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1 DATGANIADAU O DDIDDORDEB 

Gwnaed datganiad o ddiddordeb personol ond nid un a oedd yn rhagfarnu gan y 
Cynghorydd R.G.Parry OBE, FRAGS ynghylch eitem 12 ar y rhaglen a dywedodd, 
er bod ganddo hawl i wneud hynny, na fyddai’n pleidleisio ar y mater.

2 MATERION BRYS A ARDYSTIWYD GAN Y PRIF WEITHREDWR NEU SWYDDOG A 
BENODWYD GANDDI 

Dim.

3 COFNODION 

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod blaenorol y Pwyllgor Gwaith a  gynhaliwyd ar 17 
Awst, 2020 i'w cymeradwyo ganddo. 

Penderfynwyd cadarnhau fel rhai cywir, gofnodion cyfarfod arbennig y 
Pwyllgor Gwaith a gynhaliwyd ar 17 Awst 2020.



4 BLAEN RAGLEN WAITH Y PWYLLGOR GWAITH 

Cyflwynwyd i'w ystyried, adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd yn 
ymgorffori Blaenraglen Waith y Pwyllgor Gwaith am y cyfnod rhwng mis Hydref, 
2020 a mis Mai, 2021 a nodwyd yr eitemau newydd canlynol -  

• Ar gyfer cyfarfod 26 Hydref, 2020  

• Eitem 3 - Llythyr Blynyddol Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru 
2019/20

• Eitem 5 - Strategaeth Atal Corfforaethol
• Eitem 6 - Ffioedd Casglu Gwastraff Gwyrdd
• Eitem 7 - Cyflwyno Galw Gofal (Taliadau Cyswllt Gofal ar gyfer Tenantiaid 

Tai Cyngor)

• Ar gyfer cyfarfod 30 Tachwedd, 2020 

• Eitem 9 - Cerdyn Sgorio Corfforaethol Chwarter 2 2020/21
• Eitem 10 - Dogfen Gyflawni Flynyddol 2020/21
• Eitemau 11-13 - Eitemau monitro cyllideb
• Eitem 14 - Sylfaen Treth Gyngor 2021/22
• Eitem 15 - Adroddiad a Chyfrifon Ymddiriedolaeth Addysg Bellach Ynys Môn 

2019/20
• Eitem 17 - Cytundeb Twf 2 (Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru)

 Ar gyfer cyfarfod 14 Rhagfyr, 2020 

• Eitem 19 - Adolygiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2020/21
• Eitem 20 - Cwrs Golff Llangefni

• Ar gyfer Mawrth 2021 

• Eitemau 24 -34 - Eitemau gosod cyllideb (ar ddyddiad ym mis Mawrth i'w 
gadarnhau)

• Eitem 36 - Cerdyn Sgorio Corfforaethol Chwarter 3 2020/21 (ar gyfer y 
cyfarfod a gadarnhawyd ar gyfer 22 Mawrth)

Penderfynwyd cadarnhau Blaenraglen Waith y Pwyllgor Gwaith wedi ei 
diweddaru am y cyfnod Hydref 2020 i Mai 2021 fel y’i cyflwynwyd.

5 MONITRO'R GYLLIDEB REFENIW – CHWARTER 1, 2020/21 

Cyflwynwyd i'w ystyried gan y Pwyllgor Gwaith, adroddiad y Cyfarwyddwr 
Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 yn nodi perfformiad ariannol 
gwasanaethau'r Cyngor ar ddiwedd Chwarter 1 blwyddyn ariannol 2020/21 

Adroddodd yr Aelod Portffolio Cyllid fod Chwarter 1 2020/21 wedi bod yn gyfnod 
hynod heriol i'r Cyngor, dinasyddion yr Ynys a'i busnesau gan ei fod yn cyd-
ddigwydd â dyfodiad y pandemig Coronafeirws, gan olygu bod cynlluniau wedi eu 
rhoi ar stop am y tro yn ystod y cyfnod oherwydd canolbwyntio ar ddelio â'r sefyllfa 



argyfwng. Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn llwyddo i gadw ei ben uwchben y dŵr yn 
ariannol a hynny, i raddau helaeth, oherwydd cefnogaeth Llywodraeth Cymru sydd 
wedi darparu £232m hyd yma i gwrdd â chostau ychwanegol a gafodd Cynghorau 
yng Nghymru wrth ddelio â'r pandemig. Mae'r sefyllfa ariannol a ragwelir ar gyfer 
2020/21 gan gynnwys Cyllid Corfforaethol a Chronfa'r Dreth Gyngor bron yn sefyllfa 
cyllideb gytbwys gyda gorwariant bach o £0.027m, sef 0.02% o gyllideb net y 
Cyngor. Fodd bynnag, dylid nodi ei bod yn anodd, ar y gorau, rhagweld beth fydd y 
sefyllfa derfynol  erbyn diwedd y flwyddyn ar ddiwedd Chwarter 1 gan y gall y 
sefyllfa newid yn sylweddol wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen. Ar gyfer 2020/21 mae 
ceisio rhagweld y sefyllfa derfynol ar ddiwedd y flwyddyn hyd yn oed yn anos 
oherwydd ei bod yn dal yn aneglur pryd y bydd rhai o wasanaethau'r Cyngor yn 
dychwelyd i'w trefn arferol a beth fydd y costau ychwanegol o ddarparu'r 
gwasanaethau hynny mewn ffordd sy'n lleihau'r risg o ymlediad y feirws. Mae'r 
pwyntiau i'w nodi yn cynnwys y canlynol –

• Gan fod mwyafrif yr ysgolion wedi bod ar gau am bob wythnos heblaw am un 
yn nhymor yr haf, maent wedi cael llai o gostau nag  arfer; bydd unrhyw danwariant 
yn sgil hynny’n cynyddu balansau’r ysgolion gan nad yw'r Cyngor yn bwriadu 
crafangu'n ôl ddim o'r tanwariant hwnnw.
• Gorwariwyd £716k ar Ofal Cymdeithasol i Oedolion am y cyfnod a rhagwelir 
gorwariant o £195k ar gyfer y flwyddyn gyfan. Dywedodd yr Aelod Portffolio ar gyfer 
Cyllid, wrth dynnu sylw at y ffaith nad yw hyn yn cynnwys y grant pwysau’r gaeaf 
posib oherwydd nad yw'r Cyngor wedi cael cynnig o grant ar gyfer pwysau'r gaeaf 
hyd yma, fod yr ansicrwydd hwn yn achos pryder ac yn rhwystro gwneud cynlluniau 
ac anogodd Lywodraeth Cymru i ymgorffori Cyllid Pwysau'r Gaeaf o fewn y setliad 
cyffredinol i’r Cyngor bob blwyddyn er mwyn rhoi i'r Cyngor yr eglurder sydd ei 
angen arno i barhau i ddarparu gwasanaethau y mae'r cyllid yn helpu i'w cefnogi.
• 'Roedd tanwariant o £292k yn y Gwasanaethau Plant yn ystod y cyfnod a 
rhagwelir y bydd tanwariant o £1.382k ar ddiwedd y flwyddyn. Mae'r Gwasanaethau 
Plant a Theuluoedd wedi gweld gostyngiad yn nifer yr atgyfeiriadau i'r gwasanaeth 
a gostyngiad bach yn nifer y plant sy'n dod i ofal yr Awdurdod Lleol.
• ‘Roedd gorwariant o £32k ar y Gwasanaeth Gwastraff yn y cyfnod a 
rhagwelir y bydd y sefyllfa alldro ar ddiwedd y flwyddyn yn orwariant o £10k, sy’n 
cynnwys gorwariannau a thanwariannau digolledol mewn gwahanol rannau o'r 
gwasanaeth. Un ffactor yw'r gostyngiad ym mhris deunydd ailgylchadwy gan fod y 
cyflenwad yn fwy na'r galw

Tynnodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Cyllid sylw arbennig at nifer gynyddol y 
perchnogion ail gartrefi sy'n ailddynodi eu heiddo fel busnesau, a bod hynny’n 
achos pryder penodol ar hyn o bryd oherwydd y goblygiadau i incwm y Cyngor 
(Mae'r adroddiad yn cyfeirio at erydiad parhaus y sylfaen dreth wrth i nifer 
sylweddol o eiddo hunanarlwyo symud i'r gofrestr trethi busnes). Mae  perchnogion 
ail gartref sy'n medru dangos i Asiantaeth y Swyddfa Brisio fod eu heiddo ar gael 
i'w osod am 140 diwrnod y flwyddyn ac yn cael ei osod am 70 diwrnod yn gallu 
cofrestru i dalu trethi busnes yn lle'r Dreth Gyngor (sy'n cynnwys premiwm ail 
gartref) ac fel busnesau bach gallant hefyd fod yn gymwys i gael rhyddhad ardrethi 
i fusnesau bach. Gwaethygir y broblem gan y ffaith y gellir ôl-ddyddio'r cofrestriad 
sawl blwyddyn gan olygu bod yn rhaid i'r Cyngor, yn ogystal â cholli incwm, ad-dalu 
perchnogion ail gartrefi am y dreth gyngor a dalwyd ganddynt. Dywedodd yr Aelod 
Portffolio fod siroedd arfordirol fel Ynys Môn lle mae nifer uchel o ail gartrefi yn cael 



eu heffeithio’n arbennig a galwodd ar Lywodraeth Cymru i newid y gyfraith i atal 
hyn rhag digwydd ac i sicrhau bod angen caniatâd cynllunio i droi eiddo preswyl yn 
llety gwyliau fel sy'n ofynnol ar gyfer unrhyw newid defnydd arall.

Cytunodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 fod elfen 
o ansicrwydd yn y ffigyrau ar gyfer Chwarter 1 yn y flwyddyn beth bynnag ond 
mae'r ansicrwydd hwnnw'n fwy eleni oherwydd y pandemig. Mewn blwyddyn arferol 
mae ffigyrau'n newid wrth i'r flwyddyn fynd yn ei blaen ac wrth i'r sefyllfa ariannol 
esblygu ond mae'r ansicrwydd presennol ynghylch cyfnod clo arall o bosib, 
cyflymder yr adferiad a chymorth gan y Llywodraeth ynghyd â phwysau'r gaeaf yn 
golygu bod y ffigyrau yn yr adroddiad yn sicr o newid. Mae'r sefyllfa ariannol yn well 
na'r hyn a adroddwyd i gyfarfod y Pwyllgor Gwaith ym mis Gorffennaf gan fod 
Llywodraeth Cymru wedi cwrdd â chostau ychwanegol a gafodd y Cyngor a'r incwm 
a gollwyd. Hyd yma, gwnaed 3 hawliad mewn perthynas ag argyfwng Covid 19 i 
Lywodraeth Cymru oherwydd gwariant ychwanegol a gafwyd yn ystod Chwarter 1. 
Ar gyfer dibenion adrodd ar Chwarter 1, defnyddiwyd ffigwr o £725k i bwrpas 
rhagweld ffigyrau o ran colli incwm oherwydd bod y swm hwn wedi ei gadarnhau 
gan  Lywodraeth Cymru. Mae Llywodraeth Cymru wedi cadarnhau y bydd cyllid 
ychwanegol yn cael ei ryddhau i gwrdd ag incwm a gollir yn ystod gweddill y 
flwyddyn ariannol ond nid yw hyn wedi'i gymryd i ystyriaeth yn y rhagolwg. Bydd 
derbyn yr arian ychwanegol hwn yn gwella sefyllfa ariannol rhai gwasanaethau o 
gymharu â'r rhagolwg.
 
Rhagwelir y bydd y Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor yn dod o dan bwysau 
wrth i'r cynllun cymorth swyddi ddod i ben ac wrth i'r gyfradd ddiweithdra godi - mae 
trafodaethau'n parhau gyda Llywodraeth Cymru ynghylch a fydd yn ariannu 
awdurdodau lleol ar gyfer y baich ychwanegol o gwrdd â mwy o hawliadau. Mae 
Covid-19 hefyd yn effeithio ar gasglu'r Dreth Gyngor a chynyddwyd y ddarpariaeth 
ar gyfer dyledion drwg i adlewyrchu'r effaith hon; ym mis Awst, 2020, roedd y 
gyfradd gasglu i lawr 1.67% o'i chymharu â'r un cyfnod y llynedd sy'n cyfateb i 
oddeutu £750k. Er bod y sefyllfa ariannol wedi gwella dros yr wythnosau diwethaf 
mae'r rhagolygon yn parhau i fod yn ansicr gyda risgiau penodol o gwmpas cyfnod 
y gaeaf sy'n gyfnod heriol pan all y galw ar wasanaethau gynyddu, gan olygu mwy 
o gostau i'r  Cyngor o ganlyniad.

Codwyd y materion canlynol wrth i'r Pwyllgor Gwaith  drafod yr adroddiad -

• Er bod y Pwyllgor Gwaith yn ddiolchgar am y cymorth a ddarparwyd  gan 
Lywodraeth Cymru ar gyfer cynghorau yng Nghymru hyd yma, roedd cwestiynau 
am ba mor bell y gallai fynd oherwydd bydd yr ardaloedd cyngor hynny sydd o dan 
gyfyngiadau llymach ar hyn o bryd angen mwy o gymorth. Nodwyd bod hyfywedd 
ariannol cynghorau yn dibynnu ar barhau i dderbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i 
gwrdd â phwysau gwario parhaus a cholli incwm. Dywedodd y Cyfarwyddwr 
Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 fod y sefyllfa'n dibynnu ar nifer o 
ffactorau gan gynnwys yr angen cynyddol yn sgil cyfyngiadau lleol llymach yn yr 
ardaloedd lle maent mewn grym; maint y cymorth i gartrefi preswyl a nyrsio preifat 
sy'n rhan o'r gyllideb gymorth a hyd a difrifoldeb y cyfyngiadau cloi dros y misoedd 
nesaf a fydd yn effeithio ar incwm y cyngor. Os bydd yr incwm a gollir gan y 
cynghorau yn cyrraedd y £78m a welwyd yn Chwarter 1 yn y chwarteri dilynol, 
byddai hynny'n cymryd rhan fawr o'r pecyn cymorth diweddaraf o £260m. Ar ben 



