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Diddymu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon ac
ymddygiad arall sydd wedi ei wahardd gan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010



Hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig
berthnasol a’r rhai nad ydynt



Meithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig a’r rhai
nad ydynt.
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Mae’r ddogfen yma ar gael yn
Saesneg.

This document is available in English.
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1.0 Cyflwyniad a Chefndir
1.1

Cynllun Cydraddoldeb Strategol
Cyhoeddodd y Cyngor ei Gynllun Cydraddoldeb Strategol cyntaf (2012 2016) yn Ebrill 2012. Mae’r Cynllun hwnnw - ynghyd â’r amcanion
cydraddoldeb a gynhwysir ynddo - wedi cael eu hadolygu bellach, ac fe
gyhoeddwyd Cynllun Cydraddoldeb Strategol diwygiedig ar gyfer 2016 –
2020 ym mis Mawrth 2016. Gellir gweld y Cynllun a dogfennau perthnasol
yn: https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cyngor/Cydraddoldeb.aspx

1.2

Adroddiad Blynyddol ar Gydraddoldeb
Dyma ein seithfed adroddiad blynyddol ar gydraddoldeb ers cyflwyno’r
ddyletswydd gyffredinol newydd o dan y Ddeddf Cydraddoldeb 2010 a’r
dyletswyddau penodol o dan Reoliadau Dyletswyddau Statudol (Cymru)
2011. Mae’n ofynnol i ni adrodd ar y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2017 a 31
Mawrth 2018. Er mwyn cyfleu darlun mwy cyfredol, rydym hefyd wedi
cynnwys amlinelliad o ddatblygiadau hyd at fis Rhagfyr 2018.

1.3

Blaenoriaethau’r Cyngor

1.3.1 Cynllun y Cyngor 2017-2022
Bu i’r Cyngor fabwysiadu Cynllun y Cyngor 2017-2022 ym mis Medi 2017.
Y thema allweddol sy’n rhedeg trwy’r cynllun yw ein huchelgais i weithio â
phobl Ynys Môn, ein cymunedau a’n partneriaid er mwyn sicrhau
gwasanaethau o safon uchel a fydd yn gwella ansawdd bywyd i bawb ar yr
ynys.
Mae ymgynghoriadau gyda’n cymunedau, aelodau etholedig a staff wedi
amlygu’r blaenoriaethau a ganlyn:




Creu’r amodau fydd yn galluogi pawb i gyflawni eu potensial tymor hir
Cefnogi oedolion a theuluoedd bregus a’u cadw’n ddiogel, yn iach ac
mor annibynnol â phosibl
Gweithio mewn partneriaeth gyda’n cymunedau i’w galluogi i ymdopi’n
effeithiol â newid a datblygiadau wrth warchod ein hamgylchedd
naturiol

O ganlyniad, mae’r blaenoriaethau hyn yn gosod sail i Gynllun ein Cyngor
a’n nod yw i weithio tuag at Ynys Môn sydd yn iach a llewyrchus, lle gall
teuluoedd ffynnu.
Mae’r Cyngor hefyd yn cyhoeddi:
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Dogfen Gyflenwi Flynyddol sy’n hoelio sylw ar y gwaith a wneir
gennym i wireddu’r targedau a nodir yn y Cynllun Corfforaethol.



Adroddiad Perfformiad Blynyddol sy’n edrych ar berfformiad dros y
flwyddyn ariannol flaenorol yn erbyn y gwelliannau a’r blaenoriaethau a
nodir yn y Ddogfen Gyflenwi Flynyddol ar gyfer yr un flwyddyn.

1.3.2 Cynllun Llesiant Ynys Môn a Gwynedd 2018
Bu i Ddeddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 sefydlu Bwrdd
Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) ar gyfer ardal pob awdurdod lleol yng
Nghymru i sicrhau bod cyrff cyhoeddus yn gweithio gyda'i gilydd i greu
gwell dyfodol i bobl Cymru. Mae'r Byrddau ar gyfer Ynys Mȏn a Gwynedd
wedi penderfynu cydweithio er mwyn cyflawni eu hamcanion.
Mae'r Ddeddf hefyd yn gosod dyletswydd ar Fyrddau Gwasanaethau
Cyhoeddus i asesu llesiant yn eu hardaloedd a chreu Cynllun Llesiant sy'n
amlinellu’r modd y bwriedir gwella llesiant trigolion yr ardal. Mae Cynllun
Llesiant Ynys Môn a Gwynedd yn seiliedig ar ddau amcan a chwe
blaenoriaeth y bydd y BGC yn canolbwyntio arnynt er mwyn gwireddu’r
amcanion hyn:
(1)

Cymunedau sy’n ffynnu ac sy’n llewyrchus yn y tymor hir
 Yr iaith Gymraeg
 Cartrefi i bobl leol
 Effaith tlodi ar lesiant ein cymunedau
 Effaith newid hinsawdd ar lesiant ein cymunedau

(2)

Preswylwyr sy’n iach ac yn annibynnol gydag ansawdd bywyd da
 Iechyd a gofal oedolion
 Lles a chyflawniad plant a phobl ifanc

Wrth gyflawni ein holl amcanion, bydd y Cyngor yn parhau gyda’i
ymrwymiad tuag at gydraddoldeb, yn nhermau:




Darparu gwasanaethau
Ei gyfrifoldebau fel prif gyflogwr a
Sicrhau nad yw polisïau, gweithdrefnau ac arferion y Cyngor yn
camwahaniaethu mewn unrhyw ffordd
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1.4

Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd
Cymru
Mae swyddogion Cydraddoldeb ym mhob un o’r chwe Awdurdod Lleol yng
Ngogledd Cymru, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gwasanaeth
Tân ac Achub Gogledd Cymru, Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth
Ambiwlans Cymru, Awdurdod y Parc Cenedlaethol a Heddlu Gogledd
Cymru wedi rhannu arferion da ers blynyddoedd lawer. Yn ystod 2011/12,
datblygodd y Rhwydwaith gyfres o gydamcanion a gytunwyd gan bob
partner. Bellach, mae’r amcanion hyn wedi cael eu hadolygu i gyd-fynd â
pharatoi Cynlluniau Cydraddoldeb Strategol diwygiedig ar gyfer 2016-20
ac fe’u rhestrir isod:







Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran Iechyd
Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran Addysg er mwyn manteisio i’r
eithaf ar botensial unigolion
Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Cyflogaeth a Thâl
Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Diogelwch Personol
Ymdrin ag anghydraddoldebau mewn Cynrychiolaeth a Llais y Bobl
Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran cael Mynediad i wybodaeth,
gwasanaethau, adeiladau a’r amgylchedd

Rydym yn egluro sut mae’r Cyngor wedi dewis cyfrannu tuag at y
cydamcanion yn ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol ac yn nogfennau’r
Rhwydwaith.
Mae’r Rhwydwaith yn anelu at gynnal digwyddiad ymgysylltu gyda
rhanddeiliaid pob dwy flynedd, gyda’r cynnwys yn newid bob yn ail rhwng
trafod beth ddylai ein blaenoriaethau fod i’r dyfodol er mwyn helpu i
adnabod ein hamcanion cydraddoldeb pob pedair blynedd ac yna, ddwy
flynedd yn ddiweddarach, cyfarfod i rannu beth y gwnaethom hyd at
hynny. Mae hyn yn rhoi cyfle i ni wirio ein bod ar y llinellau cywir ac, os
ddim, adnabod unrhyw faterion eraill a fydd angen sylw yn y ddwy flynedd
ddilynol. Mae’r digwyddiadau ymgysylltu wedi eu croesawu gan
gyfranogwyr dros y blynyddoedd ac yn cael eu gweld yn fuddiol o ran dod
a nifer of sefydliadau sector cyhoeddus a grwpiau cynrychioladol at ei
gilydd mewn un lle, ac felly’n lleihau blinder ymgynghori.
Cynhaliwyd digwyddiad ymgysylltu ar 24 Mai 2018. Adolygiad canol
cyfnod y cynllun oedd hyn, pryd y rhannwyd cipluniau o rywfaint o’r gwaith
a wnaed gan aelodau’r Rhwydwaith ers rhoi ar waith yr ail Gynlluniau
Cydraddoldeb Strategol pedair blynedd yn 2016.
Bydd aelodau’r Rhwydwaith yn parhau i gydweithio i rannu arfer dda ac i
wneud y gorau o’r adnoddau sydd ar gael.
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2.0 Adnabod, casglu a defnyddio gwybodaeth
berthnasol
2.1

Ein cymunedau
Rydym o’r farn ein bod yn parhau i gymryd camau cadarnhaol i adnabod a
chasglu gwybodaeth berthnasol am gydraddoldeb fel rhan annatod o’n
gwaith. Mae gwybodaeth berthnasol yn parhau i gael ei chyhoeddi o fewn
ystod eang o strategaethau, cynlluniau gwasanaeth a chorfforaethol ac
adroddiadau pwyllgor a gyhoeddir ar ein gwefan. Mae copïau papur neu
fformatau amgen eraill ar gael hefyd ar gais - defnyddiwch y manylion
cysylltu ar dudalen 2 i gysylltu â ni os gwelwch yn dda.
Rydym wedi ymrwymo i ddatblygu a gwella’r wybodaeth sydd gennym am
grwpiau a warchodir ar Ynys Môn a byddwn yn parhau i weithio â’n
partneriaid ac yn ymrwymo pobl i gyflawni hyn.

2.2

Ein Staff

2.2.1 Gwybodaeth am gyflogaeth
Mae Cyngor Sir Ynys Môn yn gweld data fel teclyn hanfodol i gyflawni ei
ddyletswyddau sector gyhoeddus mewn perthynas â chyflogaeth, i
hyrwyddo cyfleoedd cyfartal, helpu i ddileu camwahaniaethu, aflonyddu ac
erledigaeth. Mae’r Awdurdod yn ymdrechu’n barhaus i gasglu
gwybodaeth gywir am ei staff ac yna dadansoddi’r data am y grwpiau
cydraddoldeb a warchodir, a hynny drwy’r system Adnoddau Dynol
electronig.
Mae’r data a ddelir yn ymwneud â 3,199 o weithwyr y Cyngor (yn cynnwys
staff dysgu) a rhoddwyd ystyriaeth i’r nodweddion a warchodir o ran rhyw,
oedran, ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhywiol ac anabledd ymhlith staff
presennol, lle mae’r wybodaeth honno gennym ac wedi’i rhannu â’r
Awdurdod. Ceir hefyd ddadansoddiad o’r rheiny sydd wedi gwneud cais
am swyddi gweigion o fewn yr Awdurdod.
Mae’r graffiau gwybodaeth ganlynol yn amlinellu’r wybodaeth am
gyflogaeth sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn:
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Pobl a gyflogwyd gan yr Awdurdod ar 31 March 2018
Dynion

Merched

806

2393

Cyfan
-swm
3199

Oed
<25
347

Oed
26-34
612

Oed
35-44
647

Oed
45-54
848

Oed
55-64
598

Oed
65+
147

*
Anabl
35

*BME
**
10

*LGB
***
10

Pobl sydd wedi gwneud cais am swyddi gyda’r Awdurdod yn ystod y flwyddyn ddiwethaf
Dynion

Merched

333

826

Cyfan
-swm
1159

Oed
<25
124

Oed
26-34
244

Oed
35-44
171

Oed
45-54
162

Oed
55-64
74

Oed
65+
3

*
Anabl
53

*BME
**
11

*Ni does rhaid i weithwyr nag ymgeiswyr ddarparu’r wybodaeth yma. O’r rhai hynny sydd wedi datgan,
dyma’r dadansoddiad.
**BME – Pobl dduon a Lleiafrifoedd Ethnig
***LGB – Pobl Lesbiaidd, Hoyw neu Ddeurywiol
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*LGB
***
19

9

10

Yn 2018 mae’r Awdurdod wedi gweld nifer o newidiadau mewn perthynas
â sut y mae’n casglu data, gan gynnwys y canlynol:


Mae cyflwyno papurau cyflog arlein wedi golygu bod gan yr holl staff
fynediad hunanwasanaeth arlein i’r systemau AD electronig i’w galluogi
i ddarparu gwybodaeth gyfredol ar gydraddoldeb.



