod: 

 Cymorth Cyflogaeth Craidd 

Mae’r gwasanaeth Cymorth Cyflogaeth Craidd yn darparu cyngor ac arweiniad i geisio 

cael pobl yn ôl i fyd gwaith neu i wella eu sefyllfa o ran cyflogaeth ac yn ceisio cynnwys y 

bobl hynny nad ydynt yn gymwys i gael cymorth drwy raglenni eraill megis pobl sy’n ddi-

waith am y tymor byr. Mae rhaglenni cymorth cyflogaeth eraill yn canolbwyntio ar y bobl 

hynny sydd yn ddi-waith yn y tymor hir. Rhoddir cefnogaeth barhaus i’r cyflogwr a'r 

gweithiwr unwaith y bydd swydd wedi ei sicrhau er mwyn cynnal y gyflogaeth. Cafodd 201 

o bobl eu cefnogi i ddatblygu sgiliau cyflogaeth a dod o hyd i waith a chafodd 60 o bobl eu 

helpu yn ôl i gyflogaeth yn ystod y flwyddyn. O blith y 44 a gefnogwyd yn ôl i gyflogaeth 

yn ystod 6 mis cyntaf y flwyddyn, roedd yn 70% i dal i fod mewn cyflogaeth erbyn diwedd 

y flwyddyn. 



  

 Cymorth i Fentrau Cymdeithasol 

Darperir cymorth i fentrau cymdeithasol er mwyn helpu rhai newydd i ymsefydlu a rhai 

sydd eisoes yn bodoli i fod yn fwy cynaliadwy. Cymerodd 10 o bobl ran yn y rhaglen hon 

er na chafodd unrhyw fentrau cymdeithasol newydd eu sefydlu yn ystod y flwyddyn. 

  

 Cymorth i Fentrau 

Darperir cyngor ac arweiniad i entrepreneuriaid sy'n dymuno dechrau eu busnesau eu 

hunain ac, yn ogystal, rhoddir cefnogaeth i fusnesau sydd eisoes yn masnachu. Daeth 8 

o bobl yn hunangyflogedig yn ystod y flwyddyn. 

  

Yn dilyn bid lwyddiannus i'r Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn Addewid drwy’r Uned 

Datblygu Economaidd, llwyddodd CG Môn i sicrhau £30K ar gyfer cynllun grantiau bach 

sy'n cefnogi dros 30 o fusnesau yng nghanol y trefi. Rhoddwyd cefnogaeth hefyd i 8 

busnes i wneud cais am arian o Gronfa Fuddsoddi Caergybi. 

 Cynhwysiant ariannol 

Mae Cynhwysiant Ariannol yn parhau i fod yn faes gwaith pwysig a bydd yn bwysicach 

fyth wrth i Gredyd Cynhwysol gael ei gyflwyno’n ehangach. Rhoddir cefnogaeth i unigolion 

i'w helpu i wella eu sgiliau ariannol a trin pres, darperir cyfrifiadau i sicrhau eu bod yn well 

allan a defnyddir gwefannau cymharu er mwyn helpu pobl i wneud  arbedion. Cefnogwyd 

79 o bobl i gael at y budd-daliadau yr oedd ganddynt hawl i’w derbyn. 

  

Mae'r Undeb Credyd wedi bod yn gweithio yn Swyddfeydd CG Môn am 1 diwrnod yr 

wythnos. Mae 37 o bobl wedi agor cyfrif Undeb Credyd newydd a rhoddwyd 50 o 

fenthyciadau. 

Sicrhawyd cyllid ychwanegol drwy danwariant Dechrau'n Deg i gyflogi gwasanaethau 

Ymgynghorydd Dyledion cymwys a ddarparwyd drwy CAB ac a oedd yn gweithio amser 

llawn yn swyddfeydd Cymunedau yn Gyntaf Môn rhwng mis Tachwedd a diwedd mis 

Mawrth, gan sicrhau bod cleientiaid yn cael cyngor prydlon. Roedd galw mawr am y 

gwasanaeth hwn a rhoddwyd cefnogaeth i 150 o gleientiaid gyda 521 o faterion unigol. 

Roedd gan 130 o gleientiaid unigol faterion a oedd yn ymwneud â budd-dal lles a chapasiti 

ariannol neu ddyled. 

