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1. Pwrpas yr Adroddiad 

 
i. Hwn yw’r adroddiad blynyddol cyntaf ar waith Partneriaeth Dai Ynys Môn i’r 

Pwyllgor sy’n golygu y bydd modd i Bwyllgor Trosolwg a Sgriwtini Partneriaethau 
Cyngor Sir Ynys Môn fonitro cynnydd y Bartneriaeth.  Mae’r adroddiad hwn yn 
crynhoi’r gwaith a wnaed gan y Bartneriaeth yn ystod blwyddyn gyntaf ei 
gweithrediad.  Mae’n edrych ar ystyriaethau ar gyfer y dyfodol i’r Bartneriaeth ac 
yn ystyried i ba raddau y mae’r Bartneriaeth wedi diwallu ei waith yn unol â’r hyn 
a osodwyd yn y Cylch Gorchwyl. 

ii. Gofynnir i Aelodau gyflwyno sylwadau ar berfformiad y Bartneriaeth ac unrhyw 
feysydd lle gellid ei chryfhau er mwyn cyflawni blaenoriaethau ar y cyd. 
 

2. Cefndir 
 
• Cyfarfu Partneriaeth Dai Ynys Môn am y tro cyntaf ym mis Medi 2014.  Cafodd ei 

sefydlu oherwydd mae gweithio mewn partneriaeth yn hanfodol i ddarparu’r 
gwasanaethu y mae’r ynys eu hangen o ran cartrefi a thai.  Mae’r Bartneriaeth yn 
anelu at sicrhau dull mwy strategol ac integredig mewn perthynas â thai yn 
seiliedig ar y blaenoriaethau y cytunwyd arnynt ar gyfer Ynys Môn. Y nod yw y 
bydd y Bartneriaeth yn cynorthwyo’r Cyngor i gwrdd â’i amcanion corfforaethol 
gan gynnwys: 

• Trawsnewid Gofal Cymdeithasol i Oedolion Hŷn 
• Adnewyddu ein Cymunedau a Datblygu’r Economi 
• Cynyddu ein Hopsiynau Tai a Lleihau Tlodi 
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• Canolbwyntio ar y Cwsmer, y Dinesydd a’r Gymuned  
 

i. Mae’r Bartneriaeth yn diwallu swyddogaeth bwysig fel fforwm ymgynghorol ar 
gyfer datblygu a chyflawni’r Strategaeth Dai Leol ar gyfer Ynys Môn. Mae’n gyfle 
i’r sefydliadau sy’n gysylltiedig gydweithio ar dai a phrosiectau cysylltiedig sy’n 
cyfrannu at y Strategaeth Dai Leol. 

ii. Mae Cylch Gorchwyl (CG) llawn y Bartneriaeth ynghlwm fel atodiad i’r adroddiad 
hwn.  Yn y CG dywedir fel a ganlyn: 

 
Pwrpas y Bartneriaeth yw darparu fforwm i aelodau weithio gyda’i gilydd i 
ddarparu’r Strategaeth Dai Leol a bod yn llais ar gyfer tai ym Môn. Bydd y 
Bartneriaeth yn allweddol mewn perthynas â:  
 
• Darparu arweiniad strategol; 
• Llunio a gosod yr agenda dai; 
• Adeiladu cydberthnasau a dylanwadu ar benderfyniadau er budd Ynys 

Môn; 
• Denu adnoddau o ffynonellau traddodiadol a ffynonellau amgen; 
• Gweithio gyda’n gilydd i wella’r cyflenwad o dai a’u hansawdd; a  
• Creu cymunedau cynaliadwy ym Môn, yn arbennig mewn perthynas â 

darparu Strategaeth Dai Leol Ynys Môn. 
 

