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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 

mailto:geraintroberts@ynysmon.gov.uk
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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 
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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.   
 

 