hynny, mae'r costau ychwanegol parhaus o gydymffurfio â rheolau Covid-19 a'r 
galw ar y Cynllun Gostyngiadau'r Dreth Gyngor sy'n golygu nad yw'r pecyn yn 
debygol o fod yn ddigon i gwrdd â phopeth a allai ddigwydd; ond heb gymorth o'r 
fath bydd cynghorau'n eu cael eu hunain mewn sefyllfa anodd iawn.
• Pryder ynghylch colli incwm ac am ba hyd y gall y Cyngor gynnal lefelau 
incwm is. Cyfeiriwyd yn benodol at atal ffioedd parcio dros gyfnod yr argyfwng a 
gofynnwyd hefyd a oedd cau canolfannau hamdden y Cyngor wedi arwaint at 
unrhyw gynnydd yn nifer y bobl a ddaeth â'u tanysgrifiadau debyd uniongyrchol i 
ben. Dywedodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 na 
chasglwyd taliadau debyd uniongyrchol cwsmeriaiaid y canolfannau hamdden yn 
ystod misoedd cychwynnol Covid-19 pan gaewyd y canolfannau ond eu bod wedi 
ailddechrau ers hynny. Fodd bynnag, oherwydd llai o gapasiti a chyfyngiadau 
Covid, mae'r hyn y gellir ei gynnig yn y canolfannau hamdden yn gyfyngedig a 
gallai hynny arwain at rai pobl yn ailfeddwl ynghylch parhau i dalu eu tanysgrifiad; 
ar ben hynny mae argyfwng Covid 19 wedi rhwystro'r ymgyrch i gynyddu lefelau 
incwm y canolfannau hamdden y buddsoddwyd yn y canolfannau  fel rhan ohoni.  
Bydd Llywodraeth Cymru yn cwrdd â'r diffyg yn yr incwm o ganlyniad i'r 
gwahaniaeth rhwng y niferoedd sy'n mynychu eleni a'r nifer a fynychodd y llynedd - 
ond ni fydd yn cwrdd â'r golled incwm bosib. O ran ffioedd parcio, bydd Llywodraeth 
Cymru yn ad-dalu  incwm a gollwyd oherwydd bod llai o ymwelwyr mewn trefi ond 
efallai na fydd yn ad-dalu incwm a gollwyd o ganlyniad i benderfyniad a wnaed yn 
lleol gan y Cyngor i gynnig parcio am ddim, er bod y modd y mae'r incwm a gollwyd 
yn cael ei rannu rhwng y ddau yn destun trafodaeth. Mae incwm parcio yn £500k y 
flwyddyn i'r Cyngor ac fel arall bydd yn rhaid ei adennill trwy'r Dreth Gyngor. Roedd 
yr Aelod Portffolio ar gyfer Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo o'r farn y gallai fod yn rhaid 
i'r Cyngor ailddechrau codi tâl parcio ym mis Hydref a chynnig parcio am ddim o 
bosib dros gyfnod y Nadolig yn ei le.
• Roedd Aelodau'r Pwyllgor Gwaith yn cytuno bod nifer y perchnogion ail 
gartrefi sy'n symud o dalu'r dreth gyngor i dalu trethi busnes yn fater y mae angen i 
Lywodraeth Cymru roi sylw iddo. Nodir hefyd y gall perchnogion ail gartref sydd 
wedi ailgofrestru eu heiddo fel busnesau hawlio grant cymorth busnes ac 
ymhellach, fod nifer gynyddol o ail gartrefi ar stadau preswyl ac yn aml yn cael eu 
gosod fel unedau gwyliau sy'n cael effaith niweidiol ar fwynderau'r gymuned o’u 
cwmpas. Dywedodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 
151, ers cyflwyno'r premiwm Treth Gyngor, fod llif graddol o ail gartrefi wedi 
trosglwyddo i'r gofrestr trethi busnes a'i bod wedi dod yn amlwg bod nifer gynyddol 
o bobl yn prynu ail gartrefi fel buddsoddiadau ac yn eu gosod i gael incwm a dyna 
pam mae cartrefi o'r fath yn dod i'r amlwg ar stadau preswyl. Dim ond os ydynt wedi 
cael eu cadarnhau gan Asiantaeth y Swyddfa Brisio fel eiddo sy’n cwrdd â’r meini 
prawf y gellir ailgofrestru ail gartrefi fel busnesau - ar hyn o bryd mae 30 o gartrefi 
o'r fath yn aros am benderfyniad a gellir ôl-ddyddio cofrestriad. Mewn perthynas â 
grantiau cymorth busnes, mae'r  Cyngor yn disgwyl am wybodaeth ategol 
ychwanegol fel sy'n ofynnol o dan y cynllun mewn perthynas â 70 o geisiadau am 
grant gan berchenogion ail gartrefi;  nid yw'r wybodaeth hon wedi dod i law eto a 
thynnir sylw Asiantaeth y Swyddfa Brisio at y ceisiadau hyn.  Mae'r diffyg 
gwybodaeth i ddilysu'r ceisiadau yn yr achosion hyn hefyd yn codi mater ehangach, 
sef bod angen monitro’n barhaus yr ail gartrefi hynny sydd wedi'u cofrestru fel 
busnesau er mwyn sicrhau eu bod yn parhau i gwrdd â'r meini prawf ar gyfer cael 
eu prisio i dalu trethi busnes. 



Er ei fod yn ymwybodol fod Llywodraeth Cymru wedi cael ei lobïo o'r blaen 
ynghylch trosglwyddo ail gartrefi i'r gofrestr trethi busnes, roedd y Pwyllgor Gwaith 
yn gytûn y dylai'r Aelod Portffolio ar gyfer Cyllid a'r Swyddog Adran 151 ysgrifennu 
llythyr ar y cyd at Lywodraeth Cymru yn gofyn iddi am ailystyried y mater a newid y 
gyfraith i'w atal rhag digwydd.
 
Penderfynwyd –

• Nodi’r sefyllfa a amlinellir yn Atodiadau A a B yr adroddiad yng 
nghyswllt perfformiad Ariannol yr Awdurdod hyd yma a’r alldro disgwyliedig 
ar gyfer 2020/21 gan nodi hefyd fod y sefyllfa yma’n ddibynnol ar gymorth 
parhaus Llywodraeth Cymru i gyllido’r golled ariannol a’r costau ychwanegol 
sy’n wynebu’r Cyngor yn ystod gweddill y flwyddyn ariannol o ganlyniad i 
Coronafeirws.
• Nodi’r crynodeb o’r cyllidebau wrth gefn ar gyfer 2020/21 fel y manylir 
arnynt yn Atodiad C yr adroddiad;
• Nodi’r sefyllfa mewn perthynas â’r rhaglenni buddsoddi i arbed yn 
Atodiad CH yr adroddiad;
• Nodi’r sefyllfa o ran arbedion effeithiolrwydd 2020/21 yn Atodiad D yr 
adroddiad;
• Nodi’r modd y caiff costau staff asiantaeth ac ymgynghorwyr eu 
monitro yn 2020/21 yn Atodiadau DD, E ac F yr adroddiad;
• Bod llythyr ar y cyd yn cael ei anfon at Lywodraeth Cymru gan y 
Deilydd Portffolio Cyllid a’r Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau)/ Swyddog 
Adran 151 i amlygu pryder parhaus ynghylch nifer gynyddol yr ail gartrefi 
sy’n cael eu hailddynodi’n fusnesau ac effaith hynny ar incwm y Cyngor, yn 
arbennig dan yr amgylchiadau heriol presennol, ac annog Llywodraeth Cymru 
i ystyried diwygio’r gyfraith i atal hyn rhag digwydd.

