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PWYLLGOR SGRIWTINI PARTNERIAETH AC ADFYWIO  
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2019 
 
PRESENNOL:   
 

Y Cynghorydd Gwilym O Jones (Cadeirydd) 
Y Cynghorydd Glyn Haynes (Is-gadeirydd) 
 
Y Cynghorwyr T Ll Hughes MBE, K P Hughes, Vaughan Hughes, 
R Ll Jones, Alun Roberts, Dafydd Roberts, 
Margaret Murley Roberts. 
 
Mr Keith Roberts – Yr Eglwys Gatholig Rufeinig, 
Mr Dafydd Gruffydd – Rheolwr Gyfarwyddwr – Medrwn Môn. 
 
Arweinydd y Cyngor – Y Cynghorydd Llinos M Huws (ar gyfer 
eitem 7); 
Y Cynghorydd Bob Parry OBE FRAgS – Aelod Portffolio Priffyrdd, 
Eiddo a Gwastraff (ar gyfer eitem 5); 
Y Cynghorydd R Meirion Jones – Aelod Portffolio Addysg, 
Ieuenctid, Llyfrgelloedd a Diwylliant (ar gyfer eitem 6). 
 
Aelodau eraill o’r Cyngor Sir a wahoddwyd mewn perthynas 
ag Eitem 5 
 
Y Cynghorwyr John Griffith, J Arwel Roberts, Dafydd R Thomas, 
Robin Williams. 
 

WRTH LAW: Prif Weithredwr Cynorthwyol (Partneriaethau, Cymunedau a 
Gwella Gwasanaethau), 
Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151 (ar gyfer 
eitem 5), 
Pennaeth Dros Dro Priffyrdd, Eiddo a Gwastraff (ar gyfer eitem 5), 
Prif Swyddog Rheoli Gwastraff (ME) (ar gyfer eitem 5),  
Pennaeth Dysgu (ar gyfer eitem 6); 
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, 
Swyddog Pwyllgor (MEH). 
 

YMDDIHEURIADAU: Y Cynghorwyr Eric W Jones, Alun Mummery (Aelodau eraill o’r 
Cyngor Sir a wahoddwyd mewn perthynas ag Eitem 5) 
 

HEFYD YN 
BRESENNOL:  

Uwch Reolwr (FEE) – Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol 
a Chynhwysiad ar gyfer Gwynedd ac Ynys Môn (ar gyfer eitem 6); 
Rheolwr Bwrdd Rhaglen Gwasanaethau Cyhoeddus (Gwynedd ac 
Ynys Môn) (NH) (ar gyfer eitem 7). 

  
 

Dywedodd y Cadeirydd y bydd Mr Geraint Roberts, Swyddog Sgriwtini yn gadael ei swydd 
ddiwedd y mis a’i fod yn dymuno diolch iddo am ei gefnogaeth i’r Pwyllgor hwn. Roedd 
Aelodau’r Pwyllgor yn dymuno cyfleu eu dymuniadau gorau i Mr Roberts. 
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1 YMDDIHEURIADAU  

 
Fel y nodwyd uchod. 
 

2 DATGANIAD O DDIDDORDEB 
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiad o ddiddordeb. 
 

3 COFNODION  
 
Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfodydd a ganlyn:- 
 
• Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Ebrill, 2019. 
• Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mai, 2019 (Ethol Cadeirydd ac Is-

gadeirydd). 
 

4 CAU ALLAN Y WASG A’R CYHOEDD  
 
PENDERFYNWYD mabwysiadu’r canlynol:- 
 
“Penderfynwyd o dan Adran 100 (A) (4) Deddf Llywodraeth Leol 1972, cau 
allan y wasg a’r cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a 
ganlyn oherwydd y tebygrwydd y caiff gwybodaeth ei rhyddhau a honno’n 
wybodaeth y gwneir eithriad ohoni yn Atodlen 12A y Ddeddf honno ac yn y 
Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.” 
 

