
CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Cofnodion y cyfarfod arbennig a gynhaliwyd ar 16 Gorffennaf 2018

YN BRESENNOL:   Y Cynghorydd Dylan Rees (Cadeirydd)
 Y Cynghorydd Margaret M Roberts (Is-Gadeirydd)

Y Cynghorwyr R Dew, John Griffith, Richard Griffiths, K 
P Hughes, T Ll Hughes MBE, Vaughan Hughes, A M Jones, 
Carwyn Jones, Eric Wyn Jones, G O Jones, R.Meirion Jones, 
Alun W Mummery, Bryan Owen, R G Parry OBE FRAgS, 
Alun Roberts, Dafydd Roberts, J A Roberts, Nicola Roberts, 
P S Rogers, Dafydd Rhys Thomas a Ieuan Williams.

WRTH LAW: Prif Weithredwr,
Prif Weithredwr Cynorthwyol (Partneriaethau, Cymunedau a 
Gwella Gwasanaethau),
Prif Weithredwr Cynorthwyol (Llywodraethiant a Thrawsnewid 
Prosesau Busnes),
Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro,
Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 151,
Pennaeth Proffesiwn (Adnoddau Dynol) a Thrawsnewid,
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd,
Swyddog Pwyllgor (MEH).

HEFYD YN 
BRESENNOL: 

Neb

YMDDIHEURIADAU: Y Cynghorwyr Glyn Haynes, Llinos M Huws, R Ll Jones, 
Richard O Jones, Shaun Redmond, Robin Williams. 

1. DATGANIAD O DDIDDORDEB 

Datganodd y Cynghorydd T Ll Hughes MBE ddiddordeb rhagfarnus mewn 
perthynas ag Eitem 3 – Dogfen Gyflawni Flynyddol 2018/19 (cae 3G) a gadawodd y 
cyfarfod yn ystod y drafodaeth a’r bleidlais ar yr eitem honno.

2. CYFLWYNO DEISEBAU 

Adroddodd y Cadeirydd fod deiseb yn cynnwys 1,010 o lofnodion wedi ei chyflwyno 
yn gwrthwynebu cau Ysgol Gynradd Talwrn.  Nododd fod y ddeiseb wedi ei 
throsglwyddo i’r Adran Addysg.

3. DOGFEN CYFLAWNI BLYNYDDOL 2018/19 

Cyflwynwyd – adroddiad y Pennaeth Proffesiwn (Adnoddau Dynol) a Thrawsnewid 
mewn perthynas â’r uchod.



Dywedodd y Deilydd Portffolio Gwasanaethau Corfforaethol fod y Ddogfen Gyflawni 
Flynyddol yn nodi’r targedau y bydd y Cyngor yn eu cyflawni o safbwynt ei brif 
flaenoriaethau yn ystod y deuddeg mis nesaf, a’u bod yn gysylltiedig â dyheadau ac 
amcanion Cynllun y Cyngor Sir ar gyfer 2017-2022. Nododd fod y Ddogfen 
Gyflawni Flynyddol yn dangos fod yr Awdurdod yn barod i fynd i’r afael â heriau 
wrth foderneiddio ei wasanaethau. Dywedodd fod pob un o’r amcanion yn y 
Ddogfen Gyflawni Flynyddol yn bwysig ond cyflwynodd enghreifftiau o’r 
blaenoriaethau sydd wedi’u cynnwys yn y 
ddogfen :-

 Mae angen mabwysiadu strategaeth moderneiddio ysgolion newydd sy’n amlygu 
pwysigrwydd datblygu amgylcheddau dysgu newydd er mwyn gwella’r 
ddarpariaeth a chodi safonau a chyflawniadau plant a phobl ifanc yr Ynys;

 Mae’r Cyngor wedi lansio cynllun newydd eleni, ‘Denu Talent Môn’, fydd yn rhoi 
profiad gwaith gyda chyflog i 9 neu 10 o unigolion dros 16 oed gyda 
gwasanaethau’r Cyngor am gyfnod o 12 wythnos yn ystod yr Haf;

 Cyfleoedd i drigolion yr Ynys gymryd rhan mewn gweithgareddau chwaraeon a 
hamdden er mwyn gwella eu hiechyd a’u lles;