Golygai recriwtio arlein bod data unigolion o ran cydraddoldeb sydd
wedi’i rannu ar ffurf electronig yn mynd yn rhan o’u cofnod personel yn
awtomatig. Petai unigolyn yn llwyddo i gael ei benodi, hyd yn oed os
mai’r dewis yw ‘gwell gennyf beidio â dweud’, bydd y wybodaeth yn
cael ei chasglu. Golygai hyn y bydd gwybodaeth monitro cydraddoldeb
ar gael yn awtomatig o ran pob aelod o staff newydd yn yr awdurdod.

Fel y dywedwyd eisoes, bydd y broses yma’n hollol newydd i’r Awdurdod
a, gyda chymaint o newid yn y broses a’r diwylliant, cydnabyddir y bydd yn
cymryd amser i ymsefydlu. Bwriad y gwasanaeth AD yn 2019/2020 yw
cynnal grŵp tasg a gorffen ‘diweddarwch eich gwybodaeth’ er mwyn
amlygu’r gallu i gadw gwybodaeth yn gyfredol. Rhagwelir y bydd hyn
sicrhau bod y data sydd ar gael i’w fonitro yn fwy o fudd i’r Awdurdod o ran
monitro cydraddoldeb.
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2.2.2 Hyfforddiant
Mae’r Awdurdod wedi ymrwymo i ddatblygu gweithwyr ac aelodau
etholedig i sicrhau bod y rhai hynny sy’n cael eu cyflogi ac yn gweithio
gyda’r Awdurdod â sgiliau, wedi’u hyfforddi ac yn barod i gwrdd yn
frwdfrydig ag anghenion heriol ac amrywiol y gymuned. Mae’r hyfforddiant
a’r gwaith o godi ymwybyddiaeth yma’n cychwyn o ddiwrnod cyntaf y
gweithiwr.
Cydnabyddir y pwysigrwydd bod pobl ar draws yr awdurdod yn gwybod
am y dyletswyddau cydraddoldeb cyffredinol a phenodol a hynny er mwyn
sicrhau eu bod yn cael eu hystyried fel rhan o’u gwaith. Yn ystod y
flwyddyn flaenorol, fe gyflwynwyd cwis cydraddoldeb fel rhan o’r broses
anwytho corfforaethol er mwyn ceisio codi ymwybyddiaeth am y
dyletswyddau a rhoi enghreifftiau bywyd go iawn i staff o ran lle mae
cydraddoldeb yn gallu mynd o’i le.
Mae’r Awdurdod yn parhau i gymryd camau cadarnhaol tuag at hyrwyddo
a datblygu cydraddoldeb ac amrywiaeth o fewn y sefydliad, a bydd yn
parhau i ddatblygu ac esblygu dulliau presennol i sicrhau bod cynnydd yn
parhau.

3.0 Asesu Effaith
Mae’r Awdurdod yn cydnabod bod gofynion statudol i gynnal asesiadau
effaith ar gydraddoldeb ac mae hyfforddiant ar gael i unrhyw aelodau o
staff sy’n teimlo eu bod angen mwy o arweiniad ar ddefnyddio templedi
asesu effaith cydraddoldeb yr Awdurdod. Y nod yw i’r broses yma ddod
yn rhan annatod o’r gwaith dydd i ddydd o lunio polisïau, arferion
cyflogaeth, darparu gwasanaeth a’r swyddogaethau eraill a gynhelir gan y
sefydliad. Ymddengys bod hyn yn symud ymlaen yn gadarnhaol, gyda
mwy a mwy o feysydd yn adnabod yr angen am asesiadau effaith ar
gydraddoldeb ac mae tystiolaeth bod y canllawiau a’r templedi sydd ar
gael yn cael eu defnyddio.

4.0 Hyrwyddo Cydraddoldeb
Yn y paragraffau canlynol, rydym yn amlinellu rhai enghreifftiau o’r hyn y
gwnaethom i hyrwyddo cydraddoldeb. Er mwyn cysondeb, rydym yn
adrodd o dan themâu ein hamcanion cydraddoldeb rhanbarthol:
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4.1

Iechyd – Cefnogi pobl i fyw yn eu catrefi eu hunain

4.1.1 Gwasanaeth Gofal Nos
Mae’r gwasanaeth gofal nos yn galluogi gweithwyr gofal cymdeithasol i
gefnogi pobl sydd wedi’u hasesu i fod angen gofal a chefnogaeth yn ystod
y nos rhwng 10 yh ac 8 yb, 7 noson yr wythnos. Mae’r gwasanaeth yn
cynnwys ymweld â chartrefi pobl i roi gofal a gynlluniwyd ymlaen llaw neu
ymateb i sefyllfeydd argyfyngus, ee disgyn neu fethiant o ran
rhwydweithiau gofal anffurfiol. Mae’r gwasanaeth gofal nos yn anelu at:






Alluogi pobl i fyw yn eu cartrefi eu hunain yn hirach
Osgoi gofal sefydliadol dianghenraid
Cynyddu argaeledd gwasanaeth gofal yn y gymuned
Galluogi ysbytai i ryddhau cleifion o’u gofal yn ddiogel
Darparu gwasanaeth ymateb mewn argyfwng i bobl sy’n defnyddio’r
system larwm sy’n cael ei fonitro gan Galw Gofal

4.1.2 Addasiadau i gartrefi
Mae darparu addasiadau i gartrefi yn gwella annibyniaeth ac ansawdd
bywyd pobl, yn eu galluogi i wneud y pethau sy’n bwysig, yn adfer hyder
ac yn arwain at welliannau cadarnhaol i’w hiechyd a’u lles.
Mae addasiadau’n cyfrannu at y rhaglen ataliol, gydag addasiadau syml
fel rheiliau cefnogol a canllaw grisiau ychwanegol i unigolion pan maent yn
dechrau sylweddoli eu bod yn cael anhawster gyda thasgau bywyd dydd-iddydd. Mae’r addasiadau syml hyn hefyd yn cyfrannu at atal syrthio.
Mae addasiadau mwy cymhleth megis lliftiau ar grisiau, rampiau, gwaith
hygyrchedd a chawodydd hygyrch yn sicrhau bod unigolion yn gallu
mwyafu eu hanibyniaeth o fewn eu cartrefi ac felly’n osgoi’r angen am
drefniadau gofal ffurfiol neu or-ddibyniaeth ar aelodau o’r teulu. Mae
addasiadau o’r fath yn sicrhau bod unigolion yn gallu cynnal eu harferion
dyddiol a’u cysylltiadau cymdeithasol.
Mewn rhai achosion lle mae’r gofynion yn arbennig o gymhleth, rhoddir
ystyriaeth i addasiadau neu estyniadau mwy strwythurol e.e. cyfleusterau
hygyrch i gadair olwyn ar gyfer plentyn sydd ag anableddau lle mae
cynllunio tymor hir a dynameg teuluol yn ffactor sylweddol. Yn aml gydag
addasiadau cymhleth o’r fath, bydd angen ystyried offer arbenigol hefyd,
ee offer codi er mwyn galluogi trosglwyddiadau diogel.
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Gall catref sydd wedi’i addasu’n dda wneud gwahaniaeth i allu rhywun i
fyw yn dda ac yn annibynnol. Lle mae pobl wedi mynd i ysbyty, mae’r
system addasiadau wedi’i dylunio i hwyluso’r gallu i ddod adref yn gynt a
helpu i leihau neu osgoi oedi o ran trosglwyddo gofal.
Mae ein trefniadau lleol ar gyfer darparu addasiadau o fewn yr Awdurdod
Lleol yn cael ei arwain gan fframwaith ‘Galluogi’ Llywodraeth Cyrmu ac yn
seiliedig ar weithio partneriaethol rhwng y Tîm Therapi Galwedigaethol o
fewn y Gwasanaethau Oedolion, Gwasanaethau Tai, Canolfan Byron a’r
Asiantaeth Gofal a Thrwsio.

4.2 Addysg
4.2.1 Ysgolion a darpariaeth cyn-ysgol Môn yn arwain ar y siwrnai iechyd a
llesiant
Dathlodd nifer o’r plant, sy’n cymryd rhan yn y Rhaglenni Ysgolion Iach a
Chyn-ysgol Cenedlaethol, eu llwyddiant mewn seremoni wobrwyo a
gynhaliwyd yn Neuadd Treysgawen cyn gwyliau haf 2018. Mae Ysgol
Rhoscolyn a Chanolfan Addysg y Bont wedi llwyddo i gyflawni lefel uchaf y
rhaglen a chawsant eu cyflwyno â’r ‘Dyfarniad Ansawdd Ysgolion Iach
Cenedlaethol’. Derbyniodd meithrinfa Babinogion ym Mhorthaethwy hefyd
y dyfarniad ‘Cyn-ysgol iach a Chynaliadwy Cenedlaethol’.
Mae’r Cynllun Ysgolion Iach Ynys Môn, yr ariennir yng Nghymru gan
Lywodraeth Cymru, yn gynllun cenedlaethol a gynhelir ym mhob rhan o
Gymru. Ei fwriad yw gwella iechyd a chyrhaeddiad disgyblion, gwella
cynhwysiant cymdeithasol ac annog cydweithio agosach rhwng darparwyr
iechyd ac addysg ledled Cymru a gweddill y Deyrnas Unedig.
Er mwyn derbyn y dyfarniad hwn, gofynnir i ysgolion gyflwyno gwybodaeth
a thystiolaeth o’r hyn maent yn ei ddarparu er mwyn ymdrin â’r gwahanol
bynciau. Mae rhai enghreifftiau yn cynnwys perthnasau personol, bwyta’n
iach, yr amgylchedd, diogelwch, glanweithdra, ffitrwydd ac iechyd
emosiynol a llesiant. Er mwyn cefnogi’r ysgolion drwy gydol y broses,
mae’r cynllun ysgolion iach yn cynnig cymorth, hyfforddiant amrywiol,
grantiau ac adnoddau i’r ysgolion.
Mae Llywodraeth Cymru a Chyngor Ynys Môn wedi darparu cyfle i’r holl
ysgolion a sefydliadau cyn-ysgol weithio tuag at gyflawni’r safon
genedlaethol ar sail wirfoddol. Mae pob ysgol ar Ynys Môn wedi cofrestru
â’r cynllun.
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4.3

Cyflogaeth a Thâl
Dyma rai o’r uchafbwyntiau yn 2017/18:

4.3.1 Parhau i fod yn Gyflogwr Hyderus o ran Anabledd trwy’r Adran Gwaith a
Phensiynau, er mwyn arddangos ymrwymiad i gyflogi, cefnogi a hyrwyddo
pobl anabl yn y gweithle.
4.3.2 Mae bwlch cyflog oherwydd rhyw cyfartalog yr Awdurdod wedi gwella i
10.2% ar gyfer y cyfnod 31 Mawrth 2018. Mae crynodeb o adroddiad yr
Awdurdod ar y Bwlch Cyflog oherwydd Rhyw i’w weld yn Atodiad 2.

4.4

Diogelwch Personol

4.4.1 Technoleg yn helpu taclo caethwasiaeth fodern
Mae modiwl e-ddysgu newydd wedi’i ddatblygu gan Grŵp Caethwasiaeth
Fodern Gogledd Cymru1 er mwyn helpu’r gwaith o godi ymwybyddiaeth
gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus am y maes dieflig hwn.
Fe lansiwyd y pecyn newydd yn ystod Cynhadledd Atal Caethwasiaeth
BAWSO ym mis Hydref 2018. Mae wedi’i anelu at staff Cyngor a
gweithwyr gwasanaethau cyhoeddus rheng flaen a allai fod mewn sefyllfa i
adnabod arwyddion caethwasiaeth fodern wrth iddynt wneud eu gwaith o
ddydd i ddydd. Fe’i ddatblygwyd ar y cyd â phartneriaid allweddol, yn
cynnwys Heddlu Gogledd Cymru, a sefydliadau arbenigol eraill sydd â
chyfrifoldeb am fewnfudo, rheoli ffiniau a meysydd arall o waith ac sy’n
dod ar draws dioddefwyr Caethwasiaeth Fodern neu Fasnachu Pobl.
Ers 2015, mae’r Deddf Caethwasiaeth Fodern wedi gosod dyletswyddau
statudol ar ymatebwyr cyntaf dynodedig i fynd i’r afael â’r drosedd ddifrifol
hon. Canlyniad hyn yw proses adrodd ffurfiol er mwyn gallu ymchwilio a
derbyn ymholiadau mewn perthynas â diogelwch pobl fregus neu’r rhai
hynny sydd wedi dioddef camdriniaeth gan droseddwyr. Mae’r pecyn eddysgu newydd yn darparu manylion y cyd-destun deddfwriaethol; pwy y
dylech ddweud wrthynt am eich pryderon a sut mae gwneud hynny;
gwybodaeth am wahanol fathau o gaethwasiaeth; y rhai sy’n debygol o
gael eu heffeithio a’r rhesymau amrywiol y bydd pobl yn dioddef, sydd yn
aml iawn yn gysylltiedig â thlodi neu fod yn agored i niwed.