Rhoes y gwasanaeth hefyd gymorth i bobl i hawlio’r budd-daliadau yr oeddynt yn gymwys 

i’w derbyn gan gynnwys Budd-dal Tai a Lwfans Cyflogaeth a Chymorth. Sicrhawyd gwerth 

£ 53,137 o fudd-daliadau ychwanegol i bobl. 

Yn anffodus, mae galw mawr o hyd am y Banc Bwyd 'Pantri Pobl' ac fe ddosbarthwyd 

4,068 o brydau bwyd yn ystod 2016/17. 

 

 



 Cynhwysiant digidol 

Cafodd 113 o bobl gymorth mewn sesiynau cynhwysiant digidol a oedd yn darparu sgiliau 

TG sylfaenol gan gynnwys sut i fynd ar-lein a defnyddio'r rhyngrwyd. Dywedodd 95 o bobl 

eu bod yn teimlo'n fwy hyderus yn defnyddio cyfrifiadur yn dilyn y sesiynau. 

  

 Darpariaeth ar gyfer Pobl Ifanc 

Cymerodd 104 o bobl ifanc ran weithredol yn y Rhaglen Ieuenctid. Mae ffocws y 

gweithgareddau sy'n ymwneud ag ieuenctid yn seiliedig yn awr ar 'Y Pod' sy'n adeilad 

pwrpasol ar gyfer pobl ifanc yng Nghanol Tref Caergybi lle gallant fynd  ar ôl ysgol a gyda’r 

nos. Cafodd Y Pod ei ddylunio a’i adeiladu gan y bobl ifanc gyda chymorth staff a 

gwirfoddolwyr o'r Academi Alwedigaethol. Mae ynddo gaffi sy'n cael ei redeg gan y bobl 

ifanc, darpariaeth TG, ystafell gemau / sinema, bwrdd pŵl, deciau DJ a theledu ac ardal 

ymlacio. Er mai’r bobl ifanc sy’n ei redeg, mae hefyd yn cael ei staffio gan 3 Gweithiwr 

Ieuenctid cymwys sy'n cefnogi'r bobl ifanc. Cafodd Y Pod ei ariannu drwy'r Loteri Iechyd. 

  

 Darpariaeth Sgiliau Sylfaenol 

Yn anffodus, sgiliau sylfaenol gwael sydd gan gyfran uchel o'r cleientiaid sy’n cael 

gwasanaeth gan  Cymunedau yn Gyntaf. Cefnogwyd 102 o unigolion i wella eu sgiliau 

llythrennedd a rhifedd yn ystod y flwyddyn gyda 31 yn llwyddo i ennill cymhwyster. 

  

 Academi Alwedigaethol Gymunedol 

Mae'r Academi Alwedigaethol Gymunedol sy'n Ganolfan Hyfforddiant Achrededig ar gyfer 

Agored Cymru, LANTRA a Qualsafe, yn cynnig gwasanaeth mentora un i un dwys gyda 

chleientiaid i’w paratoi ar gyfer cael swydd yn ogystal â darparu amrywiaeth o 

gymwysterau gwaith achrededig trosglwyddadwy. Mae'r mentoriaid yn yr Academi yn 

darparu cyswllt hanfodol gyda’r Timau Cyflogaeth yn CG Môn wrth helpu pobl i ddatblygu 

sgiliau cyflogaeth a datblygu hyder.  

Yn ddiweddar, mae'r Academi wedi derbyn statws achrededig fel Canolfan Brawf CSCS 

sy’n darparu’r cymhwyster i bobl weithio ar safleoedd adeiladu. Bydd y datblygiad hwn yn 

darparu llif incwm i CG Môn Cyf yn y dyfodol a fydd o gymorth i sicrhau ei gynaliadwyedd 

parhaus. 

Sicrhawyd cyllid hefyd yn ystod y flwyddyn i brynu car hyfforddiant gyrru gyda rheolaeth 

ddeuol a gwasanaeth Hyfforddwr Gyrru cymwys sy'n gallu darparu gwersi gyrru yn rhad 

ac am ddim i gleientiaid os yw eu hanallu i yrru yn eu rhwystro rhag gweithio. 