 Mae angen i’r Cyngor weithio gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ac mae hynny 
wedi digwydd yn barod gyda’r uned Gofal Dementia newydd yn Garreglwyd, 
Caergybi a model newydd ar gyfer darparu Gofal Cartref ar draws yr Ynys;

 Mae bwriad i adeiladu tua 60 o dai cymdeithasol newydd ledled yr Ynys;
 Mae dewis ehangach o leoliadau ar gyfer plant sy’n derbyn gofal dan ystyriaeth 

naill ai drwy gynnig mwy o wasanaethau, cynyddu nifer y lleoliadau gofal maeth 
sydd ar gael neu ddarparu gofal mewn ffordd wahanol;

 Adeiladu ar lwyddiant y Cyngor Sir i sicrhau fod dros 70% o wastraff domestig yn 
cael ei ailgylchu. 

Dywedodd y Dirprwy Arweinydd fod y Ddogfen Gyflawni Flynyddol yn cynnwys 38 o 
amcanion a bod hynny’n dangos fod yr Awdurdod yn barod i fynd i’r afael â heriau 
wrth iddo foderneiddio ei wasanaethau ar gyfer trigolion yr Ynys.

Dywedodd y Deilydd Portffolio Prosiectau Mawr a Datblygu Economaidd fod y 
dogfen yn cynnwys prosiectau gwerth chweil y mae’r awdurdod hwn wedi ymrwymo 
i fuddsoddi ynddynt a bod y Cyngor yn gwella ei wasanaethau mewn modd 
arloesol. Dywedodd fod yr Awdurdod hwn yn dymuno denu cyfleoedd gwaith ar 
gyfer pobl ifanc yr Ynys ac i wella ansawdd bywyd pobl. Cyfeiriodd at y prosiectau 
newydd sydd wedi dod neu fydd yn dod i’r Ynys h.y. MSparc yng Ngaerwen, Wylfa 
Newydd, Prosiect Bluestone yng Nghaergybi,  Morlais yng Nghaergybi a Neuadd y 
Farchnad yng Nghaergybi, ymweliadau gan Longau Mordaith, y posibilrwydd o godi 
trydedd bont dros y Fenai. Roedd yn gobeithio y byddai datblygiadau’n digwydd yn 
Octel yn Amlwch, Lairds ym Miwmares a hen safle Halal yng Ngaerwen yn y 
dyfodol.

Cododd yr Aelodau'r cwestiynau a ganlyn :-

 Cyfeiriodd y Cynghorydd Aled M Jones at gyfanswm o 15 uned fusnes newydd 
sy’n cael eu hadeiladu yn Llangefni a Chaergybi. Gofynnodd pam nad oedd 
unedau’n cael eu hadeiladu yn Amlwch gan mai dyma’r dref agosaf at brosiect 



Wylfa Newydd. Dywedodd y byddai unedau busnes newydd o’r fath yn gwella 
economi’r dref a gogledd yr Ynys. Ymatebodd y Dirprwy Arweinydd drwy ddweud 
ei fod yn cytuno fod angen unedau busnes newydd yn Amlwch ond nad yw’r tir i 
adeiladu unedau o’r fath ar gael ar y safle presennol a bod safle posib arall ar 
gyfer y math hwn o ddatblygiad mewn perchnogaeth breifat ar hyn o bryd.

 Dywedodd y Deilydd Portffolio Prosiectau Mawr a Datblygu Economaidd fod y 
Cyngor yn cynnal proses ymgynghori ar hyn o bryd, fel rhan o’r rhaglen Cynllunio 
Lle, er mwyn penderfynu ar anghenion y gymuned ac i gasglu barn Cyngor Tref 
Amlwch a phreswylwyr lleol ynglŷn â chyfleoedd yn yr ardal yn y dyfodol. 
Ychwanegodd fod perchnogion safle Octel wedi nodi eu gweledigaeth ar gyfer 
dyfodol y safle. Gofynnodd y Cynghorydd Aled Morris Jones i’r Cyngor drefnu 
cyfarfod gyda Chyngor Tref Amlwch, Aelodau Lleol a Swyddogion i drafod 
adeiladu unedau busnes newydd yn Amlwch fel mater o flaenoriaeth;

