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1 – Argymhelliad/ion  

Gofynnir i’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol: 
Nodi ymateb y Cyngor i’r pandemig ac yn benodol yr ymateb i warchod llesiant staff y 
Cyngor a chymunedau ac effeithiolrwydd y strategaeth Tracio ac Amddiffyn (TTP).  
 

 
 

2 –  Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Arall 

Mae’r adroddiad hwn yn trafod ymateb y Cyngor i’r pandemig byd-eang o dan 
ddarpariaethau Deddf Argyfyngau Sifil Posibl 2004, sy’n flaenoriaeth allweddol i’r Cyngor. 
Mae gan y Cyngor gyfrifoldebau penodol o dan y Ddeddf wrth baratoi ac ymateb i 
argyfwng ar lefel leol.  
 

 

 

3 – Egwyddorion Fel Canllaw ar gyfer Sgriwtini  
Er mwyn cymhorthi Aelodau wrth graffu’r 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 Craffu’n cymryd rȏl rheoli perfformiad neu warantu ansawdd [ffocws ar berfformiad ac 
ansawdd] 

3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt: 
 hirdymor 
 atal 

 

CYNGOR SIR YNYS MȎN 
Templed Adroddiad Sgriwtini  

 

Pwyllgor: Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol 

Dyddiad: 23 Ebrill, 2021  

Pwnc: Ymateb y Cyngor i Covid-19 - Llesiant staff y Cyngor 
a chymunedau a monitro effeithiolrwydd y 
strategaeth  Tracio ac Amddiffyn (TTP) 

Pwrpas yr Adroddiad: Craffu ar ymateb y Cyngor i Covid-19 drwy warchod 
llesiant staff y Cyngor a chymunedau ac 
effeithiolrwydd y strategaeth Tracio ac Amddiffyn 
(TTP) ar yr Ynys. 

Cadeirydd Sgriwtini: Cyng Aled Morris Jones  

Aelod(au) Portfolio: Cyng Llinos Medi Huws, Arweinydd y Cyngor  

Pennaeth Gwasanaeth: Annwen Morgan, Prif Weithredwr  

Awdur yr Adroddiad: 
Rhif Ffôn:  
E-bost: 

Annwen Morgan, Prif Weithredwr 
01248 752102 
Annwenmorgan2@ynysmon.gov.uk 
 

Aelodau lleol: Pob aelod lleol  
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 integreiddio 

 cydweithio 

 cynnwys 
[ffocws ar lesiant] 
 

 

 

4 - Cwestiynau Sgriwtini Allweddol   

1. I ba raddau mae camau pendant a digonol wedi cael eu cymryd i ddiogelu iechyd 
a llesiant staff y Cyngor yn ystod cyfnod y pandemig? 

 
2. Pa weithgareddau addas ac amserol sydd wedi cael eu darparu i gefnogi llesiant 

cymunedol ac unigolion bregus yn ystod cyfnod y pandemig? 
 

3. I ba raddau mae’r Cyngor wedi cydweithio’n effeithiol, a chymryd mantais lawn o 
gyfleon, adnoddau a chapasiti i warchod llesiant pawb? 

 
4. Sut mae’r Cyngor wedi chwarae ei ran yn llawn a chydweithio’n effeithiol i 

weithredu’r cynllun cenedlaethol Profi, Olrhain a Gwarchod ar yr Ynys?  
 

5. Ym mha ffordd y gallai’r Cyngor fod wedi gwneud mwy neu rywbeth yn wahanol 
yn ystod cyfnod y pandemig (o bersbectif llesiant a TTP) os o gwbl? 

 

 

 

5 –  Cefndir / Cyd-destun 

1.0 CEFNDIR / CYD-DESTUN  
1.1 Mae Covid-19 yn glefyd heintus sydd wedi effeithio ar dros 200 o wledydd ledled y 

byd1, ac yn parhau i wneud, gan gynnwys y Deyrnas Unedig ers Ionawr 2020 ac yn 
parhau i fod yn her sylweddol i’r byd cyfan. Felly mae'n wir dweud bod y pandemig 
wedi cael effaith bellgyrhaeddol, ac yn parhau i gael. Mae'r cyfnod hwn (rheoli'r 
ymateb brys i'r Pandemig, y Cyfnod Adfer a dychwelyd yn raddol i'r Normal 
newydd) yn gyfnod heriol eithriadol i'r Cyngor a phob sefydliad cyhoeddus arall ar 
draws Cymru wrth i ni barhau i wynebu heriau argyfwng Covid-19. Mae hyn wedi 
golygu bod y Cyngor wedi newid ei ffordd o weithio o ganlyniad i'r argyfwng iechyd 
byd-eang.  