Mae Grŵp Caethwasiaeth Fodern Gogledd Cymru yn cynnwys Asiantaethau’r Llywodraeth,
Awdurdodau Lleol a gwirfoddolwyr trydydd sector sy’n cyfarfod pob chwarter er mwyn datblygu
gwell ffyrdd o weithio er mwyn gallu mynd i’r afael â Chaethwasiaeth Fodern yng Ngogledd
Cymru.
1
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4.5

Cynrychiolaeth a Llais

4.5.1. Cynllunio Lle
Mae’r Cyngor yn gweithio mewn partneriaeth gyda Medrwn Môn i hwyluso
Cynllunio Lle o fewn cymunedau Ynys Môn.
Mae Cynllunio Lle yn seiliedig ar helpu cymunedau a phreswylwyr i
ddatblygu syniadau sy’n hyrwyddo llesiant. Ei nod yw gwneud
cymunedau’n fwy gwydn a hunan-gynhaliol yn y dyfodol. Mae’n gallu
trawsnewid bywydau pobl o bob oedran, galluoedd a chefndiroedd ac yn
effeithio ar elfennau corfforol, cymdeithasol, emosiynol, economaidd a
iechyd o ran unigolion a chymunedau cyfan.
Fe gychwynnodd y broses gyda chyfres o weithdai gyda chynrychiolwyr o
gynghorau tref a chymuned Môn er mwyn cytuno’r ffordd orau i ymdrîn â
hyn. Yna, cynhaliwyd cyfarfodydd o fewn cymunedau unigol (yn seiliedig
ar ranbarthau etholiadol y Cyngor) er mwyn cychwyn mapio allan yr
asedau cyfredol ac adnabod anghenion penodol. Mae ymgysylltu gydag
unigolion o fewn cymunedau – i glywed eu barn a sicrhau perchnogaeth
o’r weledigaeth gan y bobl sy’n rhan o’r cymunedau hynny – wedi bod, ac
fe fydd yn parhau i fod, yn rhan annatod o Gynllunio Lle.

4.6

Mynediad i wybodaeth, gwasanaethau, adeiladau a’r
amgylchedd

4.6.1 Hyrwyddo cynhwysiant
Mae’r Cyngor wedi cydweithio hefo Medrwn Môn a’r Ganolfan ArwyddoGolwg-Sain trwy raglen Cronfa’r Loteri Fawr Lleisiau Lleol er mwyn creu
dogfen amlieithog.
Fel rhan o’i ymrwymiad tuag at sicrhau mynediad cyfartal i wasanaethau,
mae’r Cyngor wedi creu fersiwn Iaith Arwyddion Prydain (BSL) o Gynllun y
Cyngor, yn dilyn ei lansiad ym mis Medi 2017.
Bydd creu dogfen amlieithog yn rhoi cyfle i bawb gael gwell dealltwriaeth o
weledigaeth y Cyngor ac mae’n rhoi’r cyfle iddynt herio unrhyw
benderfyniadau a wneir yn y dyfodol wrth i ni barhau i foderneiddio a
thrawsnewid gwasanaethau allweddol.
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5.0 Ein Hamcanion Cydraddoldeb
5.1

Yr hyn y gwnaethom hyd yn hyn
Fe gyhoeddwyd ein hamcanion cydraddoldeb ar gyfer 2012-16, ynghyd â
manylion o ran sut yr oeddem wedi’u dewis, fel rhan o’n Cynllun
Cydraddoldeb Strategol newydd ac mae adroddiadau cynnydd wedi’u
cynnwys yn ein Hadroddiadau Blynyddol ar Gydraddoldeb ers 2012. Mae
ein Cynllun Strategol ar gyfer 2016-20 yn rhoi amlinelliad o sut y byddwn
yn datblygu’r amcanion hyn ymhellach. Yn Atodiad 1, rhoddir amlinelliad
o’r cynnydd a wnaed hyd at Ragfyr 2017 tuag at gyflawni’r amcanion hyn.
Rydym o’r farn ein bod yn cymryd camau cadarnhaol tuag at gyflawni ein
hamcanion cydraddoldeb ers 2012. Dangosir hyn yn Atodiad 1 ac yn yr
enghreifftiau a nodir yn rhan 4 o’r adroddiad blynyddol hwn – hyrwyddo
cydraddoldeb.

5.2

Yr hyn yr ydym yn bwriadu ei wneud nesaf
Byddwn yn parhau i weithio tuag at gyflawni ein hamcanion cydraddoldeb
fel yr amlinellir yn yr adroddiad hwn ac rydym wedi ymrwymo, o fewn gallu
a dylanwad y Cyngor Sir, i:


ddiddymu gwahaniaethu, aflonyddu ac erledigaeth anghyfreithlon ac
ymddygiad arall sydd wedi ei wahardd gan y Ddeddf Cydraddoldeb
2010



hyrwyddo cyfle cyfartal rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig
berthnasol a’r rhai nad ydynt



feithrin perthynas dda rhwng pobl sy’n rhannu nodwedd warchodedig
a’r rhai nad ydynt

Mawrth 2019
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Atodiad 1

Amcan Un: Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran Iechyd
Beth ddywedom yr
Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)
oeddem am ei wneud
Thema Allweddol: Cynyddu nifer y bobl sydd mewn grwpiau a dangynrychiolir sy’n dewis ffyrdd iach o fyw
Parhau i ddarparu
Cyfanswm y cyfranogiad mewn rhaglenni gweithgareddau sy’n estyn allan o ran datblygu
gweithgareddau i
chwaraeon (Ebrill-Rhagfyr 2018): 35,186. Targed Ebrill 18 – Mawrth 19 = 35,000.
grwpiau a dargedir ac,
mewn rhai meysydd,
Cyfanswm cyfranogiad 5x60 (Ebrill-Rhagfyr 18): 47,769. Targed Ebrill 18–Mawrth 19 =
cynyddu’r niferoedd
62,000.
sy’n cymryd rhan.
Ffigwr ‘Wedi Gwirioni ar Chwaraeon’ ar gyfer Ynys Môn (nifer o blant sy’n cymryd rhan mewn
chwaraeon y tu allan i gyrsiau, 3 gwaith yr wythnos neu fwy): 56%
Chwaraeon Anabledd Cymru – Nifer cyfredol o glybiau ‘Insport’ ar Ynys Môn: 28. 1,143 o
aelodau ag anabledd mewn clybiau ar Ynys Môn. (Darparwyd y ffigyrau gan 50 o glybiau neu
sesiynau cyffredinol). 176 o wirfoddolwyr wedi helpu neu arwain gyda chwaraeon anabledd.
Mae Clwb Hoci Bangor (sy’n hyfforddi ym Môn) wedi ennill gwobr Aur ‘Insport’. Bu i Glwb
Canŵ Amlwch a Chlwb Achub Bywyd Ynys Môn ennill y wobr Arian ‘Insport’.
Ar gyfer Partneriaeth Awyr Agored Gogledd Cymru, mae Môn Actif wedi darparu 1,240 o
gyfloedd gweithgareddau awyr agored (sesiynau, rhaglenni a digwyddiadau blasu, sesiynau y
tu allan i oriau, 5x60, rhaglenni yn ystod gwyliau ysgol, digwyddiadau cymunedol) hyd at
Ragfyr 2018.
Un o brif uchafwyntiau’r flwyddyn oedd canlyniadau Ynys Môn o ran yr ‘Arolwg Cenedlaethol
ar Chwaraeon Ysgol’. Mewn 5 allan o’r 8 categori, fe sgoriodd Ynys Môn yn uwch na
chyfartaledd Cymru ac, yn arbennig, wedi sgorio 56% yn y graddfa y mae disgyblion yn
cymryd rhan mewn chwaraeon/gweithgaredd corfforol 3 gwaith neu fwy pob wythnos, o’i
gymharu a chyfartaledd o 48% yng Nghymru. Mae hyn yn dangos bod pobl ifanc ar yr Ynys
yn cyfrannu at ‘Genedl egniol lle mae pawb yn gallu mwynhau chwaraeon am oes’, sef y
weledigaeth ar gyfer chwaraeon yng Nghymru.
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Atodiad 1

Amcan Un: Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran Iechyd
Beth ddywedom yr
oeddem am ei wneud

Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)
Trwy 2018, mae tîm atgyfeiriadau Ynys Môn wedi parhau i dderbyn nifer uchel o atgyfeiriadau
(1330) gan ystod o swyddogion iechyd proffesiynol i fynd ar un o’r 10 llwybr atgyfeirio, ee gofal
i’r cefn, iechyd meddwl, strôc ayyb. Mae 2 o’r llwybrau hyn – osgoi disgyn a ffordd o fyw – yn
cael eu rhedeg ar y cyd o dan y Cynllun Atgyfeirio a Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr
(BIPBC). Mae Ynys Môn yn parhau gyda chyfradd dda o golli pwysau i gleifion sydd ar y
cynllun ffordd o fyw, ac hefyd wedi cynnal cwrs bwyd 8-wythnos yng Nghaergybi.
Yn ystod 2018, roedd Ynys Môn gydag un o’r canrannau uchaf trwy Gymru o atgyfeiriadau
iechyd meddwl yn cwblhau cynllun 16 wythnos (45.1% o’i gymharu â chyfartaledd Cymru o
44%). O ran llwybrau cyfunol, y nifer o bobl a gwblhaodd y cynllun ym Môn oedd 70%, sy’n
llawer uwch na’r cyfartaledd cenedlaethol o 56.8%.
Rydym yn parhau i weithio’n agos gyda Dechrau’n Deg ac mae crèche ar gael am ddim yn
wythnosol i rieni sy’n dymuno gwneud ymarfer corff ar y cynllun neu’n annibynnol.
Rydym yn cynnal sesiynau wythnosol i bobl sy’n syrthio, neu sydd mewn perygl o syrthio,
mewn neuaddau pentref/cymunedol ar draws yr ynys ac wedi datblygu fideo i hyrwyddo’r
cynllun osgoi syrthio i’r rai hynny fydd o bosib ei angen. Mae gennym beiriannau ‘moto-med’,
a ddylunwyd i bobl sydd â symudedd cyfyngedig mewn 3 o’n canolfannau, ynghyd â bwrdd
gemau rhyngweithiol.
Mae holl staff NERS2 nawr yn ‘Gyfeillion Dementia’.
Wrth ail-wampio Ystafell ffitrwydd Canolfan Hamdden Caergybi, bu i staff NERS sicrhau bod
peiriannau gwrthwynebedd yn hygyrch i ddefnyddwyr cadeiriau olwyn. Dywedodd 83% o’r
bobl a oedd wedi cwblhau cynllun NERS bod eu hieichyd wedi gwella. Yn ddiweddar, rydym

2

Cynllun Atygeirio Cenedlaethol ar gyfer Ymarfer Corfforol
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Atodiad 1

Amcan Un: Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran Iechyd
Beth ddywedom yr
oeddem am ei wneud

Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)
wedi datblygu cyswllt hefo ‘Cwlwm Seiriol’ i helpu rhagnodi gweithgareddau awyr agored i bobl
gyda chyflyrau cronig. Ym mis Tachwedd 2018, aethpwyd ati i weithio gyda Choleg Menai i
gynnig sesiynau ymarfer i grwp o fyfyrwyr Iechyd a Gofal Cymdeithasol oedd ddim yn ymarfer
oherwydd diffyg cyfle yn y coleg.

