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Cefndir

Cyflwynwyd Cymunedau’n Gyntaf [C1] yng Nghymru yn 2001 gan Lywodraeth Cynulliad 
Cymru(LlC) fel rhaglen flaengar i wella’r amodau byw a’r rhagolygon i drigolion y cymunedau 
mwyaf difreintriedig ar draws Cymru. Yn dilyn dau adolygiad o’r rhaglen, cyflwynodd 
Llywodraeth Cymru (LlC) newidiadau i strwythur y rhaglen C1 ac ym mis Chwefror 2013 
daeth Clwstwr Cymunedau’n Gyntaf Môn yn weithredol.

Yr Awdurdod yw’r Corff Cyflawni Arweiniol ar gyfer £1.368m o gyllid. Y Corff Cyflawni yw  
Cymunedau’n Gyntaf Môn Cyf., sef cwmni a gyfyngir â gwarant ac elusen gofrestredig. Fel y 
Corff Cyflawni Arweiniol(CCA), yr Awdurdod sy’n gyfrifol am ‘sicrhau llywodraethu ac 
atebolrwydd da yng ngweithgareddau’r clwstwr’.  Cynhaliwyd ymweliad Diwydrwydd 
Dyladwy ym mis Gorffennaf 2012 i sicrhau bod gan yr Awdurdod y systemau a’r arbenigedd i
redeg y rhaglen a chynhaliwyd ymweliad dilyn-i-fyny wedyn ar 4 Mehefin 2013.  Cafwyd 
canlyniad llwyddiannus i’r ddau ymweliad.  Mae Cytundeb Cyfreithiol rhwng yr Awdurdod a 
Cymunedau’n Gyntaf Môn Cyf., ar gyfer cyflawni’r Rhaglen.

Mae’r rhaglen yn rhedeg o 1 Chwefror 2013 i 31 Mawrth 2015 ac mae iddi ffocws 
daearyddol, gan ganolbwyntio ar y 10% o’r cymunedau mwyaf difreintiedig ar yr Ynys.  Mae’r 
ardal dan sylw yn cynnwys 7 o ardaloedd cynnyrch ehangach haen is [LSOA], sef 
Morawelon, Porthyfelin 1, Tref Caergybi, Maeshyfryd, Ffordd Llundain a Kingsland yng 
Nghaergybi yn ogystal â Ward Tudur yn Llangefni.  Mae pedwar o’r rhain ymysg y 10% o’r 
wardiau mwyaf difreintiedig yn ôl un neu ragor o fynegeion amddifadedd lluosog Cymru ac 
mae pob un ohonynt ymysg y 20% o’r cymunedau mwyaf difreintiedig yn gyffredinol.

Mae’r Rhaglen Cymunedau’n Gyntaf ym Môn yn canolbwyntio ar dri maes canlyniad.  Y 
rhain yw:
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Cymunedau ffyniannus

Cymunedau dysgu

Cymunedau iachach

Rydym wedi datblygu Fframwaith Canlyniadau i fonitro’r cynnydd a wneir o ran cyflawni’r 
Rhaglen newydd, gan ddefnyddio methodoleg atebolrwydd sy’n seiliedig ar ganlyniadau.  
Sefydlwyd Cynllun Ymgysylltiad Cymunedol hefyd er mwyn sicrhau cyfranogiad y gymuned.

Mae Cymunedau’n Gyntaf o fewn yr Adain Dai yn yr Adran Cymunedau ac mae’r gwaith o 
gyflawni’r rhaglen yn cael ei reoli gan y Pennaeth Tai. Mae’r Pennaeth Tai yn cael cymorth 
gan Swyddog Cyllid a Monitro yn yr Adran Gyllid sy’n gwneud y gwaith monitro ariannol a 
monitro allbynnau ac sy’n ymweld â’r ardaloedd ddwywaith y flwyddyn ac yn cyflwyno 
argymhellion i’r Bwrdd ar gyfer unrhyw welliannau.

Cymunedau’n Gyntaf Môn Cyf – y cynnydd a wnaed.

