
 THE EXECUTIVE  01.12.2014 
 

 1 

PWYLLGOR GWAITH 
 
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Rhagfyr 2014 
 
 
PRESENNOL:   
 

Y Cynghorydd Ieuan Williams (Cadeirydd) 
Y Cynghorydd J Arwel Roberts (Is-Gadeirydd) 
 
Y Cynghorwyr R Dew, K P Hughes, A M Jones, H E Jones a 
Alwyn Rowlands 
 

WRTH LAW: Prif Weithredwr 
Dirprwy Brif Weithredwr 
Cyfarwyddwr Corfforaethol (Addysg Gydol Oes) 
Cyfarwyddwr Corfforaethol (Cymunedol) 
Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a Swyddog Adran 151 
Pennaeth Gwasanaeth (Tai) (Eitemau 11 a 12) 
Pennaeth Dros Dro y Gwasanaethau Democrataidd (Eitem 4) 
Rheolwr Gwasanaethau Cyfrifeg Dros Dro (BO) 
Rheolwr Gwasanaethau Refeniw a Budd-daliadau (GHJ) (Eitem 7, 8 a 
10) 
Rheolwr Gwasanaethau Technegol (DR) (Eitem 12) 
Rheolwr Cynllunio (Polisi) (NHD) (Eitem 14) 
Arweinydd Tîm Dros Dro (Polisi) (LL) (Eitem 14) 
Swyddog Pwyllgor (MEH) 
 

HEFYD YN 
BRESENNOL: 

Y Cynghorwyr John Griffith, Llinos M. Huws, Bob Parry OBE. 
 

YMDDIHEURIADAU Dim 
 

 

1 DATGANIAD O DDIDDORDEB  
 
Gwnaeth y Cynghorydd Aled Morris Jones ddatganiad o ddiddordeb mewn 
perthynas ag Eitem 10 ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na'r bleidlais. 
 

2 MATERION BRYS A ARDYSTIWYD GAN Y PRIF WEITHREDWR NEU 
SWYDDOG A BENODWYD GANDDO   
 
Dim i’w ddatgan. 
 

3 COFNODION  
 
Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod o’r Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 4 
Tachwedd 2014 fel rhai cywir. 
 

6 BLAENRAGLEN WAITH Y PWYLLGOR GWAITH  
 
Cyflwynwyd i’w gymeradwyo, adroddiad gan y Pennaeth Dros Dro ar gyfer  
Gwasanaethau Democrataidd yn amlinellu Blaenraglen Waith y Pwyllgor Gwaith 
am y cyfnod Ionawr – Awst 2015. 
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Dywedodd y Pennaeth Dros Dro ar gyfer Gwasanaethau Democrataidd y bydd yr 
eitemau a ganlyn a raglennwyd yn wreiddiol i’w trafod ym mis Ionawr 2015 yn cael 
sylw pellach yn y cyfarfod ym Mawrth 2015:- 
 

 Newidiadau Cyfansoddiadol - Cylch Gorchwyl - Pwyllgor Apeliadau, 
Ymchwilio a Datblygu 

 Newidiadau Cyfansoddiadol - Cylch Gorchwyl - Pwyllgor Archwilio 
 
Cyflwynir yr eitem ychwanegol a ganlyn i’r cyfarfod ym mis Ionawr 2015:- 
 
Cynllun Comisiynu Cefnogi Pobl 
  
Penderfynwyd cadarnhau’r Flaenraglen Waith oedd wedi ei diweddaru am y 
cyfnod Ionawr - Awst 2015. 
 

5 ADRODDIAD MONITRO AR Y CERDYN SGORIO CORFFORAETHOL - AIL 
CHWARTER 2014/15  
  
Cyflwynwyd adroddiad y Prif Weithredwr mewn perthynas â’r sefyllfa ar ddiwedd 
chwarter 2. 
 
Er ei fod yn croesawu’r gwelliant yn y lefelau salwch dywedodd yr Aelod Portffolio 
(Busnes Gweithredol, Trawsnewid Perfformiad, Cynllun Corfforaethol ac Adnoddau 
Dynol) fod angen i’r adrannau wella’r lefelau a’r data salwch ymhellach. 
 
Roedd Aelodau’r Pwyllgor Gwaith yn bryderus mai 53% o’r adolygiadau datblygiad 
proffesiynol oedd wedi eu cwblhau yn y 6 mis cyntaf o gymharu â 64% yn y 
flwyddyn gynt. 
  
PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad a nodi ei gynnwys. 
 