Thema Allweddol: Gwella urddas a pharch wrth gael gofal ar gyfer pawb, yn enwedig pobl hŷn, pobl

fregus, pobl drawsrywiol a lesbiaid, a rhai hoyw a deurywiol
Rhoi Cyd-gysylltu
Ardaloedd Lleol ar
waith ar draws Ynys
Môn

Mae’r Awdurdod Lleol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr a Medrwn Môn (Cyngor
Gwirfoddol Cymunedol) wedi arwyddo i fyny i Gytundeb Partneriaethol tan Mawrth 2021 i
ddatblygu a gweithredu model rhagnodi cymdeithasol yr ynys. Mae’r arian a gyfunwyd yn
cynnwys Cronfa Gofal Integredig AL, Cronfa Clystyrru Meddygon Teulu a chyllid craidd
Medrwn Môn. Mae hyn wedi ein galluogi i recriwtio chwech o Gydlynwyr Asedau Lleol ar
draws yr ynys. Mae’r trefniant yma wedi cynyddu atgyfeiriadau o feddygfeydd ac wedi arwain
at i nifer o bobl ail-ymgysylltu â’u cymunedau ac, mewn rhai achosion, osgoi ymyrraeth
statudol. Rhan allweddol o’r model rhagnodi cymunedol yw Un Pwynt Mynediad y trydydd
sector (Linc Cymunedol Môn). Rheolir hwn gan Medrwn Môn trwy linell ffôn pwrpasol. Mae’r
gwasanaeth yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i unrhyw un sy’n cysylltu.
Mae’r model hyb cymunedol yn datblygu’n dda. Rydym yn sefydlu cyfleoedd i wasanaethau
eraill ddarparu cyfleoedd i unigolion gymryd rhan yng ngweithgareddau’r hyb. Roedd
gweithgareddau diweddar yn cynnwys diwrnod o weithgareddau i bobl ag anableddau dysgu
yn yr Iorwerth Arms. Rydym yn edrych ar feysydd eraill fel gwella cyfleoeodd ar draws
gwahanol oedrannau o fewn yr hybiau. Neilltuwyd cyllid cyfalaf ICF i uwchraddio cynllun
Maes William Williams ac rydym nawr yn gweithio ar y broses dendro i uwchraddio’r lolfa
gymunedol yn Llannerchymedd. Mae gweithgareddau presennol yn cynnwys cwblhau cynllun
busnes i’r Prosiect Glanhwfa yn Llangefni a Llanfairpwll trwy gronfa gyfalaf Hyb Dysgu
Cymunedol Llywodraeth Cymru. Mae’r awdurdod wedi’i galonogi o ran sut mae’r model yma’n
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Atodiad 1

Amcan Un: Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran Iechyd
Beth ddywedom yr
oeddem am ei wneud

Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)
datblygu. Mae’r niferoedd sy’n cymryd rhan wedi cynyddu’n wythnosol ac mae gwell defnydd
yn cael ei wneud o asedau cymunedol presennol.

Parhau i weithio tuag
at sicrhau ymagwedd
sy’n hoelio sylw ar yr
unigolyn yn y broses
asesu gofal drwy fynd
ati’n rhagweithiol i
hyrwyddo
gwasanaethau drwy
gyfrwng y Gymraeg
(yn unol â ‘Mwy na
Geiriau’)

Garreglwyd, Caergybi – Mae’r gwasanaeth Gwell Gofal Dementia yn mynd rhagddi’n dda. Fe
ddefnyddiwyd cyfalaf ICF i uwchraddio’r adeilad i’r safonau priodol. Dyma enghraifft
ardderchog o wasanaethau’n cael eu hintegreiddio ar draws y Bwrdd Iechyd a’r Awdurdod
Lleol ac mae’n arwain at well ddeilliannau o ran lles, nid yn unig i’r unigolyn sy’n byw gyda
dementia ond y teulu a ffrindiau hefyd. Mae’r model gwasanaeth wedi galluogi unigolion i gael
y gofal a’r gefnogaeth sydd eu hangen arnynt yn agosach at adref.
 Y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yw Hyrwyddwr Iaith Gymraeg y Gwasanaeth.
 Mae’r Set Data Craidd yn cofnodi'r cynnig gweithredol (ar ddechrau pob achos) a dewis
iaith pob defnyddiwr gwasanaeth, gan gynnwys unigolion sy’n derbyn gwasanaeth eu
hunain fel gofalwyr.
 Darperir gwasanaethau’r awdurdod lleol yn newis iaith yr unigolyn.
 Mae Strategaeth Gweithlu Gwasanaethau Plant yn adnabod ymrwymiad i’r gwasanaeth
fod ar gael yn yr iaith Gymraeg, mae’n ofyn allweddol yn ein proses recriwtio ac yn cael ei
fonitro’n barhaus.
 Mae Gwasanaethau Oedolion yn ymwybodol bod capasiti digonol ar gael i gwrdd â’r angen
am wasanaethau cyfrwng Cymraeg ar draws y gwasanaeth.
 Mae Adroddiad Blynyddol y Cyfarwyddwr ar gyfer 2017-18 yn cynnwys gwybodaeth am y
canran o staff sy’n siarad Cymraeg, ac yn cyfeirio at yr Asesiad Anghenion Poblogaeth
Gogledd Cymru ac ymrwymiad y Cyngor i ddarparu gwasanaeth dwyieithog a hyrwyddo
ymagwedd rhagweithiol er mwyn sicrhau y gellir cynnig gwasanaethau trwy gyfrwng y
Gymraeg, yn unol â Mwy Na Geiriau. Mae’r adroddiad yn cynnwys ffigyrau o ran faint o
bobl oedd yn gallu trafod eu problemau yn eu dewis iaith a’r canran o ddefnyddywr
gwasanaethau oedolion sy’n gofyn am wasanaeth yn gymraeg ac sy’n mynd ymlaen i
dderbyn eu gwasanaeth trwy’r Gymraeg.
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Rhannwyd bwletinau trwy ebyst a phosteri am y Safonau Iaith Gymraeg.
Cynhaliwyd hyfforddiant ar y Safonau Iaith Gymraeg.
Mae codi ymwybyddiaeth am y cynnig rhagweithiol a’r Safonau Iaith yn rhan o’r broses
anwytho adrannol.
Mae materion allweddol o ran y Safonau Iaith Gymraeg yn cael eu monitro’n chwarterol.
Cynhaliwyd Asesiad Poblogaeth Gogledd Cymru ar sail ranbarthol. Mae’r adroddiad yn
cynnwys ystadegau o’r Cyfrifiad, Iechyd Cyhoeddus Cymru a’r Bwrdd Uchelgais
Economaidd Gogledd Cymru mewn perthynas â niferoedd siaradwyr Cymraeg. Mae pob
pennod yn yr adroddiad yn cynnwys rhan ar yr angen am ddarpariaeth iaith Gymraeg i
gefnogi’r boblogaeth a chwrdd ag egwyddorion Mwy na Geiriau. Mae’r cynllun rhanbarthol
wedi’i gymeradwyo gan y Cyngor ac yn dangos bod y canfyddiadau o’r Asesiad
Poblogaeth wedi’i rannu gydag asiantaethau arweiniol ac wedi’i adlewyrchu yn y
strategaeth ar y gweithlu.
Mae’n ddisgwyliad cytundebol bod pob gwasanaeth a gomisiynir yn gallu darparu a
chefnogi defnyddwyr gwasanaeth yn eu dewis iaith.
Mae'r Tîm Contractau wedi llunio cymal ‘Gofynion Cyngor Sir Ynys Môn o ran yr iaith
Gymraeg – mae’r cymal yma’n cael ei gynnwys ym mhob contract newydd.
Mae rheolwr contractau wedi trafod gofynion iaith Gymraeg mewn cyfarfodydd o’r fforwm
darparwyr gofal cartref ac mewn cyfarfodydd o’r fforwm cartrefi preswyl / nyrsio.
Mae arolwg blynyddol y gweithlu yn cofnodi sgiliau iaith Gymraeg staff Gwasanaethau
Cymdeithasol.
Mae’r logo iaith Gymraeg wedi'i gynnwys ar lofnodion e-bost staff ac mae gan staff
fathodynnau sy’n dangos y logo. Gosodwyd posteri iaith Gymraeg yn yr holl dderbynfeydd.
Mae Cysgeir a Cysill ar gael i holl staff swyddfa Gwasanaethau Cymdeithasol.
Mae ‘Microsoft Windows’ a ‘Microsoft Office’ ar gael yn Gymraeg i staff.
Darperir cyfleoedd Hyfforddiant ar yr iaith Gymraeg yn barhaus trwy Uned Ddatblygu
Gweithlu’r Awdurdod yn Adnoddau Dynol.
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Mae gan y Cyngor gytundeb partneriaethol gyda Phrifysgol Bangor o ran cwrs MA Gwaith
Cymdeithasol. Mae’r cytundeb yn nodi ein bod yn cymryd myfyrwyr dwyieithog ac yn
cynnig cyfleoedd dysgu iddynt o fewn y gweithlu. Mae hyn yn cynorthwyo’r broses o
recriwtio staff dwyieithog o fewn y Gwasanaethau Cymdeithasol.
Mae staff Gwasanaethau Plant yn Lysgennadon Gofal Cymdeithasol gyda Gofal
Cymdeithasol Cymru, sy’n cynnwys annog siaradwyr Cymraeg i ddod i mewn i’r maes
gwaith cymdeithasol.
Mae rhestr termau Cymraeg mewn pethynas â gofal cymdeithasol wedi’u creu ar gyfer
Gwasanaethau Plant a Gwasanaethau Oedolion ac wedi’u rhannu gyda staff er mwyn eu
cefnogi i ddefnyddio’r Gymraeg yn y gweithle.
Mae crynodeb o’r pwyntiau allweddol ynghylch y Safonau Iaith wedi’i rannu gyda staff yr
Uned Ddarparu er mwyn codi ymwybyddiaeth am yr angen i wneud y Cynnig Rhagweithiol
i bob cwsmer.

Thema Allweddol: Mynd i’r afael â hawliau a dyheadau pobl â phroblemau iechyd meddwl ac anableddau

dysgu yn well
Ymgymryd ag
Gwasanaethau iechyd meddwl – rydym wedi gwneud cynnydd sylweddol o ran darparu’r
adolygiad cynhwysfawr gwasanaeth, a hynny yn y meysydd canlynol:
o’r holl wasanaethau a
gomisiynir ac a
 Llety – mewn partneriaeth gyda gwasanaethau Tai’r Cyngor a Bwrdd Iechyd Prifysgol
ddarperir er mwyn
Betsi Cadwaladr (BIPBC), rydym wedi cynnal ymarferiad sgopio ac, o ganlyniad, wedi
sicrhau bod
datblygu Llwybr Llety Iechyd Meddwl er mwyn sicrhau bod anghenion llety pobl sydd â
gwasanaethau’n
phroblemau iechyd meddwl yn cael eu deall a’u cyfarch yn amserol a chyd-drefnedig. Mae
gyfoes, eu bod o safon
capasiti ychwanegol gan swyddog iechyd meddwl proffesiynol wedi’i gynnwys o fewn y tîm
dda, sy’n cwrdd â
gosod tai. Fe gomisiynwyd gan y tîm Cefnogi Pobl 5 uned ychwanegol sy’n benodol ar
gofynion
gyfer pobl â phroblemau iechyd meddwl, a hynny er mwyn cwrdd â’r gofyn cynyddol am
deddfwriaethol a
gefnogaeth sy’n gysylltiedig â llety.
chanllawiau arfer da
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Iechyd a Lles – darparwyd sawl cyfle ychwanegol er mwyn galluogi pobl sydd â
phroblemau iechyd meddwl i gymryd rhan mewn gweithgareddau mewn grwpiau, gan
ganolbwyntio ar helpu i wella ffitrwydd corfforol, datblygu rhwydweithiau cymdeithasol a
chymryd rhan mewn gweithgareddau ystyrlon. Mae enghreifftiau’n cynnwys rhedeg,
cerdded bryniau, ymwybyddiaeth ofalgar, badminton, byw yn iach, canu ayyb. Mae nifer
o’r grwpiau’n cael eu rhedeg mewn partneriaeth gyda sefydliadau trydydd sector ac yn
hyrwyddo’r defnydd o gyfleusterau cymunedol lleol. Mae’r gwaith yma wrth wraidd
ymagwedd ‘Pum ffordd at les’ Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae cyfres o grwpiau galw i
mewn hefyd yn cael eu hwyluso er mwyn galluogi pobl sydd â phroblemau iechyd meddwl i
rwydweithio a chael mynediad rhwydd at gefnogaeth, ac felly’n hyrwyddo adferiad ac osgoi
ailwaelu.

Gwasanaeth anableddau dysgu – rydym wedi gwneud cynnydd yn y meysydd canlynol:
 Llety a gefnogir – gweithio gyda darparwyr cyfredol mewn modd cydgynhyrchiol i adolygu
ac ail-fodelu’r ddarpariaeth llety a gefnogir, a hynny er mwyn sicrhau bod y model yn addas
i’w bwrpas, yn fforddiadwy a chyfoes. Rydym hefyd wedi gweithio gyda gwasanaeth Tai y
Cyngor a, thrwy wneud defnydd o’r Gronfa Gofal Integredig, wedi neilltuo 3 o unedau llety
lle bydd pobl ag anableddau dysgu’n cael cyfle i ddatblygu sgiliau ar gyfer byw yn
annibynnol.