iii. Mae’r aelodau’n cynnwys uwch gynrychiolwyr o’r prif bartneriaid strategol ar 
gyfer tai, yn fewnol ac yn allanol.  Mae’r partneriaid allanol canlynol yn aelodau: 
Grŵp Cynefin, Cymdeithas Tai Gogledd Cymru, Cymdeithas Tai Pennaf, Heddlu 
Gogledd Cymru, Llywodraeth Cynulliad Cymru, Cymdeithas Genedlaethol y 
Gwerthwyr Tai, Fforwm Landlordiaid Ynys Môn, Bwrdd Iechyd Lleol Betsi 
Cadwaladr, Y Gwasanaeth Prawf, Horizon, Y Fforwm Digartrefedd . 

iv. Mae cynrychiolwyr mewnol yn cynnwys: Y Rhaglen Ynys Ynni, Yr Uwch Dîm 
Arweinyddiaeth, Yr Aelod Portffolio ar gyfer Tai a Gwasanaethau Cymdeithasol, 
Pennaeth y Gwasanaethau Tai, Pennaeth y Gwasanaethau Cynllunio, Rheolydd 
yr Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd, Rheolydd y Strategaeth Dai a Datblygiad. 

 
3. Cynnydd hyd yma 

 
Cyfarfu’r Bartneriaeth am y tro cyntaf ar 15 Medi 2014 
 
i. Hyd yma, cynhaliwyd pum cyfarfod o’r Bartneriaeth.  Bwriedir cynnal cyfarfodydd 

bob chwarter.  Cafwyd cyfarfod ychwanegol eleni fel y gallai’r Bartneriaeth roi 
mewnbwn i ddrafft terfynol y Strategaeth Dai Leol a’r cynllun gweithredu 
cysylltiedig. 

ii. Roedd cyfarfodydd cychwynnol yn cynnwys trafodaethau ynghylch ffurf y 
Bartneriaeth a chytuno ar y Cylch Gorchwyl.  Yn unol â’r cylch gorchwyl mae 
Cadeirydd y Bartneriaeth yn amrywio bob yn ail rhwng cynrychiolydd yr 
Awdurdod Lleol a Landlord Cymdeithasol Cofrestredig.  Cytunwyd mai Paul 
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Diggory, Prif Weithredwr Cymdeithas Tai Gogledd Cymru fyddai’r Cadeirydd am 
y ddwy flynedd gyntaf. 
iii. O ran eitemau ar y rhaglen, canolbwyntiodd cyfarfodydd cyntaf y 
Bartneriaeth ar drafod y Strategaeth Dai newydd ar gyfer Ynys Môn a oedd wedi 
datblygu i’r cyfnod drafft pan lansiwyd y Bartneriaeth.  Fel hyn, roedd modd i’r 
Bartneriaeth fod yn ymwybodol am y materion yr oedd y Cyngor wedi eu nodi fel 
blaenoriaethau allweddol ar gyfer tai am y 5 mlynedd nesaf a thrafod y modd y 
byddid yn cyflawni’r canlyniadau. 

iv. Mae cyfarfodydd wedi galluogi partneriaid i gael gwell gwybodaeth am y prif 
faterion tai sy’n effeithio ar Ynys Môn ac i rannu persbectif eu gwahanol 
sefydliadau o ran canlyniadau’r materion hyn ac agwedd eu sefydliadau tuag at y 
rhain. 

v. Gwnaed cyflwyniadau i’r Bartneriaeth ynghylch materion o bwys mawr neu sy’n 
effeithio ar dai yn Ynys Môn. Roedd y rhain yn cynnwys 
 
• Wylfa Newydd a llety i weithwyr 
• Tai Gofal Ychwanegol ar Ynys Môn 
• Strategaeth Cartrefi Gweigion 
• Rhan II Deddf Tai (Cymru) – atal digartrefedd 

 
vi. Dyma oedd llwyddiannau allweddol y Bartneriaeth yn ystod y flwyddyn gyntaf 

• Cwblhau a mabwysiadu fel Partneriaeth y Strategaeth Dai Leol ar gyfer 2014-
19 sy’n yrrwr strategol canolog ar gyfer y modd y bydd Ynys Môn yn ymdrin â 
materion tai dros y pedair blynedd nesaf. 