Mae'r Academi wedi bod yn gweithio gyda’r Adran Dysgu Gydol Oes i ddarparu cyfleoedd 

hyfforddi i bobl ifanc sy'n cymryd rhan yn y Rhaglen TRAC ac yn ddiweddar, daeth yn 

ddarparwr ar Fframwaith OPUS. 

Mae rhestr o dargedau yn erbyn canlyniadau ar gyfer y flwyddyn yn cael ei ddangos yn 

Atodiad 1. 

 



4. Rhaglenni Cyllido Eraill a Ddarparwyd gan CG Môn 

 ESGYN (‘LIFT’) 

Yn 2014/15, cafodd Ynys Môn ei dewis gan Lywodraeth Cymru i dreialu eu Rhaglen 'LIFT' 

fel rhan o'r Strategaeth Trechu Tlodi. Roedd y cynllun peilot yn targedu aelwydydd heb 

waith gyda golwg ar gael pobl yn ôl i waith, hyfforddiant neu wirfoddoli. Daeth Ynys Môn 

yn un o naw o ardaloedd peilot ar draws Cymru ac ar hyn o bryd, mae’n parhau i ddarparu’r 

rhaglen ESGYN a fydd yn rhedeg yn ei ffurf bresennol tan fis Mawrth 2018. 

  

Hyd at ddiwedd mis Mawrth 2017, roedd ESGYN Ynys Môn wedi cefnogi 356 o bobl ac 

wedi symud 117 o'r rheiny yn ôl i waith. Mae'n cael ei ystyried gan Lywodraeth Cymru fel 

un o’r 3 sy’n perfformio orau ar draws Cymru. Gweler Atodiad 2. 

  

 Cymunedau am Waith 

Mae 'Cymunedau am Waith' (C4W) a ariennir drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, drwy 

Lywodraeth Cymru, yn fenter ar y cyd gyda’r Adran Gwaith a Phensiynau. Mae'n targedu 

pobl ifanc 16-24 oed nad ydynt mewn cyflogaeth, addysg na hyfforddiant (NEET) a phobl 

25 oed a hŷn sy'n economaidd anweithgar neu'n ddi-waith yn y tymor hir ac yn byw yn yr 

ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf, gyda golwg ar eu cael yn ôl i waith. Dechreuodd y 

cynllun ar Ynys Môn ym mis Chwefror 2016 ac mae cyllid wedi'i ymestyn yn ddiweddar i 

weithredu'r cynllun tan fis Rhagfyr 2020. Gyda'i gilydd mae Tîm C4W Môn (CG Môn ac 

AGP) wedi ymgysylltu ag 99 o gleientiaid ac wedi cefnogi 27 yn ôl i waith. 

  

 Cynhwysiant Gweithredol 

Er mai Cyngor Sir Ynys Môn yw'r Corff Cyflawni Arweiniol ar gyfer cyllid ESGYN a 

Chymunedau am Waith, mae CG Môn hefyd wedi cyflwyno bidiau uniongyrchol i ddarparu 

gweithgareddau eraill sy'n gysylltiedig â chyflogaeth ar draws yr Ynys. 

Mae Cynhwysiant Gweithredol hefyd yn cael ei ariannu drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop 

drwy Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, ond nid oes iddo’r un cyfyngiadau daearyddol 

â'r cyllid arall ac mae wedi bod yn fodd i CG Môn Cyf ehangu'r gwasanaethau cymorth 

sy’n gysylltiedig â chyflogaeth ar draws Ynys Môn. Mae Cynhwysiant Gweithredol wedi 

bod ar gael ers mis Ebrill 2017, a bu galw sylweddol am gefnogaeth o ardal Amlwch. 

 Loteri Iechyd  

Mae Ymddiriedolaeth Iechyd y Bobl yn elusen sy'n cael ei hariannu drwy arian a godwyd 

o gardiau crafu’r Loteri Iechyd. Mae Ymddiriedolaeth Iechyd y Bobl (YIB) yn dosbarthu 

arian mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys grantiau i achosion da cymwys ledled y DU a 

gweithredu rhaglen ariannu fawr o'r enw Sgyrsiau Lleol (SLl). Nod SLl yw gwella llesiant 

mewn cymunedau dynodedig. Yng Nghymru ar hyn o bryd, mae’n cefnogi pedair ardal SLl 

allweddol ac mae Caergybi’n un ohonynt. Cafodd CG Môn Cyf ei ddewis gan YIB fel ei 

bartner dynodedig ar gyfer cyflwyno'r rhaglen SLl yn y dref. 