Cyfleoedd dydd – rydym ar hyn o bryd yn cynnal adolygiad o’r ddarpariaeth mewnol
cyfredol er mwyn sicrhau bod y model yn cwrdd â’r arferion gorau. Rydym wedi parhau i
hyrwyddo adnabod deilliannau personol a dilyniant i bobl sy’n mynychu cyfleoedd dydd
mewnol ac, o ganlyniad, rydym wedi gweld llawer mwy o gyfleoedd i bobl ymgysylltu â
gweithgareddau cymunedol. Rydym yn bwriadu ymestyn yr adnodd i ddarparwyr allanol yn
ystod 2019. Er mai’r bwriad oedd cyflwyno fframwaith darparwyr yn 2018, fe ddaliwyd hyn
yn ôl tra bydd adolygiad mewnol yn cael ei gynnal.
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Cyfleoedd cymdeithasol a hamdden – rydym wedi gweithio mewn partneriaeth gyda
Leonard Cheshire a Mencap Môn ar gynllun peilot yn canolbwyntio ar ddatblygu ystod o
weithgareddau cymdeithasol a hamdden, wedi’u cydlynu fel y gall pobl ag anableddau
dysgu gymryd rhan ynddynt yn lleol. Mae’r prosiect yma wedi derbyn rhagor o gyllid grant
yn ddiweddar ac edrychwn ymlaen at ymestyn hyn yn 2019 i gynnwys datblygu platfform
ddigidol ac ystod o gyfleoedd cymdeithasol.



Taliadau uniongyrchol – rydym wedi parhau i weld cynnydd yn y nifer o Daliadau
Uniongyrchol, gydag unigolion yn cael budd o’r gwell dewis a rheolaeth dros sut y darperir
eu cefnogaeth.

Amcan Dau: Ymdrin â chanlyniadau anghyfartal o ran Addysg er mwyn manteisio i’r eithaf ar
botensial unigolion
Beth ddywedom yr
Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)
oeddem am ei wneud
Thema Allweddol: Bwlch cyflawniad addysgol rhwng y gwahanol grwpiau yn gostwng
Cynnal perfformiad
Canlyniadau diwedd cyfnod allweddol 2018:
disgyblion sydd ag
anableddau corfforol a
Cyfnod Sylfaen - Llwyddodd 50% o ddisgyblion gydag anableddau corfforol i ymgyrraedd
synhwyrol ar ddiwedd
at y Dangosydd Pwnc Craidd i gymharu â 78% ar draws yr Awdurdod. Rhaid nodi niferoedd
pob un o’r Cyfnodau
isel yn y categori; sef llwyddodd 4 disgybl allan o 8.
Allweddol (CA) fel nad
oes unrhyw fwlch
O ran disgyblion gydag anableddau synhwyrol llwyddodd 50% i ymgyrraedd at y dangosydd
sylweddol mewn
Pwnc craidd; sef 1 allan o 2.
cyrhaeddiad addysgol.
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CA2 – Llwyddodd 25% o ddisgyblion gydag anableddau corfforol i ymgyrraedd at y
Dangosydd Pwnc Craidd o gymharu â 89.5% ar draws yr Awdurdod. Rhaid nodi niferoedd
isel yn y categori; sef llwyddodd 1 disgybl allan o 4.
O ran disgyblion gydag anableddau synhwyrol llwyddodd 100% i ymgyrraedd at y
Dangosydd Pwnc Craidd; sef 4 disgybl.
CA3 -Llwyddodd 100% o ddisgyblion gydag anableddau corfforol a synhwyrol i ymgyrraedd
at y Dangosydd Pwnc Craidd i gymharu â 91.3% ar draws yr Awdurdod. Rhaid nodi
niferoedd isel iawn yn y categori.
O ran disgyblion gydag anableddau synhwyrol llwyddodd 100% y Dangosydd Pwnc Craidd;
sef 10 disgybl.
Nid yw’n bosib i hidlo gwybodaeth am y grŵp yma o ddisgyblion o fewn CA4. Fodd bynnag,
os am adrodd perfformiad disgyblion gydag ADY yn ei gyfanrwydd, gweler isod:
Yn CA4, roedd 70 disgybl yn y garfan hon o ddysgwyr ar yr ynys yn 2018, llwyddodd 20% i
gael y TL2+; 31.4 % i gael y TL2, ac 84.3% i gael y TL1. Llwyddodd 20% i gael A*-C mewn
Saesneg; 40.6% i gael A*-C mewn Cymraeg; 25.7 % i gael A*-C mewn Mathemateg (gorau
o’r ddau), a 32.9% i gael A*-C mewn Gwyddoniaeth. Llwyddodd 1.4% o ddisgyblion ADY i
gael 5A*/A.
Roedd 18 disgybl o’r disgyblion ADY (Datganiad / GY+) yn cael prydau am ddim (PYD) ym
Môn. O’r 18 disgybl yma, llwyddodd 5.6% (1 disgybl) i gyrraedd y TL2+ a’r TL2 , gyda
66.7% (12 disgybl) yn cyrraedd y TL1.

26

Atodiad 1

Amcan Dau: Ymdrin â chanlyniadau anghyfartal o ran Addysg er mwyn manteisio i’r eithaf ar
botensial unigolion
Beth ddywedom yr
oeddem am ei wneud
Sicrhau na fydd unrhyw
fwlch sylweddol mewn
cyrhaeddiad addysgol yn
16+ oed ar gyfer
disgyblion lle mae
Saesneg yn iaith
ychwanegol (SIY) iddynt
ac sydd wedi bod yn
ysgolion yr awdurdod am
fwy na thair blynedd.

Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)

Haneru’r bwlch mewn
cyrhaeddiad addysgol
rhwng bechgyn a
merched ar ddiwedd
Cyfnod Allweddol 3, lle
mae’n fwy na 10% a
pharhau i roi sylw i’r
mater ymhob ysgol.
Rhoi cynlluniau ar waith i
leihau’r gwahaniaeth
perfformiad rhwng
disgyblion sy’n derbyn
prydau ysgol am ddim a’r
rheiny nad ydynt.

Yn CA3 dros gyfnod treigl tair blynedd, mae perfformiad y bechgyn lwyddodd i gyrraedd y
DPC wedi cynyddu. Yn 2017 roedd perfformiad y bechgyn bron cyfartal â pherfformiad y
merched, gyda’r bwlch rhwng y ddau ryw wedi lleihau o 11% i 1.8%. Mae’r bwlch wedi
ehangu fymryn yn 2018 gyda 4.7% o wahaniaeth ym mherfformiad y ddau ryw.

Yn y Cyfnod Sylfaen roedd 5 disgybl SIY yn y cohort ar gyfer 2017-18, gyda 3 yn cyrraedd y
lefel disgwyliedig o ystyried y DPC.
Roedd 5 disgybl SIY yn y cohort yn CA2 ar gyfer 2017-18, gyda 4 ohonynt yn cyrraedd y
lefel ddisgwyliedig o ystyried y DPC.
Yn 2018, roedd 3 disgybl CA3 a gofrestrwyd fel SIY yn Ynys Môn. Llwyddodd 2 ohonynt i
gyrraedd y DPC.
Yn CA4, 1 disgybl a gofrestrwyd fel un lle'r oedd y Saesneg yn iaith ychwanegol iddynt yn
2018. Llwyddodd y disgybl i gael y TL1 ond ni lwyddodd i gael y TL2+ na’r TL2.
Mae niferoedd disgyblion SIY dros dreigl dair blynedd yn rhy fychan i adnabod tueddiadau
arwyddocaol yn y data.

Mae gwella perfformiad disgyblion sy’n derbyn prydau ysgol am ddim (PYD) yng
nghynlluniau datblygu pob ysgol uwchradd ar yr ynys. Yn ogystal mae Is-grŵp PYD (Camu)
sydd yn cynnwys aelodau o Uwch Dimau Rheoli’r pump ysgol ac Ymgynghorydd Cefnogi
Gwelliant Lles GwE eisoes yn weithredol ac yn cydweithio yn effeithiol ar strategaeth i wella
perfformiad disgyblion PYD seiliedig ar arferion llwyddiannus ac ymchwil gweithredol.
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2016.

Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)
Mae system di arian yn parhau yn llwyddiannus yn ein hysgolion Uwchradd
Mae'r system di-arian ‘School Comms’ yn dechrau gwreiddio yn rhan fwyaf o ysgolion
cynradd.
Allan o’r 43 ysgol gynradd mae cyfanswm o £846,509.68 a cyfanswm o £379,299 wedi ei
gasglu ar lein o’r cyfnod 1 Ionawr hyd at 31 Rhagfyr 2018 (cyfanswm o £1,225,808.68).
Gweler isod faint o arian a gasglwyd gan rieni ar gyfer Clwb gofal cyn brecwast, cinio ysgol
a gwersi cerdd o Ionawr hyd at ddiwedd Rhagfyr 2018:
6 ddim yn defnyddio'r system o gwbl
6 ysgol wedi casglu llai na £2,500
3 ysgol wedi Casglu rhwng £2,501 a £ £5,000
2 ysgol wedi casglu rhwng £5,001 a £10,000
12 ysgol wedi casglu rhwng £10,001 a £20,000
12 ysgol wedi casglu rhwng £20,001 a £50,000
7 ysgol wedi casglu dros £50,000 (5 Ysgolion Uwchradd ac Ysgol Gynradd Corn Hir ac
Ysgol Gynradd Llanfairpwll)
Mae'r swm yma yn fwy na dwbl yr hyn a gasglwyd yn 2017 ac nid yw cynnwys y pres a
gasglwyd ar gyfer gwersi nofio, clwb ar ôl ysgol ac unrhyw dripiau a gynhelir dros y
flwyddyn.
Mae yna 15 ysgol efo rhwng 50-80% o rieni yn talu ar lein, 11 ysgol efo rhwng 84-96% (i
gymharu a 3 yn 2017) - felly gellir dweud fod rhain fwy na heb yn ddi-arian, y bwriad yw
cael bob un ysgol yn 95% di-arian erbyn Ebrill 2019.
Cafodd diwrnod o hyfforddiant ei gynnal yn Hydref 2018 i hybu’r defnydd o’r system. Yn
dilyn hyn, mae gennym 5 Pencampwyr ‘School Comms’ sydd yn barod i helpu unrhyw ysgol
sydd eisiau cymorth i ddefnyddio’r system.
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Thema Allweddol: Bwlio yn seiliedig ar hunaniaeth yn gostwng mewn addysg
Adeiladu ar waith y tair
Lefel 2 sydd yn cynnwys ¾ awr ar ‘Prevent’ ( a gwaith ym maes radicalaidd) - 114 wedi
blynedd diwethaf drwy
derbyn hyfforddiant.
ddatblygu
gweithgareddau
Lefel un sydd hefyd yn cynnwys Prevent - 31 wedi derbyn hyfforddiant ym Môn - TRAC,
gwrthfwlio sy’n anelu at
gwaith Ieuenctid a llywodraethwyr.
leihau troseddau casineb,
ynghyd â defnyddio
Mae’r gwasanaeth yn trefnu dwy sesiwn hanner diwrnod gan Stonewall yn fuan iawn – ar
adroddiad Estyn
gyfer ysgolion Gwynedd a Môn - sydd ar hyn o bryd yn ymwneud â materion trawsrhywiol.
“Gweithredu ar Fwlio”
(2014) ac adnoddau eraill Mae Uwch Swyddog Safonau wedi mynychu gweithdy gyda Llywodraeth Cymru i adolygu
fel sail i weithgareddau
canllawiau drafft Tachwedd 2018 Disgwylir y bydd canllawiau newydd yn dod i rym
mewn ysgolion.
ddiwedd tymor yr Haf 2019

Dosbarthu gwybodaeth i
ysgolion yn ystod
wythnos Ymwybyddiaeth
Troseddau Casineb
Cymru Gyfan.