 
2.0 Paratoadau’r Cyngor i Ymateb i Covid-19 
2.1 Rhoddwyd Cynlluniau Rheoli Parhau Busnes a Chynlluniau Corfforaethol ar waith gan 
ddilyn canllawiau cenedlaethol a oedd y cynnwys yr ymyraethau isod: 

i. Sefydlu Tîm Rheoli Ymateb i’r Argyfwng sy’n parhau i gyfarfod yn wythnosol gan 
reoli busnes arferol a pharatoi ar gyfer y dadgloi a’r cyfnod adfer 

ii. Grŵp Atal a Gwyliadwriaeth leol yn cyfarfod yn wythnosol sy’n cynnwys prif 
bartneriaid allweddol er mwyn ymateb yn rhyng-asiantaethol  

iii. Adroddiadau Sefyllfa Wythnosol yn cael eu paratoi yn crynhoi prif benderfyniadau, 
materion a risgiau 

iv. Cyfathrebu mewnol aml ag Aelodau a staff ac yn allanol drwy wefan y Cyngor a’r 
cyfryngau cymdeithasol i gynorthwyo at warchod iechyd, diogelwch, a llesiant 
pawb. 

v. Cofrestr risg Covid-19 yn cael ei adolygu a’i ddiweddaru’r wythnosol 
vi. Adlewyrchu, dysgu, ac adnabod ymarferion da ar gyfer y dyfodol.  

 
3.0 Sefyllfa a chyd-destun lleol   
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3.1 Yn ystod cyfnod y pandemig, mae’r Cyngor wedi delio â sawl her yn gysylltiedig â 
chlystyrau ac achosion cynyddol, ond wedi llwyddo i ddelio’n briodol ac yn amserol i 
hyn drwy ymateb aml-asiantaethol. Enghraifft ddiweddaraf yw’r ymateb i’r cynnydd 
sylweddol mewn achosion yn ardal Caergybi.  
 

3.1.1 Gwelwyd camau gweithredu cadarn yn cael eu cymryd yn amserol gan y Cyngor 
gan gynnwys: 

• Sefydlu Tîm Rheoli Digwyddiad (IMT)  
• Ail-bwysleisio rheoliadau ac ymddygiad yn lleol 
• Adolygu achosion ymysg disgyblion a sefyllfa ysgolion  
• Cynllun profi torfol yn cael ei roi ar waith: 
• Mynychodd dros 800 o unigolion yr MTU yng Nghaergybi 
• 1,800 o brofion PCR wedi’u dychwelyd yn dilyn ymweliadau o ddrws i ddrws 
• Canolfan Profi Asymtompatig - 290 o brofion hyd yn hyn 
• 3,600 o becynnau profi LFD cyflym i ddisgyblion ysgol Uwchradd 
• Gorfodaeth rhagweithiol 
• Rhannu gwybodaeth a chyfathrebu 

 
3.1.2 O ganlyniad i’r ymateb a’r ymyrraeth aml-asiantaethol, llwyddwyd i reoli’r sefyllfa yng 
Nghaergybi yn gyflym iawn, gan osgoi ymlediad cymunedol pellach i gymunedau eraill 
Môn. 
 
3.2 Ystadegau Presennol Covid-19 ar yr Ynys  
 
Yn dilyn cyfnod heriol o ddelio â nifer uchel o achosion dyddiol yn Ynys Môn, ac un o’r 
cyfraddau achosion a’r cyfradd positifrwydd uchaf drwy Gymru, bellach mae’r sefyllfa ym 
Môn yn dechrau sefydlogi. Gwelir data Môn ar gyfer 18.04.21 isod: 
 

• 4 achos newydd, cyfanswm 2,294. Cyfradd Achosion 8.6 (i lawr 22.8) 
 
Statws Achosion Covid-19 Ynys Môn (18.04.21) 
 

7 niwrnod diwethaf 7 diwrnod blaenorol  

6 achos newydd (gostyngiad o 73%) 22 achos newydd 

8.6 fesul 100,000/ 7 niwrnod 31.4 fesul 100,000/ 7 niwrnod 

Gostyngiad o 22.8 fesul 100,000/ 7 

niwrnod 

 

543 prawf (gostyngiad o 16%) 646 prawf 

Cyfradd positifrwydd- 1.1% gostyngiad o 

2.3%) 