6 MONITRO'R GYLLIDEB GYFALAF - CHWARTER 1, 2020/21 

Cyflwynwyd i'w ystyried gan y Pwyllgor Gwaith, adroddiad y Cyfarwyddwr 
Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 yn nodi perfformiad y Gyllideb 
Gyfalaf ar gyfer chwatrer cyntaf blwyddyn ariannol 2020/21

Adroddodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Cyllid fod y gwariant gwirioneddol hyd at 30 
Mehefin 2020 yn £1.705m yn erbyn gwariant a broffiliwyd o £3.315m ac na ddylai 
hynny fod yn syndod oherwydd bod cyfyngiadau cloi wedi dod i rym yn ystod y 
cyfnod gan olygu na allai prosiectau fwrw ymlaen fel y cynlluniwyd yn ystod yr 
amser hwn. Beth bynnag, mae nifer o gynlluniau cyfalaf wedi eu pwysoli i wario yn 
rhan olaf y flwyddyn ariannol ac mae'r cyllid sydd wedi'i glustnodi ar gyfer cynlluniau 
yn ddiogel. Gellir gweld effaith y pandemig hefyd yn y  costau ychwanegol a gafwyd 
ar gynlluniau Lliniaru Llifogydd Pentraeth a Biwmares sydd angen £49k a £39k o 
arian cyfatebol ychwanegol gan y Cyngor ac y gofynnir i'r Pwyllgor Gwaith ei 
gymeradwyo.
 
Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 fod 
gan y Cyngor gronfa arian wrth gefn a neilltuwyd i helpu i ariannu ei raglen gyfalaf 
ac fe'i defnyddir i gyfrannu'r arian cyfatebol ychwanegol sydd raid wrtho.  Y gobaith 
yw y bydd pob prosiect cyfalaf yn gwneud cynnydd yn erbyn gwariant yn ystod 



gweddill y flwyddyn ac eithrio'r Rhaglen Moderneiddio Ysgolion sydd wedi'i seibio 
hyd nes y ceir penderfyniad terfynol ar gyfluniad ysgolion yn ardal Llangefni a lle 
nad oes disgwyl llawer o wariant , a chynlluniau datblygu tai newydd o dan gyllideb 
y CRT lle mae'n annhebygol y bydd gwariant yn adfer yn llawn am weddill y 
flwyddyn er gwaethaf bod gwaith yn ailddechrau. 

Penderfynwyd – 

• Nodi cynnydd gwariant a derbyniadau yn erbyn cyllideb gyfalaf 2020/21 
yn Chwarter 1.
• Cymeradwyo £49,000 o gyllid cyfatebol ychwanegol ar gyfer cynllun 
Lliniaru Llifogydd Pentraeth, yn unol â pharagraff 3.1.1 yr adroddiad. Mae’r 
gost ychwanegol o ganlyniad uniongyrchol i Covid-19 sydd wedi cynyddu 
costau’r contract i gwblhau’r cynllun.
• Cymeradwyo £39,000 o gyllid cyfatebol ychwanegol ar gyfer cynllun 
Lliniaru Llifogydd Biwmares, yn unol â pharagraff 3.1.1 yr adroddiad. Mae’r 
gost ychwanegol o ganlyniad uniongyrchol i Covid-19 sydd wedi cynyddu 
costau’r contract i gwblhau’r cynllun.

7 MONITRO CYLLIDEB Y CRT - CHWARTER 1, 2020/21 

Cyflwynwyd i'w ystyried gan y Pwyllgor Gwaith, adroddiad y Cyfarwyddwr 
Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 yn nodi perfformiad ariannol 
Cyllideb y Cyfrif Refeniw Tai (CRT) ar gyfer Chwarter 1 2020/21 

Dywedodd  yr Aelod Portffolio ar gyfer Cyllid fod y sefyllfa ariannol refeniw ar gyfer 
y chwarter cyntaf yn dangos tanwariant o £220k. Mae'r incwm a ragwelir £50k yn is 
na'r gyllideb wreiddiol, a rhagwelir y bydd y gwariant £50k yn is na'r gyllideb 
wreiddiol. Mae gwariant cyfalaf £421k yn is na'r gyllideb broffiliedig ac mae'r 
gwariant a ragwelir £2,112k yn is na'r gyllideb. Mae'r diffyg a ragwelir felly (gan 
gyfuno refeniw a chyfalaf) £2,112k yn llai na'r gyllideb (gan ostwng y diffyg a 
gynlluniwyd i £4,976) yn bennaf o ganlyniad i wariant cyfalaf is na'r gyllideb. 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 fod 
balans agoriadol cronfa wrth gefn y CRT yn £8,597k. Roedd y gyllideb ddiwygiedig 
yn caniatáu defnyddio £7,088km o'r balans hwn. Bydd tanwariant a ragwelir ar y 
gyllideb gyfalaf yn arwain at drosglwyddo £2,112k yn ychwanegol i'r gronfa wrth 
gefn. Bydd hyn yn rhoi balans wrth gefn o £3,621k erbyn diwedd y flwyddyn 
ariannol a fydd ar gael i ariannu cynlluniau tai i'r flwyddyn nesaf ac mae arian y  
CRT wedi ei neilltuo’n benodol i ariannu costau sy'n gysylltiedig â stoc dai'r Cyngor. 
Ar yr ochr refeniw roedd incwm yn llai na'r hyn a ragwelwyd oherwydd bod llai o 
unedau tai newydd ar gael i'w gosod nag a ragwelwyd yn wreiddiol, ond cafodd hyn 
ei wrthbwyso gan lai o wariant ar waith atgyweirio a chynnal a chadw oherwydd bod 
yr holl waith o'r fath wedi ei atal yn ystod y cyfnod clo ar wahân i waith brys.
 
Penderfynwyd nodi’r isod -

• Y sefyllfa a nodir mewn perthynas â pherfformiad ariannol y Cyfrif 
Refeniw Tai (CRT) am Chwarter 1, 2020/21.

• Yr alldro rhagdybiedig ar gyfer 2020/21.



8 CYNLLUN ARIANNOL TYMOR CANOLIG 2021/22 – 2023/24 

Cyflwynwyd i'w ystyried gan y Pwyllgor Gwaith, adroddiad y Cyfarwyddwr 
Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 a oedd yn ymgorffori'r Cynllun 
Ariannol Tymor Canol (CATC) am y cyfnod 2021/22 i 2023/24 . Mae'r Cynllun yn 
nodi anghenion tebygol y Cyngor o ran yr adnoddau y bydd raid wrthynt ar gyfer y 
tair blynedd ariannol nesaf ac yn manylu ar sut mae'r Cyngor yn bwriadu 
cydbwyso'r gofyn am  adnoddau â'r cyllid sydd ar gael.
 
Adroddodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Cyllid fod y Cynllun wedi'i gwblhau yn ystod 
cyfnod o ansicrwydd ynghylch economi'r DU yn dilyn ymlaen o'r pandemig byd-
eang a'r trafodaethau sy'n parhau ynghylch Brexit; bu rhoi’r Cynllun at ei gilydd o 
dan yr amgylchiadau hyn yn dasg heriol. Mae ystod o ffactorau yn debygol o 
effeithio ar y rhagdybiaethau a wnaed yn y Cynllun wrth i argyfwng Covid-19 
barhau, gan gynnwys dod â'r cynllun cymorth swyddi i ben a chynnydd disgwyliedig 
mewn diweithdra a fydd yn cael effaith ar yr economi leol gyda goblygiadau ar gyfer 
refeniw treth y Cyngor a cheisiadau am arian dan y Cynllun Gostyngiadau'r Dreth 
Gyngor. Er bod Llywodraeth Cymru wedi rhyddhau cyllid ychwanegol i gynorthwyo'r 
Cyngor i ymateb yn lleol i'r pandemig, ni fu unrhyw arwyddion hyd yma ynglŷn â'r 
setliad i lywodraeth leol ar gyfer 2021/22. Yn seiliedig ar y llynedd, disgwylir cael 
gwybodaeth am y setliad dangosol ym mis Rhagfyr / Ionawr ond gall y ffigyrau fod 
wedi newid  erbyn i'r setliad terfynol gael ei gyhoeddi. Er gwaethaf yr holl 
ansicrwydd, bydd yn ofynnol i'r Cyngor baratoi cyllideb gytbwys.
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 mai 
pwrpas y Cynllun Ariannol Tymor Canol yw ceisio rhagweld  costau darparu 
gwasanaethau yn ystod y tair blynedd nesaf yn erbyn amcangyfrif o'r adnoddau 
fydd ar gael, ynghyd â llywio cwrs i bontio'r bwlch cyllidebol ar gyfer pob un o'r tair 
blynedd. Er y gellir rhagweld y costau gan gymryd i ystyriaeth newidiadau sy'n 
hysbys a thrwy wneud rhagdybiaethau diwygiedig am y prif ffactorau sy'n effeithio 
ar gyllideb refeniw'r Cyngor gan gynnwys costau tâl, chwyddiant, pensiynau a'r 
galw, nid oes unrhyw wybodaeth hyd yma ynglŷn â lefel y cyllid gan Lywodraeth 
Cymru ar gyfer llywodraeth leol am 2021/22. Y gobaith oedd bod y setliad gwell i 
lywodraeth leol ar gyfer 2020/21 yn drobwynt lle byddai awdurdodau lleol yn 
dechrau cael eu hariannu i'r lefel sydd ei hangen arnynt i ddarparu gwasanaethau 
yn effeithiol ond mae argyfwng Covid 19 wedi bwrw amheuaeth ar y canlyniad hwn. 
Mae adran 5 yr adroddiad yn nodi'r pwysau cyllidebol cenedlaethol a lleol y mae'r 
Cyngor yn eu hwynebu a sut y bwriedir cynnwys y rhain yn y CATC. Mae Tabl 3 yr 
adroddiad yn dangos y gyllideb ddigyfnewid a ragwelir ar gyfer pob un o'r tair 
blynedd rhwng 2021/22 a 2023/24. Mae'r amcangyfrif (cost parhau i ddarparu 
gwasanaethau i'r un lefel ac yn yr un modd ag yn 2020/21) yn gynnydd arian parod 
o 8.6% dros y cyfnod o 3 blynedd (ond heb gynnwys costau sy'n gysylltiedig â 
Covid-19) . Ariennir y gyllideb ddigyfnewid dybiedig gan y Cyllid Allanol Cyfun a 
dderbynnir gan Lywodraeth Cymru (sy'n cynnwys y Grant Cymorth Refeniw a 
chyllid cyfun NNDR) ac o'r Dreth Gyngor leol. Mae Tabl 4 yr adroddiad yn dangos 
effaith gwahanol newidiadau yn y Cyllid Allanol Cyfun ar gyllid y Cyngor a lefel y 
Dreth Gyngor y byddai'n rhaid ei gosod yn unol â hynny. Byddai gostyngiad o 1% 
yn y Cyllid Allanol Cyfun yn golygu y byddai angen cynnydd o 3% yn y Dreth 
Gyngor er mwyn sicrhau bod lefel y cyllid mewn termau arian parod yn aros o leiaf 



ar lefel 2020/21 tra byddai gostyngiad o 2% yn golygu codiad o 6% yn y Dreth 
Gyngor. Ar gyfer 2021/22, byddai angen cynnydd o 3% yn y Cyllid Allanol Cyfun a 
9% yn y Dreth Gyngor er mwyn ariannu'r cynnydd o £6.059m yn y Gyllideb 
Ddigyfnewid.

Gan ei bod yn annhebygol iawn y bydd cynnydd o 3% yn y Cyllid Allanol Cyfun, 
byddai angen cynnydd o fwy na 10% yn y Dreth Gyngor i ariannu'r gyllideb 
ddigyfnewid o £148.2m yn 2021/22. Felly mae angen gwneud arbedion yn 2021/22 
er mwyn cydbwyso'r gyllideb. O ystyried bod yr ffyrdd traddodiadol o sicrhau 
arbedion effeithlonrwydd bellach wedi'u dihysbyddu, bydd yn rhaid i'r toriadau 
cyllidebol ddod o newidiadau yn y ffordd y mae'r Cyngor yn darparu gwasanaethau 
a gostyngiad yn y gwasanaethau a ddarperir. Bydd ceisio darparu'r  gwasanaethau 
a roddir ar hyn o bryd gyda gostyngiadau sylweddol yn y cyllid yn arwain at orwario 
cyllidebau'n  barhaus, gostyngiadau pellach yn lefel y balansau cyffredinol a risg 
sylweddol i hyfywedd ariannol y Cyngor. Bydd yn rhaid gwneud penderfyniadau 
anodd ac amhoblogaidd er mwyn i'r Cyngor allu darparu cyllideb gytbwys, sy'n 
adlewyrchiad gwirioneddol o gost rhedeg y gwasanaethau y mae'n eu darparu.
 
Wrth gytuno bod y rhagolygon yn heriol iawn amlygodd y Pwyllgor Gwaith y 
canlynol -

• Y rôl hollbwysig y mae awdurdodau lleol yng Nghymru wedi'i chwarae wrth 
ymateb i argyfwng Covid-19 a chadw gwasanaethau hanfodol i fynd trwy gydol y 
cyfnod a chefnogi'r rhai mwyaf bregus yn ein  cymunedau. I gydnabod hynny dylid 
dyfarnu setliad cyllido teg iddynt fel y gallant gwrdd â'r pwysau a'r galw ar 
wasanaethau yn iawn, ac i  helpu i gefnogi adferiad economaidd.
• Nad yw lefel yr arbedion y mae awdurdodau lleol wedi gorfod eu gwneud 
dros sawl blwyddyn - £24.616m gan Gyngor Sir Ynys Môn yn y cyfnod rhwng 
2013/14 a 2020 / 21- yn gynaliadwy.
• Pe bai'r Cyngor yn cael ei ariannu'n briodol yn unol ag angen, ni fyddai 
trethdalwyr lleol - y bydd Covid-19 yn effeithio'n economaidd ar lawer ohonynt - yn 
gorfod cwrdd â'r diffyg blynyddol yng nghyllideb y Cyngor trwy godiadau mawr yn y 
Dreth Gyngor.

Penderfynwyd nodi cynnwys Cynllun Ariannol Tymor Canol 2020/21 - 2023/24 
a chymeradwyo’r rhagdybiaethau a wneir yn yr adroddiad.

9 ADOLYGIAD RHEOLI TRYSORLYS BLYNYDDOL 2019/20 

Cyflwynwyd i'w ystyried gan y Pwyllgor Gwaith, adroddiad y Cyfarwyddwr 
Swyddogaeth (Adnoddau) / Adran 151 yn cynnwys yr Adolygiad Rheoli Trysorlys 
Blynyddol ar gyfer 2019/20.

Adroddodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Cyllid ei bod yn ofynnol i'r Cyngor, yn ôl 
rheoliadau a gyhoeddwyd o dan Ddeddf Llywodraeth Leol 2003, gynhyrchu 
Adolygiad Rheoli Trysorlys Blynyddol o weithgareddau a'r dangosyddion darbodus 
a thrysorlys gwirioneddol ar gyfer 2019/20. Mae'r adolygiad yn ystyried 
gweithgareddau rheoli trysorlys y Cyngor yn ystod y flwyddyn yng nghyd-destun y 
ffactorau economaidd ehangach, gan gynnwys perfformiad cyfraddau llog yn ystod 
y cyfnod, ansicrwydd parhaus ynghylch Brexit ac effaith Covid-19. 



Dywedodd y Cyfarwyddwr Swyddogaeth (Adnoddau) / Swyddog Adran 151 fod yr 
Adroddiad Adolygu wedi'i ystyried a'i dderbyn gan y Pwyllgor Archwilio a 
Llywodraethu yn ei gyfarfod ar 1 Medi, 2020. O safbwynt strategaeth fenthyca'r 
Cyngor, roedd benthyca yn ystod y flwyddyn o fewn y terfynau a osodwyd gan y 
Strategaeth Rheoli Trysorlys ar gyfer 2019/20 ac roedd yn unol â'r Dangosyddion 
Darbodus. Nid aethpwyd dros y Terfyn Benthyca Awdurdodedig (£178m) na'r Ffin 
Weithredol (£173m) yn ystod y flwyddyn, gyda swm y ddyled allanol yn cyrraedd 
£139.2m yn unig ar ei huchaf,  sydd i'w briodoli i danwariant mawr ar brosiectau 
cyfalaf fel yr amlinellir ym mharagraff. 3.1 o'r adroddiad. Mae'r Cyngor wedi 
gweithredu strategaeth fenthyca fewnol dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf sy'n 
golygu ei fod wedi defnyddio ei falansau arian parod ei hun i ariannu gwariant 
cyfalaf newydd ar y sail y ceir y gwerth gorau trwy osgoi benthyca'n allanol pan fo 
cyfraddau buddsoddi yn is na chyfraddau benthyca tymor hir (pryd mae cost 
benthyca yn fwy na'r enillion ar fuddsoddiadau). Ar 31 Mawrth, 2019 roedd y 
Cyngor wedi defnyddio £6.2m o'i falansau arian parod i ariannu gwariant cyfalaf 
ond erbyn 31 Mawrth, 2020 roedd y Cyngor wedi benthyca i lefel o £2.3m yn fwy 
nag oedd angen o ganlyniad i gael benthyciad o £10m ym Mawrth i sicrhau bod 
gan y Cyngor ddigon o arian parod wrth fynd i mewn i’r argyfwng Covid-19. Bydd y 
benthyciad yn aeddfedu ar 18 Mawrth, 2021. Ar yr ochr fuddsoddi, cynhaliodd y 
Cyngor ei ddull risg isel o sicrhau mynediad rhwydd i'w arian parod pe bai angen, 
gan gadw at adneuon tymor byrrach (a chadw'r gallu i fuddsoddi am gyfnodau 
hirach hefyd) a buddsoddi arian dros ben trwy fenthyciadau tymor byr gydag 
awdurdodau lleol eraill i sicrhau'r enillion mwyaf mewn ffordd ddiogel.

Penderfynwyd –

• Nodi y bydd y ffigyrau alldro yn yr adroddiad hwn yn parhau’n rhai dros 
dro hyd nes y bydd yr archwiliad o ddatganiad Cyfrifon 2019/20 wedi’i 
gwblhau a’i lofnodi; adroddir fel sy’n briodol ar unrhyw addasiadau sylweddol 
dilynol i’r ffigyrau a gynhwysir yn yr adroddiad;
• Nodi dangosyddion Pwyllog a Thrysorlys dros dro 2019/20 yn yr 
adroddiad;
• Trosglwyddo Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2019/20 i 
gyfarfod nesaf y Cyngor Llawn heb unrhyw sylwadau ychwanegol.

10 DIWEDDARIAD O’R PANEL GWELLA GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 

Cyflwynwyd i'w ystyried, adroddiad y Cyfarwyddwr Dros Dro ar gyfer 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn diweddaru'r Pwyllgor Gwaith ar gynnydd yn y 
Gwasanaethau Cymdeithasol. 'Roedd yr adroddiad yn crynhoi datblygiadau 
diweddar o fewn y Gwasanaethau Plant ac Oedolion ac yn cyfeirio hefyd at effaith 
pandemig Covid 19 ac ymateb y Gwasanaethau Cymdeithasol yn ystod y cyfnod 
clo.

Cyfeiriodd y Cadeirydd a’r Aelod Portffolio ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol at 
gynnydd a'r hyn a gyflawnwyd yn y Gwasanaethau Plant a Theuluoedd ac Oedolion 
yn eu tro o dan y penawdau canlynol ac ymhelaethodd ar y gweithgareddau, y 
datblygiadau a’r llwyddiannau o dan bob pennawd –



• Cynyddu nifer y Gofalwyr Maeth Awdurdod Lleol
• Agor y Cartref Clyd cyntaf a fydd yn golygu y gall plant o Ynys Môn sy'n 

derbyn gofal dderbyn y gofal hwnnw ar yr Ynys
• Agor fflat hyfforddi i bobl ifanc sy'n gadael gofal i'w cefnogi i fyw'n annibynnol 

am y tro cyntaf
• Parhau gyda'r gwaith cynllunio ar gyfer darpariaeth tai gofal ychwanegol 

newydd yn ne'r Ynys
• Datblygu'r Rhaglen Cysylltu Bywydau i gefnogi pobl sy'n byw gyda dementia 

a'u gofalwyr yn ogystal â dylunio Strategaeth Ddementia yn unol â Chynllun 
Dementia Llywodraeth Cymru

• Datblygu cyfleoedd i bobl ag anghenion iechyd meddwl gymryd rhan mewn 
gweithgareddau grŵp yn y gymuned

• Cynyddu lefelau cyfranogi yn y modelau hybiau cymunedol trwy hyrwyddo a 
datblygu'r hybiau ar draws yr Ynys; gweithio i sefydlu 3 thîm adnoddau 
cymunedol yn Amlwch, Ysbyty Penrhos Stanley a Llanfairpwll

• Ymgysylltu ac ymgynghori â defnyddwyr ar y Strategaeth Cyfleon Dydd i 
Oedolion yn y maes Anabledd Dysgu er mwyn creu ystod ehangach o 
gyfleon dydd o ansawdd uchel i unigolion yn eu cymunedau.

