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A – Argymhelliad/Argymhellion a Rheswm/Rhesymau 

 
Argymhellion  
 
1. Cymeradwyo a chefnogi Cynllun Adfywio Economaidd Gogledd Ynys Môn  
 
2. Dirprwyo i’r Cyfarwyddwr Lle a Llesiant Cymunedol a Deilydd Portffolio yr 

awdurdod i:  
a) diweddaru’r cynllun yn unol â hynny; 
b) gwneud ceisiadau am gyllid, derbyn cynigion cyllid, a dyfarnu cyllid ar 

gyfer prosiectau fydd yn cefnogi’r gwaith o gyflawni’r cynllun, yn amodol ar 
gytundeb gan y Pennaeth Cyllid.  

 
3. Adrodd ar gynnydd i'r Pwyllgor Gwaith â'r Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac 

Adfywio yn flynyddol.  
 

1.0 Cynllun ar gyfer Gogledd Ynys Môn  
 
Mae Cynllun Lle Gogledd Cymru wedi ei lunio fel canlyniad uniongyrchol i’r ymatebion a 
gafwyd gan aelodau’r cyhoedd ar sail eu blaenoriaethau ar gyfer adfywio’r ardal. Amcan y 
cynllun yw darparu cyfeiriad teithio clir a darparu platfform i sicrhau swyddi, buddsoddiad a 
chyfleoedd cynaliadwy i ardal Gogledd Cymru.  
 
Cynhaliwyd proses ymgynghori gychwynnol gyda’r cyhoedd a rhanddeiliaid dros haf 2018 
er mwyn adnabod barn, problemau, syniadau a blaenoriaethau. O ganlyniad i’r broses hon, 
cafwyd dros 600 o ymatebion a ddangosodd fod pobl leol yn poeni am ddyfodol eu hardal, 
ac yn awyddus i weld rhywbeth yn cael ei wneud i’w gwella. Paratowyd adroddiad yn 
crynhoi’r ymatebion hyn.  
 
Cyhoeddwyd y cynllun drafft yn Ebrill 2019 a cynhaliwyd proses ymgynghori gyda’r 

mailto:Tudurjones@ynysmon.gov.uk


SWYDDOGOL 

  Tud 2 o 4 

cyhoedd a rhanddeiliaid yn ystod Mai/ Mehefin 2019. Arweiniodd y broses hon at 48 o 
ymatebion, a oedd yn hynod gefnogol o’r cynllun a’i gynnwys. Paratowyd adroddiad yn 
crynhoi’r ymatebion hyn hefyd, a chafodd nifer o newidiadau eu gwneud i’r drafft mewn 
ymateb.  Mae’r Cyngor Sir hefyd yn y broses o ymgymryd â’i weithgareddau Cynllunio Lle 
ei hun ac mae cydnabyddiaeth o’r synergedd a'r aliniad rhwng y ddwy weithgaredd.    
 
Bydd Swyddogion y Cyngor Sir, mewn cydweithrediad â phartneriaid a rhanddeiliaid, nawr 
yn dechrau blaenoriaethu’r gweithgareddau allweddol uniongyrchol i sicrhau cyfleoedd ar 
gyfer swyddi, twf a buddsoddiad yng Ngogledd Ynys Môn.  
 
2.0 Cefndir  

 
Mae’r newyddion fod Hitachi wedi gohirio prosiect Wylfa Newydd a chau ffatri Rehau yn 
Amlwch wedi bod yn ergyd ddifrifol i’r rhagolygon economaidd a’r cymunedau’n 
uniongyrchol, sy’n ychwanegol at yr effeithiau mawr sydd i’w disgwyl wrth ddatgomisiynu 
gorsaf bŵer Wylfa. Sefydlwyd Grŵp Tasg dan arweiniad Llywodraeth Cymru er mwyn 
mynd i’r afael â chanlyniad uniongyrchol y cyhoeddiadau hyn, gan gynnwys 
gweithgareddau arbennig ar gyfer ymateb i’r diswyddiadau.  
 
Dangosodd asesiad ar effaith economaidd safleoedd Magnox ar gyfer yr Awdurdod 
Datgomisiynu Niwclear (ADN) yn 2018, fod gorsaf bŵer Wylfa wedi cyfrannu 503 o swyddi 
yn ogystal â gwneud cyfraniad Gwerth Ychwanegol Gros oddeutu £37M i economi Ynys 
Môn (Magnox Sites). Mae’r adroddiad yn dangos yn glir mai o’r holl safloedd Magnox a 
fydd yn cau, Wylfa fydd yn cael yr effaith economaidd leol fwyaf andwyol nag unrhyw safle 
arall yn y DU, ac mae’n amlwg y bydd yr effeithiau hyn i’w teimlo fwyaf yng Ngogledd 
Cymru.  
 
Fel rhan o’r broses cynllunio ar gyfer Wylfa Newydd, paratowyd Papur Pwnc arbennig ar 
gyfer Gogledd Ynys Môn, ac fe’i cymeradwywyd gan y Cyngor Llawn fel rhan o Ganllawiau 
Cynllunio Atodol Wylfa Newydd. Diffinnir Gogledd Ynys Môn yn y Papur Pwnc (a defnyddir 
yr un diffiniad yn y cynllun hefyd) fel un sy’n cynnwys cymunedau Llanbadrig, Amlwch, 
Mechell, Llaneilian, Moelfre, Llanerchymedd a Llanfaethlu. Mae’r Papur Pwnc yn cynnwys 
gwybodaeth gefndirol eang am yr ardal.  
 
3.0 Cyllid er mwyn Cyflawni’r Cynllun  
 
Er gwaethaf yr effeithiau difrifol, mae adnoddau’r Cyngor Sir yn parhau i fod yn gyfyngedig. 
Datblygwyd cais am gyllid allanol, er mwyn sicrhau cefnogaeth allanol ychwanegol gan 
gronfa economaidd-gymdeithasol yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear. Gan gydnabod 
effeithiau cyhoeddiadau Hitachi a Rehau, cyhoeddodd yr ADN gefnogaeth ariannol o 
£495,000 yn gymorth i ddatblygu Cynllun Adfywio Economaidd Gogledd Ynys Môn y 
Cyngor Sir a chefnogi’r ymgyrch i greu mwy o gyfleoedd economaidd newydd ar yr ynys 
(NDA). Mae graddfa ac arwyddocâd y buddsoddiad gan ADN a’u parodrwydd i 
gydweithredu’n gyflym ac effeithlon yn haeddu cydnabyddiaeth a gwerthfawrogiad.  
 
Pwrpas yr arian hwn fydd i ddatblygu ymhellach a symud ymlaen i’r camau nesaf o ran rhai 

https://assets.publishing.service.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/725779/Economic_Impact_Assessment_of_Magnox_Sites_-_13-07-18_STC.pdf
https://www.gov.uk/government/news/nda-pledges-495000-to-aid-north-anglesey-economic-regeneration-plan
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o’r cysyniadau a syniadau sydd yn y cynllun. Nid yw cyllid yr ADN yn cynnwys cost 
cyflogaeth swyddogion ac mae rhywfaint o amser staff adfywio craidd sydd wedi eu 
hariannu gan refeniw yn ofynnol hefyd, er mwyn rheoli Cynllun Gogledd Ynys Môn a 
gweithgareddau cyllido’r ADN, ac mae hyn i’w gyfrif fel arian cyfatebol.  
 
Bydd swyddogion yn sicrhau nad yw’r cyllid gan yr ADN yn cael ei ddarparu ar ei ben ei 
hun, a’i fod yn ychwanegu gwerth ac yn ategu gweithgareddau eraill er mwyn creu más 
critigol o fuddsoddiad yn  ardal Gogledd Môn.  
 
Bydd y gwaith yn cyd-fynd â gweithgareddau eraill yn yr ardal a fydd yn ategu ac yn 
ychwanegu at werth cynllun. Mae’r rhain yn cynnwys cynllun Arfor, cynigion ar gyfer 
prosiectau amgylcheddol trwy gyllid Enraw / SMS, a gwaith sy’n cael ei gyflawni ar lawr 
gwlad gan grwpiau fel Caru Amlwch a Cemaes CIC.  
 
Mae cyfleoedd ar gyfer sicrhau cyllid gan ffynonellau eraill yn/ am gael eu harchwilio hefyd, 
gan gynnwys yn benodol y posibilrwydd o gyllid gan Lywodraeth Cymru ar gyfer prosiectau 
allweddol yn yr ardal.  
 
Ar adeg ysgrifennu’r adroddiad hwn, mae nifer o grwpiau ac unigolion wedi cysylltu â’r 
Gwasanaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd yn gofyn am gyllid ar gyfer eu 
prosiectau / syniadau. Mae’r ceisiadau hyn am symiau sylweddol o arian. Risg amlwg yw y 
bydd y Cyngor Sir yn cael nifer sylweddol o geisiadau am gyllid nad ydynt yn cyd-fynd ag 
amcanion yr NDA ac y bydd nifer o grwpiau yn siomedig ac yn flin o gael eu gwrthod. Bydd 
camau’n cael eu cymryd, lle bo hynny’n bosibl, i gynghori sefydliadau allanol am sut ac yn 
lle y gallant geisio am gymorth o ffynonellau eraill.      
 
Rhaid nodi hefyd na ddylai’r cynllun ei hun ond ffurfio un rhan fechan o strategaeth 
gyffredinol ar gyfer adfywio ac ailddatblygu ar gyfer ardal Gogledd Môn mewn 
cydweithrediad â phartneriaid a rhanddeiliaid.  
 
B – Pa opsiynau eraill wnaethoch chi eu hystyried a beth oedd eich rhesymau dros eu 

gwrthod ac/neu ddewis yr opsiwn hwn?  

Nid yw’r cynllun wedi ei gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith. Fodd bynnag, rydym o’r farn 
fod y cynllun yn haeddu cydnabyddiaeth yn enwedig yn yr hinsawdd economaidd-
gymdeithasol bresennol a bod y Gwasanaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd wedi 
sicrhau cyllid sylweddol yn ddiweddar.  
C – Am ba reswm y mae hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

Mae’r mater yn haeddu ardystiadau a chymeradwyaeth y weithrediaeth, gan fod adfywio 
Gogledd Ynys Môn yn hanfodol bwysig i’r Cyngor Sir. Bydd hyn hefyd yn darparu 
cysondeb a thryloywder llawn gyda phenderfyniadau blaenorol.  
CH – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson â’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor llawn? 

Ydy  
 
D – A yw’r penderfyniad hwn o fewn y gyllideb a gymeradwywyd gan y Cyngor? 

Ydy   
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DD – Gyda phwy wnaethoch chi ymgynghori?  Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dim 
Arweinyddiaeth (UDA) 
(mandadol) 

Sylwadau mewn perthynas â sicrhau bod 
cynlluniau ar gyfer Ward Twrcelyn yn cael eu 
cydnabod a'u canmol rhwng y gweithgareddau; 
sicrhau bod lledaenu prosiectau ar draws ardal 
Gogledd Ynys Môn yn ddiduedd ac yn 
wrthrychol. 

2 

 

Cyllid / Adran 151 
(mandadol) 

Dim sylwadau penodol heblaw'r uchod. 

 
3 Cyfreithiol / Swyddog Monitro 

(mandadol)  
 

Risgiau – gallai gormod o geisiadau lethu'r 
Gronfa; angen sicrhau bod 'lledaeniad' cyllid yn 
deg ac yn gyson ar draws ardal. 

4 Adnoddau Dynol (AD)  

5 Eiddo  

6 Technoleg Gwybodaeth Cyfathrebu 
(TGCh) 

 

7 Caffael  

8 Sgriwtini   

8 Aelodau Lleol  

9 Unrhyw gyrff allanol eraill  

E – Risgiau ac unrhyw gamau lliniaru (os yn berthnasol)  

1 Economaidd  

2 Gwrthdlodi  

3 Trosedd ac Anhrefn  

4 Amgylcheddol  

5 Cydraddoldebau  

6 Cytundebau Canlyniad  

7 Arall  

 

F - Atodiadau: 

Cynllun Adfywio Economaidd Gogledd Ynys Môn (Medi 2019)  
 
 

FF - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr Adroddiad am unrhyw 

wybodaeth bellach): 

Adroddiad ar yr Ymateb i’r Arolwg Ymgynghori ynghylch Cynllun Adfywio Economaidd 
Gogledd Ynys Môn  
 



Cynllun Adfywio Economaidd
Gogledd Ynys Môn

Gorffennaf 2019

Fersiwn diwygiedig
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Paratowyd gan Wood ar ran                                               
Cyngor Sir Ynys Môn

Gorffennaf 2019 Harbwr Porth Almwch
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Rhagair
Mae'r newyddion am benderfyniad Hitachi i atal 
cynllun Wylfa Newydd a'r newydd y gallai ffatri Rehau 
gau wedi bod yn glec difrifol i ragolygon economaidd  
cymunedau Gogledd Ynys Môn, gan ychwanegu at 
effeithiau sylweddol disgwyliedig datgomisiynu gorsaf 
bŵer Wylfa. Mae Tasglu bellach wedi'i chreu i fynd i'r 
afael yn syth ar ôl y cyhoeddiadau hyn, gan gynnwys 
gweithgareddau ymateb i ddiswyddiadau.

Mae'r cyhoeddiadau hyn wedi atgyfnerthu'r angen am 
raglen weithredu i ddiwallu anghenion Gogledd Ynys 
Môn. Denodd yr ymgynghoriad cyhoeddus cyntaf  yn 
2018 dros 600 o ymatebion yn dangos fod pobl leol 
yn pryderu am ddyfodol eu hardal, ac yn awyddus i 
weld rhywbeth yn cael ei wneud i'w wella. Yn dilyn 
datblygiadau diweddar, mae lefel yr angen a'r pryder 
yn llawer mwy difrifol.

Mae'r fersiwn diwygiedig yma o'r cynllun yn 
adlewyrchu cynnwys tua 50 o ymatebion a 
dderbynwyd yn ein ail ymgynghoriad, oedd yn gofyn 
am sylwadau ar y cynllun drafft. 

