
 
 

CYNGOR SIR YNYS MÔN  
 

ADRODDIAD I: 
 

PWYLLGOR SGRIWTINI PARTNERIAETH AC 
ADFYWIO 
 

DYDDIAD: 28 TACHWEDD  2013 
 

TEITL YR ADRODDIAD: RHAGLEN WAITH 
 

AWDUR YR ADRODDIAD: SWYDDOG SGRIWTINI 
 

GWEITHREDU GOFYNNIR: Gofynnir i’r Pwyllgor gymeradwyo, newid neu 
ddiwygio ei Raglen Waith fel y gwêl yn briodol. 
 

 
 
 
 
1.0 PWRPAS YR ADRODDIAD    
 
1.1 Cyflwyno rhaglen waith ddrafft (Atodiad 1) i’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac 

Adfywio. Gofynnir i’r Pwyllgor gymeradwyo, ddiwygio neu newid ei Raglen 
Waith fel y gwêl yn briodol. 
 

1.2 Pwrpas y rhaglen waith yw nodi blaenoriaethau’r Cyngor yn y flwyddyn sirol 
gyfredol (Mai 2013 i Mai 2014).  Mae Llywodraeth Cymru yn ystyried y dylai bod 
pobl yn cael gwybod am swyddogaeth sgriwtini’r Cyngor a’r gwaith y mae’n 
bwriadu ei wneud.  Bydd y rhaglen waith yn cael ei chynnwys ar dudalennau 
gwe’r Uned Sgriwtini ynghyd â gwybodaeth ychwanegol ynghylch materion 
sgriwtini. 
 

1.3 Dylid nodi, unwaith y bydd rhaglen waith wedi ei chytuno, yr adroddir arni i bob 
cyfarfod o’r Pwyllgor(i bwrpas adolygu ei chynnwys, ystyried cynnwys eitemau 
newydd neu ohirio/dynnu eitemau cyfredol, a chynllunio ar gyfer y cyfarfod 
nesaf).  Bydd hyn yn sicrhau bod y rhaglen waith yn cael ei diweddaru a’i bod ar 
gael i’r cyhoedd fel sy’n ofynnol gan Lywodraeth Cymru. 

 
2.0 CEFNDIR. 
 
2.1 Er mwyn cydymffurfio gyda chanllawiau Llywodraeth Cymru (gweler paragraff 

1.2 os gwelwch yn dda) rhaid i’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio 
sefydlu rhaglen waith ar gyfer y flwyddyn sirol Mai 2013 i Fai 2014.  Fel gyda’r 
holl Bwyllgorau Sgriwtini, dylai’r gwaith a wneir fod o fudd i’r Cyngor.  Pwrpas 
cynllunio ymlaen llaw yw: 

 

 Nodi materion sy’n achosi pryder neu ffyrdd y gall Sgriwtini gyfrannu at 
nodau cyffredinol y Cyngor.   
 



 Cytuno pa Bwyllgor Sgriwtini sydd fwyaf addas i ddelio gyda phob pwnc(e.e. 
adroddiad i Bwyllgor, Archwiliad gan Banel neu adroddiadau gwaith 
parhaus). 

 Cynllunio sut y gellir gwneud gwaith o fewn yr adnoddau sydd ar gael ac o 
fewn amserlenni rhesymol. 
 

2.2 Yn unol â Chyfansoddiad Cyngor Sir Ynys Môn, rhaid i Bwyllgor Sgriwtini fod yn 
gyfrifol am bennu ei raglen waith ei hun.  Dylai bennu ei raglen waith mewn 
ymgynghoriad gyda phob aelod o’r Pwyllgor ac, os oes modd, mewn 
ymgynghoriad gyda’r swyddogion perthnasol. Dylai’r Pwyllgor hefyd ystyried 
cyfeiriadau gan y Pwyllgor Gwaith, y Cyngor neu Bwyllgorau eraill. 

 
 
3.0   CYLCH GORCHWYL 
 
3.1  Mae Erthygl 6 yng Nghyfansoddiad y Cyngor yn amlinellu cylch gorchwyl pob 

Pwyllgor Sgriwtini, ynghyd â’u swyddogaethau a’u haelodaeth.  Mae’r Rheolau 
Gweithdrefn Sgriwtini i’w gweld yn Rhan 4 y Cyfansoddiad. 