Cyfradd positifrwydd- 3.4%  

 
3.3 Er gwaetha’r gwelliant a’r gostyngiad diweddar yn nifer yr achosion, mae’r Tîm 
Argyfwng a’r Uwch Dîm Reoli yn parhau i fonitro’r sefyllfa yn ddyddiol, gan ystyried effaith 
llacio’r cyfyngiadau yn ddiweddar a’r ffaith fod holl ddisgyblion Môn wedi dychwelyd i 
addysg ffurfiol wyneb yn wyneb. Bydd modd adrodd ar y data diweddaraf ar lafar yn y 
Pwyllgor ar y 23ain Ebrill. 

 
4.0 RHESYMEG AR GYFER CRAFFU AR Y PWNC  
Mae'r achos dros graffu ar ymateb y Cyngor i bandemig Covid-19 yn un hynod gryf:  
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i. Yn ystod cyfnod argyfwng, mae llywodraethu ac atebolrwydd yn allweddol bwysig ac 
mae'n hynod bwysig bod Aelodau Etholedig a dinasyddion Ynys Môn yn cael sicrwydd 
bod y penderfyniadau a wneir yn briodol, yn amserol ac yn dryloyw  
ii. Mae model arfer da’r Ganolfan Llywodraethu a Chraffu yn cyfeirio at yr angen i 
Bwyllgorau Sgriwtini Cynghorau graffu ar drosolwg o ymateb y sefydliad i Covid-19  
iii. Yn lleol, mae cylchoedd gorchwyl y ddau bwyllgor yn hwyluso'r broses o osod ffiniau ar 
gyfer craffu ar y pwnc  
iiii. Cafwyd cais gan y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol yn ei gyfarfod ar 14 Medi, 2020 i 
ddilyn i fyny ar ddwy agwedd benodol o ymateb i Covid-19 sef: Llesiant staff y Cyngor a 
chymunedau a monitro effeithiolrwydd y strategaeth  Tracio ac Amddiffyn (TTP).  
 
5.0 Iechyd a Llesiant Staff 

a. Mae iechyd a llesiant staff wedi bod yn flaenoriaeth allweddol yn ystod y pandemig 
parhaus hwn, gyda nifer o gynlluniau wedi eu rhoi ar waith yn ystod 2020-21.  

b. Ar ddechrau'r cyfnod clo cyntaf ym Mawrth 2020, cafodd tudalen Llesiant Gweithio o’r 
Cartref ei sefydlu’n gyflym er mwyn rhannu gwybodaeth ac adnoddau ynghylch y 
bygythiad parhaus o’r Coronafeirws, yn ogystal ag iechyd a llesiant yn gyffredinol. 

c. Yn ystod y cyfnod hwn, ymwelwyd â’r dudalen hon gyfanswm o 14,163 o weithiau, a 
hynny gan gyfanswm o 2,691 o ddefnyddwyr. Mae hyn yn amlygu bod y dudalen wedi 
cael derbyniad hynod dda a gwelwyd yn glir bod defnyddwyr yn dychwelyd i’r adnodd 
drwy gydol y flwyddyn.  
 

Tabl 1 

 
d. Yn ystod Mawrth 2021, cafodd y dudalen ei hailwampio yn Gategori Iechyd a Llesiant 

sydd nawr yn gartref i 7 tudalen unigol sy’n trafod meysydd penodol o Iechyd a 
Llesiant, ac sydd wedi cofrestru 134 o ddefnyddwyr ar draws y 7 tudalen yn ystod mis 
olaf 2020-21. Mae’r adnodd wedi cael ei gyfeirio atoyn rheolaidd yn neges wythnosol y 
Prif Weithredwr. 

e. Cafodd cyfanswm o 21 sesiwn eu trefnu’n gorfforaethol ynghylch meysydd Iechyd a 
Llesiant megis llesiant ariannol, troseddau casineb, camddefnydd sylweddau, iechyd 
meddwl yn ogystal â sesiwn cwestiwn ac ateb dreiddgar gyda Dr Dyfrig Ap-Dafydd  
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ynglŷn â’r brechiadau COVID-19. Mi fynychodd cyfanswm o 223 o aelodau o staff ar 
draws pob sesiwn. Caiff y rhain eu dadansoddi yn Nhabl 2 isod. 
 