Ar 1 Chwefror, trosglwyddwyd 25 o staff o’r hen Bartneriaethau Cymunedau’n Gyntaf i 
Cymunedau’n Gyntaf Môn Cyf., dan y Rheoliadau Trosglwyddo Ymgymeriadau (Diogelu 
Cyflogaeth).  Bu ailstrwythuro yn dilyn cyfnod o ymgynghori.  Cynigiwyd diswyddiad 
gwirfoddol i staff a manteisiodd nifer ohonynt ar y cyfle hwnnw, gan olygu na fu’n rhaid 
diswyddo neb yn orfodol.  Mae 17 o staff yn cael eu cyflogi bellach trwy Cymunedau’n 
Gyntaf.  LlC dalodd am gostau’r taliadau diswyddo.  Mae’r strwythur staffio yn cynnwys y 
swyddi isod:

Rheolydd Clwstwr
Cydgysylltydd Cymunedau Ffyniannus
Cydgysylltydd Cymunedau Dysgu

Swyddog Menter
Swyddog Cynhwysiad Ariannol
3 o Weithwyr Ieuenctid (1 Amser Llawn, 2 Rhan Amser )

Rheolydd Academi Ddysgu
3 o Weithwyr Academi Ddysgu

Swyddog Cymorth Dysgu
Swyddog Cyllid a Monitro
3 Swyddog Gweinyddol (1 ALl, 2 RhA)

Rheolir Cymunedau’n Gyntaf Môn Cyf. gan Fwrdd Cyfarwyddwyr sydd hefyd yn cynnwys yr 
Aelod Portffolio ar gyfer Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol a Swyddogion fel sylwedyddion.  
Cynhaliodd y Cwmni ei gyfarfod blynyddol cyffredinol cyntaf ar 26 Tachwedd 2013.  
Ymddiswyddodd holl Aelodau’r Bwrdd gyda golwg ar ethol Bwrdd newydd o blith y 
gynrychiolaeth.

Fel cwmni sydd wedi ei gyfyngu â gwarant ac elusen, mae’r sefydliad yn medru sicrhau cyllid 
allanol ychwanegol i gynorthwyo gyda darparu gwasanaethau Cymunedau’n Gyntaf yn yr 
ardal.  Mae hwn yn gyllid na fyddai’r Awdurdod fel corff cyhoeddus wedi bod yn gymwys i 
wneud cais amdano o bosib.
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Yn dilyn cyfarfod gydag LlC ym mis Awst 2013, defnyddiwyd Cymunedau’n Gyntaf Môn fel yr 
unig Glwstwr yng Ngogledd Cymru i redeg cynllun peilot ar gyfer Aelwydydd heb Waith. 
Bydd y cynllun yn darparu £228,000 i dargedu a gweithio gydag aelwydydd lle mae oedolion 
wedi bod allan o waith am 6 mis neu fwy gyda golwg ar eu cael yn ôl i waith, profiad gwaith 
neu hyfforddiant.  Mae dwy swydd newydd wedi eu hysbysebu’n ddiweddar mewn perthynas 
â’r rhaglen hon.  Mae’r Cynllun Aelwydydd heb Waith yn un o’r mecanweithiau cyflawni ar 
gyfer ‘Creu Cymunedau Cryf’, sef cynllun LlC ar gyfer mynd i’r afael â thlodi.  Mae’n debygol 
y bydd y rhaglen yn cychwyn yn gynnar yn y flwyddyn newydd ac yn rhedeg tan fis Mawrth 
2015.

Bydd yr ardal Cymunedau’n Gyntaf hefyd yn elwa o hyd at £190,000 ar ôl i Cymunedau’n 
Gyntaf Môn gael ei ddewis gan y Loteri Iechyd - un o dri sefydliad yn unig a ddewiswyd ar 
draws Powys, Sir y Fflint, Wrecsam, Gwynedd, Conwy, Sir Ddinbych ac Ynys Môn.  Cynhelir 
cyfnod o ymgynghori yn awr gyda chymunedau i sefydlu’r cynllun gweithredu a fydd yn 
seiliedig ar anghenion a dyheadau’r cymunedau ar gyfer y meysydd iechyd a lles.

Cymeradwywyd cais cam cyntaf ar gyfer Grant Amddifadedd Disgyblion Cymunedau’n 
Gyntaf. Cyflwynir cais llawn am £60,000 erbyn 6 Rhagfyr.  Bydd yn targedu disgyblion sy’n 
derbyn prydau ysgol am ddim ac yn cyfrannu at godi safonau rhifedd a llythrennedd.