5 CONTRACT RHEOLI GWASTRAFF A GLANHAU STRYDOEDD  
 
Cyflwynwyd – adroddiad ar y cyd gan y Pennaeth Swyddogaeth 
(Adnoddau)/Swyddog Adran 151 a Phennaeth Dros Dro Priffyrdd, Eiddo a 
Gwastraff mewn perthynas â’r cynnig i gaffael contract rheoli gwastraff a glanhau 
strydoedd newydd o 5 Ebrill, 2021. 
 
Cynhaliwyd trafodaeth fanwl ar yr opsiynau yn yr adroddiad i sicrhau fod y Contract 
Rheoli Gwastraff a Glanhau Strydoedd yn cyfarfod ag anghenion presennol y 
Cyngor a’i anghenion yn y dyfodol. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r opsiynau a amlinellir yn yr adroddiad. 
 
GWEITHREDU : Cyfeirio’r argymhelliad i’r Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod a 
gynhelir ar 17 Mehefin, 2019. 
 
Ni phleidleisiodd y Cynghorydd Glyn Haynes ar Eitem 5. 
 

6 PARTNERIAETH ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL GWYNEDD AC YNYS 
MÔN 
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Cyflwynwyd – adroddiad gan y Pennaeth Dysgu mewn perthynas â’r cynnydd a 
wnaed gan ddisgyblion drwy’r bartneriaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a ddaeth 
i rym ym mis Medi 2017. 
 
Adroddodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Addysg, Ieuenctid, Llyfrgelloedd a Diwylliant 
fod y Gwasanaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad ar gyfer 
Gwynedd a Môn yn weithredol ers mis Medi 2017 a bod yr adroddiad yn amlygu 
cynnydd a wnaed gan ddisgyblion o fewn y gwasanaeth. 
 
Adroddodd yr Uwch Reolwr (FEE) – Anghenion Dysgu Ychwanegol a Chynhwysiad 
ar gyfer Gwynedd a Môn (ADY a Ch) fod y Gwasanaeth ADY a Ch wedi 
canolbwyntio ar ysgolion Ynys Môn yn ystod y flwyddyn ddiwethaf. Mae asesiadau 
mewn lle gan y Timau o fewn y Gwasanaeth i adrodd ar gynnydd disgyblion sy’n 
derbyn cefnogaeth gan y Gwasanaeth. Nodwyd bod y wybodaeth a gasglwyd gan y 
Gwasanaeth ADY wedi cael ei defnyddio i gymharu’r prosesau a ddilynwyd ar 
ddechrau’r flwyddyn ac ym mis Mai, 2019, a gwelwyd bod y prosesau a’r 
darpariaethau wedi gwella mewn 52% o ysgolion. Ym mis Mai, roedd 89% o 
ysgolion yn gallu dangos bod ganddynt brosesau a darpariaeth o ansawdd dda ac 
mae hynny’n welliant ers y broses CAG flaenorol. Nododd bod yr holl wasanaethau 
o fewn y Gwasanaeth ADY a Chynhwysiad yn gallu dangos eu bod wedi cyfrannu 
at ddatblygu ansawdd y ddarpariaeth drwy’r hyfforddiant y maent wedi’i ddarparu 
a’r sgiliau y maent wedi’u trosglwyddo (a ddangosir yn Atodiad 3 – 7 yr adroddiad) 
ac mae ganddynt brosesau i sicrhau fod y wybodaeth yn cael ei gwreiddio yn yr 
ysgolion. Ychwanegodd fod Holiadur Gwasanaeth wedi’i anfon at ysgolion yng 
Ngwynedd ac Ynys Môn ym mis Mai 2019 ynghylch a yw darpariaeth y 
Gwasanaeth ADY a Chynhwysiad yn mynd i’r afael ag anghenion ysgolion. Nodwyd 
mai ychydig o ymatebion a dderbyniwyd, fodd bynnag, roedd yn amlwg o’r 
ymatebion fod angen i’r gwasanaeth ADY a Ch wella’r ffordd y mae’n cyfathrebu 
gydag ysgolion, disgyblion a’u teuluoedd. Ychwanegodd y Swyddog fod sylwadau 
cadarnhaol wedi’u derbyn am waith y Timau Gwasanaeth ADY a Ch sy’n ymweld 
ag ysgolion a’r budd gwerth chweil y mae’r disgyblion yn ei gael o’r Gwasanaeth.  
 