6 CYLLIDEB 2014-15 – AIL CHWARTER – CAMAU A NODWYD 
 
Cyflwynwyd adroddiad y Dirprwy Brif Weithredwr mewn perthynas â'r camau mae’r 
UDA yn teimlo eu bod yn angenrheidiol i ddod â'r Cyngor i sefyllfa gytbwys ar gyfer 
2014/15.  
 
PENDERFYNWYD derbyn yr adroddiad a nodi ei gynnwys. 
 

7 SAIL Y DRETH GYNGOR 2015-16  
 
Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog 
Adran 151 Dros Dro mewn perthynas â’r cyfrifiad a wnaed yn unol â Chanllawiau 
Llywodraeth Cymru ar gyfer Anheddau’r Dreth Gyngor (CT1) 2015/16 yn seiliedig ar 
nifer yr eiddo mewn bandiau amrywiol ar y rhestr brisio ar 31 Hydref 2014 a chan 
ddefnyddio disgowntiau ac eithriadau.  Mae’r cyfrifiadau hefyd yn cymryd i 
ystyriaeth y newidiadau i’r rhestr brisio sy’n debygol yn ystod 2015/16. 
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PENDERFYNWYD cymeradwyo :- 
 

 cyfrifiad sail y Dreth Gyngor gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) 
am y cyfan o’r ardal ac am rannau ohoni am 2015/16. 

 

 Yn unol â Deddf Cyllid Llywodraeth leol 1992 a Rheoliadau 
Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sail y Dreth Gyngor) (Cymru) 1995 
(SI19956/2561) fel y cawsant eu diwygio gan SI1999/2935 a Rheoliadau 
Awdurdodau Lleol (Cyfrifo Sail y Dreth Gyngor)) a’r Dreth Gyngor 
(Dosbarthiadau Rhagnodedig o Anheddau) (Cymru) (Diwygiad 2004), y 
symiau a gyfrifiwyd gan Gyngor Sir Ynys Môn fel ei sail dreth gyngor ar 
gyfer y flwyddyn 2015/16 fydd 30,188.51 fel y cânt eu rhestru yn yr 
adroddiad ar gyfer y Trefi/Cymunedau unigol.  

 
8 CYNLLUN GOSTYNGIADAU’R DRETH GYNGOR 2015-16 

  
Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog 
Adran 151 Dros Dro mewn perthynas â’r uchod. 
  
PENDERFYNWYD argymell i’r Cyngor Sir:- 
 

 Na ddylai’r Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor cyfredol gael ei 
adolygu na’i newid am gynllun arall. 

 

 Y dylid mabwysiadu'r Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor cyfredol 
yn ffurfiol ar gyfer y flwyddyn ariannol 2015/16. 

 

 Ei fod yn rhoi awdurdod i’r Pennaeth Swyddogaeth – Adnoddau  wneud 
trefniadau gweinyddol fel bod pob newid blynyddol ar gyfer 
uwchraddio ffigyrau ariannol neu adolygiad technegol mewn unrhyw 
reoliad/reoliadau sy’n diwygio yn cael eu hadlewyrchu yng Nghynllun 
Gostyngiadau’r Dreth Gyngor ac am bob blwyddyn ddilynol. 

 
9 DATGANIAD STRATEGAETH RHEOLI'R TRYSORLYS A'R ADRODDIAD 

ADOLYGU CANOL BLWYDDYN 2014-15   
 
Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog 
Adran 151 Dros Dro mewn perthynas â’r rheidrwydd ar y Cyngor Sir i fabwysiadu 
Cynllun gostyngiadau’r Dreth Gyngor erbyn 31 Ionawr 2015 mewn perthynas â 
2015/16. 
  
PENDERFYNWYD argymell i’r Cyngor Sir ei fod yn nodi’r adroddiad a’i 
gynnwys. 
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10 CYMRU – CYNLLUN ANGHENION LLEOL UWCH – CYMORTH TRETHI 
BUSNES 2014-15   
 
Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau) a’r Swyddog 
Adran 151 Dros Dro mewn perthynas â’r uchod. 
   
Adroddwyd bod 4 opsiwn wedi cael sylw dan Adran 47 Deddf Cyllid Llywodraeth 
Leol 1988 ar gyfer rhoi cymorth tuag at drethi busnes mewn perthynas â chyllid 
ELNS. 
  
PENDERFYNWYD – 
 

 Bod Opsiwn 1, fel sydd wedi nodi yn yr adroddiad, yn cael ei 
gymeradwyo fel y maen prawf prawf dros roi cymorth mewn perthynas 
â’r cyllid CALLU (Opsiynau 1- 4) o dan Adran 47 Deddf Cyllid 
Llywodraeth Leol 1988.   

