
 
 

CYNGOR SIR YNYS MÔN 
 

ADRODDIAD AT:  PWYLLGOR SGRIWTINI PARTNERIAETHAU AC 
ADFYWIO 

DYDDIAD: 27 Tachwedd, 2014 
PWNC :   1.  Cynllun Integredig Sengl - Gwynedd ac Ynys 

Môn; 
  2.  Cyd drefniadau Sgriwtini arfaethedig ar gyfer y 

Bwrdd Gwasanaethau Lleol. 
PWRPAS:  1.  Gwahodd sylwadau cychwynnol ar Brif 

Flaenoriaethau a Galluogwyr arfaethedig y Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol; 

 2.  Diweddaru Aelodau ar gynnydd hyd yma wrth 
ddatblygu cyd drefniadau sgriwtini aelodau 
etholedig o waith y Bwrdd Gwasanaethau Lleol. 

AELOD(AU) PORTFFOLIO: Cynghorydd Ieuan Williams, Arweinydd y Cyngor 
AWDUR YR ADRODDIAD   
  

Anwen Davies, Uwch Reolwr Partneriaethau 
Gwynedd ac Ynys Môn 

 
 

1. CEFNDIR/CYD-DESTUN 
1.1 Daeth cyrff sector cyhoeddus ynghyd i ffurfio Byrddau Gwasanaethau Lleol 

(BGLl) ar draws Cymru mewn ymgais i gydlynu a darparu canlyniadau gwell 
ar y cyd.  Bydd Aelodau’n ymwybodol y penderfynwyd sefydlu un Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol ar y cyd i Wynedd ac Ynys Môn a ddaeth i fodolaeth yn 
Ebrill, 2013; 
 

1.2 Bwrdd strategol lefel uchel yw’r BGLl sydd wedi’i adlewyrchu yn ei aelodaeth 
o Brif Weithredwyr ac Arweinyddion y prif asiantaethau cyhoeddus.  Mae’n 
gyfrifol am: 

• Gytuno ar ganlyniadau i bobl leol a blaenoriaethau strategol lleol ar 
gyfer gwaith aml-asiantaethol i gefnogi’r agenda ehangach a noder yn 
y Rhaglen Lywodraethu Genedlaethol ac ymateb i anghenion lleol a 
adnabuwyd trwy asesiad anghenion lleol, fel y sail i gynllun integredig; 

• Sicrhau bod trefniadau llywodraethu a rheoli perfformiad priodol ar 
waith i sicrhau gwelliannau a bod rheolwyr a staff rheng flaen mewn 
asiantaethau’n cydweithio’n effeithiol a bod blaenoriaethau y cytunwyd 
arnynt yn cael eu hadlewyrchu yng nghynlluniau corfforaethol 
sefydliadau unigol; 

• Sicrhau bod strwythurau partneriaethol a strwythurau darparu 
gwasanaethau’n addas at y diben ac yn atebol; 

• Herio lle y ceir tanberfformiad neu laesu dwylo a rhoi newidiadau ar 
waith sy’n adlewyrchu arfer sy’n seiliedig ar dystiolaeth i wella 
canlyniadau i’r boblogaeth leol; 

• Adolygu’r cynnydd a wnaed a chyflwyno adroddiadau blynyddol arno 
i’r cyhoedd, Llywodraeth Cymru, aelodau a etholwyd yn 
ddemocrataidd a sefydliadau sy’n aelodau o’r BGLl. 
 

Y Bwrdd Gwasanaethau Lleol yw’r bartneriaeth statudol ar gyfer yr holl 
feysydd o fewn ei faes llafur.  Mae yna un eithriad sef Diogelwch Cymunedol 
sy’n parhau gyda Phartneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd ac Ynys 
Môn. 

 



2. TAITH DRAWSNEWID BWRDD GWASANAETHAU LLEOL GWYNEDD AC YNYS 
MÔN – BLAENORIAETHAU ALLWEDDOL AR Y CYD [CYNLLUN INTEGREDIG 
SENGL]  
2.1 Gwelwyd Bwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd ac Ynys Môn1 yn gwneud 

nifer o benderfyniadau allweddol ynglŷn â’i weledigaeth a chyfeiriad strategol 
i’r dyfodol.  Mae’r penderfyniadau yn cynnwys: 

 
 Datblygu uchelgais newydd yn rhoi goel uwch na’r gorffennol ar lenwi’r 

bwlch cyllido gwasanaethau cyhoeddus – trwy sicrhau mwy o gydlynu 
a ffocws o amgylch rheoli galw (gwella gwasanaethau cyhoeddus) a 
chyflwyno rhaglen o ymyrraethau sy’n cael effaith gadarnhaol ar 
ymddygiad sy’n gyrru galw (cyd-ddylunio a chynhyrchu); 

 Blaenoriaethu nifer bychain o ffrydiau gwaith allweddol dros y 
flwyddyn neu ddwy nesaf a fydd yn galluogi’r Bwrdd Gwasanaethau 
Lleol i gyflawni cynnydd wedi’i dystioli yn erbyn ei uchelgais esblygol. 
 

2.2 Bydd Aelodau’n ymwybodol fod yna 3 cham cychwynnol yn nhaith 
drawsnewid y BGLl.  Gwnaed cynnydd sylweddol dros y chwe mis diwethaf i 
gyflawni yn erbyn y cerrig milltir a gytunwyd.  Mae rhagor o waith wedi’i 
raglennu dros y misoedd i ddod er mwyn galluogi’r Bwrdd i gychwyn ar y 
broses o gyflawni ei uchelgais a chyfeiriad strategol newydd; 

2.3 Rhoddwyd ystyriaeth i nifer o faterion yn y cyfarfod diwethaf o’r Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol a gynhaliwyd ar 26 Medi, 2014: 

• Set drafft o egwyddorion gweithredu ynghlwm wrth waith a 
gweithredu’r Bwrdd; 

• Rhai gwerthoedd partneriaethol allweddol; 
• Cylch gorchwyl drafft; 
• Blaenoriaethau allweddol ar y cyd i’w cyflawni dros y 2 flynedd nesaf; 
• Y 10 mater uchaf ar radar y BGLl. 