Tabl 2 

Cwrs 
Sesiynau a 
Gynhaliwyd 

Nifer a 
Fynychodd 

Seminar Cynllunio Ariannol Canol Gyrfa 1 6 

Hyfforddi Atal Twyll 1 30 

Cyn Ymddeol 2 6 

Sylfaen Llesiant Ariannol 1 10 

Llesiant Ariannol – Amddiffyn 1 11 

Llesiant Ariannol 1 7 

Sesiwn Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb 3 16 

Ymwybyddiaeth Camddefnydd Sylweddau 2 11 

Cyfnerthu eich Iechyd Meddwl a’ch Llesiant 1 20 

Emailogic – Hyfoeseg E-bost a Llesiant  2 44 

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl i Staff 3 23 

Llesiant Meddwl yn y Gwaith i Reolwyr  2 18 

Dr Dyfrig -  brechiad COVID-19 Cwestiwn ac 
Ateb 1 21 

 
f. Yn ogystal mi drefnodd y ddarpariaeth Gofal Cymdeithasol gyfanswm o 7 sesiwn yn 

ymwneud ag Iechyd a Llesiant, gyda’r cyfanswm presenoldeb yn 62. Roedd y rhain yn 
bennaf ynghylch Iechyd Meddwl a Gor-bryder. Gweler dadansoddiad yn Nhabl 3.  
 

Tabl 3 

Cwrs 
Sesiynau a 
Gynhaliwyd 

Nifer a 
Fynychodd 

Cymorth Cyntaf Iechyd Meddwl 2 12 

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl i-act  - 
Rheolwyr 

1 11 

Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl i-act  - Staff 1 2 

Ymwybyddiaeth Gorbryder i Reolwyr 1 13 

Ymwybyddiaeth Gorbryder 2 24 

 
g. Bu E-Ddysgu’n adnodd amhrisiadwy unwaith eto yn ystod y cyfnod hwn, gyda 

modiwlau oedd yn bodoli’n flaenorol yn cael eu defnyddio, ynghyd â’r lansiad diweddar 
o’r modiwlau Ymwybyddiaeth Gorbyryder a Gwydnwch Personol tuag at ddiwedd 
Chwefror 2021, gyda’r nifer wedi’u cwblhau yn amlwg yn is oherwydd eu lansiad 
hwyrach o’u cymharu â modiwlau eraill. 

h. Mae cyfanswm y nifer a gwblhawyd yn 752 ar draws 6 modiwl yn ystod 2020-21. Caiff 
y nifer a gwblhawyd eu dadansoddi fesul modiwl yn Nhabl 4 isod. 
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Tabl 4 

 
 
6.0 Llesiant Cymunedol a Chefnogaeth i Unigolion Bregus 
 

a. Datblygwyd dogfen arweiniad cymunedol ar Covid-19 a gwybodaeth bwysig arall, 
gweler y ddolen isod. Mae’r ddolen hefyd yn cynnwys manylion cyswllt cyd-
gysylltwyr cymunedol a chwmnïau dosbarthu.  

b. Sefydlodd y Cyngor linell ffôn frys benodedig â 9 dewis, sydd ar gael 7 diwrnod yr 
wythnos. Mae Gwybodaeth, Cyngor a Chymorth yn ein cymunedau ar gael trwy 
ein Pwynt Mynediad Sengl yn y gymuned a hwylusir gan Medrwn Môn ynghyd â 
chefnogaeth oddi wrth Gyd-gysylltwyr Asedau Lleol (asiantau cymunedol sy’n 
cysylltu unigolion ag asedau a gwasanaethau cymunedol – elfen allweddol o 
wasanaeth rhagnodi cymdeithasol Medrwn Môn).  

c. Mae tîm hawliau lles mewnol y Cyngor, Canolfan O’Toole, wedi ymdrin â 2,200 o 
ymholiadau ers y cyfyngiadau symud. Mae hyn yn cynnwys cyfeiriadau at fanciau 
bwyd, cyngor ar fudd-daliadau ac arweiniad ar a chyfeiriadau at asiantaethau 
arbenigol eraill, yn fewnol a hefyd yn allanol.  

d. Cadwodd Gweithwyr Cymdeithasol, y Tîm o Amgylch y Teulu, Dechrau’n Deg a 
Gweithwyr Ieuenctid mewn cysylltiad â phlant bregus a’u teuluoedd, gan ddanfon 
Prydau Ysgol am Ddim, rhannu mygydau gyda phlant a phobl ifanc, darparu 
bagiau gweithgareddau (dros 600 i gyd) a chynnig cyngor ac arweiniad i rieni oedd 
yn ei chael hi’n anodd trwy gydol y cyfnod hwn.  