 

 Bod awdurdod yn cael ei ddirprwyo i’r Pennaeth Swyddogaeth 
(Adnoddau) i wneud trefniadau gweinyddol i gymeradwyo rhoi cymorth 
i'r busnesau sy'n bodloni meini prawf cymhwyso’r Pwyllgor Gwaith ar 
gyfer CALLU. 

 

 Bod y Gwasanaeth Refeniw a Budd-daliadau’n gweithio gyda'r 
Gwasanaeth Datblygu Economaidd i hyrwyddo'r CALLU a 
fabwysiadwyd gan y Pwyllgor Gwaith ac ‘Agored am Fusnes’, ‘Cymorth 
Busnes Newydd’ a ‘Cymorth Manwerthu Cymru’. 

  
11 TYNNU ALLAN O’R CYMHORTHDAL CYFRIF REFENIW TAI  

 
Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Gwasanaeth (Tai) mewn perthynas â dod allan 
o’r system Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai.  Nodwyd bod dwy ran i’r cytundeb gyda 
Thrysorlys Ei Mawrhydi a fydd yn caniatáu i awdurdodau ddod allan o’r system 
CCRT a dod yn hunangyllidol o Ebrill 2015 a thynnwyd sylw atynt yn yr adroddiad. 
  
Ystyriwyd bod angen trefnu Seminar ychwanegol ar gyfer Aelodau Etholedig yn y 
Flwyddyn Newydd ar y mater hwn. 
  
PENDERFYNWYD –  

 

 I gymeradwyo tynnu allan o’r Cymhorthdal Cyfrif Refeniw Tai (CCRT) ar 
31 Mawrth 2015 a thrwy hynny ddod yn hunan-gyllidol. 

 

 I gymeradwyo trosglwyddo ein benthyciadau CRT presennol a ‘chap 
benthyca’ yn y dyfodol o Drysorlys Ei Mawrhydi i’r Bwrdd 
Benthyciadau Gwaith Cyhoeddus (BBGC) 
 

 I gymeradwyo sefydlu Cytundeb Gwirfoddol drafft gyda Llywodraeth 
Cymru. 
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 Bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i’r Swyddog Adran 151 a’r 
Swyddog Monitro i arwyddo fersiwn derfynol y Cytundeb Gwirfoddol, 
i’w ddychwelyd i Lywodraeth Cymru erbyn 19 Ionawr 2015. 
 

 Bod awdurdod dirprwyedig yn cael ei roi i Bennaeth y Gwasanaethau 
Tai ac / neu’r Swyddog Adran 151 ar y dyddiadau hanfodol pan gaiff 
arian ei drosglwyddo, i awdurdodi unrhyw newidiadau munud olaf yn y 
ffigyrau, neu unrhyw ddiwygiadau eraill i’r dogfennau trosglwyddo, all 
godi ar y dyddiadau allweddol (dyddiad Trosi 31 Mawrth 2015 a dyddiad 
Trafodiad 2 Ebrill 2015). 
 

 Bod copi o gynllun busnes CRT 30 blynedd 2015 – 2045 yn cael ei 
gyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith ym mis Chwefror 2015 er mwyn rhoi 
sicrwydd ar ei ymarferoldeb, cynaliadwyaeth a fforddiadwyaeth. 
 

 Bod adroddiad pellach yn cael ei gyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith i’w 
gymeradwyo ynglŷn â’r newidiadau arwyddocaol a ddaw yn sgil hunan-
gyllido. 
 

 Trefnu seminar pellach ar gyfer Aelodau Etholedig mewn perthynas â’r 
cyfleoedd a’r ymrwymiadau hunan-gyllido o ran y Cyfrif Refeniw Tai.  

 
12 NEWIDIADAU ARFAETHEDIG I’R POLISI A’R STRATEGAETH AR GYFER 

ADNEWYDDU TAI SECTOR PREIFAT   
 
Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaeth (Tai) mewn perthynas â 
newidiadau arfaethedig i’r Polisi a’r Strategaeth ar gyfer Adnewyddu Tai Sector 
Preifat.   
  
PENDERFYNWYD bod y Pwyllgor Gwaith yn cymeradwyo mewn egwyddor: 
 

 Y newidiadau a wnaed i’r strategaeth a’r polisi ar gyfer adnewyddu tai 
sector preifat, yn amodol ar ymgynghori gyda phartneriaid a 
sefydliadau allanol, a rhoi awdurdod i’r Pennaeth Tai  ystyried unrhyw 
sylwadau a wneir, a hynny mewn ymgynghoriad gyda’r Aelod 
Portffolio. 
 