• Cyflawni'r holl ddyletswyddau statudol yn ystod cyfnod clo Covid-19

Gan gyfeirio at y pandemig Covid-19, dywedodd y Cyfarwyddwr Dros Dro ar gyfer 
Gwasanaethau Cymdeithasol fod y Gwasanaethau Cymdeithasol yn benderfynol o 
ddyfalbarhau â mentrau datblygu yn ystod y cyfnod argyfwng gan ddod o hyd i 
brosesau amgen ar gyfer eu gyrru ymlaen tra hefyd yn cwrdd â chyfrifoldebau 
statudol y Gwasanaeth yn ystod y cyfnod hwnnw. Amlygodd fod y pecyn budd-
daliadau a gyflwynwyd i ddenu darpar ofalwyr maeth i Wasanaethau Maethu’r 
Cyngor wedi helpu i recriwtio 7 gofalwr maeth sy’n cynnig 13 o leoliadau maeth 
newydd i blant a phobl ifanc Ynys Môn sy’n ganlyniad i’w groesawu;  mae'r pecyn 
hwn, ynghyd â'r enw da y mae'r Tîm Maethu wedi bod yn ei adeiladu dros yr 
ychydig flynyddoedd diwethaf wrth i'r gwasanaeth barhau i ddatblygu, yn ffactorau 
pwysig o ran denu gofalwyr maeth newydd 

Cadarnhaodd y Cynghorydd Aled Morris Jones, Cadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini 
Corfforaethol wrth adrodd o gyfarfod y Pwyllgor ar 22 Medi a oedd yn ystyried yr 
adroddiad cynnydd, fod y Pwyllgor Sgriwtini  Corfforaethol yn fodlon â chyflymder y 
cynnydd yn y Gwasanaethau Cymdeithasol fel y gwelwyd yn yr adroddiad ac roedd 
yn hapus i argymell yr adroddiad i'w gymeradwyo gan y Pwyllgor Gwaith.

Croesawodd y Pwyllgor Gwaith yr adroddiad a’r cynnydd parhaus yr oedd yn ei 
adlewyrchu ac a gyflawnwyd mewn amgylchiadau arbennig o heriol a diolchodd i 
Reolwyr a staff y Gwasanaethau Cymdeithasol am sicrhau parhad gwasanaethau 
hanfodol yn ystod y cyfnod clo. Roedd recriwtio Gofalwyr Maeth ychwanegol ac 
agor y cartref teuluol cyntaf (Cartref Clyd) a fyddai'n darparu gofal i blant o Ynys 
Môn ar yr Ynys yn hytrach nag mewn lleoliadau y tu allan i'r sir yn faterion a 
dderbyniwyd gyda gwerthfawrogiad arbennig 

Penderfynwyd cadarnhau bod y Pwyllgor Gwaith yn fodlon â chyflymder y 
cynnydd a’r gwelliannau a wnaed hyd yma yn y Gwasanaethau Oedolion a’r 
Gwasanaethau Plant a Theuluoedd.



11 ADRODDIAD BLYNYDDOL Y CYFARWYDDWR AR EFFEITHIOLRWYDD Y 
GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 2019/20 

Cyflwynwyd i 'w ystyried gan y Pwyllgor Gwaith, adroddiad blynyddol drafft y 
Cyfarwyddwr Dros Dro ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol ar effeithiolrwydd 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn 2019/20 . Mae cyhoeddi'r adroddiad yn ofyniad 
statudol a'i bwrpas yw hyrwyddo ymwybyddiaeth ac atebolrwydd am berfformiad a 
chynnydd a wnaed dros y flwyddyn ddiwethaf o ran darparu Gwasanaethau 
Cymdeithasol yng Nghyngor Sir Ynys Môn, yn ogystal ag amlinellu blaenoriaethau 
ar gyfer gwella.

Diolchodd y Cadeirydd a'r Aelod Portffolio ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol i 
Mr Alwyn Jones, y cyn- Gyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol, a fu’n 
cyflawni’r  swydd am y rhan fwyaf o'r cyfnod a gwmpesir gan yr Adroddiad 
Blynyddol, am arwain ar y gwaith y mae'r adroddiad yn ymwneud ag ef. Diolchodd 
hefyd i Mr Fôn Roberts, Cyfarwyddwr Dros Dro ar gyfer Gwasanaethau 
Cymdeithasol am drosglwyddiad llyfn a chyfeiriodd at ehangder y portffolio 
Gwasanaethau Cymdeithasol sy'n cyffwrdd â bywydau cymaint o bobl pan fyddant 
mewn angen.

Dywedodd y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol Dros Dro fod yr adroddiad 
yn darparu tystiolaeth helaeth ac eang o waith a gweithgareddau'r Gwasanaethau 
Oedolion a'r Gwasanaethau Plant a Theuluoedd yn 2019/20 wrth ddarparu 
gwasanaethau i bobl Ynys Môn. Lluniwyd yr Adroddiad Blynyddol ar ffurf a benodir 
gan ofynion adrodd sydd wedi eu cynnwys mewn canllawiau statudol sy'n ei 
gwneud yn ofynnol iddo fod yn hwylus ac yn hawdd ei ddeall. Yn unol â'r gofynion 
hefyd, mae'r adroddiad yn dogfennu perfformiad Gwasanaethau Cymdeithasol am 
y flwyddyn o dan y chwe safon ansawdd y mae disgwyl i awdurdodau lleol eu 
cyflawni o dan Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 gan 
gynnwys y camau a gymerwyd i gyflawni'r safonau ansawdd. O ran amgylchiadau 
lleol, tynnodd y Cyfarwyddwr Dros Dro ar gyfer Gwasanaethau Cymdeithasol sylw 
at nifer o fentrau newydd a gynhaliwyd gan y Gwasanaethau Cymdeithasol yn Ynys 
Môn yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys mewn cydweithrediad gyda'r Elusen Achub 
Bywydau mewn perthynas â cham-drin domestig a chyda Voices from Care Cymru 
mewn perthynas â sefydlu grŵp cyfranogi misol ar gyfer plant a phobl ifanc sy'n 
derbyn gofal. Mae datblygu mecanweithiau i wrando'n well ar lais defnyddwyr 
gwasanaeth wedi bod yn ffocws penodol yn ystod 2019/20.

Adroddodd y Cynghorydd Aled Morris Jones, Cadeirydd y Pwyllgor Sgriwtini 
Corfforaethol, yn dilyn trafodaeth gynhyrchiol ar yr Adroddiad Blynyddol yng 
nghyfarfod y Pwyllgor ar 22 Medi, fod y Pwyllgor wedi penderfynu derbyn yr 
Adroddiad Blynyddol drafft gan ei fod yn fodlon bod yr adroddiad yn cyfleu sefyllfa 
bresennol y Cyngor o ran darparu Gwasanaethau Cymdeithasol; ei fod yn 
adlewyrchu'n gywir y blaenoriaethau gwella ar gyfer Gwasanaethau Oedolion a 
Phlant ar gyfer y flwyddyn i ddod ac yn adlewyrchu atebolrwydd a chyfrifoldeb y 
Cyngor mewn perthynas â'r Gwasanaethau Cymdeithasol a'i fod yn hapus i 
argymell yr adroddiad i'r Pwyllgor Gwaith. 

Diolchodd y Pwyllgor Gwaith i'r Rheolwyr Gwasanaethau Cymdeithasol a'r staff am 
eu hymdrechion yn ystod y flwyddyn ddiwethaf y mae’r adroddiad yn tystio iddynt.



Penderfynwyd derbyn Adroddiad Blynyddol drafft y Cyfarwyddwr ar 
Effeithiolrwydd y Gwasanaethau Cymdeithasol ac argymell yr adroddiad i’r 
Cyngor Llawn.