Mae’r Awdurdod yn sicrhau bod yr ysgolion yn ymwybodol o’r wythnos sy’n codi
ymwybyddiaeth troseddau casineb Cymru .Yn 2018 roedd hyn ar 13 i 20 o Hydref
Nod yr ymgyrch yw dod â phobl ynghyd i sefyll gyda’r rhai sy’n cael eu heffeithio gan
droseddau casineb, i gofio am y rhai yr ydym wedi’u colli ac yn cefnogi’r rhai y mae angen
cymorth parhaus arnynt.
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Beth ddywedom yr
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Thema Allweddol: Anghydraddoldebau o ran prosesau recriwtio, cadw, hyfforddi a dyrchafu yn cael eu

canfod a’u datrys
Codi ymwybyddiaeth ymysg Mae’r Awdurdod wedi gweithredu’n barhaus mentrau newydd ar gyfer gweithio’n hyblyg
staff am yr hawl i unrhyw
er mwyn cadw i fyny hefo datblygiadau yn y maes, gyda 2018 yn gweld cyflwyno protocol
weithiwr wneud cais i
rhannu swyddi er mwyn ffurfioli proses sy’n dod yn fwy poblogaidd ymysg staff sydd yn
weithio’n hyblyg.
ymdrechu i wella’r cydbwysedd rhwng gwaith a bywyd.
Edrych yn barhaus ar
Rhaglen barhaus o waith, mewn cyswllt ag undebau ac awdurdodau eraill yng Nghymru.
ddatblygu strategaethau
pellach er mwyn
cynorthwyo staff i weithio’n
hyblyg
Thema Allweddol: Unrhyw fylchau mewn cyflogau rhwng gwahanol nodweddion a ddiogelir yn cael eu

nodi a’u datrys
Parhau i ddatblygu
systemau a fydd yn
galluogi’r Awdurdod i
ganfod unrhyw fylchau
cyflog ar sail rhyw.
Cynnwys pob un o’r
nodweddion a warchodir.
Dadansoddi data am y
gweithlu o un flwyddyn i’r
llall a chynhyrchu adroddiad
blynyddol o’r wybodaeth a
ddadansoddir.

Mae’r awdurdod wedi cwblhau ei adroddiad blynyddol ar hyn – gweler Atodiad 2. Bydd
gwaith yn cael ei wneud ar ddadansoddi’r data a chwblhau unrhyw waith angenrheidiol o
ganlyniad i hynny.

Fel yr uchod.
Fel y cadarnhawyd yn gynharach, mae rhywfaint o ddata ar gael ond bydd cyflwyno’r
system hunanwasanaeth dros y 12 – 18 mis nesaf yn galluogi’r Awdurdod i gynhyrchu a
dadansoddi data’n fwy effeithlon ac mewn rhagor o fanylder. Disgwylir hefyd i’r grŵp tasg
a gorffen ‘diweddarwch eich manylion’ helpu yma o ran cael mwy o ddata am staff
cyfredol sydd wedi cychwyn eu gwaith cyn cyflwyno’r system hunanwasanaeth.
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Amcan Pedwar: Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran Diogelwch Personol
Beth ddywedom yr
Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)
oeddem am ei wneud
Thema Allweddol: Nifer y digwyddiadau o adrodd trosedd ac aflonyddwch mewn perthynas â chasineb

yn cynyddu a chamau’n cael eu cymryd i ostwng trosedd ac aflonyddwch mewn perthynas â chasineb,
gan gynnwys camdriniaeth a bwlio ar-lein
Parhau i weithio â phartneriaid
ledled Gogledd Cymru i
amlygu materion o ran
troseddau casineb ac i
hyrwyddo camau i hysbysu
Heddlu Gogledd Cymru neu
Cymorth i Ddioddefwyr yn
ystod Wythnos
Ymwybyddiaeth Troseddau
Casineb Cymru Gyfan
(Hydref).

Mae’r Cyngor yn parhau i weithio â phartneriaid ar draws Gogledd Cymru yn ystod yr
Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb Cymru Gyfan flynyddol, a hynny er mwyn
amlygu materion o ran troseddau casineb a hyrwyddo hysbysu Heddlu Gogledd Cymru
neu Gymorth i Ddioddefwyr am droseddau.

Thema Allweddol: Nifer y digwyddiadau o adrodd camdriniaeth ddomestig yn cynyddu a chamau’n cael

eu cymryd i ostwng camdriniaeth ddomestig
Gweithredu’r Fframwaith
Hyfforddiant Cenedlaethol
ar gyfer staff Cyngor er
mwyn sicrhau bod y fenter
Gofyn a Gweithredu ac
asesiadau DASH RIC yn
cymryd lle.

Hyd yn hyn, mae 71% o staff yr Awdurdod Lleol wedi cwblhau Grŵp 1 o’r Fframwaith
Hyfforddiant Cenedlaethol ar Drais yn erbyn Merched, Cam-drin Domestig a Thrais
Rhywiol. Mae hyn yn rhannol o ganlyniad i nifer o ymgyrchoedd ar draws yr Awdurdod ac
o fewn y gwasnaeth Dysgu a’r Gwasanaethau Cymdeithasol yn arbennig, i gynyddu’r
nifer a gwblhawyd.
Mae gwaith yn cael ei ddatblygu i sefydlu Consortiwm Hyfforddi Rhanbarthol, a fydd yn
edrych ar, ac yn helpu i ledaenu lefelau 2 a 3 o’r Fframwaith Hyfforddiant Cenedlaethol.
Mae Grŵp Datblygu Cynnwys wedi ei roi at ei gilydd er mwyn edrych ar gynnwys
Hyfforddiant cyn ei ledaenu.
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Amcan Pedwar: Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran Diogelwch Personol
Beth ddywedom yr
oeddem am ei wneud

Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)
Unwaith y bydd y cynnwys wedi ei gytuno, bydd yn cael ei roi ar waith drwy’r Consortiwm
Hyfforddi Rhanbarthol.
Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi gweithio ar adnabod pa rolau rheng flaen a pha rolau
ymarferol a fydd angen cwblhau lefelau 2 a 3 o’r Hyfforddiant, er mwyn hwyluso’r broses
hon.
Ar 23 Tachwedd 2018, fe gynhaliodd Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Gwynedd a
Môn sesiwn codi ymwybyddiaeth yn Ysbyty Gwynedd. Bu i’r digwyddiad yma, fel amryw
o flynyddoedd blaenorol, arwain at nifer fechan o ddatgeliadau cam-drin domestig.

Thema Allweddol: Cynyddu ymwybyddiaeth o dwyll dros y ffôn ac ar-lein mewn cymunedau bregus
Parhau i weithio mewn
Mae Gwasanaeth Safonau Masnach y Cyngor wedi parhau i godi ymwybyddiaeth a
partneriaeth â CAB Ynys
darparu addysg drwy’r flwyddyn, gan gynnwys:
Môn i godi ymwybyddiaeth
ac addysgu cymunedau
 Trefnu sesiynau Cyfeillion yn erbyn Sgamiau a Chyfeillion Dementia, ar y cyd yn
lleol ynghylch sut i ddelio â
Swyddfeydd y Cyngor ar gyfer staff gofal cartref a gweithwyr cefnogol.
galwyr digroeso.
 Parhau i gael yn rhatach i breswylwyr Ynys Môn beiriannau blocio galwadau, a
fersiynau treialu am ddim i ddioddefwyr sgamiau cronig, gydag opsiwn i’w prynu, ac
mae modd i CAB eu hatgyfeirio.
 Siarad gyda grwpiau bregus am sgamiau a throseddu wrth y garreg-drws.
 Gweithio gyda Phobl yn Gyntaf Ynys Môn i ddatblygu canllawiau hawdd i’w darllen ar
droseddu wrth y garreg-drws a sgamio unigolion sydd ag anableddau dysgu neu
lefelau llythrenedd isel ac sy’n byw’n annibynnol.
 Cefnogi mis Ymwybyddiaeth am Sgamiau a’r Ymgyrch Genedlaethol Cyfeillion yn
erbyn Sgamiau
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Amcan Pedwar: Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran Diogelwch Personol
Beth ddywedom yr
oeddem am ei wneud

Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)





Cefnogi protocol Bancio Gogledd Cymru gyda Heddlu Gogledd Cymru er mwyn
adnabod digwyddiadau amheus wrth dynnu arian allan o’r banc
Gweinyddu’r cynllun Prynu Gyda Hyder, Gogledd Cymru, - cynllun sy’n cymeradwyo
masnachwyr trwy ddarparu rhestr o fasnachwyr sydd wedi’u gwirio a’u cymeradwyo
gan Safonau Masnach.
Ymgyrchoedd trwy’r cyfryngau cymdeithasol sy’n rhoi gwybod i ddefnyddwyr am
sgamiau sy’n wybyddus a sut i beidio bod yn ddioddefwr.
Stondin ar y cyd yn Sioe Môn yn hyrwyddo partneriaeth a chyfeillion yn erbyn
sgamiau.

Amcan Pump: Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran Cynrychioli a Llais y Bobl
Beth ddywedom yr
Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)
oeddem am ei wneud
Maes Gweithredu: Cyrff sy’n gwneud penderfyniadau yn dod yn fwy cynrychioladol o’r cymunedau y

maen nhw’n eu gwasanaethu
Cefnogi’r ymgyrch
genedlaethol i ehangu
cyfranogiad yn yr
etholiadau llywodraeth leol
sydd i’w cynnal yn 2017.

Mae’r Cyngor wedi bod yn defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i godi ymwybyddiaeth am
etholiadau lleol 2017 a hefyd wedi targedu grwpiau penodol (merched, pobl ifanc).
Cyfeiriwyd at y mater mewn cyfarfod o Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned Ynys
Môn ym mis Tachwedd 2016 ac fe weithiodd y Cyngor gyda Medrwn Môn i ledaenu’r
neges ymysg trawsdoriad o grwpiau cymunedol gwirfoddol.
Yn ogystal, fe drefnwyd sesiwn wybodaeth arbennig ar gyfer trigolion oedd â diddordeb
mewn sefyll etholiad (13 Chwefror 2017), gyda swyddogion y Cyngor wrth law i ddarparu
gwybodaeth ar rôl y cynghorydd sir, sut mae’r Cyngor yn gweithio, materion sy’n wynebu
cynghorwyr sir wedi’r etholiadau, y broses enwebu ac ethol a’r gefnogaeth sydd ar gael i
gynghorwyr unwaith y maent wedi eu hethol.
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Amcan Pump: Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran Cynrychioli a Llais y Bobl
Beth ddywedom yr
Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)
oeddem am ei wneud
Thema Allweddol: Ymgynghoriad ac Ymgysylltiad yn gwella trwy gryfhau’r cysylltiadau rhwng y sector

cyhoeddus a grwpiau lleol a chenedlaethol sy’n cynrychioli pobl o bob grŵp a warchodir
Gweithio gyda’n partneriaid
rhanbarthol i asesu
ymarferoldeb strwythurau
rhanbarthol ar gyfer
ymgysylltu ac ymgynghori.

Gweler rhan 1.4 yn yr adroddiad blynyddol (tudalen 5).

Gweithio gyda phartneriaid
er mwyn adnabod ac
ymgysylltu gyda grwpiau
sy’n anodd eu cyrraedd yn
y boblogaeth leol a gweithio
tuag at lenwi’r bylchau a
nodwyd mewn data lleol.

Mae ein Cynllun Cydraddoldeb Strategol 2016-2020 yn nodi bod Cyd Fwrdd Ymgysylltu
ac Ymgynghori wedi’i sefydlu gan Medrwn Môn lle mae egwyddorion Lleisiau Lleol, o ran
ymgysylltu â chymunedau sy’n anodd eu cyrraedd, wedi’u mabwysiadu’n gorfforaethol.
Mae cynrychiolaeth ar y bwrdd hwn yn parhau i ddod o sawl maes ar draws y Cyngor,
sy’n cynnwys swyddogion ac aelodau etholedig, yn ogystal â Lleisiau Lleol a Medrwn
Môn. Penderfynodd y Bwrdd ddefnyddio’r Egwyddorion Cenedlaethol ar gyfer Ymgysylltu
â’r Cyhoedd fel y waelodlin ar gyfer sicrhau ymgysylltiad gan grwpiau sy’n anodd eu
cyrraedd ac mae’n darparu Cyngor ac arweiniad ar ymarferion ymgynghori ar y cyd.

Gweithio gyda’n partneriaid
lleol er mwyn sicrhau ein
bod yn gwneud y defnydd
gorau o adnoddau o fewn
fforymau cyfredol er mwyn
mynd â materion
cydraddoldeb yn eu blaen.