 
Gellir crynhoi blaenoriaethau allweddol y BGLl sy’n dod i’r amlwg fel a ganlyn: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

  

1 Cyfarfod o Fwrdd Gwasanaethau Lleol Gwynedd ac Ynys Môn a gynhaliwyd ar 12 Mawrth, 2014 

Blaenoriaeth 
Allweddol 1 
 
POBL HYN 

Blaenoriaeth 
Allweddol 2 
TEULUOEDD 
CAMWEITHREDOL 

Blaenoriaeth Allweddol 3 
CYMUNEDAU 
CYNALIADWY / ADFYWIO 
CYMUNEDOL 

Galluogwr - TECHNOLEG 

Galluogwr – IAITH A DIWYLLIANT 

Galluogwr - YMGYSYLLTU 

                                                 



 
Yn ddarostyngedig i gymeradwyaeth y BGLl i’r Blaenoriaethau Allweddol a’r 
Galluogwyr uchod, y cam nesaf fydd datblygu pob un o’r ffrydiau gwaith gan 
roi sylw arbennig i’r materion canlynol: 

I. Allbynnau sefydliadol a ddymunir fesul Blaenoriaeth Allweddol a 
Galluogwr ar gyfer pob partner BGLl dros y 2 flynedd nesaf; 

II. Sail tystiolaeth ar gyfer pob Blaenoriaeth/Galluogwr; 
III. Cyfraniad partneriaid BGLl at bob ffrwd gwaith; 
IV. Strwythur cyflawni a llywodraethu o dan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol 

i wireddu pob Blaenoriaeth  Allweddol a Galluogwr. 
 

3. TUAG AT GYD DREFNIADAU SGRIWTINI BGLL CADARN AC EFFEITHIOL  
3.1 Bydd Aelodau’n ymwybodol mai un o’r meysyd gwaith blaenoriaeth yw 

datblygu ymhellach drefniadau sgriwtini gan aelodau etholedig o waith Bwrdd 
Gwasanaethau Lleol Gwynedd ac Ynys Môn.  Y prif egwyddor oedd rhoi 
ystyriaeth i sut y gallem ddatblygu ymhellach drefniadau sgriwtini cadarn, yn 
cynnig lefel briodol o her i’r Bwrdd – a hynny ar y cyd ar draws y ddwy Sir i 
adlewyrchu mandad y BGLl.  Mae Rhan 2 o Fesur Llywodraeth Leol 2009 yn 
gosod allan y disgwyliad sydd arnom: 
“…local authorities should have in place effective scrutiny processes to 
ensure local democratic accountability for partnership actions…” 
 

3.2 Yn sgîl cefnogaeth Aelodau Etholedig Cynghorau Sir Ynys Môn a Gwynedd2, 
mae gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu cyd drefniadau sgriwtini ar gyfer y 
BGLl.  Isod mae crynodeb o ddatblygiadau hyd yma: 
 Sefydlwyd Grŵp Prosiect Tasg a Gorffen aml-asiantaethol.  Mae’r 

aelodaeth yn cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, 
Gwasanaeth Tân ac Achub Gogledd Cymru, Heddlu Gogledd Cymru, 
Parc Cenedlaethol Eryri, Awdurdodau Lleol.  Mae’r Grŵp yn negydu 
cynrychiolaeth 3ydd Sector ar hyn o bryd; 

 Papur opsiynau cychwynnol wedi’i ddatblygu yn amlinellu modelau 
cyd sgriwtini posibl i’w hystyried gan Aelodau Etholedig; 

 Mewnbwn a mentora wedi’i negydu gan y Ganolfan Sgriwtini 
Cyhoeddus a hynny drwy gydol y broses o ddatblygu’r cyd drefniadau 
sgriwtini i Ynys Môn a Gwynedd. 

 
CAMAU NESAF: 

I. Cwblhau’r papur gwerthusiad opsiynau gan roi ystyriaeth i fanteision 
ac anfanteision pob model sgriwtini arfaethedig; 

II. Cyflwyno’r cynigion ar gyfer cyd drefniadau sgriwtini er ystyriaeth gan 
bwyllgorau sgriwtini aelodau etholedig y ddau Awdurdod Lleol yn fuan 
yn y Flwyddyn Newydd.  Bydd y cynigion yn cynnwys gwerthusiad 
opsiynau llawn ar gyfer pob model; 

III. Ceisio mewnbwn y 3ydd Sector i’r Gwerthusiad Opsiynau o’r modelau 
sgriwtini. 

 
 

4. ARGYMHELLION 
Gofynnir i’r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaethau ac Adfywio: 
 
A1 Gyflwyno sylwadau ar Flaenoriaethau Allweddol a Galluogwyr 

arfaethedig y Bwrdd Gwasanaethau Lleol (fel y manylir ym mharagraff 
2.3 uchod); 

A2 Ffurfio barn ar gynnydd hyd yma/camau gweithredu nesaf a fwriedir i 
ddatblygu cyd drefniadau sgriwtini aelodau etholedig o waith y BGLl. 

 

2 Pwyllgor Sgriwtini Partneriaethau ac Adfywio a gynhaliwyd ar 25 Medi, 2014 (Ynys Môn) / Pwyllgor 
Craffu Corfforaethol a gynhaliwyd ar 11 Medi, 2014 (Gwynedd) 

                                                 



 
 
 