 Cyfeiriodd y Cynghorydd Aled M Jones at y cae 3G arfaethedig yng Nghanolfan 
Hamdden Plas Arthur a gofynnodd ymhle fydd y Clwb Hoci sefydledig, sydd wedi 
bod yn defnyddio’r cyfleusterau yn Llangefni i ymarfer, yn ymarfer gan na fydd y 
cae 3G yn addas ar gyfer chwarae hoci. Dywedodd y Deilydd Portffolio 
Prosiectau Mawr a Datblygu Economaidd fod y cae 3G yng Nghanolfan 
Hamdden Plas Arthur yn gryn gyflawniad i’r Cyngor a bod cyfleuster o’r fath yn 
hollbwysig i chwaraeon ar yr Ynys gan fod clybiau ar yr Ynys wedi gorfod teithio 
i’r tir mawr i ddefnyddio cyfleusterau o’r fath. Nododd y byddai incwm o’r cae 3G 
yn caniatáu i ganolfannau hamdden aros ar agor. Ychwanegodd fod ‘astro turf’ 
yn fwy addas ar gyfer chwarae hoci a’i fod ar ddeall fod trafodaethau’n digwydd. 
Nododd hefyd fod cae ‘astro turf’ yng Nghanolfan y Llu Awyr, Fali;

 Cyfeiriodd y Cynghorydd Bryan Owen a’r Cynghorydd Peter Rogers at yr ysgol 
newydd, Ysgol Santes Dwynwen yn Niwbwrch, ac roeddent yn pryderu na fyddai 
rhieni sydd â phlant yn yr ysgolion fydd yn cau yn anfon eu plant i’r ysgol 
newydd. Dywedodd y Cynghorydd Owen ei fod yn siomedig nad oedd yr 
Aelodau Lleol wedi derbyn gwahoddiad i gyfarfodydd a gynhaliwyd yn Ysgol 
Gynradd Bodorgan yn ddiweddar ynglŷn â’r posibilrwydd y byddai’n rhaid i’r 
ysgol gau'r haf hwn gan fod rhieni wedi symud eu plant i ysgolion lleol eraill. 
Dywedodd y Prif Weithredwr Cynorthwyol (Partneriaethau, Cymunedau a Gwella 
Gwasanaethau) fod y Pennaeth Dysgu wedi derbyn cais ar fyr rybudd gan Gorff 
Llywodraethu a Phennaeth Ysgol Gynradd Bodorgan i fynychu cyfarfod yr 
wythnos diwethaf i drafod mater a godwyd gan yr ysgol a’i fod yn bwriadu trafod 
y mater gyda’r Aelodau Lleol yn dilyn hynny. Dywedodd y Cynghorydd Peter 
Rogers fod pobl yn parcio ar draws mynedfa’r ysgol newydd yn Nwyran a bod 
angen rhoi sylw i’r mater. Ymatebodd y Deilydd Portffolio Priffyrdd, Gwastraff ac 
Eiddo drwy ddweud fod rhaid cynnal cyfnod ymgynghori priodol er mwyn 
caniatáu i drigolion lleol gyflwyno sylwadau ynglŷn â chyfyngiadau parcio h.y. 
llinellau melyn ger yr ysgol a’r ardal gyfagos;

 Dywedodd y Cynghorydd Peter Rogers nad oes cyfeiriad yn yr adroddiad hwn at 
broblemau llifogydd yn Nwyran a’r problemau parhaus y mae cartrefi yn y 
pentref, a stad Ael y Bryn yn benodol, wedi eu dioddef yn ystod yr 8/9 mlynedd 
diwethaf. Dechreuodd yr Awdurdod lanhau ffosydd yn Nwyran ym mis Ionawr 
ond nid oedd y gwaith yn ddigonol a gwnaethpwyd cryn lanast. Yn ystod y 
bythefnos ddiwethaf mae’r Cyngor wedi ailddechrau glanhau’r ffosydd yn yr ardal 
hon. Roedd y Cynghorydd Rogers o’r farn fod y Cyngor wedi gwastraffu 
adnoddau gwerthfawr ac y dylid gorfodi tirfeddianwyr lleol i lanhau’r ffosydd. 
Dywedodd y Deilydd Portffolio Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo fod Cyfoeth Naturiol 



Cymru wedi bod yn araf yn ymateb o ran llunio cynllun i roi sylw i broblemau 
llifogydd yn Llangefni a Dwyran. Cyfeiriodd at y sylw a wnaed fod y gwaith agor 
ffosydd yn Nwyran ym mis Ionawr wedi gwneud llanast a dywedodd fod y tir yn 
llawn dŵr ar yr adeg hon o’r flwyddyn;