Fel rhan o’r Rhwydwaith Cydraddoldeb Sector Cyhoeddus Gogledd Cymru, rydym yn
parhau i weithio gyda’n partneriaid rhanbarthol i rannu arfer da a gwneud y gorau o’r
adnoddau sydd ar gael.

Yn ystod y blynyddoedd diwethaf, fe sefydlodd y Cyngor, o dan arweiniad y Bwrdd yma,
nifer o fentrau ymgysylltu cymunedol, gan ddefnyddio’r model Adeiladu Cymunedau i roi
gwybod i’r Cyngor a’i bartneriaid am farn y cymunedau ynghyd â data lleol mewn
perthynas â datblygiadau mawr arfaethedig. Ymgymerwyd â’r mentrau hyn mewn
partneriaeth gyda chynrychiolwyr o’r trydydd sector a’r sector breifat ac maent yn dod yn
bwysicach byth o ran amcan y Cyngor yr amlinellir yn ei Cynllun 2017-2022 newydd, sef
darparu cefnogaeth i unigolion barhau’n annibynnol, ynghyd â grymuso a gweithio gyda
chymunedau i helpu i gadw asedau lleol yn agored.
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Amcan Pump: Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran Cynrychioli a Llais y Bobl
Beth ddywedom yr
oeddem am ei wneud
Rhoi’r Pecyn Cymorth
Sgiliau ar waith i helpu o
ran dysgu ac arfer tair sgil
bwysig: datrys problemau,
canfod gwybodaeth a
negodi datrysiadau â phobl.

Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)
Bydd Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rhoi’r pecyn ar lein – mae gennym brototeip ond nid
yw’r wefan eto’n gweithio’n llawn. Mae’r prosiectau unigol yn defnyddio’r Pecyn lle mae
ganddynt broblemau penodol sydd angen eu datrys.

Amcan Chwech: Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran cael Mynediad i wybodaeth, gwasanaethau,
adeiladau a’r amgylchedd
Beth ddywedom yr
oeddem am ei wneud

Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)

Thema Allweddol: Mynediad i wybodaeth a chyfathrebu a phrofiad y cwsmer yn gwella, yn enwedig ar

gyfer bobl â nam ar y synhwyrau ac o ran y rheiny nad yw Saesneg neu Gymraeg yn iaith gyntaf
iddynt
Gweithio tuag at greu
derbynfa ‘siop-un-stop’
gorfforaethol ym mhrif
adeiladau’r Cyngor i wella
mynediad gofodol i
ddarpariaeth gwasanaeth
trafodol.

Er mwyn gwella cyswllt gyda’r cwsmer, mae’r Cyngor wedi agor ei siop un stop gyntaf
(Cyswllt Môn) ar gyfer preswylwyr, a hynny o fewn ei bencadlys, ym mis Medi 2016.
Mae cwsmeriaid nawr yn gallu cael mynediad at ystod o wasanaethau o un lleoliad, gan
ddefnyddio cyfuniad o opsiynau – cael eu gweld wrth y ddesg, defnyddio ystafell gyfweld
breifat neu yn yr ardal hunanwasanaeth, lle mae mynediad i gwsmeriaid at 3 cyfrifiadur er
mwyn cyrraedd gwasanaethau, cwblhau ceisiadau neu ddelio gyda’u hymholiadau.
Ers agor, mae Cyswllt Môn wedi gwella cyfraddau boddhad y cwsmer yn sylweddol, gan
36%. Mae cwsmeriaid yn nodi bod 91% yn hapus gyda’r gwasanaeth, sy’n uwch nag ein
targed o 90%. Mae’r cyfraddau boddhad misol cyfredol ar gyfer Tachwedd 2018 wedi
cyrraedd 95%, Hydref 2018 wedi cyrraedd 91% a Medi 2018 wedi cyrraedd 91%.
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Amcan Chwech: Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran cael Mynediad i wybodaeth, gwasanaethau,
adeiladau a’r amgylchedd
Beth ddywedom yr
oeddem am ei wneud
Cyflwyno 8 ciosg sgringyffwrdd i alluogi
defnyddwyr gwasanaeth i
dalu rhenti o bell a chael
mynediad i gyngor
ynghylch materion lles o
fewn eu cymunedau.

Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)

Parhau i ddatblygu proffil
amrywiaeth o denantiaid tai
Cyngor er mwyn cael gwell
dealltwriaeth o anghenion
unigol.

Mae ffurflenni proffilio yn parhau i gael eu cyflwyno i bob tenant newydd ar y cychwyn, a
hynny er mwyn casglu data am y preswylwyr.

Mae staff Cyswllt Môn yn hyrwyddo defnyddio’r ciosg ym mhrif swyddfeydd y Cyngor,
ynghyd â swyddogion mewn digwyddiadau cymunedol, ac mae tenantiaid / preswylwyr yn
cael gwybod, trwy drafodaethau cyffredinol gyda staff y gwasanaeth tai, am argaeledd a
lleoliad yr 8 ciosg, gyda golwg ar annog defnyddwyr i fagu hyder wrth ddefnyddio offer
digidol.

Mae’r gwasanaeth yn anelu at gysylltu gyda phob tenant cyfredol fel rhan o raglen dreigl
er mwyn diweddaru eu manylion.
Bwriedir annog tenantiaid i ddefnyddio’r portal hunanwasanaeth er mwyn logio i mewn a
diweddaru eu manylion eu hunain. Bydd hyn yn cael ei hyrwyddo trwy’r datganiadau
rhent a’r newyddlen i denantiaid.

Thema Allweddol: Mynediad ffisegol i wasanaethau, cludiant, yr amgylchedd adeiledig a mannau agored

yn gwella
Parhau i wella safleoedd
bysiau ar yr ynys i’w gwneud
yn hygyrch.

Oherwydd cyfyngiadau ariannol a gan nad oes cyllid grant ar gael ar hyn o bryd, prin iawn
yw’r gwelliannau wedi bod hyd at Ragfyr 2018.
Ym mis Ionawr 2019, bwriedir rhoi llochesi bysus gyda chyrbiau isel i gerddwyr yn
Llanfachraeth, Llangaffo, Dwyran, Niwbwrch a Malltraeth. Mae’r lleoliadau hyn yn
gysylltiedig â’r rhaglen Moderneiddio Ysgolion 21C.
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Amcan Chwech: Ymdrin ag anghydraddoldebau o ran cael Mynediad i wybodaeth, gwasanaethau,
adeiladau a’r amgylchedd
Beth ddywedom yr
oeddem am ei wneud

Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)

Parhau i ddarparu cyrbiau isel
a chyfleusterau croesi
cyffyrddadwy addas fel rhan o
gynlluniau gwella troedffyrdd.

Mae gwelliannau wedi’u gwneud i’r ysgol newydd yn Niwbwrch a fydd yn hwyluso
mynediad i’r holl disgyblion, gan gynnwys disgyblion ag anableddau, gyda chyfleusterau
croesi a chyrbiau isel.
Mae ysgol newydd ar y gweill, gyda mynediad ati o’r B5109 Corn Hir, Llangefni. Mae’r
dyluniad arfaethedig yn cynnwys amod cynlunio ar gyfer croesfan twcan, mannau croesi
ychwanegol i gerddwyr, cylchfan tawelu traffig, rhan o lwybr a rennir a rhan o droedffordd
newydd.
Bwriedir rhoi croesfan sebra ar yr A5025 ym Menllech. Bwriedir rhoi croesfan pwffin
newydd yn lle’r groesfan pelican sydd ar hyn o bryd ar yr A5 yng Ngaerwen.

Amcan Saith: Gwella Gweithdrefnau’r Cyngor i sicrhau tegwch i bawb
Beth ddywedom yr
Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)
oeddem am ei wneud
Maes Gweithredu: Mae rhaglen hyfforddiant staff yn ei lle i sicrhau bod gan y staff iawn y sgiliau iawn i

ddarparu gwelliannau cydraddoldeb
Codi ymwybyddiaeth o
faterion cydraddoldeb ac
amrywiaeth ymhlith
gweithlu’r Awdurdod.

Mae’r Awdurdod yn parhau i ddarparu gwybodaeth am Gydraddoldeb ac Amrywiaeth i
weithwyr newydd yn fel rhan o’r broses anwytho corfforaethol, ynghyd â threfnu
Hyfforddiant perthnasol ac amserol i gwrdd â gwahanol anghenion staff.
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Amcan Saith: Gwella Gweithdrefnau’r Cyngor i sicrhau tegwch i bawb
Beth ddywedom yr
oeddem am ei wneud
Parhau i hyrwyddo
hyfforddiant mewn
cydraddoldeb ac
amrywiaeth i’r holl staff ac,
ar gais, yn sicrhau bod yr
hyfforddiant yn cael ei
deilwra i ddiwallu
anghenion gwasanaethau
unigol.

Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)
Mae’r Awdurdod yn cynnig hyfforddiant ychwanegol yn ôl yr angen, gyda’r gofyn eleni o
gwmpas yr egwyddorion cyffredinol o sicrhau cydraddoldeb i bawb.

Maes Gweithredu: Proses gorfforaethol effeithiol wedi’i sefydlu i sicrhau bod asesu effaith yn parhau ar

draws gwasanaethau
Parhau i ddatblygu a gwella
ein proses gorfforaethol
wrth sicrhau y defnyddir dull
cyson ac effeithiol ar draws
yr awdurdod o asesu
effaith.

Fel rhan o’r broses o lunio cyllideb 2018/19, gofynnwyd i’r gwasanaethau cynnal asesiad
effaith cychwynnol o’i cynigion hynny y byddai efallai’n effeithio ar y grwpiau a warchodir.
Er mwyn sicrhau cysondeb o ran ymagwedd ac atebolrwydd, fe ddefnyddiwyd templed
safonol i gynnal pob asesiad ac roedd yr asesiadau hyn ynghlwm i’r adroddiad a
gyflwynwyd i’r Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol, y Pwyllgor Gwaith a’r Cyngor Sir er eu
hystyriaeth ym mis Chwefror 2018.
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Amcan Saith: Gwella Gweithdrefnau’r Cyngor i sicrhau tegwch i bawb
Beth ddywedom yr
Beth y gwnaethom (hyd at Ragfyr 2018)
oeddem am ei wneud
Maes Gweithredu: Gweithdrefnau ac arferion yn eu lle fel bod gwasanaethau sydd wedi eu caffael yn

cwrdd ag ymrwymiadau a disgwyliadau’r awdurdod ynghylch cydraddoldeb
Sicrhau bod pob tendr yn
cynnwys cwestiwn sy’n gofyn
p’un a oes gan y sawl sy’n
cyflwyno tendr Bolisi
Cydraddoldeb ac Amrywiaeth
a’u bod yn cydymffurfio â
Deddf Cydraddoldeb 2010 –
bydd hyn yn ofyniad a fydd yn
penderfynu a fyddant yn
pasio/methu.