  

Mae SLl yn cael ei yrru gan y gymuned ac mae staff a gyflogir drwy’r prosiect SLl yno i 

gefnogi aelodau'r gymuned sydd eisiau cymorth a chefnogaeth i fynd i'r afael â materion 



neu brosiectau yn y dref. Y 3 mater allweddol a ddaeth i’r wyneb yn ystod proses 

ymgynghori eang oedd: 

  

• Rhywbeth ar gyfer pobl ifanc 

• Swyddi a hyfforddiant 

• Mwy o ddigwyddiadau cymunedol 

  

Y datblygiad allweddol cyntaf a gyflawnwyd oedd y Pod Ieuenctid yn Stryd y Farchnad. Y 

digwyddiad cymunedol mawr cyntaf a gefnogwyd gan gyllid YIB oedd y rinc sglefrio a’r 

Ffair Nadolig a gynhaliwyd ym mis Rhagfyr 2016 yn hen siop Woolworth yn Stryd y 

Farchnad Caergybi a ddenodd dros 3000 o bobl dros gyfnod o 6 diwrnod. Yn ogystal, mae 

Cist Gymunedol wedi cael ei sefydlu i gefnogi grwpiau cymunedol gyda grantiau hyd at 

£1,000 a fydd yn cael eu cynnig yn flynyddol. 

  

Mae'r arian gan YIB tuag at brosiectau SLl yn cael ei ystyried fel ymrwymiad tymor hir 

oherwydd mae YIB yn teimlo y bydd yn cymryd cryn dipyn o gefnogaeth a phrynu i mewn 

cymunedol i wneud cyfraniad cadarnhaol at wella lles y gymuned. 

  

5. Diddymiad graddol Cymunedau yn Gyntaf yn 2017-2018 

Mae cyllid ar 70% o'r lefelau presennol (£463,540) wedi cael ei ddyfarnu i'r Awdurdod Lleol i 

gefnogi gweithgareddau Cymunedau yn Gyntaf hyd at fis Mawrth 2018. Wedi hynny, bydd arian 

Cymunedau yn Gyntaf yn dod i ben. 

Mae newidiadau sylweddol wedi digwydd o fewn Cymunedau yn Gyntaf Môn Cyf er mwyn darparu 

ar gyfer y toriad o 30% gan gadw cymaint o’r gwasanaethau ag sy’n bosibl. Mae lefelau staffio a 

ariennir drwy arian craidd wedi cael eu gostwng o 16 i 10 ac mae 2 aelod o staff wedi cael eu 

diswyddo. Mae’r 4 aelod o staff sy'n weddill wedi cael eu symud i ffrydiau ariannu eraill. 

Daw’r rhaglen ESGYN hefyd i ben ym mis Mawrth 2018 a bydd yn cael ei disodli gan Grant 

Cyflogadwyedd sydd, o’r canllawiau cychwynnol, yn edrych fel cynllun tebyg iawn i ESGYN. 

Mae CG Môn Cyf fel brand cwmni wedi hen sefydlu ac mae pawb yn ei adnabod, fodd bynnag, 

gyda diddymu Cymunedau yn Gyntaf fel brand Llywodraeth Cymru, ni fyddai CG Môn Cyf bellach 

yn gallu cadw Cymunedau yn Gyntaf Môn Cyf fel eu henw busnes. Er mwyn cadw'r brand 

sefydledig, mae Môn CG Cyf wedi newid eu henw masnachu i Cymunedau Ymlaen Môn Cyf. 

6. Y dyfodol 

Bydd Llywodraeth Cymru yn cyflwyno Cronfa Etifeddiaeth o £6m y flwyddyn o fis Ebrill 2018 fel y 

gall rhai o brosiectau mwyaf effeithiol Cymunedau yn Gyntaf  barhau. Bydd hyn yn gweithredu 

am gyfnod o 4 blynedd. Bydd y modd y caiff y cyllid ei ddefnyddio yn amrywio o ardal i ardal, ond 

yn Ynys Môn, bydd y ffocws yn parhau ar symud pobl yn ôl i fyd gwaith. Mae £125,015 wedi cael 

ei ddyrannu i Ynys Môn ar gyfer 2018-19 a 2019-20. Wedi hynny, bydd y Gronfa Etifeddiaeth yn 

cael ei chynnwys yn y Grant Setliad Rhanbarthol. 



