
Adroddiad Blynyddol 2020 i 2021 

Dyma fy mhedwerydd adroddiad blynyddol fel Arweinydd y Cyngor, ac yn wir, ni welwyd yr 
hyn oedd o’n blaen wrth gynllunio am ein tymor yn 2017. Mae’r adroddiad yn rhoi braslun o 
weithgaredd y Cyngor o Fai 2020 hyd at Mai 2021.  Rydym i gyd yn ymwybodol nad oedd y 
flwyddyn ddiwethaf yn flwyddyn arferol, mi fydd yr adroddiad yn canolbwyntio ar ein 
hymateb i’r argyfwng ynghyd â’r busnes fel arfer. 
 
Mae’n bwysig nodi ar gychwyn yr adroddiad fy niolchiadau i bawb sy’n sicrhau llwyddiant y 
Cyngor er mwyn gwasanaethu pobl Ynys Môn. Hoffwn roi clod haeddiannol i bawb sy’n 
gweithio mor galed wrth i’r awdurdod berfformio ymysg y gorau yng Nghymru. Nid maint 
sy’n creu llwyddiant ond y parodrwydd i weithio er lles y gymdeithas. 
 
 
Ymateb i’r argyfwng Cofid-19 
  
Erbyn Mai 2020 roedd bywydau pob un ohonom wedi eu heffeithio gyda chyfyngiadau a’r 
her o ymateb i’r argyfwng. Rydym wedi profi tristwch yr argyfwng fel cymuned. Rwy’n 
cydymdeimlo’n ddwys gyda phawb sydd wedi talu’r pris eithaf yn yr argyfwng, mae 
profedigaeth yn anodd mewn amseroedd arferol ond yn yr argyfwng hwn mae wedi rhoi 
pwysau dwysach ar deuluoedd a ffrindiau. 
 
 
Beth yr ydym wedi ei wneud – 
 
Ar gychwyn yr argyfwng daeth y Cyngor, Medrwn Môn a Menter 
Môn at ei gilydd er mwyn creu cefnogaeth gymunedol. Gwelwyd 
dros 900 o wirfoddolwyr yn cynnig eu hunan i gefnogi cymunedau 
Ynys Môn. Bellach mae nifer o gynlluniau tro da wedi cychwyn ac yn 
parhau i wirfoddoli yn eu hardaloedd. Diolch i bob un ohonynt.  
 
Drwy arweiniad Menter Môn gwelwyd cynllun Neges yn 
gwasanaethu rhai bregus yn y gymuned. Hoffwn ddiolch i nifer o 
fusnesau wnaeth addasu a chynnig gwasanaeth i’r anghenus yn y 
gymuned.  
 
Rydym yn parhau i weithio’n agos gyda Banciau Bwyd yr ynys sydd 
wedi gwasanaethu drwy gydol yr argyfwng. Diolch i’r holl 
asiantaethau am eu cefnogaeth. 
 
Dros y Nadolig daeth yr asiantaethau i gyd at ei gilydd er mwyn 
cynnig hamper bwyd, anrhegion a chinio ‘Dolig i’n trigolion. Diolch i 
bawb am eu haelioni. 
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Ar gychwyn yr argyfwng sefydlwyd llinell ffôn argyfwng 7 diwrnod yr 
wythnos er mwyn cefnogi'r gymuned fregus. Cawsom nifer helaeth o 
ymholiadau yn enwedig gan fusnesau lleol. Hoffwn ddiolch i’r staff i 
gyd am eu parodrwydd i weithio'r oriau ychwanegol ac am fod yn llais 
cysurus ochr arall i’r ffon. 
 
 
 

 
 
Roedd dweud bod Ynys Môn ar gau er mwyn diogelu ein 
cymunedau yn groes i’n natur groesawgar, ond gyda’r sefyllfa 
yn gwella cawsom ail agor ein Hynys yn ddiogel dros yr haf.  
Hoffwn ddiolch i bawb am gefnogi’r arweiniad. Mae pobl Ynys 
Môn, busnesau, swyddogion y Cyngor a’r heddlu wedi 
gweithio gyda'i gilydd er mwyn sicrhau bod trigolion yr Ynys yn 
cael eu diogelu. Diolch. 
 