 
 
3.2 Cylch Gorchwyl  

 Bydd gwaith y Pwyllgor yn canolbwyntio ar sicrhau bod buddiannau 
dinasyddion Ynys Môn yn cael eu hyrwyddo a bod blaenoriaethau ac 
adnoddau’r Cyngor yn cael eu hadlewyrchu yn llesol yn y partneriaethau, y 
cydweithio, y gweithio ar y cyd â threfniadau asiantaeth allanol, fel fydd yn 
bodoli o bryd i’w gilydd. Bydd Cylch Gorchwyl y Pwyllgor yn ymestyn i 
drefniadau lleol, rhanbarthol a chenedlaethol a bydd yn cynnwys (ond heb 
fod wedi ei gyfyngu i) y meysydd lle mae gan y Cyngor ddyletswydd statudol 
mewn materion trosedd ac anhrefn. 

 Materion yn ymwneud ag adfywio a’r cysyniad “Ynys Fenter” (neu gynlluniau 
a pholisïau fydd yn eu holynu). 

 Derbyn gwybodaeth a chyflwyniadau gan asiantau sector cyhoeddus allanol 
(e.e. Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gwasanaeth Heddlu Gogledd 
Cymru, Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Gwasanaeth Ambiwlans 
Cymru a Chyngor Iechyd Cymuned Leol Betsi Cadwaladr) a sgriwtineiddio 
eu gwaith ar yr Ynys. 

 Adolygu neu sgriwtineiddio penderfyniadau a wnaed, neu gamau eraill a 
gymerwyd gan y Pwyllgor Gwaith wrth gyflawni ei swyddogaeth ac yng 
nghyswllt y penderfyniadau a wnaed ond “a alwyd i mewn” neu na 
weithredwyd arnynt i argymell i’r Pwyllgor Gwaith y dylid ailystyried y 
penderfyniadau hynny. 

 Adolygu neu sgriwtineiddio penderfyniadau a wnaed neu gamau eraill a 
gymerwyd yng nghyswllt swyddogaethau nad ydynt yn gyfrifoldeb y Pwyllgor 
Gwaith, ac eithrio na fydd y pŵer hwn yn ymestyn i waith sgriwtineiddio 
penderfyniadau unigol ynglŷn â rheoli datblygu, trwyddedu, cofrestru neu 
unrhyw geisiadau eraill am ganiatadau neu hawliau. 

 Sgriwtineiddio perfformiad gwasanaethau o dan anghenion Rhaglen Cymru 
ar gyfer Gwella. 

 Cyflawni swyddogaeth y Pwyllgor Trosedd ac Anhrefn yn unol ag Adran 19 
(1) Deddf yr Heddlu a Chyfiawnder 2006 a Rheoliadau Llywodraeth Cymru. 
Bydd Cylch Gorchwyl penodol lle bo’r Pwyllgor hwn yn ystyried ymarfer 
pwerau yng nghyswllt trosedd ac anhrefn yn cynnwys : 



- adolygu a / neu sgriwtineiddio penderfyniadau a wnaed neu gamau a 
gymerwyd yng nghyswllt yr awdurdodau cyfrifol yn cyflawni eu swyddogaethau 
trosedd ac anhrefn. 

- gwneud adroddiadau ac argymhellion i’r Cyngor ac /neu’r Pwyllgor Gwaith yng 
nghyswllt yr awdurdodau cyfrifol yn cyflawni eu swyddogaethau trosedd ac 
anhrefn. 

- ystyried mewn cyfarfod o’r Pwyllgor unrhyw fater trosedd ac anhrefn lleol a 
gyfeiriwyd i’r Pwyllgor gan aelod o’r Cyngor. 

- penderfynu a ddylid gwneud adroddiad neu argymhelliad i’r Cyngor ac/neu’r 
Pwyllgor Gwaith yng nghyswllt mater trosedd ac anhrefn lleol, gan roi sylw i 
unrhyw sylwadau a wnaed gan yr aelod hwnnw ynglŷn â phaham y dylai’r 
Pwyllgor wneud hynny. 