Mae'r ddogfen yma yn nodi ystod eang o fesurau 
arfaethedig a allai fod o fudd i'r ardal yn y tymor byr, 
canolig a hirdymor. Mae rhai o'r rhain yn syniadau 
sy'n gofyn am waith pellach, ac efallai na fydd rhai yn 
ymarferol yn y pen draw. Mae'r rhan fwyaf yn dibynnu 
ar sicrhau cyllid buddsoddi cyhoeddus a / neu breifat, 

ac ni fydd hyn bob amser yn cael ei wireddu. Nid 
yw'r ddogfen yn berffaith, ond mae'n fan cychwyn 
a datganiad o fwriad i fynd i'r afael â'r anghenion 
a'rcyfleoedd sy'n bodoli, a dylai helpu yn y broses o 
geisio denu grantiau a buddsoddiad.

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi paratoi'r cynllun, 
ond bydd cyflawni nodau a chynigion y cynllun yn 
gofyn am berchnogaeth a gweithredu gan ystod 
eang o bartneriaid. Mae angen i'r rhain gynnwys cyrff 
cyhoeddus eraill, cyllidwyr, sefydliadau lleol, grwpiau 
cymunedol, busnesau, datblygwyr ac eraill.

Cyng. Llinos Medi

Arweinydd, Cyngor Sir Ynys Môn
Aelod dros ward Talybolion

Llinos Medi
Arweinydd

Cyngor Sir ynys Môn

Cynllun Adfywio Economaidd Gogledd Ynys Môn
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1. Amser heriol i Ogledd Ynys Môn
Amser tyngedfennol i Ogledd        
Ynys Môn
Gorsaf Bŵer bresennol yr Wylfa fu’r prif gyflogwr 
yng Ngogledd Ynys Môn am sawl degawd, yn 
cyflogi cannoedd o bobl yn uniongyrchol ac yn 
anuniongyrchol. Mae’r orsaf bellach yn dechrau ar ei 
chyfnod datgomisiynu, a disgwylir y bydd y niferoedd a 
gyflogir yn lleihau’n sylweddol dros amser.

Amgcangyfrifwyd yn Mehefin 2018 bod Wylfa yn 
cefnogi 630 o swyddi ar Ynys Mon a chyfranu £32m 
i GVA blynyddol y sir. Bydd colli’r cyfraniad yma dros 
amser yn cael effeithiau lleol sylweddol iawn.

Gwnaed llawer o waith i gynllunio gorsaf bŵer 
newydd, Wylfa Newydd, yn ei lle, gobeithir bydd yn 
darparu cyflogaeth hirdymor y mae ei gwir angen ar 
gyfer yr ardal i gymryd lle’r swyddi a gollir yn yr orsaf 
bŵer bresennol. Yn anffodus, cafwyd cyhoeddiad gan 

Hitachi yn Ionawr 2019, bod y gwaith o ran gyrru’r 
prosiect hwn yn ei flaen wedi’i atal, ac mae cryn 
ansicrwydd bellach o ran p’un a fydd yn digwydd 
ai peidio. Byddai Wylfa Newydd yn cynhyrchu 850 
swyddi o ansawdd am gyfnod o 60 mlynedd, ac 
yn brosiect 100 mlynedd trwy cyfnod adeiladu, 
gweithredu a datgomisynnu.

Cafwyd cyhoeddiad yn Ionawr 2019 hefyd bod 
ail gyflogwr mwyaf Gogledd Ynys Môn, Rehau, 
yn ymgynghori ynghylch cynnig i gau ei ffatri 
gweithgynhyrchu yn Amlwch, a bydd tua 100 o swyddi 
yn cael eu colli erbyn diwedd 2019.

Mae’r Cyngor Sir a rhanddeiliaid lleol eraill bellach yn 
pryderu’n ddifrifol ynghylch y gobeithion economaidd 
ar gyfer Gogledd Ynys Môn, a cheir galwadau i 
weithredu i fynd i’r afael â sefyllfa sydd yn amlwg yn 
un dyngedfennol.

Cynllun Gweithredu ar gyfer   
Gogledd Ynys Môn
Mae’n amlwg fod angen mynd i’r afael â’r heriau 
economaidd sy’n wynebu’r ardal, a sicrhau ffyniant 
a llesiant hirdymor ardal Gogledd Ynys Môn. Mae’r 
Cyngor Sir yn cydnabod bod angen strategaeth 
gydlynol i helpu i greu cyfleoedd ar gyfer swyddi a 
buddsoddiad cynaliadwy, ac mae felly wedi paratoi’r 
fersiwn drafft hwn o Gynllun Adfywio Gogledd Ynys 
Môn. 

Mae’r Cynllun Adfywio’n nodi nifer o gynigion o ran 
camau gweithredu a buddsoddiad yng Ngogledd 
Ynys Môn, i helpu’r ardal i ymateb i’r cyhoeddiadau 
diweddar, ac i wthio adfywiad economaidd yn ei flaen 
ar draws yr ardal hyd at 2026. Mae hyn yn cyd-fynd 
â chyfnod Cynllun Statudol Datblygu Lleol ar y Cyd 
Ynys Môn a Gwynedd (CDLl ar y Cyd), y mae’r 
cynllun hwn yn gyson ag ef. 

Nod y Cynllun Adfywio yw darparu strategaeth glir 
a fydd - yn dilyn ei gweithredu a chynnydd pellach 
dros y blynyddoedd i ddod - yn cyflawni gwelliannau 
sylweddol i lesiant yr ardal ac yn cyflawni buddion 
parhaol.

Safle	Wylfa	a	cynllun	Wylfa	Newydd

Ffatri Rehau yn Amlwch

Cynllun Adfywio Economaidd Gogledd Ynys Môn
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2. Nod y Cynllun Adfywio
Mae’r Cynllun Adfywio’n nodi’r : 

zz  Materion allweddol sy’n effeithio ar Ogledd Ynys 
Môn fel y nodwyd gan y gymuned

zz Gweledigaeth ar gyfer Gogledd Ynys Môn

zz Pum Thema Flaenoriaeth ar gyfer adfywio; ac

zz Ystod o brosiectau adfywio a nodwyd yn lleol

Mae’r Cynllun Adfywio’n nodi Gweledigaeth ar gyfer 
ardal Gogledd Ynys Môn ac yn nodi pum Thema 
Flaenoriaeth o ran buddsoddiad gan y Cyngor Sir, ei 
bartneriaid a gan Lywodraeth Cymru. Bydd y Cynllun 
Adfywio’n llywio gwaith partneriaeth yn yr ardal drwy 
hoelio sylw ar brosiectau gwirioneddol a allai ddod 
â buddion economaidd i Ogledd Ynys Môn, i helpu i 
gwrdd â’r heriau a all godi drwy ddatgomisiynu Wylfa 
A, y posibilrwydd o gau Rehau, ac i elwa ar safle Wylfa.

Mae’r Cynllun Adfywio’n darparu fframwaith i helpu 
i arwain penderfyniadau o ran buddsoddi a chyfeirio 
partneriaid at y blaenoriaethau ar gyfer yr ardal hyd 
at 2026. Cefnogir y Cynllun Adfywio gan Gynllun 
Gweithredu (Atodiad ar wahân). Mae’r Cynllun 

Gweithredu’n nodi’r prosiectau penodol sydd i’w 
cyflawni a bydd yn cael ei ddiweddaru’n rheolaidd 
i sicrhau y gellir adrodd ar gynnydd y prosiectau, ac 
unrhyw brosiectau newydd sy’n cyflawni yn erbyn y 
Themâu Blaenoriaeth.

Gweledigaeth ar gyfer Gogledd     
Ynys Môn

Erbyn 2026:     

Bydd Gogledd Ynys Môn wedi datblygu gwell 
cyfleoedd o ran tai a chyflogaeth ac isadeiledd 
ategol sy’n gwneud y gorau o’i amgylchedd naturiol, 
hanesyddol ac adeiledig, yn ategu cymeriad yr ardal ac 
yn hybu llesiant, cydlyniant cymunedol, iaith Gymraeg 
ac ansawdd bywyd. Bydd yr ardal yn lle deniadol i fyw, 
gweithio ac ymweld â hi.         

Fel y brif ardal drefol, bydd Amlwch wedi gwella ei rôl 
fel lleoliad allweddol ar gyfer masnach a	chyfleoedd	
cyflogaeth	yng	Ngogledd	Ynys	Môn.	Bydd ei rôl fel 
cyrchfan i ymwelwr wedi ei gwella.

Ymgynghori ar y cynllun hwn
Bu'r Cynllun Adfywio drafft yn destun ymgynghori 
gyda rhanddeiliaid a’r cyhoedd yn y cyfnod Ebrill - 
Mehifin 2019. Mae adroddiad ar y broses ymgynghori 
wedi ei baratoi, a dyma'r fersiwn terfynol o’r Cynllun 
Adfywio ar gyfer ei fabwysiadu.

Ardal Gogledd Môn

Wardiau Etholiadaol

Cynllun Adfywio Economaidd Gogledd Ynys Môn
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3. Ymgynghori: Beth ddywedoch chi wrthym

Mae’r Cynllun Adfywio wedi’i lywio gan yr ymgynghoriad â’r gymuned a rhanddeiliaid allweddol. Ymgymerwyd ag ymgynghoriad cychwynnol yn ystod Mehefin a 
Gorffennaf 2018, ochr yn ochr ag ymarfer ‘Llunio Lle’ y Cyngor Sir ar gyfer Ward Twrcelyn. Ceir adroddiad am yr ymgynghoriad a’r ymatebion a dderbyniwyd yng 
Nghynllun Adfywio Amlwch a Gogledd Ynys Môn - Adroddiad ar Ganlyniadau'r Arolwg Ymgynghori. Ymhlith y canfyddiadau:

Teimlodd llawer o’r 
ymatebwyr bod yr 
ymdeimlad cryf o 
gymuned yn gryfder 
allweddol yng 
Ngogledd Ynys Môn.

Mae canol tref 
Amlwch, hen safle 
Octel, safle Shell 
gynt yn Rhosgoch, a 
stad ddiwydiannol 
Amlwch yn darparu 
cyfleoedd ar gyfer 
buddsoddiad 
economaidd o fewn 
ardal Amlwch.

Mae’r ardal arfordirol, 
y traethau a’r 
llwybr arfordirol yn 
nodweddion cryf o 
ran yr amgylchedd 
a hamdden yn ardal 
Gogledd Ynys Môn. 

Nodwyd datblygu 
atyniadau i dwristiaid 
a llety i ymwelwyr, y 
cynnig manwerthu 
ac adfer llinell 
reilffordd Amlwch, 
fel cyfleoedd i 
helpu’r ardal i ffynnu. 
Roedd cynlluniau 
a allai fanteisio ar 
fuddsoddiad yn 
cynnwys Mynydd 
Parys a Phorth 
Amlwch.

Cydnabuwyd bod 
isadeiledd ffyrdd a 
chysylltiadau cludiant 
gwael, ardaloedd 
anneniadol a diffyg 
cyflogaeth addas yn 
atal buddsoddiad, tra 
bo llawer yn meddwl 
y gallai’r Cyngor 
Sir a Llywodraeth 
Cymru wneud mwy i 
gefnogi’r ardal.                     

Roedd yr ymatebion 
yn awgrymu bod 
hybu cyfleoedd 
o ran twristiaeth 
a manwerthu, 
cynyddu cyfleoedd 
cyflogaeth, cefnogi 
busnesau newydd 
a phresennol, ac 
ailddatblygu canol 
tref Amlwch yn brif 
flaenoriaethau ar 
gyfer yr ardal.

Yn dilyn ymgynghori, mae Pum Thema Flaenoriaeth wedi’u datblygu ar gyfer buddsoddi yn ardal Gogledd Ynys Môn, a nodwyd sawl prosiect ar gyfer eu cynnwys yn y 
Cynllun Adfywio hwn.

“Ysbryd cymunedol cryf”

“Ardal hardd, ymdeimlad da o    
gymuned. Pobl gyfeillgar”

“Datblygu ardaloedd twristiaid i 
ddenu	rhagor	o	bobl	i	mewn	i’r	
ardal”

“Treftadaeth ddiwydiannol 
unigryw”

“Gallai Amlwch wneud  
efo’i	sbriwsio’n	gyffredinol”

“Mae ar yr ardal angen swyddi o 
safon uchel i annog talent i aros / 
symud	i’r	ardal”

Cynllun Adfywio Economaidd Gogledd Ynys Môn
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4. Sut mae Gogledd Ynys Môn ar hyn o bryd?

Poblogaeth

Y Gymraeg

Cyflogaeth

Yr amgylchedd naturiol 
ac adeiledig

zz Cyfanswm poblogaeth breswyl 
Gogledd Ynys Môn yw 13,474*

zz Amlwch yw’r anheddiad mwyaf 
yn yr ardal gyda phoblogaeth o 
3,789*

zz Cemaes yw’r ail fwyaf, gyda 
1,357*

zz Ceir nifer o bentrefi eraill, 
ynghyd â chlystyrau ac eiddo 
ynysig ar wahân     

zz Mae’r boblogaeth yn gymharol 
hŷn. Mae’r ystod oedran 45 
i 74 yn cyfateb i 43.4% o’r 
boblogaeth, sy’n uwch na 
chyfartaleddau Ynys Môn a 
Chymru zz Mae 60% o bobl yn gallu siarad 

Cymraeg (57% ar gyfer Ynys 
Môn yn ei chyfanrwydd)*

zz Mae gan 69% o bobl un sgil 
neu ragor yn y Gymraeg 
(70% ar gyfer Ynys Môn yn ei 
chyfanrwydd)*

zz Mae gan yr ardaloedd 
gorllewinol a chanolog ganran 
uwch o siaradwyr Cymraeg o 
gymharu â’r wardiau dwyreiniol

zz Mae 71% o’r boblogaeth yn 
economaidd weithgar (75% 
ar gyfer Ynys Môn yn ei 
chyfanrwydd)*

zz Mae 66% o’r boblogaeth mewn 
cyflogaeth (69% ar gyfer Ynys 
Môn)*

zz Mae 4% o’r boblogaeth yn       
ddi-waith**

zz Mae incymau canolrifol aelwydydd 
Gogledd Ynys Môn fel Ynys Môn 
yn ei chyfanrwydd, tua £25,000 

zz Datgomisiynu’r prif gyflogwr 
Gogledd Môn sef ngorsaf bŵer 
yr Wylfa gan effeithio ar 630 o 
swyddi 

zz Datblygiad Wylfa Newydd wedi’i 
atal gan Hitatchi. Cyfle i greu 850 
o swyddi o ansawdd mewn risg

zz Cau cyflogwr mawr arall, sef 
Rehau gan golli 100 o swyddi

zz Mwyafrif o’r arfordir wedi’i 

ddynodi’n Ardal o Harddwch 
Naturiol Eithriadol (AHNE) 
gydag rhan yn Arfordir 
Treftadaeth

zz Mae pedair ardal gadwraeth: 
Amlwch (Canol), Porth 
Amlwch, Cemaes, a 
Llanfechell

zz Mae sawl safle sydd wedi’u 
dynodi ar gyfer cadwraeth 
natur, gan gynnwys:

zz Ardal Cadwraeth Arbennig 
Bae Cemlyn (ACA)

zz Ardaloedd Gwarchodaeth 
Arbennig Gwenoliaid y Môr 
Ynys Môn (AGA) 

zz 19 Safle o Ddiddordeb 
Gwyddonol Arbennig 
(SoDdGA)*Cyfrifiad 2011

** Data Nomis 2017-2018 ar gyfer 
Ynys Môn yn ei chyfanrwydd

Incwm <£25k 
blynyddol  

Poblogaeth Hyn

60%

AHNE

zz Mae gwybodaeth am yr ardal 
yn y papur pwnc Gogledd  
Môn

ˆ
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Twristiaeth

Tirwedd ardal yr arfordir a chanddi lawer o 
draethau a golygfeydd pictiwrésg.