Cyfeiriwyd at Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlysoedd (2018) a’r 
gwaith a wnaed i gyfarfod â gofynion y Ddeddf pan ddaw i rym ym mis Medi, 2020. 
Ym mis Ebrill, 2018, cwblhawyd Arolwg Parodrwydd Cychwynnol gyda’r Awdurdod 
a’r Arweinydd Trawsnewid ADY Rhanbarthol (Llywodraeth Cymru). Pan ailadroddir 
yr arolwg ym mis Gorffennaf 2019, disgwylir y bydd yr ardaloedd sy’n cael eu 
datblygu yn dangos digon o gynnydd fel y gellir ystyried eu bod o fewn y categori 
‘diogel’. 
 
Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad a chodwyd y materion a ganlyn:- 
 
• Gofynnwyd am eglurhad ynghylch y berthynas waith rhwng ysgolion Môn a’r 

Gwasanaeth ADY a Ch yn gyffredinol ac am sicrwydd fod ysgolion yn gallu 
helpu disgyblion, yn unol â’u hanghenion penodol, cyn eu cyfeirio at y 
Gwasanaeth ADY a Ch. Dywedodd yr Uwch Reolwr (FEE) - Gwasanaeth ADY 
a Ch, ei bod yn bwysig cefnogi staff ADY a Ch ac i gynnal a datblygu perthynas 
dda gyda’r ysgolion a disgyblion. Darparwyd hyfforddiant i ysgolion drwy’r 
cyfleusterau hyfforddi ‘Haen 2’ sy’n rhoi sylw i waith sydd angen ei wneud cyn 
cyfeirio disgyblion at y Gwasanaeth ADY a Ch; 
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• Cyfeiriwyd at yr heriau a wynebwyd yn y gorffennol pan oedd angen mewnbwn 
y Bwrdd Iechyd ar gyfer plentyn a gyfeiriwyd at y Gwasanaeth ADY a Ch. 
Dywedodd yr Uwch Reolwr (FEE) – Gwasanaeth ADY a Ch, fod nifer dda o 
gynrychiolwyr o’r Bwrdd Iechyd yn bresennol mewn cyfarfodydd cynllunio unigol 
a bod Therapyddion Iaith a Lleferydd yn bresennol hefyd os oes angen. 
Ychwanegodd, fel rhan o Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a’r Tribiwnlys 
Addysg (Cymru) (2018), y bydd disgwyl i’r Gwasanaethau Iechyd ymateb o 
fewn cyfnod byr o amser; 

• Nodwyd fod gan Swyddogion Ansawdd ystod o gyfrifoldebau a gofynnwyd a 
oes cyfrifoldeb ar y Swyddogion Ansawdd os na lynir at yr amserlen wrth ddelio 
gyda phlentyn sydd ag anghenion penodol. Dywedodd yr Uwch Reolwr (FEE) – 
Gwasanaeth ADY a Ch – fod y Swyddogion Ansawdd yn gyfrifol am ‘fapio’ 
ysgolion o ran cysondeb a monitro’r ddarpariaeth mewn ysgolion; 

• Gofynnwyd am eglurhad ynghylch yr heriau y mae’r Gwasanaeth ADY a Ch yn 
eu hwynebu mewn perthynas â’r ddeddf newydd, Deddf Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a Thribiwnlys Addysg (Cymru) (2018). Dywedodd yr Uwch Reolwr 
(FEE) - Gwasanaethau ADY a Ch - fod cyfeiriadau at ‘les’ plentyn/disgybl yn y 
Ddeddf newydd yn cael eu croesawu, ac yn arbennig o safbwynt disgyblion 
ysgolion uwchradd. Ychwanegodd y bydd darparu ar gyfer y grŵp oedran 0-3 
yn her i’r gwasanaeth gan y bydd rhaid penderfynu a fydd y ddarpariaeth ADY a 
Ch yn cael ei chynnig cyn i blentyn ddechrau yn yr ysgol gynradd. Nodwyd 
hefyd y bydd y grŵp 16-25 oed yn grŵp oedran newydd y bydd rhaid i’r 
gwasanaeth ddarparu ar eu cyfer o fewn y cwricwlwm addysg newydd. 
 

PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad. 
 
GWEITHREDU : Derbyn adroddiad diweddaru ar y Gwasanaeth ADY a Ch ym 
mis Tachwedd 2019. 

 
7 BWRDD GWASANAETHAU CYHOEDDUS – ADRODDIAD BLYNYDDOL 

DRAFFT  
 
Cyflwynwyd – Adroddiad Blynyddol Drafft 2018/19 y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus. 
 
Dywedodd Arweinydd y Cyngor bod sefydliadau cyhoeddus yng Ngwynedd ac 
Ynys Môn wedi cytuno i gydweithio, o dan Ddeddf Llesiant a Chenedlaethau’r 
Dyfodol (2015), drwy’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd ac Ynys Môn. 
Yn ystod y 12 mis diwethaf, mae’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus a’r Is-grwpiau 
cysylltiedig wedi gweithredu yn unol â’r pum egwyddor datblygu cynaliadwy 
cenedlaethol fel y nodir yn yr adroddiad. Nodwyd fod y Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus wedi cytuno, drwy’r Cynllun Llesiant, i ychwanegu dwy egwyddor sy’n 
bwysig i drigolion Gwynedd ac Ynys Môn, sef yr Iaith Gymraeg a chydraddoldeb. 
Nododd yr Arweinydd bod y Pwyllgor Sgriwtini hwn yn rhan o’r broses ymgynghori 
ar Adroddiad Blynyddol Drafft y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. O dan 
flaenoriaeth yr Iaith Gymraeg, mae’r Bwrdd wedi sefydlu prosiect, o’r enw ‘ARFER’, 
a fydd yn gwella’r defnydd o’r Iaith Gymraeg yn y sefydliadau hynny sy’n 
gysylltiedig â’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. Ychwanegodd yr Arweinydd fod 
yr Is-grŵp ‘Cartrefi ar gyfer Pobl Leol’ wedi cytuno i gynnwys y Cymdeithasau Tai 
yn y Grŵp. Erbyn hyn mae’r Is-grŵp yn canolbwyntio ar gynlluniau tai arloesol. 
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Rhagwelir y gall arwain at wella effeithiolrwydd ynni, cael effaith gadarnhaol ar 
newid hinsawdd ac ar dlodi tanwydd. Dywedodd Rheolwr Gyfarwyddwr Menter Môn 
fod gan Menter Môn brosiect arloesol, Cartrefi Clyfar, a holodd a fyddai modd 
cynnwys mewnbwn gan Menter Môn yn yr Is-grŵp ‘Cartrefi ar gyfer Pobl Leol’. 
  
Ar ôl cynnal sesiwn cwestiwn ac ateb, PENDERFYNWYD derbyn Adroddiad 
Blynyddol Drafft y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus. 
 
GWEITHREDU : Fel yr uchod. 
 

8 AELODAETH Y PANEL SGRIWTINI CYLLID 
 
Cyflwynwyd – adroddiad gan y Rheolwr Sgriwtini mewn perthynas ag enwebu un 
Aelod o’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio i fod yn aelod o’r Panel 
Sgriwtini Cyllid. 
 
PENDERFYNWYD penodi'r Cynghorydd Glyn Haynes i wasanaethau ar y 
Panel Sgriwtini Cyllid. 
 
GWEITHREDU : Fel y nodwyd uchod. 
 

9 RHAGLEN WAITH  
 
Cyflwynwyd – adroddiad gan y Rheolwr Sgriwtini ar Raglen Waith y Pwyllgor hyd at 
fis Gorffennaf 2019. 
 
PENDERFYNWYD nodi’r Rhaglen Waith hyd at fis Gorffennaf 2019. 
 
GWEITHREDU : Fel yr uchod. 
 
 
 
  

 
 Y CYNGHORYDD GWILYM O JONES 
 CADEIRYDD 