• Mwy o ddealltwriaeth o effeithiau Wylfa Newydd o ran materion tai a gwneud 
penderfyniad ‘mewn egwyddor’ i is-grŵp o’r Bartneriaeth weithredu fel grŵp 
llywio ar gyfer y prosiect Hyb Tai. 

• Cychwyn dull partneriaeth o fynd i’r afael â dyletswyddau newydd sy’n 
ymwneud â digartrefedd ac atal digartrefedd yn Rhan II Deddf Tai (Cymru) 
2014 

 
vii. Bydd rhaglen waith ar gyfer y Bartneriaeth yn cael ei chytuno gyda’r Cadeirydd 

a’r Aelodau. Fodd bynnag, disgwylir i feysydd gwaith allweddol gynnwys yr isod: 
• Adroddiad ddwywaith y flwyddyn ar fonitro’r cynllun gweithredu ar gyfer 

Strategaeth Dai Leol Ynys Môn am 2014-19. Nodwch os gwelwch yn dda fod 
Pwyllgor Gwaith y Cyngor yn ei gyfarfod ar 12 Ionawr 2015, wedi gofyn am 
adroddiad blynyddol ar berfformiad/cynnydd yn erbyn targedau allweddol y 
Strategaeth Dai Leol. 

• Ymateb fel Partneriaeth i’r Ymgynghoriad cyn Cyflwyno Cais 2 (PAC 2) gan 
Horizon y disgwylir iddo gael ei gynnal yn ystod yr hydref 2015 

• Sefydlu dull partneriaeth o ymdrin â mater y boblogaeth sy’n heneiddio a’r 
angen i ddarparu gwasanaethau ardderchog drwy sicrhau’r cymysgedd iawn 
o wasanaethau tai, gofal a chymorth i bobl hŷn mewn modd cost effeithiol. 
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4. Casgliadau 
 

i. Ym marn y Gwasanaethau Tai, mae blwyddyn gyntaf y Bartneriaeth wedi bod yn 
llwyddiannus o ran caniatáu i’r adran rannu materion tai allweddol a all fod yn 
benodol i Ynys Môn gyda Phartneriaid a helpu i sicrhau bod dealltwriaeth 
gyffredin ar lefel uchel yn y sefydliadau hyn. 
 

ii. Wrth symud ymlaen, mae’n bwysig dysgu o brofiadau’r flwyddyn gyntaf er mwyn 
gwella’r Bartneriaeth ymhellach.  Mae presenoldeb aelodau’r Bartneriaeth wedi 
bod yn dda yn gyffredinol.  Mae peth pryder fod aelodau sy’n cynrychioli 
sefydliadau nad ydynt yn gysylltiedig â thai yn llai tebygol o fynychu.  Mae’n 
bwysig pwysleisio bod y cyfarfodydd hyn yn berthnasol iddynt hwythau oherwydd 
mae’r Cyngor yn elwa ar eu persbectif ehangach a all helpu i sicrhau gwariant o 
gyfeiriad tai ar raglenni cefnogol megis atal trosedd, mynd i’r afael ag eithrio 
cymdeithasol a chynllunio ar gyfer poblogaeth sy’n heneiddio. 
 

iii. Bwriedir cynnal adolygiad o weithrediad y Bartneriaeth yn y cyfarfod o’r 
Bartneriaeth ym mis Hydref.  Gofynnir i’r holl bartneriaid ddarparu adborth ar 
effeithiolrwydd y Bartneriaeth ac i ba raddau y mae’r Bartneriaeth wedi bod o 
fudd iddynt hwy a’u sefydliadau. 
 

iv. Cynigir fod cynllun gwaith blynyddol ar gyfer y bartneriaeth yn cael ei greu.  Gyda 
mewnbwn gan aelodau Partneriaeth Dai Ynys Môn, byddir yn cytuno ar y 
pynciau a fydd yn cael eu trafod mewn cyfarfodydd am y flwyddyn i ddod.  Wrth 
ddewis y pynciau blaenoriaeth hyn, byddai allbynnau disgwyliedig y cyfarfodydd 
hyn hefyd yn cael eu hegluro.  Mae hyn gyda’r nod o symud y cyfarfodydd y tu 
draw i fforwm drafod i gorff sy’n cytuno ac yn cyflawni camau gweithredu.  