e. “Bu cydweithio effeithiol rhwng adrannau mewnol yr awdurdod lleol, asiantaethau 
allanol a gwasanaethau arbenigol ers dechrau’r pandemig. Mae staff o’r 
Gwasanaethau Plant, Gwasanaethau Ieuenctid a’r Gwasanaeth Seicoleg Addysg 
wedi gweithio’n agos â staff addysg (gan gynnwys staff ysgolion) wrth gefnogi 
dysgwyr bregus i ddarparu gwasanaeth buddiol i wella dysgu a lles disgyblion.” 
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Adolygiad o waith awdurdodau lleol i gefnogi’u cymunedau dysgu mewn ysgolion – Ionawr 

2021 - Estyn  

f. Mae’r Gwasanaethau Tai wedi gwneud dros 2,000 o alwadau ffôn i’n Pensiynwyr 
a’n tenantiaid Tai Gwarchod, gan eu rhoi mewn cysylltiad yn aml â gwasanaethau 
eraill oedd yn benodol i unrhyw rai o’u hanghenion ar y pryd.   

g. Ffoniodd Cyswllt Môn a Gwasanaethau Oedolion yr holl drigolion ar y rhestr 
warchod, oedd yn golygu ychydig o dan 4,000 o bobl.   

h. Roedd 37 o dimau gwirfoddol lleol (Timau Ardal) yn defnyddio 860 o wirfoddolwyr 
yn ystod y don gyntaf o Covid-19. Mae’n bwysig ychwanegu bod troeon da yn 
parhau i ddigwydd er gwaethaf llacio’r mesurau cyfyngiadau symud; fodd bynnag 
mae gennym garfan o drigolion ym Môn sydd wedi colli hyder o ran mynd allan a 
mynd i siopa.  

i. Creodd Menter Môn fap rhyngweithiol o fanylion pob Cyd-gysylltydd Gwirfoddol a 
rhannwyd y map yn eang. Hyd yma, mae’r map rhyngweithiol yma wedi denu 
45,579 i edrych arno. Mae hyn yn cynnwys dynes o Ganada oedd yn ceisio sefydlu 
cefnogaeth leol ar gyfer ei mam oedrannus ym Môn. 

a. https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1PP3U6cU6ay2N5oOzWc
RVt0aE2uPs2UmN&ll=53.293487875745875%2C-
4.377189449999945&z=11 

 
j. Mae Timau Ardal bellach yn rhan o gynllun yr ynys i hyfforddi Gwirfoddolwyr ar 

draws yr ynys, cynllun a dreialwyd yn wreiddiol ym Mechell a Thwrcelyn. Bydd 
gwirfoddolwyr yn cael cynnig hyfforddiant mewn GDPR, Diogelu pan fo Cam-drin 
Domestig. Mae’r hyfforddiant hwn yn cael ei roi gan dîm AD CSYM trwy e-ddysgu. 
Gellir defnyddio’r hyfforddiant i gefnogi a gwella gwybodaeth a sgiliau 
gwirfoddolwyr mewn meysydd allweddol megis diogelu. Gall hefyd gefnogi 
gwirfoddolwyr sydd wedi bod yn ddi-waith ers amser hir i gasglu gwybodaeth a 
sgiliau newydd er mwyn gwella eu rhagolygon am yrfa.  Credir y bydd hyd at 600 o 
wirfoddolwyr yn cael eu hyfforddi trwy system hyfforddi e-ddysgu CSYM.   

k. Paratowyd a danfonwyd dros 2,000 o becynnau bwyd gan fanciau bwyd.   
l. Danfonwyd 3,000 o becynnau Neges i drigolion bregus Ynys Môn.   
m. Prosiect Ciando Menter Môn: prosiect i ddarparu llety i weithwyr allweddol yng 

Ngwynedd a Môn dros dro i leihau’r risg iddynt heintio eu teuluoedd yn ystod y 
firws.  Lleolwyd 47 o weithwyr a chofrestrwyd cyfanswm o 144 llety.  Gweithiwyd 
mewn partneriaeth â’r cwmni llety Dioni. Mae gwerthusiad yn cael ei wneud ar hyn 
o bryd. 

n. Banc Amaeth / Agri Bank Menter Môn: 11 wedi cofrestru, ac mae un tyddyn yng 
Nghaergybi wedi medru manteisio ar y cynllun cneifio defaid oherwydd bod y 
ffermwr yn sâl.   

