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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 

 
 

 