Cwestiwn gorfodol wedi’i gynnwys o ran pasio/methu mewn perthynas â’r Ddeddf
Cydraddoldeb 2010, fel rhan o bob tendr a hysbysebir ar safle ‘GwerthwchiGymru’.
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BWLCH CYFLOG RHWNG Y
RHYWIAU 2018

Yn ôl y gyfraith, mae’n ofynnol i Gyngor Sir Ynys Môn (CSYM) gyhoeddi adroddiad
blynyddol ar y bwlch cyflog rhywiol. Ar gyfer y dyddiad adrodd cipolwg o 31 Mawrth
2018, sy’n cynnwys holl weithwyr y Cyngor, ac eithrio’r rhai a gyflogir mewn ysgolion,
mae’r canlyniadau fel a ganlyn: Y bwlch cyflog cyfartalog rhwng y ddau ryw ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn yw
10.2%
 Y bwlch cyflog canolrifol rhwng y rhywiau ar gyfer Cyngor Sir Ynys Môn yw
11.1%
Gan nad yw CSYM yn talu bonws i'w weithwyr, nid yw unrhyw ddangosyddion bwlch
bonws rhyw yn berthnasol.
Beth yw achosion sylfaenol bwlch cyflog rhyw Cyngor Sir Ynys Môn?
Mae CSYM wedi ymrwymo i'r egwyddor o gyfle cyfartal a thriniaeth gyfartal i bob
gweithiwr. Mae ganddo bolisi clir o dalu gweithwyr yn gyfartal am yr un gwaith neu
waith cyfatebol, gwaeth beth fo'u rhyw ac mae'n gwerthuso swyddi a graddau cyflog
fel bo'r angen er mwyn sicrhau strwythur teg. Felly, mae CSYM yn hyderus nad yw ei
fwlch cyflog rhwng y rhywiau yn deillio o dalu dynion a merched yn wahanol i'r un
gwaith neu waith cyfatebol ac mae'r bwlch cyflog cyfartalog rhyw, sef 10.2%, yn is
na'r cyfartaledd cenedlaethol o 17.1% ac yn well na chanlyniad 2017.
Mae bwlch cyflog rhyw CSYM yn ganlyniad i'r swyddi y mae dynion a merched yn
gweithio o fewn y sefydliad a'r cyflogau y mae'r swyddi hyn yn eu denu. Ar draws
economi'r DU gyfan, mae dynion yn fwy tebygol na menywod o fod mewn swyddi
uwch, tra bo menywod yn fwy tebygol o fod mewn swyddi rheng flaen ar ben isaf y
sefydliad. Mae menywod hefyd yn fwy tebygol na dynion i gael seibiant o'r gwaith
sydd wedi effeithio ar eu dilyniant gyrfa, er enghraifft i ddwyn plant i fyny. Maent
hefyd yn fwy tebygol o weithio'n rhan-amser, ac mae llawer o'r swyddi sydd ar gael
ledled y DU yn rhan-amser yn cael eu talu'n gymharol isel.
Adlewyrchir y patrwm cenedlaethol hwn yng nghyfansoddiad gweithlu CSYM, lle
mae mwyafrif ei weithwyr yn fenywod (75%), ac mae cyfran helaeth o’r rhain yn
gweithio oriau rhan amser mewn swyddi sy’n cael lefel is o dâl, megis gofal
cymdeithasol rheng flaen, glanhau, ac ati. Dylid nodi bod CSYM wedi allanoli llawer
o wasanaethau traddodiadol gwrywaidd, ee, casglu gwastraff, ac nad oes ganddo
weithlu gweithredwyr priffyrdd.
Gall ffactorau eraill effeithio ar fwlch cyflog rhwng y rhywiau hefyd. Er enghraifft,
cynlluniau aberthu cyflog - gan fod cyfranogiad merched mewn rhai cynlluniau, ee
talebau gofal plant, yn uwch ymhlith poblogaeth fenywaidd y Cyngor, bydd hyn yn
lleihau cyflog perthnasol y gweithiwr at ddibenion cyfrifo cyflogau rhyw.
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Atodiad 2
Sut mae bwlch cyflog rhyw CSYM yn cymharu â sefydliadau eraill?
Mae gan y mwyafrif helaeth o sefydliadau bwlch cyflog rhwng y rhywiau. Mae bwlch
cyflog cyfartalog CSYM o 10.2% yn is na chyfartaledd y DU ar gyfer yr economi
gyfan o 17.1% (ONS 2018).
Beth mae IOACC yn ei wneud i fynd i'r afael â'i bwlch cyflog rhwng y rhywiau?
Er bod y bwlch cyflog rhwng y ddau ryw yn is na'r cyfartaledd cenedlaethol, ac yn
well na 2017, mae CSYM yn parhau i fod yn ymrwymedig i leihau'r bwlch hwn. Hyd
yma, mae'r camau a gymerwyd gan CSYM i hyrwyddo amrywiaeth rhyw ymhob
maes o'i gweithlu yn cynnwys: o Creu sail dystiolaeth i nodi rhwystrau i gydraddoldeb rhywiol a hysbysu
blaenoriaethau ar gyfer gweithredu, monitro meysydd fel cyfrannau dynion a
menywod sy'n gwneud cais am swyddi, yn cael eu recriwtio a chael
hyrwyddiadau; niferoedd dynion a merched ym mhob rôl a band cyflog a chymryd
trefniadau gweithio hyblyg yn ôl rhyw a lefel.
o Adolygu ei bolisïau gweithio hyblyg a pholisïau eraill sy'n gyfeillgar i'r
teulu.
o Adolygu ei strategaethau recriwtio a sefydlu dulliau gwahanol i ddenu
talent.
o Cynhyrchu Adroddiad Tal Cyfartal yn rheolaidd
Ni fydd unrhyw un o'r mentrau hyn, ar eu pen eu hunain, yn dileu'r bwlch cyflog
rhwng y rhywiau - a gall fod sawl blwyddyn cyn i ni weld effaith sylweddol. Fodd
bynnag, ac o bosib o ganlyniad i rai o’r mesurau uchod, mae’r Awdurdod yn falch
bod ei Bwlch Cyflog Rhyw wedi culhau yn 2018 ac yn ymrwymo i barhau i adrodd yn
flynyddol ar yr hyn y mae'n ei wneud i leihau'r bwlch cyflog rhwng y rhywiau ac
unrhyw gynnydd pellach y mae'n ei wneud.
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DYFODOL PENDERFYNIADAU GWEITHREDOL
Yn gyfrifol
1

2

Ariannol
1.1 Monitro’r Gyllideb

Pwyllgor Gwaith

1.2 Monitro Rheoli Trysorlys

Pwyllgor Gwaith

1.3 Dileu Dyledion

Swyddog Adran 151 a’r
Aelod Portffolio Cyllid i
gymeradwyo

1.4 Trosglwyddo Arian

(1) hyd at £5k * –
Cyfarwyddwr
Coprfforaethol Cyllid
(2) £5k + Cyfarwyddwr
Corfforaethol Cyllid a’r
Aelod Portffolio ar gyfer
Cyllid

1.5 Talu grantiau dewisol

Aelod Portffolio’r
Gwasanaeth ond mewn
achosion lle nad yw’r
grantiau’n benodol i
wasanaeth, Aelod
Portffolio’r Gwasanaeth
a’r Aelod Portffolio
Cyllid

1.6 Gweithio mewn Partneriaeth (cymeradwyo
cyllid/trefniadau partneriaethol/amrywiadau o bwys)

Aelod Portffolio’r
Gwasanaeth a, lle mae
hynny’n briodol, yr
Aelod Portffolio Cyllid

1.7 Pennu ffioedd, taliadau, rhenti

Aelod Portffolio’r
Gwasanaeth a’r Aelod
Portffolio Cyllid ac
eithrio yn achos pennu
rhenti tai sy’n fater i’r
Pwyllgor Gwaith yn ei
gyfanrwydd.

1.8 Dyrannu cyllid/Grant Cymell Perfformiad/Cyfleon
Newydd/Adfer

Pwyllgor Gwaith

Iawndal/taliadau ex gratia

Rheolwr Gwasanaethau
Cyfreithiol a’r Pennaeth
Gwasanaeth

- Yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor Gwaith yn Ebrill 2006
- Bydd yn golygu cynyddu’r cyfyngiad yn y Cyfansoddiad o £2,500 i £5,000

3

Eithriadau i Bolisi (e.e. Grantiau Tai / mânddaliadau/trosglwyddo asedau / prydlesau ac ati)

Aelod Portffolio’r
Gwasanaeth a’r Aelod
Portffolio Cyllid

4

Y sawl yr ymgynghorir â nhw mewn perthynas â
newidiadau i’r Cyfansoddiad

Pwyllgor Gwaith

5

Contractau

Aelod Portffolio’r
Gwasanaeth a, lle mae
hynny’n briodol, yr
Aelod Portffolio Cyllid

6

Cymeradwyo cynlluniau, polisïau, strategaethau ac ati Aelod Portffolio’r
Gwasanaeth gydag
sydd ddim wedi eu neilltuo fel cyfrifoldeb i’r Cyngor
eithriadau y cytunir
llawn
arnynt

7

CCA

Pwyllgor Gwaith

8

Ymateb i Ymgynghori

Aelod Portffolio’r
Gwasanaeth ac eithrio
lle mae’r mater wedi ei
ddirprwyo i swyddog i
ymateb mewn
perthynas â materion
technegol /proffesiynol

9

Penodiadau i gyrff allanol

Yr Arweinydd mewn
ymgynghoriad gydag
Arweinyddion Grŵp
eraill

10

Derbyn Cofnodion
10.1 Y Gynghrair Iechyd

Pwyllgor Gwaith

10.2 Partneriaeth Diogelwch Cymunedol

Pwyllgor Gwaith

10.3 Panel Rhiant Corfforaethol

Pwyllgor Gwaith

10.4 Bwrdd Gwasanaeth Lleol

Pwyllgor Gwaith

10.5 Pwyllgor Cyswllt y Sector Gwirfoddol

Pwyllgor Gwaith

11

Ymgynghori ar y Gyllideb a’i datblygu

Pwyllgor Gwaith

12

Newidiadau o bwys / toriadau i ysgolion / canolfannau
hamdden / amgueddfeydd / llyfrgelloedd

Y Pwyllgor Gwaith, yn
amodol ar y Fframwaith
Polisi

Dyfyniad o Benderfyniad Cofnodion y Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar
30 Tachwedd, 2010:GWNEUD PENDERFYNIADAU GWEITHREDOL
Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol/Swyddog Monitro - Bod yr Adroddiad ar yr
Archwiliad Llywodraethu Corfforaethol wedi nodi'r angen i'r Pwyllgor Gwaith ddatblygu cyfeiriad
mwy strategol ac i wario llai o amser ar faterion y byddai'n fwy defnyddiol i Aelodau Portffolio
ac/neu swyddogion eu penderfynu dan y trefniadau dirprwyo. Er mwyn hwyluso gweithredu ar y
mater hwn, cynhaliwyd adolygiad o gategorïau o benderfyniadau a wnaed gan y Pwyllgor Gwaith,
er mwyn nodi materion y byddai modd i'r Pwyllgor Gwaith eu dirprwyo i'w aelodau unigol ac/neu
swyddogion.
Roedd canlyniadau'r archwiliad hwnnw, a'r ymgynghori dilynol gyda'r Pwyllgor Gwaith a'r GAS
wedi eu crynhoi yn y matrics yn Atodiad A a oedd ynghlwm wrth yr adroddiad.
Os bydd y Pwyllgor Gwaith yn penderfynu derbyn yr argymhelliad, yna byddai'r trefniadau
dirprwyo a awdurdodir ganddo yn aros mewn grym hyd oni fyddai'r Pwyllgor Gwaith cyfredol, neu
unrhyw Bwyllgor Gwaith yn y dyfodol, yn ychwanegu at neu'n ddileu unrhyw un neu'r cyfan o'r
trefniadau dirprwyo.
Gallai'r Pwyllgor Gwaith wneud unrhyw drefniadau dirprwyo ychwanegol ad hoc ar unrhyw adeg.
Byddai unrhyw benderfyniadau sydd wedi cael eu dirprwyo i Aelod Portffolio ac/neu swyddog, ar
gais yr Aelod Portffolio ac/neu swyddog, yn cael ei gyfeirio'n ôl i'r Pwyllgor Gwaith benderfynu
arno os yw'r Aelod Portffolio ac/neu'r swyddog o'r farn bod angen i'r Pwyllgor Gwaith llawn
ystyried y mater, e.e. oherwydd bod y mater yn debygol o fod yn un cynhennus.
Cyfeiriodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cyfreithiol/Swyddog Monitro at eitemau 1.3 a 1.5 a
chytunwyd ar newidiadau fel y nodir nhw yn yr argymhelliad isod:

PENDERFYNWYD:

Cytuno, mewn egwyddor, i'r newidiadau a argymhellir yn y Matrics yn Atodiad A yr
adroddiad



Codi'r lefel lle bydd y Cyfarwyddwr Corfforaethol (Cyllid) yn gallu cymeradwyo dileu
dyledion o £2,500 i £5,000.



Y dylai penderfyniad y Pwyllgor Gwaith yn Ebrill 2006 aros fel :"yn unol â Rheol Gweithdrefn contractau 4.8.4.9 (ix) fod y Pwyllgor Gwaith yn pennu
uchafswm y bydd modd i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol (Cyllid) ddileu heb awdurdod
pellach, symiau unigol sy'n is na'r uchafswm:dim uchafswm pan fo'r dyledwr yn fethdalwr; neu pan fo'r dyledwr yn gwmni a
ddiddymwyd; neu pan fo'r ddyled wedi cael ei dileu gan lys; neu pan fo'r dyledwr wedi
ei garcharu yng nghyswllt y ddyled".



y dylai'r geiriad yn 1.5 (talu grantiau dewisol) ddarllen:'Dylai'r Aelod Portffolio ar gyfer y gwasanaeth wneud y penderfyniad, ond onid yw grant
yn benodol i'r gwasanaeth, yna bydd yr Aelod Portffolio Cyllid yn gwneud y
penderfyniad'.