Cafwyd £10,000 gan Plant Mewn Angen i redeg Clwb Ôl-ysgol Hwyl 3:30 a fydd yn 
cynorthwyo plant gyda gwaith cartref ac yn darparu ystod o weithgareddau ar eu cyfer.  

Cafwyd cyllid Diogelwch Cymunedol o £15,000 ar gyfer gweithgareddau i blant yn eu 
harddegau dros fisoedd yr haf.  

Cafwyd £5,100 hefyd ar gyfer Dyddiau Glanhau Cymunedol a bydd cyfran sylweddol o’r 
cyllid hwn yn cael ei dargedu ar gyfer Llangefni.

Mae Cymunedau’n Gyntaf Môn yn bartner allweddol yn y cais am arian o’r Gronfa Lleoedd 
Llewyrchus Llawn Addewid.

Mae manylion am yr allbynnau a’r gwariant i’w gweld yn Atodiadau 1 a 2.

Bwrdd Ymgynghorol Cymunedau’n Gyntaf Môn

Ym mis Mai 2013, sefydlodd yr Awdurdod Fwrdd Ymgynghorol sy’n cynnwys cynrychiolwyr 
o’r Awdurdod a sefydl yw hwyluso perthynas weithio 
agos rhwng Cymunedau’n Gyntaf Môn. Cyf., a darparwyr gwasanaeth allweddol. Pwrpas y 

1. Darparu cyfleon i roi cymorth, datrys problemau, rhannu arferion da a gwybodaeth ar 
gyfer Cymunedau’n Gyntaf Môn gyda phartneriaid, gan gymryd ystyriaeth lawn o 
anghenion cymunedau a theuluoedd lleol.

2. Gweithredu fel cyswllt rhwng y Bwrdd Gwasanaeth Lleol a’r Cynllun Integredig Sengl 
a dogfennau a rhaglenni strategol allweddol eraill.
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3. Sicrhau bod rhaglenni lleol yn cydblethu, fel y Rhaglenni Cymunedau’n Gyntaf a 
Theuluoedd yn Gyntaf a’r gweithgareddau ar raglenni eraill, ynghyd â nodi cyfleon ar 
gyfer comisiynu ar y cyd, gwneud ceisiadau am arian a phlygu rhaglenni.

4. Gweithredu fel fforwm trafodaeth, adolygu a datblygu cynllun cyflawni blynyddol 
Cymunedau’n Gyntaf Môn a dylanwadu ar y Bwrdd Gwasanaeth Lleol a phartneriaid 
eraill i fabwysiadu cynigion y sefydliad.

Argymhelion

Gofynnir i Aelodau’r Pwyllgor Sgriwtini Adfywio a Phartneriaethau:

Nodi cynnwys yr adroddiad.

Awdur yr Adroddiad:   Shan L. Williams, Pennaeth Gwasanaethau Tai
Dyddiad yr Adroddiad:  15 Tachwedd 2013.
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ATODIAD 1

Canlyniadau Cymunedau’n Gyntaf

Gellir trefnu i’r holl ddangosyddion a chanlyniadau y mae’n rhaid rhoi gwybod i Lywodraeth 
Cymru amdanynt trwy Ffynnon fod ar gael i aelodau ar gais. Fodd bynnag, nodir isod 
grynodeb o’r dangosyddion allweddol.

Yn ystod ei 6 mis cyntaf mae Cymunedau’n Gyntaf Môn Cyf., wedi cyflawni’r isod:

Dangosydd Targed hyd at Ch2 Cyflawnwyd hyd at Ch2

Cymunedau Ffyniannus – Cynorthwyo pobl i ddatblygu sgiliau cyflogaeth a dod o hyd 

i waith

Nifer y bobl sy’n chwilio am gyngor a 
chymorth

36 75

Nifer y bobl sy’n cael gwaith 4 13

Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster 
sy’n gysylltiedig â chyflogaeth