Porthladdoedd a cheiau gan gynnwys Porth 
Amlwch, Cemaes a Moelfre.

Llwybr Arfordirol Ynys Môn.

Melin Llynnon 
– yr unig felin 
wynt	sy’n	
gweithio yng 
Nghymru, yn 
Llanddeusant.

Atyniadau treftadaeth 
diwydiannol gan 
gynnwys Mynydd 
Parys,	safle	
mwynglawdd copr 
yn y 18fed ganrif, a 
Gwaith Brics Porth 
Wen,	Cemaes.

Din Lligwy – olion 
anheddiad Celtaidd 
ger Moelfre.

Llyn Alaw – cronfa ddwr, y llyn mwyaf ym Môn.

Mae Gogledd Ynys Môn yn 
gyrchfan boblogaidd i dwristiaid. 
Ymhlith rhai o uchafbwyntiau 
Gogledd Ynys Môn y mae:

Goleudy Trwyn Eilian – tirnod arfordirol.

ˆ
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5. Cysylltiadau gyda chynlluniau eraill a pholisïau
Nid yw’r Cynllun Adfywio yn bodoli ar wahân. Mae’n adlewyrchu, ac yn cael ei lywio, gan sawl cynllun a pholisi ar lefel genedlaethol a lleol. 

Cynllun Adfywio Economaidd  
Gogledd Mon

DeddfwriaethPolisïau Cynllunio Cynlluniau Cyngor                          
Sir Ynys Monzz Polisi Cynllunio Cenedlaethol Cymru 

(Rhif 10, 2018)

zz Polisïau Cynllunio Lleol

zf Cynllun Datblygu Ynys Mon a Gwynedd 
(2017)

zf Canllaw Cynllunio Atodol Wylfa 
Newydd (2018)

zf Papur Pwnc Gogledd Ynys Mon (2018) 

zz Cynllun Cyngor Sir Ynys Mon

zz Gweledigaeth ar gyfer 2025

zz Rhaglen Ynys Ynni

zz Cynlluniau Eraill y Cyngor e.e. Twristiaeth

Cynllunio             
Lle

Deddf	Llesiant	Cenedlaethau’r	Dyfodol									
(Cymru) (2015)

Bwrdd Uchelgais Gogledd 
Cymru
zz Gweledigaeth Twf Gogledd Cymru

Polisïau Llywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru

Cynllun Busnes NDA 
Cynllun Cymdeithasol-Economaidd Magnox

zz Stategaeth Cysylltu Digidol

zz Stategaeth Adfywio
zz LLC Ffyniant i Bawb

Cynllun Adfywio Economaidd Gogledd Ynys Môn
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6.	 Cryfderau,	heriau	a	chyfleoedd
Mae’r Cynllun Adfywio’n seiliedig ar ddealltwriaeth o’r cryfderau, yr heriau a’r cyfleoedd yng Ngogledd Ynys Môn. Cafodd y gwaith o ganfod cryfderau, heriau a 
chyfleoedd ei lywio gan ymgynghoriad a gynhaliwyd gyda chymunedau a rhanddeiliaid lleol, ynghyd â dadansoddiad o wybodaeth sylfaenol, tystiolaeth, strategaethau a 
pholisïau presennol

Cryfderau
zz Amgylchedd naturiol eithriadol, sy’n 

cynnwys llwybr arfordirol, traethau a 
golygfeydd arfordirol arbennig

zz Poblogaeth sy’n tyfu o’i gymharu â 
chymunedau eraill ym Môn

zz Mae cyfran uchel o’r cymunedau lleol yn 
siarad Cymraeg

zz Ardal sy’n ferw o hanes, diwylliant a 
threftadaeth a chanddi ymdeimlad cryf o 
gymuned

zz Mae’r amgylchedd naturiol lleol yn gryf 
a chanddo safleoedd dynodedig, gan 
gynnwys yr AHNE arfordirol

zz Ceir safleoedd sydd ar gael at ddibenion 
cyflogaeth

Heriau
zz Datgomisiynu Pwerdy Niwclear Wylfa, y 

prif gyflogwr

zz Ansicrwydd ynghylch Wylfa Newydd     

zz Y cyhoeddiad o gau Rehau erbyn diwedd 
2019

zz Cynnig manwerthu cyfyngedig

zz Cysylltiadau cludiant â’r ardal        

zz Cyflymder cyfyngedig o ran band eang

zz Mae’r boblogaeth yn gymharol hŷn gyda 
tuedd i bobl ifac symyd i ffwrdd

zz Cadw a hybu canran y boblogaeth sy’n 
siarad Cymraeg                           

zz Rhesymoli gwasanaethau a chyfleusterau    

zz Cynnal cymunedau gwledig a ffermydd 
bychain      

zz Lleoliad ymylol      

zz Diffyg atyniadau dan do

Cyfleoedd
zz Cynnig gorsaf bŵer Wylfa Newydd

zz Gall datgomisiynu Wylfa A ddarparu 
cyfleoedd          

zz Manteisio ar y Cynllun Twf ar gyfer 
Economi Gogledd Cymru

zz Elwa ar bosibiliadau’r ardal o ran 
twristiaeth    

zz Gwneud y gorau o’r ymdeimlad o 
gymuned a lle

Gogledd Ynys Môn yn gyffredinol:
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Drafft Ymgynghori Tudalen  10



Cryfderau
zz Mae Amlwch wedi’i nodi fel un o’r prif 

leoliadau ar gyfer datblygiadau newydd ym 
Môn yn y CDLl

zz Ceir nifer o wasanaethau a chyfleusterau o 
fewn y dref      

zz Mae ystod o safleoedd wedi’u nodi ar 
gyfer tai newydd yn Amlwch yn y CDLl ar 
y Cyd

zz Ceir ymdeimlad cryf o gymuned            

zz Mae’r ganolfan hamdden yn gyfleuster 
allweddol

zz Porth Amlwch  

zz Mae Mynydd Parys yn ased cryf o ran 
treftadaeth/twristiaeth

Heriau
zz Cau ffatri Rehau – prif gyflogwr y dref 

zz Colli gwasanaethau a chyfleusterau fel 
banciau

zz Nid oes fawr o fywyd yng nghanol y dref                   

zz Yn gymharol bell o’r prif rwydweithiau 
cludiant  gyda chysylltiadau cyfyngol      

zz Poblogaeth sy’n heneiddio gyda phobl ifanc 
yn symud i ffwrdd

zz Nid yw’r ddarpariaeth o ran unedau 
cyflogaeth yn diwallu anghenion yr ardal

zz Ysgol Uwchradd y mae angen ei 
moderneiddio

zz Dim statws Parth Menter oni bai am 
Rhosgoch

Cyfleoedd
zz Ailddatblygu tir llwyd ac eiddo nas 

defnyddir ddigon

zz Buddsoddi yn y sector twristiaeth a 
lletygarwch

zz Adfywio’r stryd fawr a mynd i’r afael â 
siopau gweigion/ffryntiad siopau

zz Datblygu tai fforddiadwy i ddiwallu 
anghenion lleol   

zz Ailddefnyddio’r linell reilffordd i Amlwch, 
sydd bellach yn segur

Yn benodol i Amlwch:

Cynllun Adfywio Economaidd Gogledd Ynys Môn
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7. Cynllun Adfywio - Themâu Blaenoriaeth

Cyflogaeth/swyddi	
Tyfu economi Gogledd Ynys Môn

Twristiaeth 
Cefnogi’r economi ymwelwyr

Cludiant a chysylltedd
Cysylltu Gogledd Ynys Môn

Tai ac adfywio trefol
Cartrefi a lleoedd gwel

Yr amgylchedd, diwylliant a 
llesiant 

Gwneud y gorau o asedau Gogledd Ynys Môn

Cynllun Adfywio Economaidd Gogledd Ynys Môn
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Cyflogaeth/swyddi
Tyfu economi Gogledd Ynys Môn

Y sefyllfa bresennol
At ei gilydd, mae cyfraddau cyflogaeth yng Ngogledd 
Ynys Môn yn uwch na’r rheiny ar draws Cymru, tra 
bo incymau cyfartalog yn is. Mae’r effeithiau yn sgil 
gorffen cynhyrchu pŵer yn Wylfa A yn hir-dymor, 
gyda gostyngiad mewn buddsoddiad uniongyrchol 
ac anuniongyrchol yn yr ardal. Mae datblygiad Wylfa 
Newydd yn rhoi cyfleoedd mawr o ran datblygu 
economaidd, ond mae dyfodol y prosiect bellach yn 
ansicr. Mae'r cyhoeddiad diweddar o gau Rehau yn 
Amlwch yn ergyd fawr arall.

Cyfleoedd	ar	gyfer	buddsoddi
Mae creu swyddi yn allweddol i sicrhau sylfaen 
economaidd gynaliadwy ar gyfer Amlwch a Gogledd 
Ynys Môn yn y tymor byr, canolig a hir. Mae cyflawni 
isadeiledd addas ar gyfer cyflogaeth yn allweddol i 
alluogi twf o ran cyflogaeth.

Mae cyfleoedd yn bodoli i adfywio safleoedd 
allweddol yn yr ardal ac i gyflwyno tir newydd ar gyfer 
buddsoddi. Byddai cyflwyno tir ac eiddo ychwanegol 
ar gyfer creu mannau hybu a thyfu yn rhoi cyfle 
i fentrau a busnesau bach i ganolig eu maint gael 
datblygu. Mae hen safleoedd Octel/Great Lakes a 
Shell yn darparu ardaloedd sy’n cynnig cyfleoedd 
sylweddol o ran buddsoddi a’u hailddefnyddio ar gyfer 
cyflogaeth, fel y mae safle Rehau.

Mae angen gweithio gyda chyflogwyr lleol i ganfod 
anghenion, annog partneriaethau ehangach i gyflawni 
cyfleoedd ar gyfer hyfforddiant a datblygu sgiliau, a 
gweithio i gefnogi datblygiad busnesau. Gall cynyddu 
nifer ac ansawdd cyfleoedd cyflogaeth helpu i gadw 
pobl ifanc yn yr ardal, hybu cymunedau cynaliadwy ac, 
o ganlyniad, yn anuniongyrchol, bod yn fanteisiol o ran 
y defnydd o’r Gymraeg. 

Mae gan Amlwch yr un statws â Chaergybi a Llangefni 
yn y CDLl ar y Cyd ond nid yw’n manteisio ar 
safleoedd a chanddynt statws Parth Menter (PM) ac 
eithrio hen safle Shell ger Rhosgoch, sy’n gallu effeithio 
ar fuddsoddiad.

Ceir cyfleoedd i archwilio brandio masnachol i sicrhau 
bod yr ardal yn cael ei hyrwyddo fel un sydd ‘Ar Agor 
ar Gyfer Busnes’, yn enwedig yng nghyswllt yr amryw 
gyfleoedd posib drwy ei hagosrwydd i’r Wylfa. Tra 

bo’r prif gyfleoedd o ran cefnogi datblygu cynaliadwy 
o fewn Amlwch, mae posibiliadau yn yr ardal wledig 
ehangach o ran buddsoddiad pellach ar raddfa fechan 
ac o ran cyfleoedd carbon isel, a byddai polisïau’r CALl 
ar y Cyd yn cefnogi cynlluniau priodol.

Prif	flaenoriaethau
zz Cynorthwyo’r rheiny a effeithir gan golli swyddi 

i ailhyfforddi, canfod gwaith arall neu ddechrau 
busnes

zz Creu cyflogaeth newydd ar safle ffatri Rehau           

zz Cyflwyno safleoedd cyflogaeth ychwanegol ac 
unedau ar gyfer busnesau bach/canolig

zz Cefnogi busnesau presennol o ran cyflawni eu 
potensial

zz Archwilio’r modd gorau o ailddefnyddio hen safle 
Octel/Great Lakes

zz Archwilio statws Parth Menter ar gyfer safleoedd 
eraill gyda Llywodraeth Cymru

zz Manteisio i’r eithaf i elwa ar safle Wylfa       

zz Cefnogi cyfleoedd ehangach o ran datblygu 
economaidd mewn ardaloedd gwledig

zz Mynd i’r afael ag anghenion o ran sgiliau, 
cymwysterau a chyflogadwyed

Hen	safle	Octel	
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Twristiaeth
Cefnogi’r	economi	ymwelwyr

Y sefyllfa bresennol
Mae twristiaeth yn chwarae rhan bwysig o ran 
darparu swyddi ar draws Gogledd Ynys Môn. 
Mae’r asedau o ran twristiaeth yn niferus ac yn 
cynnwys Melin Llynnon o’r 18fed ganrif a Mynydd 
Parys, tra bo Llwybr Arfordirol Ynys Môn yn 
darparu llwybr allweddol i dwristiaid drwy’r ardal. 
Cronfa ddŵr Llyn Alaw yw’r llyn mwyaf ar yr Ynys 
ac fe’i defnyddir gan ymwelwyr ar gyfer gwylio 
adar a cherdded.

Cyfleoedd	ar	gyfer	buddsoddi
Mae’r ardal yn manteisio ar sawl ased o ran 
twristiaeth a gallai gyflawni buddion ehangach i 
Ogledd Ynys Môn. Tra bo nifer o atyniadau i dwristiaid 
yn yr ardal, nid oes yr un ohonynt ymhlith y rhai yr 
ymwelir â hwy fwyaf yng Ngogledd Cymru. 