- hysbysu’r aelod penodol o’i benderfyniad a’r rhesymau am ei benderfyniad 
mewn unrhyw achos lle bo’r Pwyllgor yn penderfynu peidio â gwneud adroddiad 
neu argymhellion yng nghyswllt mater trosedd ac anhrefn lleol. 

- darparu copi o unrhyw adroddiad neu argymhellion Pwyllgor i’r aelod penodol 
(yng nghyswllt mater trosedd ac anhrefn lleol) ac i unrhyw bersonau neu gyrff 
cyfrifol a chydweithredol, fel y bo’n credu sy’n briodol. 

- adolygu ymatebion i adroddiadau ac argymhellion Pwyllgor a monitro’r camau 
a gymerwyd gan bersonau neu gyrff cyfrifol a chydweithredol mewn perthynas â 
chyflawni swyddogaethau trosedd ac anhrefn yr awdurdodau cyfrifol. 

3.3 Mae cylch gorchwyl y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio (fel y manylir 
arno yn y Cyfansoddiad ac fel yr amlinellir ef uchod) yn fanwl, ac i gynorthwyo 
aelodau yn eu dyletswyddau, byddai’n deg crynhoi’r swyddogaethau allweddol 
ar ffurf y pwyntiau bwled isod: 

 

 Monitro perfformiad partneriaethau strategol lleol mewn perthynas â 
pholisïau a chynlluniau. 

 Cyfrannu at bolisi partneriaeth a datblygu strategaethau. 

 Cynrychioli sylwadau’r cyhoedd mewn partneriaethau strategol. 

 Gweithredu fel “ffrind beirniadol” i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a 
chyrff cyhoeddus eraill ar yr Ynys. 

 Cyfarfod unwaith y flwyddyn i adolygu penderfyniadau a wnaed a chamau a 
gymerwyd gan awdurdodau cyfrifol mewn perthynas â’u swyddogaethau 
trosedd ac anhrefn. 

 Materion Datblygu Economaidd/Adfywio. 

 Diweddaru rhaglen waith y Pwyllgor. 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
4.0 CASGLIAD 
 
4.1 Gofynnir i’r Pwyllgor ystyried ei raglen waith ddrafft fel y manylir arni yn 
ATODIAD 1 a’i chymeradwyo neu ei newid fel y gwêl yn briodol. 
 
 
 
Awdur: Geraint Wyn Roberts                                        Dyddiad:  18 Tachwedd 2013 

Teitl y Swydd: Swyddog Sgriwtini  

 

ATODIAD 1-  Rhaglen Waith Drafft 

 

 



 

     

                                                                                                                           ATODIAD 1 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
RHAGLEN WAITH Y PWYLLGOR SGRIWTINI PARTNERIAETH AC ADFYWIO 
 

Cadeirydd:           Y Cynghorydd Derlwyn Hughes 
Is-Gadeirydd:  Y Cynghorydd Alun Mummery 
 
Y tabl isod yw Rhaglen Waith y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio o fis Mai 2013 i fis Mai 2014.  Adroddir ar y 
Rhaglen Waith i bob cyfarfod o’r Pwyllgor Sgriwtini i bwrpas adolygu ei chynnwys, ystyried eitemau newydd neu 
ohirio/tynnu eitemau yn ôl. 
 
Cyswllt:  Geraint Wyn Roberts (Swyddog Sgriwtini)  
Ffôn: 01248 752039  
E-bost: gwrce@ynysmon.gov.uk 

 
 

 
 

SCRUTINY 



 

     

Dyddiad y 
Cyfarfod 

Eitem Pwrpas Lleoliad/Amser cychwyn 

30 Mai 2013  Ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd ar gyfer 
y Pwyllgor 

Mae angen i’r Pwyllgor ethol Cadeirydd ac Is-
Gadeirydd ar ddechrau blwyddyn sirol newydd 
2013/14. 
 

Siambr y Cyngor 

 

17 Mehefin 

2013 

Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr Sesiynau briffio 6 misol gan y Bwrdd Iechyd i 

ddiweddaru Aelodau ar eu rhaglen 

moderneiddio, materion lleol a materion iechyd 

cyhoeddus. 

Ystafell Bwyllgor 1/1pm 

Adran 33 – Cytundeb ar gyfer y 
Gwasanaeth Arbenigol Plant 
 

Sgriwtini cyn gwneud penderfyniad ar gynigion i 

sefydlu Gwasanaeth Arbenigol Plant integredig, 

sengl mewn egwyddor, trwy gytundeb 

partneriaeth ffurfiol gyda Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Betsi Cadwaladr. 