 
5. Argymhelliad i’r Pwyllgor 
 
Argymhellir bod y Pwyllgor yn codi cynnwys yr adroddiad ac yn gwneud unrhyw 
argymhellion mewn perthynas â’r modd y gellir cryfhau perfformiad y bartneriaeth er 
mwyn cyflawni cyd-flaenoriaethau. 
 
Dogfennau Cefndir 
 
Cylch Gorchwyl, Partneriaeth Dai Ynys Môn 
Strategaeth Dai Leol Ynys Môn 2014-19 
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Cylch Gorchwyl (Drafft) Partneriaeth Dai Ynys Môn 

Hydref 2014 

1.0 Enw’r Partneriaeth:  

1.1 Partneriaeth Dai Ynys Môn    

2.0 Pwrpas Cyffredinol: 

2.1 Pwrpas y Bartneriaeth yw darparu fforwm i aelodau weithio gyda’i gilydd i 
ddarparu’r Strategaeth Dai Leol a bod yn llais ar gyfer tai ym Môn.  Bydd y 
Bartneriaeth yn allweddol mewn perthynas â:  

 Darparu arweiniad strategol; 

 Llunio a gosod yr agenda dai; 

 Adeiladu cydberthnasau a dylanwadu ar benderfyniadau er budd Ynys 
Môn; 

 Denu adnoddau o ffynonellau traddodiadol a ffynonellau amgen; 

 Gweithio gyda’n gilydd i wella’r cyflenwad o dai a’u hansawdd; a 

 Creu cymunedau cynaliadwy ym Môn, yn arbennig mewn perthynas â 
darparu Strategaeth Dai Leol Ynys Môn. 

2.2 Bydd y Bartneriaeth yn cydweithio, yn rhannu arbenigedd ac adnoddau i ddod 
ag arbedion i feysydd cyffredin o waith, sy’n ychwanegu gwerth i’r 
canlyniadau, ac yn cynhyrchu gwerth am arian i aelodau, preswylwyr a 
chymunedau Ynys Môn. 

2.3 Bydd y bartneriaeth rhwng Cyngor Sir Ynys Môn a Landlordiaid Cymdeithasol 
Cofrestredig a’r sector preifat yn cael ei ffurfioli er mwyn sicrhau'r manteision 
mwyaf i breswylwyr Ynys Môn. 

3.0 Swyddogaethau’r Bartneriaeth Dai 

3.1 Yn ei waith gyda’r Bwrdd Gwasanaethau Lleol, bydd Partneriaeth Dai Ynys 
Môn yn cefnogi’r rôl hanfodol a chwaraeir gan y Bwrdd Gwasanaethau Lleol 
yn lleisio materion a nodwyd gan gymunedau i gefnogi cydlyniant cymunedol 
trwy’r cynllun integredig sengl. 

4.2 Lobïo ar lefel ranbarthol neu genedlaethol a chodi materion y byddai o fudd 
gweithredu arnynt.   

4.3 Goruchwylio a rheoli perfformiad gyda darparu’r Strategaeth Dai Leol. 
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4.4 Osgoi dyblygu dianghenraid a phroblemau o ran adnoddau mewn gwaith 
partneriaethol ar faterion strategol. 

4.5 Diweddaru’r cynllun gweithredu mewn cydweithrediad â chyrff a phartneriaid 
gweithredu. 

4.6 Sefydlu a chynnal trefniant effeithiol er mwyn nodi ac asesu anghenion tai ym 
Môn yn barhaol a hyrwyddo arfer dda o ran comisiynu, cefnogi a defnyddio 
gwaith ymchwil sy’n ymwneud â thai megis cydweithio agos gyda’r Uned 
Datblygu Lleol ar y Cyd, Awdurdodau Lleol cyfagos a datblygwyr rhaglenni 
economaidd mawr er mwyn cefnogi cydlyniant. 