 Er ei fod yn croesawu adeiladu tai cymdeithasol, dywedodd y Cynghorydd Peter 
Rogers y dylid darparu ardal chwarae briodol ar gyfer y tai cymdeithasol. 
Cyfeiriodd at yr 16 tŷ cymdeithasol yn ardal Dwyran a bod y plant yn gorfod 
chwarae yn y rhan mwyaf peryglus o’r pentref. Dywedodd y Deilydd Portffolio Tai 
a Chefnogi Cymunedau nad oedd yn ymwybodol fod 16 o dai cymdeithasol yn 
Ael y Braint. Dywedodd y Cynghorydd Rogers fod y rhan fwyaf o’r tai yn eiddo i 
Gymdeithas Dai ac na ddylid caniatáu cymysgedd o dai oherwydd y diffyg 
cyfleusterau addas i breswylwyr;

 Er ei fod yn derbyn fod y prosiectau y cyfeirir atynt yn y ddogfen yn werthfawr, 
dywedodd y Cynghorydd Aled M Jones fod rhaid i adnoddau ar gyfer prosiectau 
o’r fath fod mewn ardaloedd addas. Ychwanegodd nad oedd cyfeiriad at y 
Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd, a’i fod yn ystyried hynny’n wendid, gan na fydd 
pobl leol yn derbyn caniatâd i adeiladu cartrefi yng nghefn gwlad yn dilyn 
mabwysiadu’r Cynllun.

PENDERFYNWYD mabwysiadu’r Ddogfen Gyflawni Flynyddol ar gyfer 
2018/19.

Ataliodd y Cynghorwyr Aled M Jones a Bryan Owen eu pleidlais.

4. GWELEDIGAETH A STRATEGAETH TWF AR GYFER ECONOMI GOGLEDD 
CYMRU : CYTUNDEB LLYWODRAETHIANT 

Cyflwynwyd – adroddiad y Prif Weithredwr ar y Weledigaeth a Strategaeth Twf ar 
gyfer Economi Gogledd Cymru – Cytundeb Llywodraethiant.

Adroddodd y Dirprwy Arweinydd fod y Weledigaeth Twf ar gyfer Economi Gogledd 
Cymru yn nodi uchelgais gyfunol a strategol i Ogledd Cymru o ran datblygu 
seilwaith, sgiliau a chyflogaeth a thwf busnes. Mabwysiadwyd y strategaeth gan y 
pum Cyngor arall yng Ngogledd Cymru a chytunwyd ar fodel llywodraethiant a ffefrir 
h.y. cydbwyllgor rhanbarthol dan y teitl gwaith Bwrdd Uchelgais Gogledd Cymru: 
erbyn hyn mae’r model wedi hen sefydlu ac ar y trywydd iawn i gyflwyno Bid i’r 
Llywodraeth er mwyn derbyn cymeradwyaeth gychwynnol yn ystod 2018. Lluniwyd 
Cytundeb Llywodraethiant ar gyfer cam cyntaf y Bid Bargen Twf (GA1) i’w 
fabwysiadu gan holl bartneriaid Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru.

Adroddodd y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro fod y 
pum awdurdod lleol arall yng Ngogledd Cymru wedi mabwysiadu’r Cytundeb 
Llywodraethiant ac y byddai’r pedwar coleg yn rhoi ystyriaeth iddo ym mis Medi. 
Nododd mai Cydbwyllgor Gweithredol yw’r model llywodraethiant a fabwysiadwyd 
ar gyfer y Bwrdd ac nad yw’n Gydbwyllgor o’r Cyngor. Bydd un cynrychiolydd o bob 
un o’r 10 partner. Arweinydd y Cyngor fydd cynrychiolydd Ynys Môn. Penodir 
Cadeirydd y Bwrdd yn flynyddol o blith cynrychiolwyr yr awdurdodau lleol ond ni 
fydd ganddo ef neu hi bleidlais fwrw. Cyngor Gwynedd fydd yr awdurdod lletyol a 
bydd y Bwrdd yn mabwysiadu Rheolau Sefydlog a Rheolau Caffael ac ati'r Cyngor 
hwnnw. Cynhelir cyfarfodydd o’r Bwrdd yn fisol a bydd yn mabwysiadu’r Rheoliadau 