o. Selog Menter Môn: 12 pecyn adnoddau yn cynnwys taflenni gwaith ac atebion, 37 
clip fideo i gefnogi’r gweithgareddau, safle Facebook a grëwyd i rannu’r cynnyrch â 
rhieni - 620 o ddilynwyr, a 926 o ddilynwyr ar Trydar.  Mae’r gwaith wedi ei ffrydio 
yn genedlaethol trwy’r Hwb, ac mae tystiolaeth o’i ddefnydd y tu hwnt i Fôn. 

p. Cyflwynwyd pum prosiect arloesol lles unigolion wedi’u hanelu at wahanol grwpiau, 
yn cael eu harwain gan y Gwasanaethau Tai mewn cydweithrediad â gwahanol 
bartneriaid. Cafwyd cyllid trwy ymdrechion Medrwn Môn o wahanol ffrydiau grant 
gan gynnwys y Loteri Genedlaethol. Roedd y grwpiau yn cynnwys plant ag 
anableddau, oedolion ag anableddau dysgu a’r rheiny a gefnogir gan y Grant 
Cymorth Tai / Plant Gogledd Môn a gyllidwyd gan Magnox / plant ar y Gofrestr 
Amddiffyn Plant a phlant sy’n derbyn gofal /tenantiaid tai cyngor. Roedd pecynnau 
lles adnoddau garddio neu adnoddau dan do yn cael eu cynnig er mwyn cefnogi 
lles. Derbyniodd dros 1,000 o breswylwyr becynnau lles ac adroddwyd 
canlyniadau cadarnhaol. Mae adroddiadau unigol ar gyfer pob prosiect ar gael 

https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1PP3U6cU6ay2N5oOzWcRVt0aE2uPs2UmN&ll=53.293487875745875%2C-4.377189449999945&z=11
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1PP3U6cU6ay2N5oOzWcRVt0aE2uPs2UmN&ll=53.293487875745875%2C-4.377189449999945&z=11
https://www.google.com/maps/d/u/0/viewer?mid=1PP3U6cU6ay2N5oOzWcRVt0aE2uPs2UmN&ll=53.293487875745875%2C-4.377189449999945&z=11
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trwy’r Gwasanaethau Tai.  Trefnwyd dosbarthu pecynnau ar gyfer y prosiectau 
yma trwy gynllun aml-asiantaeth rhwng Clwyd Alyn  a SKY. 

q. Datblygodd y Cyngor  gylchlythyr Ein Tîm (Our Team) a rannwyd â’n holl 
bartneriaid, Aelodau Etholedig a phob cyngor tref a chymuned ar hyd a lled yr 
Ynys. Roedd hyn er sicrhau bod y rhai oedd yn derbyn y cylchlythyr hwn yn derbyn 
y wybodaeth ddiweddaraf ar gynnydd a datblygiadau ddwywaith yr wythnos trwy 
gydol y don gyntaf. Mae’r cylchlythyr hwn bellach wedi’i newid i fod yn un misol, 
ond petai trydydd ton gallwn adolygu pa mor aml y bydd y cylchlythyr yn cael ei 
gynhyrchu. Datblygwyd 16 cylchlythyr Ein Tîm gydol y cyfnod.   

r. Cysylltwyd â chyrff cyllid grant a busnesau er mwyn ceisio cefnogaeth ariannol i 
gynnal y banciau bwyd lleol. Mae hyn wedi bod yn effeithiol iawn, a llwyddwyd i 
godi tua £100,000 o gyllid ar gyfer Banciau Bwyd Môn a all ddarparu hyd at 50 
tunnell o gyflenwadau brys.  Ar sail y lefelau prysuraf, mae digon o gyllid a stoc yn 
ein banciau bwyd am gyfnod o hyd at 18 mis. 

s. Mae’r Cyngor wedi sicrhau taliadau cinio ysgol am ddim ers mis Ebrill 2020, yn 
ystod y cyfnodau pan oedd yr ysgolion ar gau ac yn ystod gwyliau. Yn ogystal â 
hyn, mae taliadau’n cael eu gwneud i rieni cymwys os oes disgybl yn gorfod hunan 
ynysu (mewn achos fod ysgol cyfan wedi cau, neu ddosbarthiadau/blynyddoedd 
unigol wedi gorfod hunan ynysu). Ar gyfer Pasg 2021, roedd 1,029 o deuluoedd ar 
gyfer 1,816 o blant yn derbyn taliad o £19.50 yr wythnos ar gyfer pob plentyn, gyda 
chyfanswm o £35,412 yn cael ei dalu yn wythnosol.  