Roedd yr ymatebion i’r ymgynghoriad cyhoeddus 
yn dangos dymuniad i weld atyniad newydd a 
chyffrous i ddenu rhagor o ymwelwyr i’r ardal, a dylai 
partneriaid archwilio cyfleoedd ar gyfer cynllun hyfyw. 
Mae ardaloedd posibl o ran cyfleoedd yn cynnwys 
Harbwr Porth Amlwch, Harbwr Cemaes, a thirwedd 
ddiwydiannol ddramatig Mynydd Parys.

Ceir cyfleoedd hefyd i hybu cysylltiadau agosach 
rhwng asedau twristiaeth er mwyn cyflawni cynnig 
mwy cydgysylltiedig ar gyfer ymwelwyr ynghyd ag 
archwilio ymagwedd fwy gydgysylltiedig o ran brandio, 
gan gynnwys trwy’r cyfryngau cymdeithasol. Mae’r 
Gymraeg yn rhan annatod o’r cynnig o ran twristiaeth. 
Mae’r cysylltiadau rhwng cryfder y Gymraeg a’r 
profiad i ymwelwyr yn ganolog i’r hyn sydd i’w 
gyflawni o fewn y Thema Flaenoriaeth hon.

Mae gwelliannau i ansawdd a nifer y llety a lletygarwch 
yng Ngogledd Ynys Môn yn allweddol i ddatblygu 
cynnig bywiog o ran twristiaeth. Cefnogir hefyd camau 
i ailddefnyddio adeiladau gweigion presennol at 
ddibenion twristiaeth, fel y cynllun i ailddatblygu Capel 
Bethlehem, Cemaes.

Mae gweitgareddau hamdden ar yr arfordir hefyd yn 
darparu cyfleoedd i'r ardal.

Prif	flaenoriaethau
zz Archwilio cyfleoedd ar gyfer atyniadau newydd 

masnachol-hyfyw i dwristiaid

zz Gwella asedau, atyniadau ac isadeiledd twristiaeth

zz Cynorthwyo gwella llety i ymwelwyr a gwell 
darpariaeth o ran lletygarwch

zz Hybu asedau diwylliannol a hanesyddol yr ardal

zz Gwella arwyddion dehongli i ymwelwyr yn yr ardal

zz Mynd i'r afael â chyfleoedd marchnata a 
digwyddiadau

zz Annog buddsoddiadau ym Mhorth Amlwch a 
Harbwr Cemaes

Porth Amlwch

Mynydd Parys
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Cludiant a 
chysylltedd
Cysylltu Gogledd Ynys Môn

Y sefyllfa bresennol
Mae Gogledd Ynys Môn yn ardal wledig yn bennaf 
ac nid yw ar brif goridor dwyrain-gorllewin yr 
A55/rheilffordd sy’n ymestyn o Bont Britannia 
i Gaergybi. Y prif lwybr drwy Ogledd Ynys Môn 
yw’r A5025, tra bo’r llinell reilffordd o’r Gaerwen i 
Amlwch (Lein Amlwch) yn segur. Mae band eang 
cyflym iawn wedi’i gyflwyno ar draws Gogledd 
Ynys Môn, ond mae problemau’n parhau o ran 
cysylltedd.

Cyfleoedd	ar	gyfer	buddsoddi
Mae cynlluniau i wella’r A5025 rhwng y Fali a 
Chemaes, ond effeithir y cynlluniau hyn gan yr 
ansicrwydd presennol dros Wylfa Newydd. Byddai 
gwelliannau i’r A5025 rhwng Cemaes ac Amlwch yn 
helpu i hybu cysylltedd ar draws yr ardal ac yn hybu 
posibiliadau o ran datblygu yn Amlwch.

Mae ymatebion i’r ymgynghoriad yn cefnogi 
ailddefnyddio’r llinell reilffordd i Amlwch, sy’n segur ac 
yn llawn tyfiant. Gallai hyn gyflawni buddion sylweddol 
o ran cysylltedd yng Ngogledd Ynys Môn, gyda 
buddion cysylltiedig o ran yr economi a thwristiaeth, 

Yn ehangach, mae cysylltedd o ran cludiant 
cyhoeddus yn hanfodol i sicrhau bod poblogaeth 
Gogledd Ynys Môn wedi’i chysylltu o fewn yr ardal a 
gydag aneddiadau Caergybi, Llangefni a Bangor. Mae’r 
Cynllun Adfywio’n cefnogi chwilio am fuddsoddiad 
i gynnal y gwasanaethau hyn. Byddai gwelliannau i 
ddarpariaeth ar gyfer beicio ac i’r Llwybr Arfordirol yn 
cyd-fynd â chefnogaeth y Cynllun ar gyfer yr economi 
ymwelwyr.

Mae cysylltedd band eang yn bwysig ar gyfer galluogi 
busnesau i ddatblygu, ac mae’n cefnogi’r gallu i 
weithio’n hyblyg. Mae’n fwy a mwy pwysig o ran 
cysylltedd yn y gymuned, drwy alluogi pobl i ddod at 
ei gilydd ar-lein, ynghyd â hybu cydlyniant a’r defnydd 
o’r Gymraeg.

Mae cyfathrebu drwy gyfryngau hefyd yn galluogi 
busnesau i ehangu a marchnata. Mae gorsafoedd radio 
cymunedol a chyfryngau cymdeithasol hefyd gyda 
rôlau allweddol.

Prif	flaenoriaethau
zz Cyflawni gwelliannau i’r A5025 o’r Fali i Amlwch

zz Ailddefnyddio lein Amlwch 

zz Hybu’r ddarpariaeth o gludiant cyhoeddus yn 
ogystal â gwelliannau i lwybrau beics a llwybrau 
troed

zz Sicrhau bod cysylltiadau TG telecomms da ar gael i 
bob cymuned yn ardal Gogledd Ynys Môn

Fibr optig

Lein Amlwch
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Tai ac adfywio   
ffisegol
Cartrefi	a	lleoedd	gwell

Y sefyllfa bresennol
Mae’r CDLl ar y Cyd yn nodi nifer y tai sydd eu 
hangen yng Ngogledd Ynys Môn hyd at 2026, 
gyda gofynion penodol ar gyfer Amlwch, Cemaes 
a Llanerchymedd. Nodwyd yn yr ymgynghoriad 
bod canol tref Amlwch yn dioddef yn sgil diffyg 
buddsoddiad a bod angen ei adfywio.

Cyfleoedd	ar	gyfer	buddsoddi
Mae sicrhau opsiynau o ansawdd da o ran tai i 
breswylwyr presennol, pobl ifanc a’r rheiny a all ddod 
i fyw i’r ardal yn ganolog i adfywio economaidd. Bydd 
cyflawni gofynion tai y CDLl ar y Cyd yn helpu i 
ddiwallu anghenion tai tra hefyd yn galluogi rhagor 
o fuddsoddiad drwy’r diwydiannau adeiladu. Dylai’r 
Cyngor Sir helpu i fynd i’r afael â’r rhwystrau o ran 
datblygu tai wrth fynd ati’n weithredol i gefnogi’r 
cyflenwad o dai fforddiadwy, drwy weithredu polisïau 
tai y CDLl ar y Cyd a Strategaeth Dai y Cyngor.

Roedd 165 eiddo preswyl yn wag yng Ngogledd 
Ynys Môn yn 2017, ac mae sawl safle tir llwyd. Byddai 
gwneud defnydd o gartrefi gweigion ac ailddatblygu 
tir llwyd, sy’n gyson â pholisi’r CDLl ar y Cyd, yn helpu 
i ddiwallu anghenion tai a hefyd yn arwain at welliant 
ehangach o ran yr amgylchedd.

Mae nifer yr unedau gweigion yng nghanol tref 
Amlwch wedi cynyddu mewn blynyddoedd diweddar, 
gan gynnwys colli canghennau banc. Mae hyn wedi 
cael effaith ar atyniad y lle fel ardal i ymweld â hi ac 
i fuddsoddi ynddi, ac ar gymunedau. Ceir cyfleoedd i 
adfywio stryd fawr Amlwch, a gallai ymyriadau posibl 
(yn amodol ar gyllid) amrywio o newid gwedd eiddo, 
darparu mannau ar gyfer siop dros dro a camau 
adfywio ffisegol.

Roedd yr ymatebion i’r ymgynghoriad yn amlygu 
bod Gogledd Ynys Môn yn dioddef yn sgil diffyg 
cystadleuaeth o ran manwerthu. Gallai gwella 
Amlwch fel y prif leoliad ar gyfer buddsoddi helpu i 
annog twf manwerthu trwy y sector breifat.

Mae Strategaeth Adfywio Gogledd Cymru yn cefnogi 
amcanion tebyg i'r cynllun yma, a gall fod cyfleon i 
sicrhau cyllid trwyddo. Mae Amlwch eisioes yn gymwys i 
dderbyn Benthygiadau Canol Tref.

Mae rhai o adeiladau ysgol yr ardal angen eu gwella ac 
mae bwriad i foderneiddio ysgolion.

Prif	flaenoriaethau
zz Hybu camau i gyflenwi tai i gyflawni gofynion y CDLl 

ar y Cyd, gan gynnwys cyflenwi’r tai fforddiadwy a 
fynnir

zz Dylid archwilio a manteisio i’r eithaf ar allu tir llwyd i 
gyflenwi tai a / neu swyddi    

zz Cefnogi ymyriadau i sicrhau’r ail-ddefnyddio addas i 
defnydd adeiladau gweigion

zz Annog buddsoddiad yng nghanol tref Amlwch,  
Porth Amlwch a Harbwr Cemaes

zz Archwilio cyfleoedd ar gyfer cymelliadau ariannol i 
hybu buddsoddiad

zz Rhaglen Ysgolion yn yr 21ain Ganrif

Canol Tref Amlwch
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Yr amgylchedd, 
diwylliant a llesiant
Gwneud y gorau o asedau Gogledd Ynys Môn

Y sefyllfa bresennol
Mae gan yr ardal asedau naturiol a threftadaeth 
sylweddol, ond sydd hefyd â rhai materion llygredd 
lleol.  Mae mwyafrif preswylwyr yr ardal yn gallu 
siarad Cymraeg.

Cyfleoedd	ar	gyfer	buddsoddi
Mae ansawdd yr amgylchedd yn ganolog i lesiant 
cymunedau lleol ac yn cyfrannu tuag at wneud yr 
ardal yn fwy deniadol ar gyfer preswylwyr, ymwelwyr 
a mewnfuddsoddi. Mae’r Gymraeg yn ganolog i 
ddiwylliant Gogledd Ynys Môn.                  

Rhaid gwarchod a gwella’r amgylchedd naturiol drwy 
gamau cadarnhaol. Dylid rhoi camau ar waith i fynd 
i’r afael â materion amgylcheddol fel ansawdd dŵr 
gwael a halogi tir, wrth achub cyfleoedd i wneud 
gwelliannau.

Ceir pedair ardal gadwraeth ar draws Gogledd Ynys 
Môn (Amlwch (Canol), Porth Amlwch, Cemaes, a 
Llanfechell). Mae’n hanfodol bwysig cymryd camau 
cadarnhaol i gefnogi’r ardaloedd cadwraeth hyn drwy 
reoli datblygiadau ac archwilio cyfleoedd ar gyfer 
gwneud newidiadau cadarnhaol.

Bydd buddsoddiad gyda’r nod o ddatblygu’r defnydd 
o’r Gymraeg hefyd yn hybu ei bywiogrwydd ar draws 
Gogledd Ynys Môn. O ganlyniad, byddai hynny’n 
cynnal ac yn gwella llesiant diwylliannol yr ardal. Dylai 
blaenoriaethau ategu Strategaeth Iaith Gymraeg y 
Cyngor a hoelio sylw ar ei defnyddio gan blant a 
phobl ifanc, yn y gweithle ac ar lefel y gymuned.

Mae Canolfan Hamdden Amlwch yn gyfleuster 
allweddol a ddefnyddir gan breswylwyr ar draws 
Gogledd Ynys Môn a gan ymwelwyr i’r ardal. Dylid 
manteisio i’r eithaf ar gyfleoedd ar gyfer cefnogi 
datblygiad rhagor o gyfleusterau i wella iechyd a 
llesiant.

Prif	flaenoriaethau
zz Gwarchod a gwella’r amgylchedd naturiol 

(traethau, y morlin, y llwybr arfordirol a thirweddau 
gwledig) gan gydnabod eu gwerth ynddynt eu 
hunain, a’u gwerth economaidd

zz Diogelu a gwella asedau treftadaeth yr ardal

zz Buddsoddi mewn cyfleoedd i hybu iaith a'r 
diwylliant Cymraeg yr ardal

zz Buddsoddi mewn gwasanaethau hamdden yng 
Nghanolfan Hamdden Amlwch fel cyfleuster 
allweddol ar gyfer ardal Gogledd Ynys Môn

zz Mynd i’r afael â materion o ran llygredd sy’n 
effeithio amgylchedd yr ardal

zz Datblygu Cynllun Gweithredu Amgylchedd i 
Ogledd Môn ac ymgeisio am gyllid gweithredol

Arfordir Cemaes

Hybu defnydd y Gymraeg
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8.	 Cyflawni’r	Cynllun	Adfywio
Partneriaid
Mae cyflawni’r Cynllun Adfywio’n dibynnu ar ystod 
o bartneriaid yn gweithio gyda’i gilydd i gyflwyno 
cynlluniau, a darparu dull cydgysylltiedig o ddiogelu’r 
cyllid a’r buddsoddiad a fynnir. Mae’r partneriaid yn 
cynnwys:

zz Magnox / Yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear 
(ADN)

zz Llywodraeth Cymru (gan gynnwys Croeso Cymru, 
CNC, Cadw, WEFO)

zz Cyngor Sir Ynys Môn         

zz Cynghorau Tref a Chymuned   

zz Menter Môn

zz Medrwn Môn

zz Busnesau Preifat  

zz Cwmnïau Cyfleustodau

zz Perchnogion Eiddo 

zz Grwpiau Twristiaeth

zz Grwpiau Cymunedol 

zz Y Loteri Genedlaethol

Mae partneriaid eraill hefyd yn debygol o chwarae 
rhan mewn prosiectau penodol.