 

Diogelu Oedolion – Tuag at Fframwaith 
Strategol ar gyfer Gogledd Cymru 
 

Sgriwtini cyn gwneud penderfyniad ar gyfeiriad 

strategol  y cyfrifoldeb diogelu oedolion, ynghyd 

â dod i farn ynghylch y newid i’r trefniadau 

rhanbarthol cyfredol a chreu Bwrdd Diogelu 

Oedolion 2 haen ar gyfer Gogledd Cymru. 

Enwebu un Aelod o’r Pwyllgor i 
wasanaethu ar y Panel Rhiant 
Corfforaethol. 

Enwebu aelod o’r Pwyllgor i wasanaethu ar y 

Panel sy’n gweithredu ar ran y Cyngor ac sy’n 

sicrhau bod gwasanaethau i blant/pobl ifanc 



 

     

Dyddiad y 
Cyfarfod 

Eitem Pwrpas Lleoliad/Amser cychwyn 

sy’n derbyn gofal o safon uchel. 

Enwebu 2 aelod o’r Pwyllgor i wasanaethu 
ar y Bwrdd Rhaglen Ynys Fenter ac un 
aelod i wasanaethu ar y Bwrdd Rhaglen 
Rhagoriaeth Gwasanaeth. 

Enwebu aelodau Pwyllgor i wasanaethu ar y 

ddau Fwrdd Rhaglen.  Mae Cynllun 

Trawsnewid Ynys Môn yn sefydlu tri Bwrdd 

Rhaglen i oruchwylio a gyrru rhaglenni a 

phrosiectau newid yn y Cyngor. 

 

 

25 Gorffennaf 

2013 

 

Partneriaethau Strategol 
 

Trosolwg a chyflwyniad i rôl y Partneriaeth 

Diogelwch Cymunedol, y Partneriaeth Plant a 

Phobl Ifanc a’r Partneriaeth Iechyd a Gofal 

Cymdeithasol. 

Ystafell Bwyllgor 1/1pm 

Datganiad Dulyn Sgriwtini cyn gwneud penderfyniad ynghylch a 
ddylai’r Cyngor wneud cytundeb i gydweithio 
gydag awdurdodau eraill i ddatblygu polisïau ac 
arferion i greu cymunedau oed-gyfeillgar. 
 

Rhaglen Waith 
 
 

 
Cyflwyno rhaglen waith i’r Pwyllgor ei 
gymeradwyo, ei newid neu ei ddiwygio. 
 

Diweddariadau gan y Cadeirydd neu’r Is-
Gadeirydd ac unrhyw gyhoeddiadau. 
 

 
Derbyn gwybodaeth gan y Cadeirydd a’r Is-
Gadeirydd 
 

 



 

     

Dyddiad y 
Cyfarfod 

Eitem Pwrpas Lleoliad/Amser cychwyn 

25 Medi 2013 

 

Datblygu ac Adfywio Economaidd Cyflwyno gwybodaeth ar strwythur a gwaith 
Gwasanaeth Datblygu Economaidd Ynys Môn, 
gan gynnwys trosolwg o’i gwaith ar amryfal 
bartneriaethau i hyrwyddo datblygiad ac 
adfywiad economaidd ar yr Ynys. 
 

Ystafell Bwyllgor 1/1pm 

Menter Môn  Cyflwyno gwybodaeth ar waith Menter Môn 
oherwydd bod ganddo rôl o ran hwyluso 
adfywiad economaidd gwledig yn Ynys Môn, 
ynghyd â throsolwg o sut mae’n cydweithio 
gyda Chyngor Sir Ynys Môn i hyrwyddo 
datblygiad ac adfywio.  Efallai y bydd angen 
cynnal ymweliad safle, i weld prosiectau ar 
waith, yn ystod y flwyddyn. 

Rhaglen Waith Cyflwyno’r rhaglen waith ddrafft i’r Pwyllgor ei 
chymeradwyo, ei newid neu ei ddiwygio. 

 

Diweddariadau gan y Cadeirydd a’r Is-
Gadeirydd ac unrhyw gyhoeddiadau. 