t. Bu i Gyngor Sir Ynys Môn gynorthwyo dros 2000 o fusnesau ar yr Ynys er mwyn 
sicrhau cefnogaeth ariannol o ganlyniad i bandemig Covid-19. Dosbarthwyd 
oddeutu £40m o grantiau i fusnesau Ynys Môn.  

u. Ar sail aml-asiantaethol ac o dan arweiniad y Grŵp Llywio, mae’r Cyngor yn arwain 
ar gynllun llesiant byr, canolig dymor a hirach dymor er mwyn diogelu llesiant ein 
pobl. Bu sawl gweithgaredd yn gyrru ymlaen dros cyfnod y Pasg 2021, sydd yn 
cynnwys y ddarpariaeth o 250 tê’r prynhawn i bobl dros 50 oed sydd wedi bod ar 
ben eu hunain dros y cyfnod argyfwng yma.  

v. 15 o wirfoddolwyr yn cludo pobl Môn i apwyntiadau’r frechiad  
w. 210 o unigolion gydag anghenion iechyd meddwl wedi’w cefnogi. 
x. Arian grant gwirfoddoli Llywodraeth Cymru wedi galluogi ni i gefnogi hybiau 

cymunedol sydd wedi colli incwm yn ystod y cyfnod yma oherwydd canllawiau 
Covid-19. £450 wedi ei rannu rhwng 39 o hybiau cymunedol ar gyfer costau 
canolig (bwysig fod y hybiau yma yn gallu ail-agor pan bu canllawiau Covid-19 yn 
galluogi iddynt wneud oherwydd pwysigrwydd tuag at lesiant ein pobl) 

y. Cynllun llesiant yn darparu adnoddau a chefnogaeth i sawl oedran ar draws yr 
Ynys gan gynnwys ioga yn rhithiol drwy ddarparwr preifat, arian tuag at dechnoleg 
i hybiau cymunedol 

z. Cynllun digidol drwy Medrwn Môn, Gwasanaethau Oedolion a Age Well Gwynedd 
a Môn er mwyn uchafu sgiliau digidol pobl Ynys Môn. Mae’r cynllun yma wedi ei 
gyllido gan ICF ac am logi tabled Samsung i 60 o bobl am gyfnod o dri mis. Mae 
pencampwyr digidol gwirfoddol a swyddogion y Cyngor wedi ei sefydlu er mwyn 
cefnogi unigolion i uchafu sgiliau digidol er mwyn mynychu hybiau rhithiol a rheoli 
siopia bwyd neu ei cyllidebau ariannol drwy’r we.  

aa. Mae’r cydweithio effeithiol ymysg partneriaid wedi adeiladu ar sylfaen gref, ac yn 
creu cyfleon pellach ar gyfer y cyfnod adfer a thu hwnt (e.e. gwaith ataliol, adfer 
cymunedau, ymateb i newid hinsawdd, gwaith gwrth dlodi ayyb). 

bb. Mae gwaith statudol wedi parhau o fewn Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor, 
(Gwasanaethau Oedolion a Phlant a Theuluoedd), er mwyn cadw trigolion Ynys 
Môn yn ddiogel ac isod mae cyfanswm o’r asesiadau a gwblhawyd gan y ddau 
wasanaeth yn ystod y 12 mis diwethaf. Rydym wedi gweld y galw am asesiadau yn 
amrywio a bydd gwasanaethau yn monitro hyn wrth symud ymlaen: 
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Math o asesiad Cwblhawyd 

19/20 

Cwblhawyd 

20/21 

% 

Gwahaniaeth 

Oedolion – Yr Hyn sy’n Bwysig Rhan 

1 (Asesiad Cychwynnol) 

1, 224 803  41.54% 

Oedolion – Asesiad Gwaith 

Cymdeithasol Arbenigol (Asesiad 

Pellach) 

944 724  26.38% 

Oedolion – Adroddiad Asesiad 

Therapi Galwedigaethol 

502 167  100.15% 

Oedolion – Adroddiad Ymholiadau 

Diogelu 

227 281  21.26% 

Plant – Yr Hyn sy’n Bwysig Rhan 2 647 945  46.06% 

Plant – Asesiad Gwaith Cymdeithasol 

Arbenigol (Asesiad Pellach) 

743 272  63.39% 

 
 