Sut	fydd	y	Cynllun	Adfywio’n	cael	ei	
weithredu?
Cefnogir y Cynllun Adfywio gan Gynllun Gweithredu, 
sy’n Atodiad i'r ddogfen hon. Mae’r Cynllun 
Gweithredu’n nodi’r prosiectau mesuradwy o dan 
bob Thema Flaenoriaeth, a fydd yn cefnogi cyflawni 
Gweledigaeth y Cynllun Adfywio ar gyfer Gogledd 
Ynys Môn.

Bydd y Cynllun Gweithredu’n cael ei ddiweddaru 
i adlewyrchu amserlenni’r prosiectau ac i nodi 
unrhyw brosiectau newydd. Bydd hefyd yn darparu’r 
mecanwaith ar gyfer monitro cynnydd y Cynllun.

Adnoddau a Chapasiti
Bydd cynnydd y cynllun a’i brosiectau’n gofyn am 
adnoddau ariannol a dynol dros nifer o flynyddoedd. 
I gyflawni hyn, gofynnir am fewnbwn gan bartneriaid 
o’u hadnoddau eu hunain, yn ogystal â diogelu cyllid 
allanol. Byddir yn mynd i’r afael â hyn fel rhan o’r 
Cynllun Gweithredu.

Cyfathrebu a Chyhoeddusrwydd
Mae’n hanfodol bod partneriaid a rhanddeiliaid eraill, 
gan gynnwys busnesau a phreswylwyr, yn cael eu 
diweddaru am ddatblygiadau, a bydd hyn hefyd yn rôl 
ar gyfer y Cynllun Gweithredu.

Llywodraethu
Bydd trefniadau priodol ar gyfer y cynllun yn cael eu 
datblygu ar y cyd â rhanddeiliaid allweddol, ariannwyr 
a chynrychiolwyr o’r gymuned, a chyfeirir i hyn yn y 
Cynllun Gweithredu.
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Cynllun Adfywio 
Economaidd Gogledd 
Ynys Môn 
Atodiad: Cynllun Gweithredu
I bwrpas y ddogfen hon, nodir gweithgareddau 
o dan eu prif Thema Flaenoriaeth yn y Cynllun 
Adfywio, er y bydd sawl un o’r prosiectau a restrir yn 
cyflenwi yn erbyn mwy nag un Thema Flaenoriaeth.

Cyflogaeth / Swyddi – Tyfu Economi Gogledd Ynys Môn
Cynnig Camau gweithredu / cerrig milltir 

allweddol
Arweinydd posibl / 
partneriaid cyflenwi

Ffynonellau ariannu 
posibl

Wylfa – parhau i gefnogi’r prosiect a chynllunio 
i wneud y gorau o’r buddion economaidd i 
Ogledd Ynys Môn 

Cydweithio i ddylanwadu a denu 
buddsoddiad a sicrhau bod anghenion 
lleol a chyfleoedd lleol yn cael eu 
hadlewyrchu ynddi

• CSYM
• PGYM
• Arall

Rehau – ymateb yn effeithiol i’r cyhoeddiad gan 
y ffatri

Ymateb cydgysylltiedig i gynorthwyo 
gweithwyr i ganfod gwaith Ceisio 
defnydd amgen i'r ffatri sy’n creu swyddi

• Rehau
• CSYM
• LLC
• Eraill

• Preifat

Ymateb i Ddiswyddiadau – ymateb yn effeithiol 
i unrhyw ddigwyddiadau o ran diswyddiadau

Ymateb cydgysylltiedig i gynorthwyo 
gweithwyr i ailsgilio a chanfod gwaith 
newydd

• CBG
• Gyrfa Cymru   
• Grŵp Llandrillo Menai
• SC
• CSYM

• SC
• REACT

Magnox – effeithiau a chyfleoedd o ran 
gwaredu tanwydd a datgomisiynu

Gweithio i wneud y gorau o’r buddion a 
lleihau / lliniaru unrhyw anfanteision 

• Magnox
• SC
• CSYM

• ADN

Unedau Busnes Newydd – Darparu unedau 
busnes ar safleoedd addas yn Amlwch (lleoliad 
a chyllid i’w cadarnhau), a lleoliadau addas eraill 
fel y mae cyfleoedd yn codi

• Canfod opsiynau o ran lleoliadau
• Canfod opsiynau o ran cyflenwi / cyllid 
• Diogelu caniatadau perthnasol 

• CSYM
• SC
• Sector Preifat  

• ADN / LlC / 
• ERDF
• Preifat 

Statws Parth Menter – cyflwyno achos i LlC am 
statws PM ar gyfer safleoedd addas eraill (yn 
ogystal â Rhosgoch)

Canfod safle(oedd) addas gan roi 
blaenoriaeth i safleoedd cyflogaeth 
dynodedig

• PMYM
• SC
• CSYM 

• SC

Hybu Buddsoddiad Preifat – hybu a chefnogi 
buddsoddiadau newydd yn yr ardal 

Trafod gyda PMYM / LlC              
Ymchwilio mewn cyfleoedd I fuddsoddi

• PMYM CSYM 
• SC
• Menter Môn  

• ADN
• SC
• BDC

Cymorth i Fusnesau – sicrhau rhoi 
cyhoeddusrwydd i gymorth a chyngor sydd 
ar gael ar gyfer busnesau sy’n cychwyn ac yn 
ehangu

Codi ymwybyddiaeth o gynlluniau 
cymorth presennol ac archwilio’r 
posibiliadau ar gyfer cynlluniau newydd. 
Sicrhau bod cymaint â phosibl yn 
manteisio ar gymorth busnes Arfor

• LlC Busnes Cymru
• Hyb Menter Môn  

• LlC / Arfor
• BDC

Addysg, Sgiliau a Chyflogadwyedd – datblygu 
sgiliau a phrofiad gwaith i bobl leol

• Canfod bylchau mewn darpariaeth
• Ystyried cynllun ariannu newydd y 

Loteri Wledig 
• Rhaglen Ysgolion yn yr 21ain Ganrif

• Grŵp Llandrillo Menai
• Môn CF
• Hyfforddiant Parys
• CSYM      

• ESF/ LlC
• Y Loteri Fawr 
• AND 

Safle PM Rhosgoch – datblygu ar gyfer defnydd 
cyflogaeth addas

Deialog gyda pherchnogion y safle, 
meddianwyr posibl a swyddogion 
cynllunio ar gyfer y safle cyflogaeth PM 
dynodedig

• Conygar • Preifat
• SC

Safle Octel / Great Lakes – adfer ac 
ailddatblygu’r safle ar gyfer defnydd cyflogaeth 
addas

Deialog gyda pherchnogion y safle, 
meddianwyr posibl a swyddogion 
cynllunio ar gyfer y safle cyflogaeth 
dynodedig

• Preifat • Preifat
• SC

Mae pob cynnig yn destun cydymffurfiad statudol a 
chyfyngiadau adnoddau. 

Bydd cynnigion yn cael eu hadolygu a’u diwygio dros 
amser.
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Twristiaeth – Cefnogi’r Economi Ymwelwyr

Cynnig Camau gweithredu / cerrig milltir 
allweddol

Arweinydd 
posibl / 
partneriaid 
cyflenwi

Ffynonellau 
ariannu 
posibl

Llwybr Arfordirol Gogledd Ynys 
Môn – gwella a hyrwyddo’r llwybr 
arfordirol, cysylltiadau iddo/oddi 
wrtho, a’r buddion lleol yn ei sgil 

Cael trafodaeth gyda Swyddog y 
Llwybr Arfordirol i nodi anghenion 
/ opsiynau ar gyfer ei wella / 
hyrwyddo’n well

• CSYM • SC

Mynydd Parys – datblygu 
ymhellach posibiliadau’r safle fel 
atyniad i dwristiaid a’r cysylltiadau 
iddo/oddi wrtho

Wrthi’n gwneud gwaith i 
uwchraddio’r maes parcio (YEYM)

Trafod materion ac opsiynau 
gyda’r perchnogion a rhanddeiliaid 
eraill

• YTDdA
• Preifat

• CC 
ENRAW 
Preifat 
ADN 
ENRaW

Cyrchfan Gogledd Ynys Môn 
– rhoi mwy o flaenoriaeth i’r 
ardal o fewn CRhC Ynys Môn a 
gweithgareddau cysylltiedig

Trafod gyda PCYM • CSYM • CRhC 
PNH

• CCTAIS

Llety – gwella ansawdd a’r 
ddarpariaeth o lety i ymwelwyr, yn 
unol â’r galw                      

Trafod gyda CC / PCYM

Sicrhau bod darparwyr yn 
ymwybodol o gymorth CC

• Preifat • Preifat 
CC

Atyniadau – ystyried a chefnogi 
cyfleoedd i wella atyniadau hyfyw 
presennol neu greu rhai hyfyw 
newydd sy’n darparu gwerth 
ychwanegol / yn denu rhagor o 
ymwelwyr

Trafod gyda CC / PCYM

Sicrhau bod darparwyr yn 
ymwybodol o gymorth CC

• Preifat • Preifat 
CC 

Isadeiledd a Digwyddiadau 
Twristiaeth Lleol - datblygu 
ymhellach rôl cymunedau lleol 
mewn twristiaeth leol

Trafod gyda CTaCh / Grwpiau 
lleol

• CTaCh 
Gwirfaddolwyr 
Lleol Preifat

• CTaCh 
Preifat

• CC

Cludiant a Chysylltedd – Cysylltu Gogledd Ynys Môn
Cynnig Camau gweithredu / cerrig 

milltir allweddol
Arweinydd posibl / 
partneriaid cyflenwi

Ffynonellau 
ariannu posibl

Gwelliannau o ran Priffyrdd. Gweler isod:

Gwelliannau i’r A5025 rhwng y Fali a 
Chemaes

Bwrw ymlaen i’w gweithredu 
os bydd cyllid ar gael drwy 
brosiect Wylfa Newydd – ceisio 
cael cyllid arall os na fydd hyn 
yn bosibl

• CSYM 
 

• PNH
• SC

Gwelliannau i’r A5025 rhwng Cemaes ac 
Amlwch

Datblygu cynigion a cheisio cael 
cyllid

• CSYM • PNH
• SC

Gwelliannau i ffordd Dosbarth 3 Cemaes

(Llanfechell/Rhosgoch) i’r B5111 
(Ffordd Llannerch-y-medd i Rosybol) 
(blaenoriaeth CTLl)

Cynllun gwella ffordd CTLl 
hirdymor (2020-2030) y mae 
angen ei ddylunio a diogelu 
caniatâd ar ei gyfer

• CSYM

• SC

• CTL LlC 

Gwelliannau o ran capasiti cyffyrdd, 
cynaliadwyedd a diogelwch, lle bo angen, 
i hwyluso safleoedd datblygu penodol 

Cyflawni gwelliannau’n barhaus, 
yn dibynnu ar gyflwyno 
cynlluniau datblygu a lleoliadau

• Trwy’r broses 
geisiadau cynllunio

• Preifat
• Cytundebau 

A106

Llwybrau Cerdded a Beicio – ceisio 
hyrwyddo gweithgareddau cerdded a 
beicio a llwybrau newydd / gwell

Canfod y ddarpariaeth 
bresennol a blaenoriaethau ar 
gyfer gwelliannau

• CSYM, CTaCh • SC

Y Rheilffordd Segur – cefnogi ailagor 
/ ailddefnyddio’r ased, i gynnwys ei 
ddefnydd fel rheilffordd ynghyd â mathau 
eraill o ddefnydd addas posib

Cefnogi ailddefnyddio / 
gwarchod y rheilffordd

• CSYM
• LlC / TC 
• Network Rail
• Grŵp Rheilffordd 

Canol Ynys Môn 

• SC

TGCh – gweithredu band eang i gefnogi 
busnesau a datblygu cymunedol er mwyn 
goresgyn anfanteision lleol              

Cymorth parhaus ar gyfer 
darparu band eang cyflym iawn 
ar draws Gogledd Ynys Môn

Mynd ar afael a sgiliau digidol 

• BT
• SC
• Datblygwyr Preifat
• Menter Môn
 

• SC
• RCDF
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Tai ac Adfywio Trefol – Cartrefi a lleoedd gwell
Cynnig Camau gweithredu / cerrig milltir allweddol Arweinydd posibl / partneriaid 

cyflenwi
Ffynonellau ariannu posibl

Cartrefi Gweigion – dychwelyd cartrefi gweigion i ddefnydd preswy Gostyngiad parhaus yn nifer y cartrefi gweigion yn ardal Gogledd Ynys Môn • Perchnogion eiddo
• CSYM

• SC
• Preifat 

Adeiladu Cartrefi Newydd – cyflenwi dyraniadau preswyl y CDLl ar y 
Cyd i helpu i gyflawni’r gofynion o ran ta

Cyflenwi dyraniadau yn unol ag amcanestyniadau’r CDLl ar y Cyd o ran cyflenwi tai:

• Amlwch – 373 uned ar draws pum safle a ddyrannwyd 
• Cemaes - 60 uned ar un safle (mae LCC wedi cael caniatâd ar gyfer 14 annedd)
• Llannerch-y-medd – 17 uned ar un safle

• Datblygwr preifat 
• CSYM
• LCC

• Preifat  

Tai Fforddiadwy (rhent cymdeithasol a chanolradd) – Datblygu 
tai fforddiadwy i ddiwallu anghenion lleol yn uniongyrchol drwy 
ddatblygiadau newydd new drwy gyfraniadau oddi ar safleoedd

• Darpariaeth barhaus sy’n adlewyrchu’r gofynion o ran cyfraniadau tai fforddiadwy yn y 
CDLl ar y Cyd.