Derbyn gwybodaeth gan y Cadeirydd a’r Is-
Gadeirydd 

 

 
 

 
 
 
28 Tachwedd 
2013   

Uned Partneriaeth  
Diweddariad 
 

Ystafell Bwyllgor 1/1pm 

Trosedd ac Anhrefn  
Trosolwg Blynyddol Partneriaeth Diogelwch 
Cymunedol. 

Cymunedau’n Gyntaf Môn 

Derbyn adroddiad gwaith ar Cymunedau’n 
Gyntaf Môn.  Yn cynnwys diweddariad ar 
drefniadau llywodraethu a’r gwaith sy’n cael ei 
wneud ar yr Ynys gan y Bartneriaeth 
Cymunedau’n Gyntaf. 
 



 

     

Dyddiad y 
Cyfarfod 

Eitem Pwrpas Lleoliad/Amser cychwyn 

Awdurdod Tan ac Achub Gogledd Cymru Ymgynhoriad  

Rhaglen Waith Cyflwyno rhaglen waith i’r Pwyllgor ei 
gymeradwyo, ei newid neu ei ddiwygio. 

Diweddariadau gan y Cadeirydd neu’r Is-
Gadeirydd ac unrhyw gyhoeddiadau. 
 

Derbyn gwybodaeth gan y Cadeirydd a’r Is-
Gadeirydd 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
15  Ionawr  
2014 

Ymgynghoriad â Cynigion Cychwynnol y 

Pwyllgor Gwaith ar gyfer Cyllideb 2014-15 

Bydd y Pwyllgor yn ystyried cynigion 
cychwynnol y Pwyllgor Gwaith ar gyfer y 
gyllideb yn unol â Chyfansoddiad y Cyngor.  Ar 
15 Ionawr 2014 bydd y Pwyllgor yn 
canolbwyntio’n  unig ar y cynigion cychwynnol 
ar gyfer y gyllideb fel bod y Pwyllgor Gwaith yn 
ymwybodol o unrhyw sylwadau ynglŷn â’u 
cynigion ac fel bod modd i’r Pwyllgor Sgriwtini 
gyflwyno argymhellion ffurfiol 

Ystafell Bwyllgor 1/1pm 

Rhaglen Waith Cyflwyno rhaglen waith i’r Pwyllgor ei 
gymeradwyo, ei newid neu ei ddiwygio. 

Diweddariadau gan y Cadeirydd neu’r Is-
Gadeirydd ac unrhyw gyhoeddiadau. 

Derbyn gwybodaeth gan y Cadeirydd a’r Is-
Gadeirydd 

 
 

 

13 Mawrth 
2014 

Bwrdd Rhaglen Trawsnewid – Ynys 

Fenter 

Mae’r Cyngor wedi sefydlu 3 Bwrdd Rhaglen i 
yrru newid a gwelliant gan yr awdurdod ac i 
oruchwylio rhaglen o waith.  Mae’r Bwrdd 
Rhaglen ar gyfer Ynys Fenter yn disgyn o fewn 
sgôp y Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac 

 



 

     

Dyddiad y 
Cyfarfod 

Eitem Pwrpas Lleoliad/Amser cychwyn 

Adfywio a chyflwynir gwybodaeth ar y gwaith a 
wnaed gan y Bwrdd ers medi 2013. 

 Heddlu Gogledd Cymru  Gwybodaeth ynglyn a Chanolfan 
Gyfathrebiadau Heddlu Gogledd Cymru 

Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd 
Cymru 

Gwahodd cynrychiolydd o’r bwrdd i roi trosolwg 
ar cynllun prentisiaeth  a datblygu sgiliau 

Diweddariadau gan y Cadeirydd neu’r Is-
Gadeirydd ac unrhyw gyhoeddiadau. 

Derbyn gwybodaeth gan y Cadeirydd a’r Is-
Gadeirydd 

Eitem ychwanegol i’w chynnwys gyda hyn: 

 Sesiwn hyfforddi ar arferion gorau ynghylch dal partneriaethau i gyfrif. 

 Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr- i ddiweddaru aelodau ar eu rhaglen foderneiddio, 

materion lleol a materion iechyd cyhoeddus. 

 
 
 
 
 
 
 

                                                                                        