4.7 Annog, gwneud sylwadau (a lle bo’n briodol, cymeradwyo) bidiau am 
adnoddau i ffynonellau cyllid Ewropeaidd, rhanbarthol a chenedlaethol yn unol 
â’r angen strategol. 

4.8 Sefydlu a chynnal trefniadau effeithiol i hyrwyddo a sicrhau cyfranogiad 
preswylwyr ar draws yr holl ddeiliadaethau mewn materion tai neu rai yn 
ymwneud â thai. 

4.9 Darparu fframwaith ar gyfer gweithio ar y cyd a chydweithio rhwng 
awdurdodau a phartneriaid yn y sectorau preifat, cyhoeddus a gwirfoddol sy’n 
cyfrannu tuag at ddarparu Strategaeth Dai Lleol Ynys Môn. 

4.10 Hyrwyddo gwelliant parhaus yn ansawdd y tai a chymunedau cynaliadwy a 
chydlynol ar draws yr Ynys. 

4.11 Sefydlu a chynnal trefniadau i sicrhau cydweithrediad effeithiol rhwng 
grwpiau, sefydliadau, asiantaethau a phartneriaethau ar draws sectorau ym 
Môn er mwyn hyrwyddo tai a chysylltiadau presennol gyda, e.e. Adfywio 
Economaidd, Addysg, yr Amgylchedd, Iechyd, Heddlu. 

4.12 Sefydlu a chynnal trefniadau effeithiol i gyfathrebu gwaith y Bartneriaeth a’i 
hamcanion i breswylwyr yr Ynys yn ogystal â darparwyr gwasanaeth, 
landlordiaid, datblygwyr tai, cyllidwyr, grwpiau, sefydliadau, asiantaethau a 
phartneriaethau sy’n darparu gwasanaethau yn y maes tai neu faes 
perthnasol. 

4.13 Nodi cyfleon ar gyfer sicrhau’r fantais fwyaf i’r gymuned, fel cyfleon adfywio 
sy’n cael eu harwain gan dai, gwneud y mwyaf o gyfleon cynlluniau 
prentisiaeth, sicrhau’r manteision mwyaf i’r cadwyni cyflenwi lleol, 
cydweithredu o ran datblygu gwasanaethau sy’n cefnogi cynhwysiad 
cymdeithasol ac ariannol. 

4.14 Sefydlu a chynnal trefniadau effeithiol ar gyfer hyrwyddo egwyddorion 
datblygu cynaliadwy ym mhob agwedd o waith y Bartneriaeth. 
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4.15 Sefydlu a chynnal trefniadau effeithiol i hyrwyddo’r Iaith Gymraeg ym mhob 
agwedd o waith y Bartneriaeth. 

4.16 Hyrwyddo arloesedd a chydweithio ymysg partneriaid y Bartneriaeth, gan 
atgyfnerthu adnoddau a sgiliau lle mae hynny’n berthnasol. 

4.17 Datblygu a defnyddio perthnasau gweithio cadarnhaol, agored a hyblyg gyda 
chynllunwyr, partneriaid a chydranddeiliaid er mwyn darparu tai priodol, 
fforddiadwy a chynaliadwy yn y lleoliadau iawn. 

4.18 Datblygu arferion a rennir a ffyrdd o weithio i sicrhau mwy o gysondeb ymysg 
landlordiaid er mwyn gwella mynediad i wasanaethau a safonau’r gwasanaeth 
a ddarperir. 

4.19 Datblygu a chydlynu mewnbwn gan ddarparwyr fel y gellir rheoli 
cymdogaethau mewn modd cynaliadwy, gan adeiladu ar drefniadau gweithio 
ardal adfywio strategol ehangach fel y Rhaglen Lleoedd Llewyrchus Llawn 
Addewid a Wylfa Newydd. 