 
 
 

 
Sefydlwyd tîm olrhain yn Ynys Môn fel ardal beilot yn 
dilyn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru. Hoffwn 
ddiolch i staff y Cyngor oedd yn barod iawn i gymryd y 
swyddogaeth Newydd. Roedd y gwaith yma’n allweddol i 
ddiogelu’n cymunedau pan gafwyd yr achos cyntaf o 
ymlediad mewn ffatri yn Llangefni. 
 

 
 
 
 
Rhoddwyd systemau talu grantiau busnesau, 
cinio ysgol, hunan ynysu a thaliadau 
gweithwyr gofal yn ei le. Hoffwn ddiolch i’r 
staff i gyd am gadw cysylltiad gyda rhai oedd 
angen y cymorth ac am addasu yn sydyn er 
mwyn sicrhau taliad mor sydyn â phosib. 
 
 
 

https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/croesomon/photos/gwersylla-mae-hin-anghyfreithlon-gwersylla-ar-dir-heb-ganiat%C3%A2d-y-perchennogos-yd/3350938831625737/&psig=AOvVaw2NRuMXmQjzOVDQEMLAVcGd&ust=1620900688244000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCLDMr-jzw_ACFQAAAAAdAAAAABAL
https://www.google.co.uk/url?sa=i&url=https://www.facebook.com/IOACC/videos/emma-rogers-is-a-contact-tracer-on-anglesey-listen-to-what-she-has-to-say-about-/1003366160120492/&psig=AOvVaw3iz82m5bbw6gjT6CtltfDi&ust=1620910094018000&source=images&cd=vfe&ved=0CAIQjRxqFwoTCJjMte2WxPACFQAAAAAdAAAAABAE


 
 
 

 
Oherwydd sefyllfa leol roedd rhaid i ni wneud penderfyniadau i beidio 
agor ysgolion yma ym Môn er mwyn sicrhau diogelwch pawb. Hoffwn 
ddiolch i blant, rhieni, athrawon a swyddogion y Cyngor am sicrhau 
agoriad amserol a diogel o’n hysgolion. 
 
Llongyfarchiadau i ddisgyblion yr Ynys am fod mor wych yn ystod y 
flwyddyn anodd a dymuno’n dda i rai sydd wedi gadael system Addysg 
yr Ynys. Cofiwch eich bod yn berthyn i wlad y medra a mae’r gallu 
ynddoch i gyflawni unrhywbeth. 

 
 
Roedd rhaid addasu gwasanaethau'r Cyngor i gyd o 
wasanaeth llyfrgelloedd i wastraff, o gynllunio i’r Oriel, 
o Ieuenctid i hamdden. 
 
Diolch i bawb am ymateb mor bositif ac i’r holl 
ddefnyddwyr gwasanaeth am eich amynedd a’ch 
gwerthfawrogiad. 
 
 
 
 

 
Sicrhau uned brofi ar yr Ynys. Rydym wedi cydweithio’n agos gyda Iechyd 
Cyhoeddus Cymru a’r Bwrdd Iechyd i sicrhau bod uned brofi ar yr Ynys a 
galw am un ychwanegol pan bu’r angen. 
 

 
 
 
Cefnogi’r gwaith brechu - rhannu negeseuon a chefnogi trefniadau a 
lleoliadau. 
 

 
 
 
Ymateb i’r her leol. Roedd y Cyngor yn bartner arweiniol er mwyn 
sicrhau diogelu Caergybi mewn cydweithrediad gyda’r asiantaethau 
statudol. Hoffwn ddiolch i’r gwirfoddolwyr, asiantaethau a staff y 
Cyngor am ymateb yn sydyn er mwyn sicrhau diogelwch pawb. 
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Gwaith arferol – 
 
 
Cyllideb - gosodwyd Cyllideb eleni gyda’r ail godiad treth 
Cyngor isaf yng Nghymru. Rydym wedi buddsoddi mewn 
cynllun hyfforddeion, ariannu cynlluniau newid 
hinsawdd ac arian ychwanegol tuag at dwristiaeth. 
Diolch i bawb am eich ymatebion i’r ymgynghoriad. 
 
 
 
 

 
 
Fel rhan o gynllun Llywodraeth Cymru rydym wedi agor 
canolfannau gofal yn Ysgol Esceifiog ac Ysgol Tywyn. Bydd y 
datblygiadau hyn yn cefnogi teuluoedd yr ardal.  
 