 Penodi Street UK Services Cyf., sef darparwr trydydd parti, i weinyddu 
a rheoli cynlluniau benthyciadau ar ran y Cyngor a throsglwyddo 
dyraniad y Cyngor ar gyfer benthyciadau i Street UK Services Cyf., fel 
‘Arian Cyfleuster’ er mwyn gwasanaethu’r benthyciadau, yn amodol ar 
argymhellion y Swyddog Adran 151. 
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13 RHAGLEN WAITH AR GYFER BWRDD CYFLAWNI INTEGREDIG YNYS MÔN 
AR GYFER IECHYD A GOFAL CYMDEITHASOL  
 
Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaeth (Oedolion) mewn perthynas 
â’r uchod. 
  
PENDERFYNWYD cymeradwyo’r rhaglen waith ar gyfer Bwrdd Cyflawni 
Integredig (BCI) Ynys Môn ar gyfer Iechyd a Gofal Cymdeithasol fel y gall y 
Bwrdd gynorthwyo i ddatblygu Gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymuned yn 
Ynys Môn. 
 

14 CYNLLUN DATBLYGU LLEOL ADNEUOL  
 
Cyflwynwyd adroddiad y Pennaeth Gwasanaeth (Cynllunio a Gwarchod y Cyhoedd) 
mewn perthynas â’r Cynllun Adneuol a’r amserlen ddiwygiedig ar gyfer y Cynllun 
Datblygu Lleol. 
 
Pan fo Cynghorau yn ymgynghori ar y Cynllun Adneuol rhaid iddynt hysbysebu’r 
ymgynghoriad yn unol â Rheoliadau CDLl a rhoi gwybod i’r partïon a nodwyd yn y 
Strategaeth Ymgysylltiad Cymunedol (gan gynnwys ymgyngoreion statudol) a 
chaniatáu chwe wythnos ar gyfer gwneud sylwadau. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn ynghylch unrhyw fân-newidiadau y bydd angen eu 
gwneud i’r Cynllun Adneuol cyn ei gyhoeddi i ddibenion ymgynghoriad cyhoeddus, 
esboniodd y Rheolydd Cynllunio yr ystyrir y byddai angen polisi ychwanegol yn 
delio gyda llety pwrpasol ar gyfer gweithwyr adeiladu.  Roedd Aelodau’r Pwyllgor 
Gwaith yn cefnogi’r awgrym. 
 
Mae’r Cytundeb Cyflawni diwygiedig a gymeradwywyd gan y Pwyllgor Polisi 
Cynllunio ar y Cyd ym mis Medi 2014 yn dangos y bydd yr ymgynghoriad 
cyhoeddus yn cael ei gynnal rhwng Chwefror a Mawrth 2015. 
 
PENDERFYNWYD:- 

 

 Argymell i’r Cydbwyllgor Polisi Cynllunio ei fod yn cymeradwyo’r 
Cynllun Adneuol drafft gyda mân newidiadau ar gyfer ymgynghori’n 
gyhoeddus yn ei gylch er mwyn cydymffurfio â’r gofynion statudol. 

 Argymell i’r Cyngor Sir ei fod yn cymeradwyo’r amserlen ddiwygiedig 
ar gyfer paratoi’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd er  mwyn 
adlewyrchu’r trefniadau newydd a chydymffurfio gyda’r gofynion 
statudol. 

 
15 FFIOEDD ARFOROL  

 
Cyflwynwyd adroddiad gan y Pennaeth Adfywio Economaidd a Chymunedol mewn 
perthynas â Ffioedd Cychod Pleser/Siarter Masnachol ar gyfer 2014/15 a 2015/16. 
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PENDERFYNWYD 
 

 Argymhellir i'r Pwyllgor Gwaith y dylai'r ffi cychod siarter am 2014/15 a 
2015/16 (gyda’r cynnydd mewn ffioedd a thaliadau a fabwysiadwyd gan 
y Cyngor wedi ei gynnwys) fod yn daliad graddfa wastad o £400 (£480 
gyda TAW) heb unrhyw ostyngiad yn cael ei roi i gychod eraill fydd gan 
y gweithredwr. Gweithredwyr trwyddedig sy’n ymweld (o’r tu allan i'r 
ardal) i dalu £30 (£36 gyda TAW) / am bob trip.                               
   

 Fel arwydd o ewyllys da i weithredwyr masnachol Port Amlwch, 
cytunodd y Pwyllgor Gwaith hefyd i ddileu’r dyledion mewn perthynas 
â’r ffioedd ar gyfer cychod siartr masnachol na chawsant eu casglu yn 
2013/14 
 

 
 
 Daeth y cyfarfod i ben am 11.00 am 

 
 Y CYNGHORYDD IEUAN WILLIAMS 
 CADEIRYDD 