5.0 Aelodau Partneriaeth Dai Ynys Môn   

5.1 Yn bennaf, bydd y Bartneriaeth Dai yn cynnwys cynrychiolwyr o blith y 
cydranddeiliaid allweddol yn y maes tai ym Môn.  Bydd hefyd yn cynnwys 
cynrychiolwyr o blith y prif bartneriaethau strategol1 sy’n gweithredu ar y cyd, 
er mwyn gwella a darparu gwasanaethau. 

 

Swyddogaeth Yn cynrychioli 

Uwch Dîm Arweinyddiaeth - un 
aelod 

Cyngor Sir Ynys Môn 

Aelod Portffolio Tai a 
Gwasanaethau Cymdeithasol ar 
y Pwyllgor Tai  

Cyngor Sir Ynys Môn 

Pennaeth y Gwasanaethau Tai Cyngor Sir Ynys Môn 

Pennaeth Gwasanaethau 
Cynllunio 

Cyngor Sir Ynys Môn 

1 Gall aelodau craidd y Partneriaethau hyn sydd hefyd yn gwasanaethu ar fyrddau partneriaetholu eraill 
gynrychioli’r Partneriaethau hyn. Cyfeirir yn benodol yma at Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles, Diogelwch 
Cymunedol, Partneriaethau Plant a Phobl Ifanc. 
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Rheolwr yr Uned Polisi Cynllunio 
ar y Cyd  

Gwynedd a Chyngor Sir Ynys Môn 

Rheolwr y Strategaeth Dai a 
Datblygu 

Cyngor Sir Ynys Môn 

Prif Weithredwyr ac / neu 
Gyfarwyddwr 

Grŵp Cynefin  

Cymdeithas Dai Gogledd Cymru 

Pennaf  

Cynrychiolydd Heddlu Gogledd Cymru 

Cynrychiolydd Llywodraeth Cynulliad Cymru 

Cynrychiolydd Cymdeithas Genedlaethol 
Gwerthwyr Tai 

Cadeirydd Fforwm Landlordiaid Ynys Môn  

Cynrychiolydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi 
Cadwaladr 

Cynrychiolydd Gwasanaeth Prawf 

Cynrychiolydd Horizon 

Cynrychiolydd Fforwm Digartrefedd 

Cynrychiolydd  Rhaglen Ynys Ynni 

 

5.2 Dylai’r cynrychiolwyr fydd yn mynychu fod ar lefel uwch a chyda’r awdurdod i 
siarad ar ran ac i wneud ymrwymiad ar ran eu sefydliad. 

5.3 Bydd y Cadeirydd yn gwasanaethu am gyfnod o ddwy flynedd o’i ethol.  Bydd 
yr Awdurdod Lleol a chynrychiolydd y Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig 
yn gwasanaethu fel Cadeirydd bob yn ail.  Bydd yr Is-Gadeirydd hefyd yn cael 
ei ethol bob dwy flynedd ac yr un modd, bydd aelod o’r Awdurdod Lleol a’r 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig yn gwasanaethu fel Is-Gadeirydd bob 
yn ail. 

5.4 Bydd gan y Bartneriaeth awdurdod i wahodd a chynnwys aelodau newydd fel 
bydd angen.  Os bydd y mwyafrif o aelodau’r Bartneriaeth yn cefnogi’r cynnig i 
gynnwys aelodau newydd yna bydd yr aelodau newydd hynny yn cael eu 
dynodi naill ai yn Aelodau wedi’u Cyfethol neu’n Aelodau Cysylltiol ar sail eu 
cyfraniad i’r maes tai ym Môn. 
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5.6 Gweithgorau 

5.6.1 Gellir sefydlu Is-grwpiau i yrru'r rhaglen dai strategol.  Bydd mentor o’r 
Bartneriaeth Dai yn cael ei benodi ar gyfer pob is-grŵp i weithio gyda hwy a 
phenderfynu ar ganlyniadau priodol i gynllun gweithredu. 