Ni fydd y cyllid yn cael ei dargedu mwyach i glystyrau daearyddol, yn hytrach bydd yn cael ei 

ddefnyddio lle bynnag y mae angen gan ganiatáu i gymunedau eraill ar Ynys Môn elwa ar y 

Gwasanaethau Cymorth Cyflogaeth a gynigir gan CG Môn Cyf. 

Hefyd, bydd Grant Cyflogadwyedd gwerth £12m y flwyddyn yn cael ei lansio i gefnogi'r rhai sydd 

bellaf oddi wrth farchnad lafur. Bydd yn cael ei gynllunio i adeiladu ar lwyddiant y rhaglenni 

Cymunedau am Waith, ESGYN a PaCE a bydd yn bwydo i mewn i Gynllun Cyflogadwyedd 

ehangach Llywodraeth Cymru dan arweiniad y Gweinidog dros Sgiliau. Nid yw gwerth y Grant 

Cyflogadwyedd ar gyfer Ynys Môn wedi cael ei benderfynu eto a bydd yn destun bid a fydd yn 

cael ei chyflwyno i Lywodraeth Cymru. Bydd y Grant Cyflogadwyedd yn weithredol o Ebrill 2018 

i Fawrth 2020. 

Mae Cymunedau am Waith, cynllun a ariennir gan Gronfa Gymdeithasol Ewrop ac sydd ar gael 

mewn ardaloedd Cymunedau yn Gyntaf ledled Cymru yn cefnogi pobl yn ôl i waith wedi cael ei 

ymestyn a bydd yn parhau i gael ei ariannu tan fis Rhagfyr 2020. 

Mae rhagor o geisiadau Cynhwysiant Gweithredol wedi cael eu cyflwyno i gynnal gweithgareddau 

tan fis Rhagfyr 2019.  

Yn ogystal â'r uchod, bydd CG Môn Cyf yn chwilio am ffynonellau cyllido eraill i gynnal eu 

gweithgareddau. 

Mae Môn Cymunedau yn Gyntaf wedi cael llwyddiant dros nifer o flynyddoedd wrth sicrhau 

ffynonellau ychwanegol o gyllid allanol gyda throsiant yn 15/16 o £1.119m fel y dangosir yn eu 

Datganiadau Ariannol yn Atodiad 3. Byddent yn ceisio chwilio am ffynonellau eraill o gyllid a chreu 

incwm i gynnal ei gweithrediadau. 

7. Rôl y Cyngor fel Bwrdd Cyflawni Arweiniol (BCA) 

Mae gan y Cyngor fel y BCA berthynas agos â’r rhaglenni Cymunedau yn Gyntaf sy’n cael eu 

rhedeg gan CG Môn Cyf ac mae’n cael ei gynrychioli yng ngrŵp BCA Gogledd Cymru sy'n 

cyfarfod yn rheolaidd â swyddogion Llywodraeth Cymru.  

Fel BCA, rhaid cyflwyno cynllun manwl ar gyfer y flwyddyn drosiannol i Lywodraeth Cymru a fydd 

yn cael ei archwilio gan swyddogion ac fe gyflwynwyd hwnnw erbyn 31 Mai, 2017. Bydd y Rhaglen 

Grant Cymunedau yn Gyntaf yn cael ei chau i lawr erbyn diwedd 2017-2018, gan ddefnyddio 

gweithdrefnau’r Cyngor ar gyfer cau rhaglenni, a bydd yn cynnwys materion megis gwersi a 

ddysgwyd a buddion a wireddwyd. 

Bydd angen i’r Cyngor hefyd nodi modelau amgen ar gyfer cynnal y strwythur yn achos cynlluniau 

a ariennir drwy grant petai CG Môn yn methu parhau ar ei ffurf bresennol. Bydd hyn yn sicrhau 

na fydd unrhyw arian a geir gan Lywodraeth Cymru yn cael ei beryglu. 