7.0 Strategaeth TTP ym Môn 

7.1 Mae’n bwysig nodi fod y systemau TTP yn wahanol yng Nghymru a Lloegr, a bod 

model rhanbarthol yn weithredol ar draws 6 sir y Gogledd. Ariennir y system drwy gyllid 

cefnogol gan Lywodraeth Cymru hyd at 30 Medi, 2021. Mae oddeutu 80 o staff yn 

gweithio i’r tîm TTP lleol ym Môn sy’n cynnwys Rheolwyr Busnes,Swyddogion Olrhain a 

Swyddogion Cynghori.  Mae rhai o’r staff wedi ei secondio o swyddi craidd (hyd at Medi 

2021), ac eraill wedi ei recriwtio o'r newydd. 

7.2 Mae dau fath gwahanol o brofion a gynigir ar hyn o bryd sef prawf PCR (profi 

symptomatig) a phrawf llif unffordd (profi asymptomatig), ond mae trefn mewn lle os bydd 

prawf llif unffordd yn dod yn ôl yn bositif bydd rhaid i’r unigolyn fynd am brawf PCR. Gellir 

cymryd hyd at 72 awr i dderbyn canlyniad prawf, ac mae unrhyw gysylltiadau yn cael eu 

monitor am 10 niwrnod gyda galwad ffôn neu neges destun er mwyn gweld a ydynt yn 

datblygu symptomau. Cedwir yr holl gofnodion drwy Gymru ar system CRM, a bydd 

Swyddog Olrhain yn cysylltu ag achos positif yn gofyn iddynt am ynysu am 10 diwrnod a 

chasglu’r wybodaeth angenrheidiol er mwyn sicrhau bod unrhyw gysylltiadau yn dilyn y 

drefn gywir. Gosodwyd targed o gysylltu â 80% o achosion positif a’r cysylltiadau o fewn 

24awr, ac mae’r tîm lleol ym Môn yn rhagori’r targed hwn fel y gwelir isod: 

Ystadegau Allweddol (01.06.20 – 19.04.21) 

Achosion Positif: 

• 2294 o achosion (3.3% o‘r boblogaeth) 

• 1906 o’r achosion hyn yn gymwys i gysylltu â nhw 

• Tîm wedi llwyddo i gysylltu â 99% o’r rhain o fewn 48 awr, sy’n rhagori’r targed.  

Cysylltiadau: 

• 5886 o gysylltiadau (8.4% o’r boblogaeth) 

•  5709 o’r rhain yn gymwys i gysylltu â nhw 

• tîm wedi llwyddo i gysylltu â 95% o’r rhain o fewn 48 awr, sydd unwaith eto yn 

rhagori’r targed.  

• Cyfanswm o 12% o boblogaeth Môn wedi ynysu dros y cyfnod dan sylw.  
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7.3 Erbyn hyn, amrywiad y DU neu Caint yw’r amrywiad amlycaf ledled Gogledd Cymru, 

gyda throsglwyddiad amlycaf yn digwydd o fewn aelwydydd. Mae trosglwyddiad traws-

aelwyd yn cynyddu yma ar Ynys Môn, ac mae patrwm clir o achosion yn yr ardaloedd ar 

hyd yr A55. Ers dechrau'r pandemig Caergybi sydd wedi gweld y cyfradd achosion uchaf, 

yna Llangefni a Llanfairpwll yn dilyn yn agos.  

7.4 Edrych Ymlaen 

Mae’r tîm yn cynllunio ar gyfer 3ydd ton posibl, ac yn ystyried beth fydd y trefniadau ar ôl 

Medi 2021, ac yn disgwyl am gadarnhad ac arweiniad cenedlaethol i hyn. Mae trefniadau 

ar y gweill i sicrhau bod cyd-gymorth ar gael i siroedd eraill y Gogledd mewn achos o 

gynnydd sylweddol mewn achosion er mwyn sicrhau ymateb rhanbarthol effeithiol i’r 

argyfwng a gwneud y defnydd gorau o’r model rhanbarthol ers lles trigolion Gogledd 

Cymru.  

 
 
 

6 – Asesiad Effaith ar Gydraddoldeb [cynnwys effeithiau ar yr Iaith Gymraeg] 

Amherthnasol  

 

7 – Oblygiadau Ariannol 

 

 

 

 
 

8 – Atodiadau  

 

 

 

 
 

9 - Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am unrhyw wybodaeth 

bellach os gwelwch yn dda): 

 

 

 

 
 

 