5.6.2 Bydd yr is-grwpiau yn rhoi crynodeb i’r Bartneriaeth Dai o'u cynnydd a’u 
canlyniadau ym mhob cyfarfod, gyda chofnodion o'r is-grwpiau yn cael eu rhoi 
ar wefan y Bartneriaeth Dai er gwybodaeth.  

5.6.3 Hefyd, o bryd i'w gilydd, bydd y Bartneriaeth Dai yn sefydlu Grŵp Tasg a 
Gorffen i wneud darnau penodol o waith.  Bydd i’r rhain brîff clir ar y 
deilliannau, canlyniadau sydd eu hangen a byddant yn cyflwyno eu 
canfyddiadau i’r Bartneriaeth Dai. 

6.0 Trefniadau Gweithredu’r Bartneriaeth Dai  

6.1 Bydd Rheolwr Strategaeth Dai a Datblygu Cyngor Sir Ynys Môn yn cefnogi ac 
yn gwasanaethu swyddogaethau gweinyddol y Bartneriaeth Dai.  

6.2 Bydd Rheolwr y Strategaeth Dai a Datblygu yn gweithio gyda phartneriaid i 
gefnogi’r broses o ddatblygu, cynhyrchu a darparu strategaethau tai, 
cynlluniau gweithredu, prosiectau a mentrau i helpu i gwrdd ag amcanion a 
nodwyd ac i sicrhau bod busnes y Bartneriaeth yn cael ei gynnal yn effeithiol. 

6.3 Bydd y Bartneriaeth yn cyfarfod o leiaf 3 gwaith y flwyddyn, gyda digwyddiad 
tai blynyddol i hyrwyddo gwaith y Bartneriaeth a chyfarfodydd briffio penodol 
eraill, pan gytunir bod angen hynny.  

6.4 Pe bai aelod o'r Bartneriaeth yn dymuno cynnwys eitem ar raglen y 
Bartneriaeth, dylai ddweud wrth Rheolwr y Strategaeth Dai o leiaf 10 niwrnod 
gwaith cyn y cyfarfod. 

6.5 Bydd y rhaglen derfynol a’r adroddiadau ar gyfer y cyfarfod o’r Bartneriaeth ar 
gael ar ffurf electronig ac ar bapur o leiaf 5 niwrnod gwaith cyn dyddiad y 
cyfarfod.  

6.6 Ar gyfer cyfarfodydd y Bartneriaeth, rhaid cael o leiaf 3 chorff gwahanol o blith 
yr aelodau yn bresennol i ffurfio cworwm.  

6.7 Bydd y Bartneriaeth yn cyflawni ei waith mewn ffordd agored a thryloyw ac 
mewn ysbryd o gonsensws a pharch dwyochrog.  Bydd y Bartneriaeth, felly, 
yn ceisio datrys materion drwy gonsensws.  Os na ellir cael consensws, bydd 
y Cadeirydd yn gofyn am bleidlais, a bydd mwyafrif syml yn ennill y bleidlais. 
Os bydd angen, bydd y Cadeirydd yn gofyn am ail bleidlais neu fe fydd yn 
defnyddio ei b/phleidlais fwrw i sicrhau penderfyniad.  
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6.8 Bydd cyfarfodydd o’r Bartneriaeth yn agored – gall unrhyw un wrando ar y 
drafodaeth, fel sylwedyddion.  

6.9 Bydd cyfarfodydd a gohebiaeth y Bartneriaeth yn ddwyieithog a bydd offer 
cyfieithu ar gael ym mhob cyfarfod.  Bydd yr ohebiaeth, rhaglenni ac 
adroddiadau yn cael eu cynhyrchu yn ddwyieithog (ac eithrio’r rhai a 
baratowyd gan gyrff allanol). 