 

 
 
 
 
 
 
Mae datblygu tai wedi parhau gyda 21 o gartefi 
cymdeithasol newydd wedi gosod. Rydym hefyd wedi 
prynu 18 o cyn dai Cyngor yn ol i’n stoc tai. Mae 49 o 
dai wrthi’n cael eu hadeiladu nawr ar yr ynys. Rydym 
hefyd wedi creu cynlluniau i ddod ag adeiladau yn ol i 
fod yn aelwydi.  
 
 
 
 
 

 
Newid hinsawdd, rydym wedi gwneud gwaith yn symud y Cyngor 
yn ei flaen wrth fabwysiadu strategaeth gorfforaethol. 
Gwelwyd buddsoddiad er mwyn sicrhau bod ein hysgolion, 
llyfrgelloedd a’n canolfannau hamdden yn gyfeillgar i’r 
amgylchedd wrth osod boeleri a phaneli solar newydd. 
 

 
 
 
 



 
Symud ymlaen gyda chynllun 3G yng Nghaergybi mewn 
cydweithrediad gyda’r Cyngor Tref. Hoffem ddiolch i’r 
Cyngor Tref am eu hymateb positif. 
 
 
 
 

 
 
Gwnaethpwyd gwaith ar Bier Biwmares er mwyn ei 
adnewyddu i fod fel newydd. Diolch I’r gymuned am eu 
hamynedd tra roedd y gwaith yn mynd rhagddo. 
 
 

 
 
 
 
Ynys ynni - cafwyd nifer o drafodaethau ynglŷn â  
chynlluniau ynni'r ynys rhwng y sector preifat a’r  
ddwy Lywodraeth, megis Wylfa Newydd, Morlais, Hwb 
Hydrogen Caergybi a datblygiadau Msparc. 
 
 
 
 
 

 
Bwrdd Uchelgais – Rydym yn symud ymlaen ar waith y Cynllun Twf 
gyda phenodiadau i swyddi hanfodol yn ystod y flwyddyn 

diwethaf.  ae hyn wedi galluogi i gynlluniau cysylltedd digidol, 
datblygu ynni, safleoedd ac eiddo. 
 

 
 
 
 
Mae ymateb i newidiadau yn dilyn Brexit ar Borthladd Caergybi 
wedi bod yn heriol. Rydym wedi sicrhau bod y ddwy 
Lywodraeth yn deall pwysigrwydd safle archwilio mor agos â 
phosib i’r porthladd er mwyn diogelu’r safle i economi Ynys 
Môn a thu hwnt. 
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Gwaith Cenedlaethol 
 
Rwyf wedi sicrhau llais cryf i Ynys Môn yn y trafodaethau 

cenedlaethol. Rydym fel Arweinyddion Cymru wedi cyfarfod 

bron yn wythnosol ers cychwn yr argyfwng er mwyn rhannu 

pryderon a dylanwadu ar Lywodraeth Cymru. Yn ychwanegol i 

hyn rydym wedi cyfarfod gyda Gweinidogion Llywodraeth 

Cymru a'r Deyrnas Unedig er mwyn sicrhau bod pryderon lleol 

yn cael eu hadnabod a bod ymateb amserol gan y Llywodraeth. Rwyf wedi cyfarfod gydag 

Iechyd Cyhoeddus Cymru yn rheolaidd. Rydym fel chwe Arweinydd y Gogledd wedi cyfarfod 

yn rheolaidd gyda Chadeirydd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr. Rwyf wedi rhoi tystiolaeth i 

bwyllgorau Craffu'r Llywodraeth ar ran y WLGA. Cefais fy mhenodi fel Dirprwy Lefarydd 

Gwasanaethau Cymdeithasol yr WLGA. Mae sicrhau bod llais Ynys Môn i’w glywed yn 

genedlaethol yn bwysig i mi, er mwyn dylanwadu ar bolisïau sy’n cymryd i ystyried ein 

cymunedau ni yma. 

 
 
 
 

 
DIOLCH 

 
Gair sydd wedi’i ddefnyddio gymaint 
yn ystod fy adroddiad ond amhosib 
i’w ddefnyddio gormod. Mae 
amgylchiadau'r flwyddyn o Fai 2020 i 
Mai 2021 wedi’i newid pob un 
ohonom. Gallwn ymfalchïo fel Cyngor 
o’n staff a’n cymunedau. Diolch i chi 
gyd am eich ymrwymiad. Gyda’n 
gilydd gallwn wneud gwahaniaeth, 
wrth gyd-dynnu dangoswn nerth ein 
hynys fach.  
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