• Mae’r rhaglen tai cyngor newydd ar gyfer 2018/19 yn cynnwys: Maes William Williams - 4 
byngalo

• Ffordd Lligwy – 3 byngalo
• Rhosybol - cymysgedd o 10 tŷ / fflat

• CSYM 
• Datblygwr preifat 
• LCC

• Preifat 
• LCC
• GTC
• CRT 

Adeiladau Gweigion - Ceisio trawsnewid adeiladau gweigion / 
ailddatblygu safleoedd sy’n ddolur llygad o fewn y ffiniau datblygu, at 
ddefnydd addas

Archwilio’r posibiliadau o ran ailddefnyddio a thrawsnewid adeiladau presennol. Mae 
cynlluniau sydd wedi’u nodi ar hyn o bryd yn cynnwys

• Capel ar Stryd Wesley, Amlwch - 6 uned presyl
• Bull Inn, Amlwch – 6 uned presyl

• CSYM
• Datblygwyr preifat

• Preifat 
• SC

Canol Tref Amlwch – canfod a mynd ar drywydd cyfleoedd i wella 
atyniad a bywiogrwydd canol y dref     

Cwmpasu rhaglen ar gyfer buddsoddi yng nghanol y dref. Yn ddelfrydol, cynnwys 
uwchraddio ac ailddefnyddio mannau gweigion, a cheisio cael cyllid

• CSYM
• CTA
• Rhanddeiliaid lleol

• Preifat
• CDL
• SC

Ardal Harbwr Amlwch – canfod a mynd ar drywydd cyfleoedd i wella 
atyniad a gwerth economaidd yr ardal             

Datblygu rhaglen ar gyfer buddsoddi yn ardal yr harbwr. Ymchwilio i'r potensial o gefnogi 
busnesau pysgota, a cadwyn gyflenwi morol a gwasanaethau ar y Môr

• CSYM
• CTA
• Rhanddeiliaid lleol
• Menter Môn

• Y Loteri
• FLAG

Ardal Harbwr Cemaes – canfod a mynd ar drywydd cyfleoedd i wella 
atyniad a gwerth economaidd yr ardal

Datblygu rhaglen ar gyfer buddsoddi yn ardal yr harbwr. Prosiect allweddol yw 
ailddefnyddio Capel Bethlehem fel atyniad newydd / bwyty / canolfan – angen cefnogi a 
chynorthwyo’r CBC i ddatblygu ac ariannu prosiect cadarn a hyfyw

• CSYM
• CC Llanbadrig 
• CBC Cemaes + Eraill

• ADN
• Cronfa Padrig
• CDL

Asedau Treftadaeth – canfod a mynd ar drywydd cyfleoedd i wella ac 
elwa ar adeiladau a nodweddion treftadaeth

Ystyried CDL / cyfleoedd eraill o ran cyllid treftadaeth • CSYM
• Perchnogion

• CDL
• Cadw

Mannau a Chyfleusterau Chwarae – sicrhau  darpariaeth ddigonol o 
safon, ynghyd â gwaith cynnal a chadw  

Gwella mannau a chyfleusterau chwarae. Wedi diogelu cyllid Loteri ar gyfer dau gynllun yn 
Amlwch

• CTaCh
• Grwpiau lleol, gan gynnwys 

Caru Amlwch

• Y Loteri 
• CTaC

Moderneiddio Ysgolion Gwella seilwaith addysg a gwneud yn addas ar gyfer yr 21ain Ganrif

(Mae hwn yn rhaglen ar wahân gyda ymgynghoriad ychwanegol)

• CSYM
• Rhaglen moderneiddio Ysgolion

• SC
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Yr amgylchedd, diwylliant a llesiant –              
Gwneud y gorau o asedau Gogledd Ynys Môn 

Cynnig Camau 
gweithredu / 
cerrig milltir 
allweddol

Arweinydd 
posibl / 
partneriaid 
cyflenwi

Ffynonellau 
ariannu posibl

Ansawdd Dŵr 
Cemaes – Ceisio 
gwella ansawdd dŵr 
nofio yn Nhraeth 
Cemaes i gyflawni 
statws ‘da’         

Cais SMS ar 
gyfer capasiti i’w 
gynllunio 

• CSYM
• CNC
• Menter Môn

• ENRaW LlC
• NRW
• Tirfeddian- 

wyr
• SMS

Ansawdd Dŵr 
Amlwch / Mynydd 
Parys – Ceisio 
mynd i’r afael â 
llygredd dŵr y 
mwynglawdd 

Fel yr uchod

• CSYM
• CNC
• Menter Môn

• ENRaW LlC
• NRW
• Tirfeddian- 

wyr

Tir halogedig a 
diffaith – lleihau 
unrhyw risgiau yn 
sgil y diwydiant 
cemegol / gwaredu 
nodweddion sy’n 
ddolur llygad

Fel yr uchod • CSYM
• CNC
• Menter Môn

• ENRaW LlC
• NRW
• Tirfeddian- 

wyr

Llyn Alaw - ystyried 
y posibiliadau o ran 
cynyddu’r buddion 
i’r ardal leo

Ymchwilio gyda 
Dŵr Cymru a 
Chroeso Cymru

• Dŵr Cymru • Dŵr Cymru
• CC

Gwelliannau 
amgylcheddol 
mewn lleoliadau 
trefol a gwledig 
addas

Archwilio 
cynlluniau posibl, 
yn cynnwys 
plannu coed

• Tirfeddianwyr
• Menter Môn

• CNC / 
Grantiau 
ffermio

• ENRaW

Gwelliannau i 
Ganolfan Hamdden 
Amlwch 

Datblygu 
stiwdio 

• CSYM

Datblygu cae 5 
bob ochr 3G

• CSYM

Adnewyddu’r 
ystafelloedd 
newid gwlyb 
presennol

• CSYM

Cynllunio a Chyflawni
Cynnig Camau gweithredu / cerrig milltir allweddol Arweinydd 

posibl / 
partneriaid 
cyflenwi

Ffynonellau ariannu 
posibl

Uwchgynhadledd Adfywio Economaidd Trefnu digwyddiad i amlygu materion / anghenion yr 
ardal a lansio cynllun

• CSYM

‘Llunio Lle’ - integreiddio’r cynllun adfywio 
gyda rhaglen cynllunio cymunedol ar gyfer 
wardiau etholiadol

Integreiddio gyda gwaith ar lefel wardiau etholiadol • Medrwn Môn
• Menter Môn
• CSYM

• Amrywiol

Capasiti – darparu capasiti i gynllunio a 
gwneud ceisiadau ar gyfer cynigion / camau 
gweithredu / prosiectau a nodwyd

Paratoi a llunio ceisiadau am gyllid ar gyfer capasiti i 
gefnogi rhaglenni/prosiectau 

• CSYM
• Menter Môn

• LlC, ADN
• A106,  

Y Gronfa Loteri 
Fawr

Cyllid – cynllunio a cheisio cyllid i gyflawni’r 
cynllun adfywio

Adolygu ffynonellau cyllid posibl a gwneud ceisiadau 
perthnasol, gan gynnwys y canlynol 

• CSYM • Cysylltiedig â’r 
uchod

Cais am Gyllid i’r ADN Ymgysylltu â’r ADN a pharatoi cais am gyllid i’r gronfa 
economaidd-gymdeithasol

• CSYM • Cronfa 
Economaidd-
gymdeithasol 
ADN

Cais am gyllid i LlC Ymgysylltu â LlC a pharatoi cais am gyllid i’r 
gweinidog / adran berthnasol 

• CSYM • SC

Cais am gyllid i’r Gronfa Loteri Fawr Ymgysylltu â’r GLF a pharatoi cais am gyllid i’r 
Rhaglen Wledig newydd erbyn cylch Hydref 2019

• CSYM • Cronfa Wledig 
y Gronfa Loteri 
Fawr

Partneriaeth a Chyfathrebu – sefydlu a 
chynnal partneriaethau a chyfathrebu 
effeithiol

Adolygu’r trefniadau presennol ar gyfer 
partneriaethau â rhanddeiliaid a chyfathrebu  

• Pob un

Dulliau Gweithio – adlewyrchu 5 dull 
gweithio Deddf Llesiant Cenedlaethau’r 
Dyfodol

Gweithgaredd trawsbynciol • Pob un

Y Gymraeg – adlewyrchu a chefnogi 
cymeriad Gogledd Ynys Môn fel ardal sy’n 
siarad Cymraeg

Gweithgaredd trawsbynciol                                 
TIM bach and other MIM Projects                         
Sefydlu rhaglen Arfor a gwneud y gorau o’r buddion i 
Ogledd Ynys Môn

• MIM
• CSYM
• CTaCh 
• Preifat

• Arfor LlC

Anghenion Gwledig ac o ran Ffermio 
– cefnogi anghenion gwledig penodol 
Gogledd Ynys Môn, a cheisio sicrhau 
cymorth parhaus i ffermwyr gan y 
llywodraeth 

Gwneud y gorau o’r buddion o gynlluniau 
cyllid gwledig yr UE sydd ar ôl o dan y RDP                                                        
Prosiect Cynllun Rheoli Cynaliadwy                               
Lobïo i sicrhau bod cymorth gan y llywodraeth ar 
gyfer ffermydd teuluol yn parhau

• MM
• CSYM
• Eraill 
• Undebau 

Ffermio a 
CLlLC

• Leader/ RDP yr 
UE drwy Menter 
Môn

• LlC

Rôl y Trydydd Sector Cefnogi a datblygu rôl y trydydd sector mewn 
adfywio a llesiant e.e. Caru Amlwch, CBC Cemaes, 
Menter Mechell, Heneiddio’n Dda

• Medrwn Môn
• Menter Môn
• IACC

• Amrywiol
• Leader

Llywodraethu Datblygu llywodraethu ar gyfer y Cynllun • IACC • SC
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Geirfa
ADN –   Yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear

BDC –   Banc Datblygu Cymru        

CBC –   Cwmni Buddiannau Cymunedol 

CBG –   Canolfan Byd Gwaith 

CC –    Croeso Cymru 

CDL –   Cronfa Dreftadaeth y Loteri

CLlLC –   Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru

CNC –   Cyfoeth Naturiol Cymru 

CRT –   Cyfrif Refeniw Tai

CRhC –   Cynllun Rheoli Cyrchfan 

CSYM –   Cyngor Sir Ynys Môn               

CTA –   Cyngor Tref Amlwch 

CTaCh –   Cynghorau Tref a Chymuned  

CTL –   Cronfa Trafnidiaeth Leol

CTLl –   Cynllun Trafnidiaeth Lleol

ENRaW –  Galluogi Adnoddau Naturiol a Llesiant                                               
    (rhaglen Llywodraeth Cymru)

ERDF –   Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop 

ESF –    Cronfa Gymdeithasol Ewrop

GTC –   Grant Tai Cymdeithasol 

LCC –   Landlord Cymdeithasol Cofrestredig

MIM –   Menter Iaith Môn 

Môn CF –  Cymunedau yn Gyntaf Môn 

PCYM –   Partneriaeth Cyrchfan Ynys Môn   

PGYM –   Partneriaeth Gogledd Ynys Môn  

RDP –   Y Rhaglen Datblygu Gwledig 

SC –    Sector Cyhoeddus

TC –    Trafnidiaeth Cymru 

YEYM –   Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn  

YTDdA –  Ymddiriedolaeth Treftadaeth      
    Ddiwydiannol Amlwch
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1.0 Pwrpas yr Arolwg 

1.1 Rhwng 20 Mehefin a 16 Gorffennaf 2018, cynhaliodd y Gwasanaeth 

Rheoleiddio a Datblygu Economaidd arolwg o Ogledd Ynys Môn. Pwrpas 

yr arolwg oedd gosod sylfaen ar gyfer paratoi cynllun adfywio ar gyfer yr 

ardal. Mae’r adroddiad hwn yn amlinellu’r amcanion a’r cyd-destun, sut 

cynhaliwyd yr arolwg, a’r prif gasgliadau, ac mae’n rhan o’r sail dystiolaeth 

ar gyfer Cynllun Adfywio Gogledd Ynys Môn. Mae canlyniadau manwl yr 

arolwg wedi’u cynnwys yn Atodiad (A). Cyllidir y gwaith o baratoi cynllun 

adfywio Gogledd Môn gan Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (NDA) / 

Cronfa Gymdeithasol-Economaidd Magnox.  

 

2.0 Amcanion 

2.1 Yn seiliedig ar waith ymgysylltu gyda chymunedau lleol i gasglu eu 

safbwyntiau ynglŷn ag amgylchiadau sy’n effeithio ar yr ardal ac 

anghenion buddsoddi ar gyfer ardal Amlwch a Gogledd Ynys Môn, y nod 

yw defnyddio’r canlyniadau fel man cychwyn ar gyfer cytuno ar set o 

flaenoriaethau lleol, camau gweithredu cysylltiedig a llywio 

penderfyniadau. 

2.2 Cynorthwyo i ddarparu tystiolaeth o anghenion buddsoddi a 

blaenoriaethau a nodwyd yn lleol yn ardal Amlwch a Gogledd Ynys Môn er 

mwyn cefnogi ymdrechion i sicrhau cyllid gan sefydliadau perthnasol yn 

ddiweddarach. 

2.3 Mae manteision posib ar gyfer Gogledd Ynys Môn yn sgil datblygu’r 

Cynllun Adfywio yn cynnwys; 

 Cadarnhau anghenion lleol, problemau a blaenoriaethau 

 Nodi cyfleoedd, syniadau a helpu i ddatblygu prosiectau addas 

 Creu proffil uwch i’r ardal 

 Gweithio tuag at sicrhau mwy o fuddsoddiad 

 Cyfleoedd i gynnwys mwy o wariant lleol 

 Syniadau i ddatblygu mwy o swyddi a swyddi gwell 

 Gwella llesiant 
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3.0 Cyd-destun 

3.1 Yn sgil cau a datgomisiynu Wylfa A a chynigion i ddatblygu Wylfa Newydd, 

mae CSYM wedi nodi’r angen i ddatblygu Cynllun Adfywio ar gyfer 

Gogledd Ynys Môn, yn canolbwyntio ar Amlwch fel y brif dref. Gyda chyllid 

gan yr Awdurdod Datgomisiynu Niwclear (NDA) a Magnox, y nod yw creu 

Cynllun Adfywio yn dilyn ymgynghori gyda chymuned Gogledd Ynys Môn. 

Drwy gydol yr ymgynghoriad, roedd barn y gymuned yn hynod o bwysig 

a’r nod oedd creu ymdeimlad o berchnogaeth gymunedol o’r Cynllun 

Adfywio terfynol. 

3.2 Yr amodau sy’n effeithio ar yr ardal ar hyn o bryd, a’r rhesymau dros 

ddatblygu cynllun, yw; 

 Colli diwydiant 

 Datgomisiynu gorsaf bŵer Wylfa 

 Rhesymoli cyfleusterau cyhoeddus a phreifat 

 Problemau ac anghenion gwledig 

 Diffyg buddsoddiad newydd 

 Wylfa Newydd – effaith a chyfleoedd 

 Bydd y cynllun yn cynorthwyo i gael mynediad at gyllid 

 

3.3 Mae’r manteision a ragwelir o gael cynllun adfywio yn cynnwys:- 

a) Rhoi ffocws i CSYM, partneriaid cyflenwi a’r gymuned er mwyn targedu 

cyflenwi gwasanaethau ac adnoddau;  

b) Darparu offeryn i lywio gwaith partneriaeth yn lleol – a sicrhau set o 

flaenoriaethau cytunedig ar gyfer yr ardal; 

c) Cefnogi ymdrechion i sicrhau cyllid.  