Mynediad i Wybodaeth h.y. cyhoeddi Rhaglenni, penderfyniadau a chofnodion. 
Cworwm y corff fydd 4 o blith cynrychiolwyr yr awdurdodau lleol, fydd ag un 
bleidlais yr un, ond ni fydd gan yr aelodau eraill nad ydynt yn cynrychioli 
awdurdodau lleol hawl i bleidleisio. Fodd bynnag, mae’r cytundeb yn datgan fod 
ganddynt yr hawl i siarad. Ychwanegodd fod gweithdrefn i ddelio â sefyllfa lle nad 
oes modd dod i gytundeb, ond ar ddiwedd y broses honno os na cheir cefnogaeth y 
mwyafrif ni fydd y penderfyniad yn cario. Mae gan y Bwrdd y capasiti i greu Is-
fyrddau a allai fod â sail statudol neu sail ymgynghorol, yn dibynnu ar eu 
swyddogaethau, pwerau ac aelodaeth. Yn ystod cyfarfod cyntaf y Bwrdd sefydlir Is-
fwrdd Trafnidiaeth ac Is-fwrdd Darpariaeth Ddigidol. Bydd y ddau’n cael eu 
sefydlu’n ffurfiol fel is-bwyllgorau, ar sail statudol, fel bod modd dirprwyo pwerau 
iddynt. Mae Côd Ymddygiad ynghlwm i’r Cytundeb a bydd yn berthnasol i’r aelodau 
nad ydynt yn awdurdodau lleol ond Côd Ymddygiad y Cyngor hwn fydd yn 
berthnasol i’n cynrychiolydd ni.

Ychwanegodd y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro y 
bydd y Cytundeb yn dod i ben pan fydd yr ail gam, GA2, yn dechrau. Mae’r Bid 
Bargen Twf bellach wedi cael ei ddatblygu i lefel uchel gyda chynnwys y Bid ar fin 
cael ei flaenoriaethu yn unol ag (1) dewis ac uchelgais rhanbarthol (2) cyngor 
anffurfiol gan y Llywodraeth ar y rhaglenni a’r prosiectau a allai fod yn gymwys ar 
gyfer eu cymorth a (3) asesiadau achos busnes. Bydd y Bid Bargen Twf yn mynd 
drwy ddau gam cymeradwyo. Yn gyntaf, Cytundeb Penawdau Telerau ar y cynnwys 
strategol ar gyfer datblygiad pellach ac, yn ail, cytundeb terfynol o’r cynnwys manwl 
a gefnogir gan dystiolaeth a dadansoddiadau'r model pum achos busnes llawn a 
therfynol. Y nod yw llunio Cytundeb Penawdau Gwasanaeth yn ystod yr Hydref 
eleni, a’r cytundeb terfynol erbyn y flwyddyn ariannol newydd 2019/20.

Yn ogystal, dywedodd y byddai penderfyniadau’r Cydbwyllgor yn destun sgriwtini 
yn yr awdurdodau lleol ac y byddai modd galw penderfyniadau i mewn. Bydd modd 
i Gadeiryddion y Pwyllgor Sgriwtini perthnasol ym mhob un o’r awdurdodau lleol 
partner gydlynu eu gwaith o safbwynt y Bwrdd. Grym yw hwn ac nid gorfodaeth. 
Ffurfir Tîm Gweithredol o 10 o Swyddogion yn cynrychioli bob un o’r partïon er 
mwyn gweithredu’r Fargen Dwf a rheoli rhwymedigaethau dydd i ddydd y Partïon 
mewn perthynas â’r Fargen Dwf. Mae pob awdurdod wedi cyfrannu swm o £50k a’r 
colegau wedi cyfrannu £25k tuag at y gwaith o baratoi’r Bid Twf ar gyfer y 
Llywodraeth.

Croesawodd y Deilydd Portffolio Prosiectau Mawr a Datblygu Economaidd yr 
adroddiad a dywedodd fod hyn yn enghraifft o’r chwe awdurdod lleol yng Ngogledd 
Cymru’n cydweithio er budd Gogledd Cymru.

