
 

 

CYNGOR SIR YNYS MON 

Pwyllgor:  Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac 

Adfywio 

Dyddiad: 28 Tachwedd 2013 

Teitl: Diweddariad ar faterion partneriaethol 

Awdur: Trystan Pritchard, Uwch Reolwr 

Partneriaethau 

 

1.0 Pwrpas yr Adroddiad 

1.1  Yn dilyn cyflwyniad i’r pwyllgor ar 25ain Gorffennaf 2013, fe geisiodd aelodau 

fwy o wybodaeth ynglŷn â strwythurau partneriaethau, trefniadau cyllidol a 

dyraniad grantiau. Mae’r adroddiad yn cynnig gwybodaeth bellach ar y 

materion hyn ac mae’n cynnig diweddariad ar y broses o ddatblygu Cynllun 

Integredig Sengl ar gyfer Gwynedd a Môn. 

2.0  Trefniadau Cyllidol 

2.1  Cyllid Presennol yr Uned Partneriaeth 

Yn ôl y cytundeb partneriaethol rhwng y ddwy sir, dyrannir costau ar sail canran o 

47% i Fôn a 53% i Wynedd. 

Cyllid Staff Uned Partneriaethau: 

Cyfanswm: £732,585 

Cyllid staff craidd: £475,278 

Cyllid Staff Grant: £257,307 

Cyfraniad Môn i’r gyllideb staff craidd ar 47%: £223,380 

 

Cyllid heb fod yn staff: 

Cyfanswm cyllid heb fod yn staff: £53,175 

Cyfraniad Môn ar 47%: £25,000 

Cyfanswm grantiau a dderbyniwyd yn bresennol: £ 1,575,485.72 



 

 

2.2 Dyraniad yn ôl maes arbenigol 

 

Plant a Phobl Ifanc  

Cyllid Staff Grant (2 sir): £27,626 

Cyllid grant heb fod yn staff (Grant Teuluoedd yn Gyntaf):  £840,236 

 

Diogelwch Cymunedol 

Cyllid staff grant (2 sir): £143,753 

Cyllid grant Môn: £725, 249.72 

Dyraniad yn ôl maes:   

Camddefnyddio Sylweddau  (Môn); £527,943.00 Grant i gael ei ddyrannu fel 

adnodd rhanbarthol o 2014/15 ymlaen 

Grant Comisiynydd yr Heddlu (Môn): £27,173.00 
 
Lleihau Trosedd Ieuenctid, Llywodraeth Cymru: £132,633.72 
Grant i gael ei ddyrannu fel adnodd rhanbarthol o 2014/15 ymlaen 

 
Trais yn y Cartref, Llywodraeth Cymru (Môn): £37,500 
 

 

Iechyd, Gofal a Lles 

Grant staff Staff (2 sir): £61,156 

Grant heb fod yn staff: £10,000 – Iechyd Cyhoeddus Cymru 

 

3.0  Strwythur Adrodd Bwrdd Gwasanaethau Lleol 

 

3.1 Mae’r diagram isod yn amlinellu rôl y Bwrdd Gwasanaethau Lleol a’r trefniadau 

adrodd:



 

 

Supported by 



 

 

4.0 Datblygu Cynllun Integredig Sengl 
 
 
4.1 Mae drafft cychwynnol o'r cynllun wedi ei gwblhau erbyn hyn ar ôl ymgysylltu ag 
adrannau cyngor, sefydliadau partner a'r trydydd sector. Mae’r meysydd blaenoriaeth 
ar gyfer iechyd , tlodi a'r iaith Gymraeg wedi eu cytuno gyda'r angen am waith 
pellach i fireinio'r blaenoriaethau yn y meysydd datblygu economaidd a phlant a 
phobl ifanc. 
 
4.2 Mae'r rhaglen Ynys Ynni yn ystyriaeth graidd ac mae trafodaethau ar y gweill i 
sicrhau bod y cynllun yn darparu cyfeiriad strategol i sicrhau bod y manteision 
cymdeithasol , economaidd ac amgylcheddol yn cael eu huchafu gan sicrhau 
datblygu cynaliadwy a gwydnwch cymunedol . 
 
4.3 Bydd ymgysylltu pellach â chynrychiolwyr cymunedau drwy brosiect Lleisiau 
Lleol yn mynd rhagddo gyda gweithdai wedi eu trefnu ar gyfer 12 Rhagfyr . 
 
4.4 Yn dilyn yr ymarfer hwn, bydd fersiwn wedi ei mireinio yn cael ei chyflwyno i'r 
Pwyllgor Craffu Adfywio Partneriaeth ar gyfer ei drafod. Bydd gofyn i’r Cadeirydd 
gynghori ynghylch fformat a dyddiad posibl ar gyfer y drafodaeth . 
 
 

5.0 Argymhellion 
 
5.1 Gofynnir i'r pwyllgor : 
 
(i ) Nodi cynnwys yr adroddiad 
 
(ii ) Gynnig barn ar y trefniadau gorau ar gyfer trafod a chymeradwyo'r Cynllun 
Integredig Sengl 
 
 
 
Adroddiad gan: Trystan Pritchard 
Teitl Swydd : Uwch Rheolwr Partneriaethau ( Ynys Môn a Gwynedd) 
Dyddiad : 11/11/13 
 