 

4.0 Cyd-destun Amlwch a Gogledd Ynys Môn 

4.1 Mae’r ardal ddaearyddol a gafodd ei chynnwys yn yr ymgynghoriad a 

chyfnod datblygu’r Cynllun Adfywio yn cyfateb i’r cymunedau a 
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gynhwyswyd ym Mhapur Pwnc Gogledd Ynys Môn y Canllawiau Cynllunio 

Atodol a fabwysiadwyd gan CSYM yn ddiweddar. Gweler map o’r ardal 

isod. 

4.2 Map o ardal Amlwch a Gogledd Ynys Môn: 

 

 
 

5.0 Y Broses Ymgynghori  

5.1 Yn ystod yr ymgynghoriad (a gynhaliwyd rhwng 20 Mehefin a 16 

Gorffennaf 2018) roedd modd cael mynediad at Arolwg Cynllun Adfywio 

Amlwch a Gogledd Ynys Môn drwy ddilyn y ddolen ganlynol; 
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ttps://www.smartsurvey.co.uk/s/AD0JZ/ 

Dosbarthwyd copïau papur o’r Arolwg hefyd i ganolfannau amrywiol a 

sefydliadau o fewn ardal Gogledd Ynys Môn, yn cynnwys pentrefi gwledig 

ar draws Gogledd yr Ynys. Gwnaed hyn er mwyn gwella cyfleoedd i 

gyrraedd grwpiau anodd eu cyrraedd. Roedd lleoliadau’n cynnwys 

ysgolion, meddygfeydd, llyfrgelloedd, caffis, canolfannau hamdden, 

tafarndai, siopau lleol a siopau cyfleustra ayb. 

5.2  Anfonwyd dogfennau perthnasol a gohebiaeth at Aelodau Lleol ar 20 

Mehefin 2018. Roeddem yn awyddus i dderbyn eu sylwadau fel Aelodau 

sy’n adnabod eu hardaloedd yn dda, a hefyd i rannu’r neges ynglŷn â’r 

cyfle i ymateb. Mae Aelodau Lleol y Cyngor Sir ar gyfer yr ardal hon yn 

cynnwys; 

  Ward Talybolion – Llinos Medi Huws / John Griffith / Kenneth P Hughes 

Ward Twrcelyn – Richard Griffiths / Aled Morris Jones / Richard Owain 

Jones 

Ward Lligwy – Vaughan Hughes / Margaret Murley Roberts / Ieuan 

Williams (dim ond rhan Moelfre y ward sydd yn ardal y Cynllun) 

5.3  Anfonwyd y ddolen ar-lein a chopïau o’r dogfennau ymgynghori at 

gyfanswm o 9 Cyngor Tref a Chymuned ar 20 Mehefin 2018, yn cynnwys 

cynghorau; 

  Amlwch     Llanfaethlu 

   Llanbadrig     Moelfre 

   Mechell     Llannerchymedd 

   Cylch y Garn     Rhosybol 

Llaneilian 

 

6.0 Casgliad 

6.0 Roedd safbwyntiau pobl a chymunedau lleol Gogledd Ynys Môn yn 

bwysig iawn i ni. Derbyniwyd 190 o arolygon ar-lein wedi eu cwblhau’n 

llawn, 497 o arolygon ar-lein wedi eu cwblhau’n rhannol a 23 o gopïau 

papur wedi eu cwblhau. 

6.1 Cofnodwyd a dadansoddwyd pob adborth a dderbyniwyd, ac mae’r 

canlyniadau’n cael eu hadlewyrchu yn Atodiad (A) Cynllun Adfywio 
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Amlwch a Gogledd Ynys Môn – Adroddiad ar Ganlyniad yr Arolwg 

Ymgynghori. Roedd yr arolwg yn cynnwys 10 cwestiwn. 

6.2  Drwy ddadansoddi’r adborth a dderbyniwyd, amlygwyd y themâu 

allweddol canlynol:- 

 a) Cefnogi swyddi a busnes  

 b) Datblygu twristiaeth / atyniad newydd, cyffroes / llety 

 c) Gwella’r stryd fawr / cynnig manwerthu / rhoi sylw i adeiladau gweigion  

 d) Gwella cludiant / seilwaith ffyrdd 

 e) Defnyddio asedau arfordirol / treftadaeth / diwylliant yr ardal 

 f) Defnyddio’r hen linell rheilffordd a hen safleoedd diwydiannol 
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7.0 Camau Nesaf Arfaethedig 

7.1 Mae angen gwneud mwy o waith yn awr i ystyried a rhoi sylw i’r 

anghenion a’r syniadau a gyflwynwyd gan randdeiliaid. Bydd hyn yn 

cynnwys ystyried y themâu blaenoriaeth a nodwyd ar gyfer 

prosiectau posib ac asesu eu hyfywedd. 

7.2 Yn ogystal, mae angen nodi anghenion a chynigion eraill ar gyfer yr 

ardal na chafodd eu hamlygu hyd yn hyn yn y broses ymgynghori 

gyhoeddus. Mae angen ymgysylltu gydag asiantaethau perthnasol 

er mwyn nodi’r materion hyn e.e. tai, cyfleustodau, amgylcheddol, 

hamdden, priffyrdd, ysgolion neu brosiectau cyfalaf dan ystyriaeth. 

7.3 Mae angen briffio aelodau lleol a rhanddeiliaid allweddol ar 

ganlyniadau’r arolwg a’r camau nesaf arfaethedig, ac iddynt gael eu 

cynnwys yn y broses. Mae Medrwn Môn yn trefnu cyfarfodydd 

‘Cynllunio Lle’ pellach ar gyfer ward Twrcelyn ac mae angen 

cadarnhau’r berthynas rhwng y gweithgaredd hwn a’r broses o 

lunio cynllun adfywio. 

7.4 Dylai gwaith ar ddrafftio’r Cynllun Adfywio gymryd lle yn awr, gan 

ddefnyddio’r wybodaeth ym Mhapur Pwnc y Canllawiau Cynllunio 

Atodol a’r ymateb i’r Arolwg, ond bydd y cynnwys o ran prosiectau 

a chynigion penodol yn ddibynnol ar ganlyniad y gwaith pellach a 

nodwyd uchod. Yn amlwg, ni fydd nifer o’r materion yn cael eu 

datrys am beth amser a bydd rhaid defnyddio geiriau addas i roi 

sylw i’r mater. 

7.5  Un fformat posib ar gyfer y Cynllun fyddai dogfen strategol lefel 

uchel ddeniadol yn cwmpasu nifer o flynyddoedd  ar gyfer sawl 

blwyddyn, ynghyd â chynllun gweithredu mwy manwl fyddai’n cael 

ei ddiweddaru bob blwyddyn. 

7.6  Pan fydd Cynllun Adfywio drafft cytunedig mewn lle, bydd angen 

ymgynghori ymhellach gydag aelodau lleol a rhanddeiliaid lleol er 

mwyn sicrhau ei fod yn gadarn ac yn cael ei dderbyn cyn ei 

gwblhau a’i fabwysiadu. 
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Atodiad (A) 

Mae cwestiynau’r arolwg yn cael eu hamlinellu isod ynghyd ag ymatebion yr ymgynghoriad ar gyfer pob cwestiwn. Yn ogystal, 

rhestrir rhai enghreifftiau o’r ymatebion a roddwyd. Roedd yr arolwg yn cynnwys 10 cwestiwn. Crёwyd graffiau ar gyfer pob cwestiwn 

yn dangos canran pob un o’r ymatebion. 

Cwestiwn 1: Beth ydi cryfderau Amlwch a Gogledd Ynys Môn? 

 

Y 4 ateb mwyaf poblogaidd:  1. Arfordir a Thraethau    2. Ymdeimlad o Gymuned    3. Hanes Lleol    4. Llwybr Arfordirol 
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Enghreifftiau o Ymatebion i Gwestiwn 1: Beth ydi cryfderau Amlwch a Gogledd Ynys Môn? 

 

 “Harddwch naturiol, treftadaeth, llwybr yr arfordir, golygfa, cymuned, mwynderau, elfennau hanesyddol”. 

 “Llwybrau arfordirol a golygfeydd da. Llwybrau cerdded da megis Mynydd Parys. Pobl sy’n byw yn y gymuned. Presenoldeb 

gref yr iaith Gymraeg”. 

 “Harddwch naturiol eithriadol”. 

 “Cymunedau clos, cefndir Cymraeg gref, harddwch naturiol, a’r arfordir”. 

 “Nodweddion hanesyddol, diwylliannol a golygfeydd”. 

 “Traethau a’r arfordir, iaith, hanes a diwylliant, cymunedau, pentrefi a thrigolion cyfeillgar”. 

 “Ardal brydferth, pobl gyfeillgar”. 

 “Cyfle i ddatblygu twristiaeth”. 

 “Treftadaeth / hanes. Llwybr yr Arfordir. Iaith Gymraeg. Cyfle i ddatblygu twristiaeth. Ymdeimlad cryf o berthyn i bentrefi llai. 

Mynydd Parys”. 

 “Mynediad rheilffordd yn bosib. Arfordir hardd, baeau bychan, baeau a phorthladdoedd pysgota. Mae awydd i adfywio”. 
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Cwestiwn 2:  Yn eich barn chi, pa newidiadau sydd eu hangen yn Amlwch a Gogledd yr Ynys i gynyddu ffyniant yr  

  ardaloedd hyn? 

 

Y 4 ateb mwyaf poblogaidd:    1.Atyniadau/Llety i Dwristiaid    2. Gwella Manwerthu    3. Datblygu’r hen Reilffordd     

    4. Adnewyddu Siopau 
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Enghreifftiau o ymatebion i Gwestiwn 2: Yn eich barn chi, pa newidiadau sydd eu hangen yn Amlwch a Gogledd yr Ynys i  

              gynyddu ffyniant yr ardaloedd hyn? 

 

 “Gwella cefnogaeth i dwristiaeth a datblygu seilwaith hanfodol. Mwy o farchnata a hyrwyddo. Mae astudiaethau economaidd 

o ardaloedd eraill yn Ewrop a’r Unol Daleithiau yn nodi pwysigrwydd ffactorau diwylliannol – cerddoriaeth ac ati – mae Ynys 

Môn yn anobeithiol am hyrwyddo diwylliant ochr yn ochr â hyrwyddo’r economi”. 

 “Mwy o fusnesau. Mwy o dwristiaeth. Cydraddoldeb i ddwyieithrwydd a rhoi mwy o rym i’r bobl”. 

 “Helpu i greu, neu ddenu, atyniadau newydd i ymwelwyr sy’n addas i’r ardal”. 

 “Buddsoddi mwy mewn pentrefi bach (Penysarn/Rhosybol). Mae Cemaes yn enghraifft dda o’r hyn y gellir ei wneud. Gwneud 

yn siŵr fod ysgolion cynradd bach yn cael eu cadw, nhw yw calon pentrefi bach”. 

 “Sicrhau fod yr iaith Gymraeg yn cael ei hyrwyddo fel nodwedd unigryw ein hardal – marchnata a brandiau dwyieithog 

cadarnhaol”. 

 “Adnewyddu’r llinell drên. Datblygu atyniadau twristiaeth megis Mynydd Parys a mynediad agored at safleoedd treftadaeth 

eraill ar yr arfordir. Archfarchnad addas. Arian i adnewyddu’r prif ardaloedd siopa a’r porthladd. Buddsoddwyr preifat yn 

cymryd cyfrifoldeb am Lyn Alaw. Gwelliannau sylweddol i gysylltiadau ffyrdd”. 
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Cwestiwn 3: Beth yw’r prif ffactorau sydd yn ei gwneud hi’n anodd creu swyddi a chael pobl i fuddsoddi arian yn yr  

                     ardaloedd hyn?                                                             

 

Y 4 ateb mwyaf poblogaidd:     1. Cysylltiadau seilwaith / cludiant gwael    2. Ardal anatyniadol / heb ei datblygu’n ddigonol     

     3. Diffyg cefnogaeth      4. Trethi busnes uchel 
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Enghreifftiau o ymatebion i Gwestiwn 3: Beth yw’r prif ffactorau sydd yn ei gwneud hi’n anodd creu swyddi a chael pobl i  

               fuddsoddi yn yr ardaloedd hyn? 

 

 “Unedau busnes o wahanol feintiau ddim ar gael”. 

 “Diffyg cyllid gan y Cyngor Sir”. 

 “Seilwaith ffyrdd gwael a dim cysylltiad rheilffordd”. 

 “Dim adeiladau addas, cludiant cyhoeddus, rhwydwaith ffyrdd mewn cyflwr gwael iawn ac edrychiad gwael yn gyffredinol”. 

  “Ardal anghysbell”. 

 “Cyswllt rheilffordd gwael”.  

 “Mynediad – mae’n ardal anghysbell ac nid oes gennym wasanaeth rheilffordd ac ni wneir digon o ddefnydd o’r Porthladd”. 

 “Trethi busnes uchel a dim cefnogaeth i fusnesau newydd”. 

 “Canfyddiad. Diffyg marchnata arloesol. Mae’r ardal angen swyddi o safon uchel er mwyn annog talent i aros yn yr ardal neu 

symud i’r ardal”. 

 “Diffyg cyflogaeth a chyfleoedd i bobl ifanc yn yr ardal. Diffyg hyfforddiant”. 

  “Mae’n ardal amaethyddol a thwristiaeth ac nid yw’n addas ar gyfer adeiladu ffatrïoedd mawr. Dylem annog datblygiadau 

lleol – yn hytrach na chwilio am fuddsoddiad o’r tu allan drwy’r amser”. 
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Cwestiwn 4:   Pa leoliadau neu gynlluniau yn Amlwch a Gogledd Môn ddylai fanteisio ar fuddsoddiadau a datblygiadau  

megis Wylfa Newydd?   

 

 

Y 4 ateb mwyaf poblogaidd:  1. Datblygu Mynydd Parys   2. Datblygu Porth Amlwch   3. Datblygu Rheilffordd       

                 ▪4. Datblygu Safle Octel   ▪4. Llety ar gyfer Twristiaid   ▪4. Cyfleusterau a Gwasanaethau   ▪4. Dim buddiannau lleol 
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Enghreifftiau o ymatebion i gwestiwn 4: Pa leoliadau neu gynlluniau yn Amlwch a Gogledd Môn ddylai fanteisio o fuddsoddiadau  

              a datblygiadau megis Wylfa Newydd? 