Yn ychwanegol at yr uchod, mae'r Cyngor yn darparu cefnogaeth ymarferol drwy gyfrwng 

Swyddog Grantiau yn yr Adran Gyllid ac mae’r Gwasanaethau Tai hefyd yn cyfrannu tuag at 

ariannu’n rhannol (50%) y Swyddog Cynhwysiant Ariannol a fydd, fel rhan o'i gylch gwaith, yn 

targedu Tenantiaid y Cyngor yn ystod 2017-18. 



Os bydd Cymunedau Môn Ymlaen yn gallu denu cyllid allanol o ffynonellau eraill ac yn profi ei 

fod yn gynaliadwy yn y dyfodol, bydd y sefydliad mewn sefyllfa dda i barhau i weithio mewn 

partneriaeth â'r Cyngor i gyflwyno'r Grantiau Cyflogadwyedd, ac i gydweithio gyda darparwyr eraill 

a mynd i'r afael â rhaglenni tlodi a thargedu adnoddau a chefnogaeth at y teuluoedd sydd fwyaf 

mewn angen ar yr Ynys. Bydd y Bartneriaeth yn amodol ar y Pecyn Cymorth Partneriaeth newydd 

a gafodd ei gymeradwyo ar gyfer ei fabwysiadu gan y Pwyllgor Sgriwtini hwn yn ystod y flwyddyn 

ariannol ddiwethaf.  

Mae’n bosibl y bydd peth o’r arian etifeddiaeth yn mynd tuag at gostau'r Academi Alwedigaethol 

a byddir yn ystyried hyn yn ystod y flwyddyn ariannol hon, fel rhan o drafodaethau sy’n mynd 

rhagddynt. 

Bydd angen i gynlluniau yn y dyfodol adlewyrchu blaenoriaethau'r Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus a pharhau i gefnogi Cynllun Corfforaethol y Cyngor.  

8. Argymhellion 

Gofynnir i Aelodau'r Pwyllgor Sgriwtini Adfywio a Phartneriaethau i: 

Nodi cynnwys yr Adroddiad. 

Awduron yr Adroddiad:  Rita Lyon, Rheolwr Clwstwr 

                                 Jenny Whiston, Rheolwr Grantiau 

Dyddiad yr Adroddiad: 26/05/2017 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atodiad 1. 

 