7.0 Atebolrwydd 

7.1 Bydd y Bartneriaeth, fel corff partneriaethol, yn atebol i’r Bwrdd Gwasanaeth 
Lleol a bydd yn adrodd i fforymau eraill gan gynnwys y Bwrdd Rhaglen Ynys 
Fenter, Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a Phartneriaeth Cyngor Sir Ynys Môn, 
Byrddau Rheoli’r Cymdeithasau Tai sydd yn aelodau o’r Bartneriaeth Dai, 
Llywodraeth Cymru, byrddau archwilio perthnasol, a'r gymuned ehangach o 
grwpiau, asiantaethau a sefydliadau sy'n darparu gwasanaethau yn y maes 
tai.  

7.2 Bydd aelodau'n atebol i: (a) eu sefydliad cyflogi unigol hwy / cyrff 
cynrychioliadol am eu cyfraniadau unigol, a (b) i'r Bartneriaeth Dai fel rhan o'u 
dyletswydd i gydweithredu.  

7.3 Mae’r hyn a ddisgwylir gan aelodau'r Bartneriaeth Dai wedi ei amlinellu yn 
Atodiad 2. 

 

Dyddiad Cytuno ar y Cylch Gorchwyl …………………………………………… 

Dyddiad adolygu (pob 2 flynedd) ………………………………………… 
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ATODIAD 1 

 

Strwythur arfaethedig yn dangos yr is-grwpiau presennol (@20/06/14) – i’w 
benderfynu gan Aelodau’r Bartneriaeth fel y gellir cyflawni Strategaeth Dai 
Leol Ynys Môn 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Partneriaeth Dai Ynys Môn 

Cyflenwad Tai 
(gan gynnwys 

y Rhaglen 
Lleoedd 

Llewyrchus 
Llawn 

Addewid) 

Llety 
Contractwyr – 
Wylfa Newydd 

Strategaeth 
Dai Leol 

Tai Gwledig 
(Grŵp Llywio 
GTG ar hyn o 

bryd)  

Fforwm Atal       
Digartrefedd 
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ATODIAD 2 – CYFARWYDDYD I AELODAU  

Beth a ddisgwylir gan aelodau Partneriaeth Dai Ynys Môn? 

Rhaid i aelodau: 

• Sicrhau bod eu sefydliad yn cael ei gynrychioli mewn cyfarfodydd o’r 
Bartneriaeth gan Uwch Swyddog (neu ddirprwy a enwebwyd) a fydd yn gallu 
cyfrannu ar lefel strategol a chydag awdurdod i i wneud ymrwymiadau ar ran 
eu sefydliad. 

• Sicrhau bod eu sefydliad yn cael ei gynrychioli’n briodol ym mhob cyfarfod.  
Bydd rhestr bresenoldeb yn cael ei chylchredeg gyda chofnodion pob 
cyfarfod.  

• Cyfrannu tuag at waith y Bartneriaeth drwy gymryd rhan mewn ffrydiau 
gwaith, awgrymu themâu ar gyfer cyfarfodydd / seminarau ac eitemau ar y 
rhaglen.  

• Cyfrannu tuag at siapio cyfeiriad strategol a pholisi.  

• Sicrhau bod yr holl bartneriaid yn ystyried egwyddorion Cydraddoldeb ac 
Amrywiaeth o ran darpariaeth ar gyfer ac ar ran Bartneriaeth Dai Ynys Môn, 
gan sicrhau’r arfer orau a bod unrhyw ofynion cyfreithiol priodol a pherthnasol 
yn cael eu dilyn.  

• Lle y gofynnir am hynny, bod yn barod i weithredu fel Mentor i is-grwpiau a 
Grwpiau Tasg a Gorffen ac adrodd yn ôl i'r Bartneriaeth Dai ar 
weithgareddau'r grŵp y maent yn gweithredu fel Mentor iddo.  

• Annog a helpu partneriaid i alinio eu polisïau a'u strategaethau gyda 
Strategaeth Dai Leol Ynys Môn.  

• Sicrhau bod y Strategaeth Dai Leol yn gyfredol o safbwynt gweithredu ac ar 
faterion sydd i'w hystyried, wrth i gynlluniau gweithredu gael eu diweddaru a’u 
a’u symud yn eublaenau. 
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