2 3

Cymunedau Ffyniannus - Gostwng diweithdra ac ymddieithriad ymysg pobl ifanc

Nifer y bobl sy’n gwirfoddoli’n 
rheolaidd fel llwybr i gael gwaith

5 8

Nifer y bobl sy’n cael lleoliad trwy Twf 
Swyddi Cymru

1 10

Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster 
sy’n gysylltiedig â chyflogaeth

5 19

Cymunedau Ffyniannus – Hyrwyddo cynhwysiant digidol

Nifer y bobl sy’n ennill sgiliau TG 
sylfaenol

30 33

Cymunedau Ffyniannus – Gwella medrusrwydd ariannol, rheoli dyledion a chodi 

incwm

Nifer y bobl sy’n agor cyfrif Undeb 
Credyd

0 102

Nifer y bobl sy’n cael benthyciad 
Undeb Credyd

10 40

Nifer y bobl y gwelwyd eu 
llythrennedd/medrusrwydd ariannol yn 
gwella

33 16

Nifer yr oedolion sy’n gostwng neu’n 
rheoli eu dyledion

20 60

Cymunedau Ffyniannus – Cefnogi menter, bancio amser ac adeiladu cyfalaf 

cymdeithasol

Nifer y mentrau a gafodd gymorth ar 
ffurf gweithgareddau dechrau busnes

4 3
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Nifer y mentrau cymdeithasol a 
gychwynnwyd

0 2

Cymunedau Ffyniannus – Gostwng y risg y bydd pobl ifanc yn troseddu

Nifer y bobl ifanc sy’n cymryd rhan 
mewn gweithgareddau cadarnhaol 
rheolaidd

70 192

Nifer y bobl ifanc sy’n ennill 
cymwysterau allgwricwlar

16 27

Cymunedau Dysgu – Dysgu gydol oes mewn cymunedau

Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster 5 5
Nifer y bobl sy’n cymryd rhan mewn 
gwirfoddoli i ddysgu

5 8

Cymunedau Dysgu – Gwella sgiliau bywyd oedolion

Nifer y bobl sy’n ennill cymhwyster 20 44
Nifer y bobl sy’n symud ymlaen i 
ddysgu pellach

5 16

Cymunedau Iach – Hyrwyddo lles corfforol

Nifer y bobl sy’n fwy ymwybodol o 
risgiau gordewdra.

8 64

Nifer y bobl gydag agwedd fwy 
cadarnhaol at wella eu hiechyd 
corfforol

6 29

Nifer y bobl sy’n dangos lefel uwch o 
weithgaredd corfforol

1 0

Cymunedau Iach – Annog bwyta’n iach

Nifer y bobl ifanc sy’n bwyta llysiau a 
ffrwythau ffres bob diwrnod

100 165

Nifer y dynion 50+ sy’n gallu cyllidebu 
ar gyfer diet iach am wythnos.

8 0

Nifer y dynion 50+ sy’n fwy hyderus 
o’u gallu i goginio pryd ffres 

6 0

Nifer y dynion 50+ sy’n coginio pryd 
ffres o leiaf unwaith yr wythnos.

5 0

Cymunedau Iach – Gostwng ymddygiad sy’n peri risg

Nifer y bobl ifanc gyda gwell 
dealltwriaeth o risgiau

3 27

Nifer y bobl ifanc sy’n gostwng 
ymddygiad sy’n peri risg.

2 0
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ATODIAD 2

Cyllid Cymunedau’n Gyntaf:

12/13 

Gwariant

£

13/14

Hyd at Ch2

Gwariant

£

Cyflogau                                                                             117,251 196,833

Ffioedd Rheoli 11,519 13,937

Teithio a Chynhaliaeth 788 2,250

Hyfforddiant 540 776

Costau Adeiladau 21,837 19,922

Cynllun Ymgysylltiad Cymunedol 6,110 5,425

Digwyddiadau Cymunedol – Costau Prosiect 187 5,123

Costau Prosiect – Academi Alwedigaethol 6,105

Cyfanswm a hawliwyd 158,232 250,371

Cyllideb 173,745 596,203

Tanwariant 12/13 a’r Balans sydd ar ôl i’w wario yn 

13/14
15,513      345,832

Bydd PDC yn cynnal archwiliad allanol o’r cyllid am y cyfnodau 12/13 a 13/14 fel rhan o 
Raglen Archwilio Grantiau 14/15.
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