 

 “Byddai hen Adeilad Glanfa Olew Shell yn Adeilad Ased Cymunedol delfrydol ar gyfer gweithgareddau Dŵr – megis Ysgol 

Ddeifio, Hostel ar gyfer Llwybr yr Arfordir, Clwb Rhwyfo, gwylfan Forol ayb”. 

 Dylid ailddatblygu Porth Amlwch a’i wneud i edrych yn debyg i “bentrefi pysgota” lliwgar eraill”. 

 “Gwaith cynnal a chadw ar Ysgol Syr Thomas Jones (ei huwchraddio ayb) a chymryd i ystyriaeth ei bod yn adeilad 

rhestredig”. 

 “Yr Hen Linell Rheilffordd – ar gyfer cludiant lleol ac fel atyniad i dwristiaid”. 

 “Datblygu Mynydd Parys – canolfan Ddringo, trac Beicio Mynydd, teithiau dan ddaear neu’r Felin fel Canolfan Ymwelwyr”.  

 “Ailddatblygu Safle Octel ar gyfer rhywbeth tebyg i Surf Snowdonia”. 

 “Ailddatblygu hen adeiladau nad ydynt yn cael eu defnyddio yng nghanol tref Amlwch (e.e. meddygfa / banc / hen ysgol) a 

chreu hyb cymunedol gydag ystafelloedd cyfarfod, caffi, canolfan wybodaeth i dwristiaid gyda chrefftau lleol ayb”. 

 “Ailddatblygu’r hen siop Hen Bethau ym Mhorth Amlwch fel atyniad i dwristiaid / bwyty”.  

 “Ailddatblygu Hen Westy’r Bull Bay fel Gwesty gyda golygfa / Fflatiau Gwyliau”. 
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Cwestiwn 5:  Pa safleoedd yn Amlwch a Gogledd Môn ydych chi’n meddwl sydd bwysicaf ar gyfer datblygu gwasanaethau,  

            tai a chyflogaeth newydd? 

 

 

Y 4 ateb mwyaf poblogaidd:    1. Canol Tref Amlwch     2. Safle Octel     3. Hen Safle Shell yn Rhosgoch     4. Porth Amlwch 
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Enghreifftiau o ymatebion i Gwestiwn 5: Pa safleoedd yn Amlwch a Gogledd Môn ydych chi’n meddwl sydd bwysicaf ar gyfer  

               datblygu gwasanaethau, tai a chyflogaeth newydd?  

           

 “Mae tref Amlwch angen mwy o siopau ac mae angen adnewyddu’r dref”. 

 “Mae’r stad ddiwydiannol angen ychydig o unedau newydd ar gyfer diwydiant ysgafn”. 

 “Safle Rhosgoch (e.e. safle Carafanau)” 

 “Stad Ddiwydiannol Amlwch i ymestyn swyddi a Chemaes i ymestyn Twristiaeth”. 

 “Hen safle Octel ar gyfer unedau diwydiannol neu ddatblygiadau ar raddfa fwy. Mae gan y safle gysylltiad rheilffordd hefyd. 

Beth am agor y rheilffordd yn awr, mae’n elfen hanfodol fyddai’n gwella dyfodol Amlwch, o ran twristiaeth a diwydiant”. 

 “Dylid trin Amlwch fel canolfan ar gyfer adfywio gan y byddai’r buddsoddiad a’r adfywio yn cael effaith ar lefydd megis 

Cemaes, Rhosybol, Llanfechell, Llannerchymedd a llefydd sy’n agos i’r ardal”. 

 “Mwy o dai cymdeithasol yn Amlwch a mwy o archfarchnadoedd rhad”. 

  “Ydym ni wir angen mwy o dai a stad ddiwydiannol? Bydd gormod o hynny’n lleihau tir amaethyddol a llefydd agored ac yn 

lleihau twristiaeth”. 

 “Yn fy marn i, nid y safle ond y cysylltiadau fyddai’n arwain pobl i mewn i’r ardal sydd bwysicaf. Felly, nid yn unig y 

gwelliannau ar y ffyrdd rhwng Fali a Wylfa, ond gwelliannau yn y pentrefi lleol, er mwyn sicrhau nad ydynt yn llefydd mae pobl 

eisiau ‘gyrru heibio iddynt yn gyflym’”. 
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Cwestiwn 6: Ym mha ffordd fyddai posib manteisio a gwneud y mwyaf o’r stryd fawr a’r amgylchedd lleol? 

 

 

 

 

Y 4 ateb mwyaf poblogaidd:    1. Tacluso’r ardal yn gyffredinol    2. Trethi Busnes Is 3. Parcio Am Ddim       

    4. Grantiau sefydlu busnes           
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Enghreifftiau o ymatebion i Gwestiwn 6: Ym mha ffordd fyddai posib manteisio a gwneud y mwyaf o’r stryd fawr a’r amgylchedd  

               leol?  

 

 “Hysbysebu atyniadau lleol mewn ffenestri siopau sydd wedi cau”. 

 “Cynnal y farchnad wythnosol yn y stryd, ar yr amod nad oes stondinau gwerthu cig a blodau er mwyn peidio â chael effaith 

ar siopau cig a siopau blodau ar y Stryd Fawr. Gallai Gwesty’r Dinorben osod byrddau tu allan yn ystod diwrnod marchnad”. 

 “Cymhelliant ariannol i ddenu busnesau newydd, gan ddefnyddio gostyngiadau treth, grantiau a grantiau cyflogaeth fel 

cymhelliant i ddenu busnesau newydd”. 

 “Derbyn bod dyddiau’r Stryd Fawr wedi darfod. Troi siopau gwag yn dai”. 

 “Trethi is i siopau’r Stryd Fawr a rhoi diwedd ar yr arfer o droi hen siopau yn fflatiau”. 

 “Lleihau rhenti siopau, caniatáu i siopau crefftau agor, lleihau nifer y siopau elusen. Hyrwyddo cerdded a gweithgareddau ar y 

môr. Ystyried ymestyn y rheilffordd...ond dim ond ar ôl sicrhau fod rhywbeth ar ben arall y llinell rheilffordd i ddenu pobl i’r 

ardal”. 

 “Gallai CSYM greu rhestr o eiddo sydd ar gael a chwilio am ddefnyddwyr. Creu ardal i gerddwyr fel sy’n bodoli ym Mangor. 

Hyb Twristiaeth, Treftadaeth a Hanes Lleol”. 

  “Yn sicr mae angen tacluso’r ardal, a gallai hynny annog pobl i fuddsoddi mewn busnesau bach”. 

 “Parcio am ddim”. 
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Cwestiwn 7: Sut allwn ni wella neu ychwanegu gwerth at brofiad twristiaid sy’n ymweld â Gogledd Môn?  

 

 

Y 4 ateb mwyaf poblogaidd:    1. Mwy o fwytai    2. Gwella cludiant lleol    3. Gwella arwyddion    4. Llety ar gyfer ymwelwyr 
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Enghreifftiau o ymatebion i Gwestiwn 7: Sut allwn ni wella neu ychwanegu gwerth at brofiad twristiaid sy’n ymweld â Gogledd  

               Môn?   

 

 Gwell cyrchfannau i dwristiaid. Mae pobl yn dod ond nid oes cychod ym Mhorth Amlwch, dim caffis da, dim ardaloedd gwyrdd 

lle gellir eistedd, dim gweithgareddau ar y dŵr e.e. cychod pysgota, felly mae’r bobl sy’n ymweld yn gadael”. 

 “Mwy o amrywiaeth o atyniadau, tafarndai, bwytai a gweithgareddau dŵr o safon”. 

  “Ffordd lydan, ddiogel i mewn i’r ardal o bob cyfeiriad ar gyfer ceir, loriau a charafanau”.  

 “Er ein bod ni angen moderneiddio gyda busnesau ayb...mae’n bwysig cadw’r ymdeimlad o hen bentref a’i 

hynodrwydd...edrych ar ôl treftadaeth Gymreig”.  

 “Ymchwilio i lygredd dŵr yng Nghemaes er mwyn cael ei wared a hyrwyddo twristiaeth yn sgil hynny. Hefyd, gwella 

trafnidiaeth, o safbwynt bysiau a threnau”. 

 “Rydym angen gwefan fywiog sy’n dod â phethau / gweithgareddau ynghyd. Mae rhai adnoddau ar gael yn barod ond nid 

ydynt wedi cael eu diweddaru – gwybodaeth ar wasgar ac yn anodd ei ganfod”.  

 “Tacluso’r ardaloedd diwydiannol blêr. Stopio’r peilonau a stopio’r dirwedd rhag cael ei diwydianeiddio ymhellach gan ynni 

(ffermydd gwynt a strwythurau mawr eraill sy’n anharddu’r Ynys)”.  

 “Cynllun paentio da, a phaentio’r tai mewn lliwiau gwahanol yn lle waliau llwydaidd wedi eu chwipio”. 

  “Cynnig Cymru draddodiadol a lleol iddyn nhw. Hyrwyddo cynnyrch a gwasanaethau lleol, Cymreig”.  

 “Mwy o gerddoriaeth a gweithgareddau diwylliannol eraill. Hefyd, ei gwneud yn llawer haws i ddod o hyd i safleoedd 

hanesyddol – nid oes arwyddion o gwbl ar gyfer nifer ohonynt”. 
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Cwestiwn 8: Yn eich barn chi, beth yw'r 3 prif flaenoriaeth i ddatblygu’r economi yn Amlwch yn y tymor byr, canolig a’r 

hirdymor? 

 

 

 

Y 4 ateb mwyaf poblogaidd:    1. Hybu Twristiaeth    ▪2. Cynyddu cyflogaeth    ▪2. Cefnogi Busnesau      3. Ailddatblygu canol y dref 
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Enghreifftiau o ymatebion i Gwestiwn 8: Yn eich barn chi, beth yw’r 3 prif flaenoriaeth i ddatblygu’r economi yn Amlwch yn y tymor  

               byr, canolig a’r hirdymor? 

 

 “Twristiaeth, Addysg a denu mwy o fusnesau a chefnogi datblygiadau lleol”. 

 “Gwella cyflwr y Stryd Fawr, datblygu’r Porthladd o bosib, ac yn olaf ei gwneud yn ddeniadol yn ariannol i ddiwydiannau / 

manwerthwyr adleoli yma”. 

 “Palmant o Amlwch i Fynydd Parys, agor y llinell rheilffordd fel llwybr beicio, a di-halogi Octel a chanfod busnes i gymryd y 

safle”. 

 “Gwella’r Stryd Fawr, rhoi sylw i adeiladau ym mherchnogaeth y Cyngor (Ysgol Genedlaethol), a gwell mynediad / teithio i 

Amlwch”. 

 “Denu pobl i Amlwch drwy ailddatblygu’r llinell rheilffordd o Langefni yn lwybr beicio / troed, cyflenwi safleoedd cyflogaeth 

allweddol a’u defnyddio, ac yn olaf, adnewyddu canol y dref yn llwyr”. 

 “Tai, Twristiaeth a glanhau’r amgylchedd”. 

  “Cysylltiadau rheilffordd a chaffis ar gyfer cerddwyr sy’n hoffi dod yma, gwella’r ffyrdd a gwella tai cymdeithasol, gwella 

cyfleusterau busnes a lleol yn y tymor hir”. 

 “Lleihau adeiladau’r stryd fawr, buddsoddi i wneud yr ardal yn “draddodiadol” Gymreig er mwyn hyrwyddo twristiaeth, ac yn 

olaf, datblygu cyfleoedd hamdden ar gyfer plant a phobl ifanc”. 
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Cwestiwn 9: Yn eich barn chi, beth yw'r 3 prif flaenoriaeth i ddatblygu’r economi yng Ngogledd Môn yn y tymor byr, canolig  

           a’r hir-dymor? 

 

Y 4 ateb mwyaf poblogaidd:   1. Hybu Twristiaeth   2. Gwella seilwaith ffyrdd   3. Cefnogi busnesau presennol a newydd     

   4. Cynyddu cyflogaeth 
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Enghreifftiau o ymatebion i Gwestiwn 9: Yn eich barn chi, beth yw'r 3 prif flaenoriaeth i ddatblygu’r economi yng Ngogledd Môn yn  

                y tymor byr, canolig a’r hir-dymor? 

 

 “Cadw prydferthwch yr ynys, cefnogi amaethyddiaeth a thwristiaeth”.  

 “Diwydiant (busnesau bach yn gysylltiedig â Wylfa Newydd), Twristiaeth (Cemaes, Llaneilian, Mynydd Parys) ac yn ofal 

cynnig cymhelliant i ddod â busnesau newydd yma”. 

 “Datblygu ardaloedd i dwristiaid er mwyn denu mwy o bobl i’r ardal, troi’r hen reilffordd yn llwybr beicio ac yn y tymor hir 

gwella’r A5025 i gael gwell mynediad”. 

 “Sicrhau fod Cemaes yn cael ei Draeth Baner Las, Sicrhau fod Wylfa Newydd yn dod â manteision i Ynys Môn i gyd, ac yn y 

tymor hir sicrhau fod buddsoddiad yn cael ei ddenu i Ynys Môn er mwyn datblygu swyddi da”. 

 “Trafnidiaeth, tai ac iechyd / addysg”. 

 “Seilwaith, gwella delwedd a moderneiddio twristiaeth”. 

  “Swyddi i gwrdd ag anghenion pobl leol, sicrhau fod ardaloedd o harddwch naturiol yr ardal yn cael eu gwarchod ac addysg o 

ansawdd dda i bob disgybl”.  

 “Cysylltiad gwe cyflym a dibynadwy, swyddi a gwella seilwaith”. 

 “Gweithio mewn partneriaeth rhwng busnesau/atyniadau er mwyn hyrwyddo’r ardal, cefnogaeth i fusnesau i ddatblygu a rhoi 

cynnig ar syniadau newydd ac yn y tymor hir, CSYM i wneud mwy o waith cynnal a chadw er mwyn gwella rhagolygon yr 

ardal”. 
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Cwestiwn 10: Lle ydych chi’n byw? 

 

Y 4 ateb mwyaf poblogaidd:    1. Amlwch      2. Cemaes      3. Porth Amlwch       4. Llanfechell 
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