Codwyd y cwestiynau a ganlyn gan yr Aelodau :-

 Gofynnodd y Cynghorydd Aled M Jones a ystyriwyd cynnwys Pwerdy’r Gogledd 
a’r Awdurdod Integredig, sy’n cynrychioli ardal Manceinion, yn y Cytundeb. 
Roedd o’r farn fod rhaid cael cyswllt rhwng y Bid Twf a’r ardaloedd hynny er 
mwyn sicrhau ffyniant i Ogledd Cymru. Dywedodd y Deilydd Portffolio Prosiectau 
Mawr a Datblygu Economaidd ei fod yn cytuno fod y ddau sefydliad yn bwysig 
ond nad oedd ganddynt unrhyw ddylanwad mewn perthynas â Bid Twf Gogledd 
Cymru, serch hynny mae’n bwysig cael cyswllt â nhw fel corff ymgynghorol. 



Roedd y Cynghorydd Aled M Jones yn ystyried fod barn Pwerdy’r Gogledd yn 
bwysig a gofynnodd i’r Bwrdd, yn ystod eu trafodaethau, ystyried pwysigrwydd 
Pwerdy’r Gogledd fel corff;

 Cyfeiriodd y Cynghorydd Aled M Jones at adran 3.04 yn yr adroddiad sy’n 
cyfeirio at seilwaith ffyrdd a rheilffyrdd. Gofynnodd a yw trydaneiddio Rhwydwaith 
Rheilffordd Gogledd Cymru yn Flaenoriaeth i’r DU. Dywedodd y Deilydd 
Portffolio Prosiectau Mawr a Datblygu Economaidd nad yw trydaneiddio 
Rhwydwaith Rheilffyrdd Gogledd Cymru wedi ei gynnwys yn y Bid Bargen Twf. 
Gofynnodd y Cynghorydd Aled M Jones a yw’r awdurdod wedi ymrwymo i 
weithio gyda’r prosiect HS2 – Cyswllt Rheilffordd Cyflym – gan y bydd yn dod â 
manteision i Ogledd Cymru ar ôl ei gwblhau. Ymatebodd y Deilydd Portffolio 
Prosiectau Mawr a Datblygu Economaidd drwy ddweud fod yr awdurdod yn 
cefnogi’r prosiect mewn egwyddor;

 Gofynnodd y Cynghorydd G O Jones pryd fydd adroddiadau’n cael eu cyflwyno 
i’r Pwyllgor Sgriwtini perthnasol mewn perthynas â’r Bid Twf. Dywedodd y 
Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro y dylai’r partïon 
arwyddo’r Cytundeb ddiwedd mis Medi neu ddechrau mis Hydref cyn y cam o 
ddod i gytundeb ar y Penawdau Telerau gyda’r ddwy Lywodraeth. Bryd hynny 
bydd y Bwrdd yn Gydbwyllgor cyfansoddiadol cyfreithiol a bydd modd i Bwyllgor 
Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio’r Cyngor graffu arno.

PENDERFYNWYD :-

 Nodi a chroesawu’r cynnydd yn natblygiad y Bid Bargen Twf;
 Cymeradwyo’r trefniadau Anweithredol h.y. y trefniadau sgriwtini, fel 

y’u cynhwysir yng ngham cyntaf y Cytundeb Llywodraethiant;
 Fod y Cyngor yn cael drafft terfynol o’r Bid Bargen Twf ar gyfer ei 

adolygu a’i gymeradwyo ym mis Medi/Hydref 2018 cyn iddo gyrraedd 
cam y Penawdau Telerau gyda’r ddwy Lywodraeth;

 Dirprwyo awdurdod i’r Prif Weithredwr a’r Pennaeth Swyddogaeth 
(Busnes y Cyngor)/Swyddog Monitro mewn cydweithrediad â’r 
Arweinydd i gwblhau amodau’r Cytundeb Llywodraethiant yn unol i 
raddau helaeth â’r drafft sydd ynghlwm yn Atodiad 1 yr Adroddiad (sy’n 
ymddangos fel Atodiad 1 yr Adroddiad);

 Bod y trefniadau Gweithredol sydd wedi eu cynnwys yn y Cytundeb 
Llywodraethiant yn cael eu cynnwys yng Nghyfansoddiad y Cyngor a 
gofyn i’r Cyngor gynnwys y trefniadau Anweithredol yn ymwneud â 
Sgriwtini yn y Cyfansoddiad.

Daeth y cyfarfod i ben am 3.05 o'r gloch

Y CYNGHORYDD DYLAN REES
CADEIRYDD