Blaenoriaeth Mesurau Perfformiad Targed Wedi 
cyflawni 

Helpu pobl sy’n 25 oed 
ac yn hŷn i ddatblygu 
sgiliau a dod o hyd i 

waith  

Nifer yr unigolion sy’n rhan o’r 
cynllun 

75 100 

Wedi ennill cymhwyster 26 22 

Ar brofiad gwaith neu’n paratoi ar 
gyfer gwaith  

20 12 

Cychwyn mewn gwaith 30 31 

Nifer y rhai y gwyddys eu bod yn 
parhau i fod mewn gwaith ar ôl 6 mis  

5 15 

Gostwng diweithdra a 
diffyg ymgysylltiad ymysg 

pobl ifanc rhwng 16-24 
oed  

Nifer yr unigolion sy’n rhan o’r 
cynllun 

75 101 

Wedi ennill cymhwyster 8 13 

Ar brofiad gwaith neu’n paratoi ar 
gyfer gwaith  

8 4 

Diogelu cyfle gyda Twf Swyddi 
Cymru  

4 7 

Cychwyn mewn gwaith 35 29 

Nifer y rhai y gwyddys eu bod yn 
parhau i fod mewn gwaith ar ôl 6 mis 

8 16 

Hyrwyddo cynhwysiant 
digidol 

Nifer yr unigolion sy’n rhan o’r 
cynllun 

100 113 

Ennill sgiliau TG sylfaenol 85 91 

Cynhwysiant Ariannol – 
gwella gallu i drin arian, 
rheoli dyledion a chodi 

incwm  

Nifer yr unigolion sy’n rhan o’r 
cynllun 

600 436 

Lleihau a rheoli dyledion 50 31 

Cael cefnogaeth i gael at y budd-
daliadau y mae ganddynt hawl i’w 

derbyn 

40 79 

Agor cyfrif gydag Undeb Credyd 40 37 

Cefnogi mentrau 
cymdeithasol  

Nifer yr unigolion sy’n rhan o’r 
cynllun 

10 10 

Nifer y mentrau cymdeithasol 
newydd a sefydlwyd 

2 0 

Cefnogi’r 
hunangyflogedig 

Nifer yr unigolion sy’n rhan o’r 
cynllun 

40 78 

Cychwyn hunangyflogaeth 8 8 

Lleihau’r risg o droseddu 
ymhlith pobl ifanc 

Nifer yr unigolion sy’n rhan o’r 
cynllun 

300 104 

Y nifer sy’n cymryd rhan mewn 
gweithgareddau cadarnhaol yn 

rheolaidd 

100 89 



Nifer y rhai sydd wedi rhoi’r gorau i 
droseddu 

40 34 

Cefnogi pobl ifanc i 
wneud yn dda yn yr ysgol 

Nifer yr unigolion sy’n rhan o’r 
cynllun 

12 14 

Y nifer sy’n ymddwyn yn well yn yr 
ysgol 

4 4 

Y nifer sy’n perfformio’n well yn 
academaidd 

4 3 

Dysgu Gydol Oes yn y 
cymunedau 

Nifer yr unigolion sy’n rhan o’r 
cynllun 

120 194 

Y nifer sy’n cael cymhwyster sy’n 
gysylltiedig â chyflogaeth 

80 165 

Gwella sgiliau sylfaenol 
ymhlith oedolion 

Nifer yr unigolion sy’n rhan o’r 
cynllun 

50 102 

Nifer y rhai sy’n gwella eu sgiliau 
llythrennedd 

30 33 

Nifer y rhai sy’n gwella eu sgiliau 
rhifedd 

30 61 

Nifer y rhai sy’n ennill cymhwyster 30 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Atodiad 2. 

 

CANLYNIADAU RHAGLEN ESGYN AR 31 MAWRTH 2017 

 

 

CYFANSWM Y CYFLEOEDD A 
DDARPARWYD:  4419 

CYFANSWM Y NIFER Y LLWYDDWYD I’W 
CAEL I MEWN I WAITH 904 
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Hyfforddiant Sgiliau Sylfaenol 
Hyfforddiant Sgiliau Hanfodol 
(yn aml yn yr ystafell ddosbarth)  53 18 21 48 20 19 29 20 74 

 

Hyfforddiant Galwedigaethol 
Gorau oll, bydd y cyflogwyr yn 
ymgysylltu ac yn cynorthwyo i 
ddatblygu cynnwys y cwrs a 
chyflwyno rhaglenni hyfforddiant 
mewn cwmni sy'n alinio â 
chyfleoedd swyddi penodol ac 
sydd â lefel uchel o gyswllt gyda 
chyflogwyr 183 283 258 257 198 267 138 158 319 

 

Lleoliadau Gwaith neu brofiad 
gwaith sydd yn para o leiaf 2 
wythnos 

95 123 34 107 58 35 31 37 64 

 

Paratoi ar gyfer cyflogaeth 
amser llawn (e.e. drwy roi cyfle 
i bobl gael blas ar waith neu 
gael cyfnod arbrofol mewn 
gwaith, gwaith a ganiateir neu 
waith gwirfoddol sy’n 
gysylltiedig â chanlyniadau 
cyflogaeth). Dylai’r cyfnod 
paratoi bara o leiaf 2 wythnos 131 51 64 65 58 69 37 19 74 

 

Rhaid i gyfleon ‘I Waith’ fod o 
leiaf 16 awr yr wythnos 

117 156 72 155 90 67 71 70 106 

 

CYFANSWM Y CYFLEOEDD A 
DDARPARWYD: 579 631 449 632 424 457 306 304 637 

 

Llwyth Achosion Nifer y 
cyfranogwyr sydd wedi 
ymgysylltu â Broceriaid Esgyn 

356 639 401 486 324 234 283 205 323 

 



ac sydd, neu sydd heb efallai 
fanteisio ar y cyfle hyd yn hyn 

Cyfweliadau  
Cyfranogwyr a fynychodd 
gyfweliadau ar gyfer gwaith 

201 226 145 242 132 112 115 138 169 

 

  
           

  



Atodiad 3. 
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