12 TIR AR STAD DDIWYDIANNOL MONA - CAIS GAN GYMDEITHAS AMAETHYDDOL 
YNYS MÔN I DDIWYGIO AMODAU’R BRYDLES 

Cyflwynwyd i'w ystyried gan y Pwyllgor Gwaith, adroddiad y Pennaeth Gwasanaeth 
(Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo) yn nodi cais gan Gymdeithas Amaethyddol Ynys 
Môn i amrywio elfennau o gytundeb prydles gyda Chyngor Sir Ynys Môn ar gyfer 
defnyddio tir yn Stad Ddiwydiannol Mona. 

Cyflwynodd yr Aelod Portffolio ar gyfer Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo yr adroddiad 
trwy egluro bod Cymdeithas Amaethyddol Ynys Môn wedi bod yn defnyddio tir y 
Cyngor ar Stad Ddiwydiannol Mona yn llwyddiannus fel cyfleuster parcio a theithio 
ar gyfer Sioe Môn bob blwyddyn. Mae'r ddarpariaeth hon wedi'i galluogi trwy 
amrywiol gytundebau prydles a thrwyddedau tymor byr ers 2012. Yng nghyd-
destun paratoi ar gyfer Brexit dim cytundeb mae'r safle wedi'i nodi gan Asiantaeth 
Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru a Llywodraeth Cymru fel lleoliad addas ar 
gyfer gwaith prosesu brys tymor byr ynghylch Cerbydau Nwyddau Trwm er mwyn 
gwirio / prosesu gwaith papur mewnforio ac allforio heb amharu ar y rhwydwaith 
ffyrdd a'r cyfleusterau porthladd yng Nghaergybi. Gwnaed rhywfaint o waith galluogi 
ym mis Hydref 2019 gan Asiantaeth Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru ond 
ni chafwyd unrhyw gyswllt pellach nes i Lywodraeth Cymru gysylltu â'r Cyngor 
ddechrau Ebrill 2020 i ailddechrau'r drafodaeth.

Ym mis Mehefin 2020 derbyniodd y Cyngor ohebiaeth gan Adain Eiddo Adran 
Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, yn mynegi diddordeb yn y tir ar Stad Ddiwydiannol 
Mona er mwyn darparu cyfleuster ar gyfer 100 o gerbydau HGV ynghyd â rhai 
adeiladau ategol dros dro yn barod ar gyfer gadael yr UE yn derfynol; yn benodol ar 
gyfer ei ddefnyddio i ddibenion tollau. Byddai angen defnyddio’r safle ym Mona am 
gyfnod o 5 mlynedd. Anfonwyd ymateb yn amlinellu safbwynt y Cyngor mewn 
perthynas â’r tir ac yn awgrymu y dylid ystyried opsiynau amgen. 

Ers hynny, daeth i sylw'r Cyngor bod trafodaethau wedi datblygu'n sylweddol rhwng 
Adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi a Chymdeithas Amaethyddol Ynys Môn i'r 
Gymdeithas is-osod ei fudd yn safle Mona. Amlinellodd y Rheolwr Gwasanaethau 
Cyfreithiol, ar wahoddiad yr Aelod Portffolio, delerau perthnasol y cytundeb 
presennol rhwng y Cyngor a Chymdeithas Amaethyddol Ynys Môn (fel y crynhoir yn 
yr adroddiad) gan gyfeirio'n benodol at y gwaharddiad ar is-osod a rhannu defnydd.

Daeth yr Aelod Portffolio ar gyfer Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo i'r casgliad, nid yn 
unig nad oes rheidrwydd cyfreithiol ar y Cyngor i gydsynio i unrhyw un o'r ceisiadau 
a wneir gan y Gymdeithas, nid oes gan y Cyngor rym i ganiatáu datblygiad 
arfaethedig Adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi oherwydd y cyfyngiadau a osodwyd 
gan y Weinyddiaeth Amddiffyn (y prynodd y Cyngor y tir ym Mona ganddi'n 
wreiddiol)  ar deitl rhydd-ddaliad y Cyngor. Yn ogystal, ystyrir y byddai defnyddio 
Mona at y diben hwn yn cael effaith sylweddol ar gymunedau Gwalchmai a 
Rhostrehwfa ac, o bosib, bentrefi eraill hefyd, a gallai’r cynnydd yn y traffig 



gynyddu'r risg o ddamweiniau pellach ar y B4422 a'r A5. Yn dilyn arfarniad ar 
wahân o safleoedd amgen ar hyd coridor yr A55, nodwyd lleoliadau sy’n fwy addas 
na Mona.
 
Cefnogwyd barn yr Aelod Portffolio ar gyfer Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo gan y 
Pwyllgor Gwaith ynghylch anaddasrwydd safle Mona ar gyfer y cyfleuster a 
gynigiwyd gan Adran Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi ac roeddent yn anfodlon â'r 
diffyg parodrwydd ar gyfer Brexit yn benodol mewn perthynas â phorthladd 
Caergybi. 'Roedd o'r farn y dylai'r mater fod wedi ei godi'n llawer cynt  er mwyn 
caniatáu cynnal trafodaethau ystyrlon a gwneud cynlluniau priodol gan ystyried 
budd gorau'r Ynys. Pwysleisiodd y Pwyllgor Gwaith na ddylai unrhyw gynllun 
terfynol gael effaith negyddol ar drigolion yr Ynys ac y dylid gallu ei reoli mewn 
ffordd synhwyrol.

Eglurodd y Dirprwy Brif Weithredwr y bu ymgysylltiad o bryd i'w gilydd â 
Swyddogion y Llywodraeth dros y flwyddyn ddiwethaf ac roedd hyn wedi digwydd 
yn amlach ers mis Awst a chadarnhaodd fod y Cyngor yn cydweithredu â 
Llywodraethau Cymru a'r DU i nodi safle addas a fydd nid yn unig yn cwrdd â 
gofynion mynediad / ymadael ar ôl Brexit ond hefyd ddisgwyliadau'r Ynys o ran 
iechyd a diogelwch a rheoli'r effeithiau sy'n deillio o hynny. Mae'r trafodaethau'n 
parhau gyda'r nod o nodi safle cyn gynted ag y bo modd fel y gellir canolbwyntio 
ymdrechion ar sicrhau ei fod yn barod mewn pryd. Mewn ymateb i gwestiynau 
ynghylch a gynhaliwyd unrhyw ymweliadau safle, esboniodd y Dirprwy Brif 
Weithredwr fod Swyddogion yn gweithio mewn ffordd wahanol oherwydd y 
pandemig ac mai dim ond teithiau hanfodol a wneir; fodd bynnag, gwnaed cryn 
dipyn o ymdrech dros yr ychydig fisoedd diwethaf ar adlewyrchu gwybodaeth a 
dealltwriaeth leol nid yn unig am  safleoedd penodol ond am gymunedau a'u 
seilwaith sydd yr un mor bwysig o ran bod y penderfyniad terfynol yn cymryd i 
ystyriaeth bod raid i leoliad y cyfleuster weithio i'r Ynys.

Penderfynwyd gwrthod y cais i ddiwygio’r cytundeb prydles cyfredol gyda 
Chymdeithas Amaethyddol Ynys Môn am y rhesymau a ddisgrifir yn yr 
adroddiad (Ni wnaeth y Councillor R.G. Parry, OBE, FRAgS bleidleisio ar y 
mater).

Cynghorydd Llinos Medi
Cadeirydd


