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Pwyllgor: Cynlluniau Adfywio ar gyfer Amlwch a Biwmares 

Pwrpas yr 
Adroddiad: 

Adrodd ar y cynnydd o ran paratoi cynlluniau adfywio ar gyfer 
Amlwch ac os oes unrhyw gynlluniau dan ystyriaeth ar gyfer 
Biwmares 

Cadeirydd Sgriwtini: Cynghorydd Gwilym Jones 

Aelod(au) Portffolio Cynghorydd Carwyn Jones (Prosiectau Mawr a Datblygu 
Economaidd) 

Pennaeth 
Gwasanaeth: 

Dylan J. Williams 

Awdur yr Adroddiad: 
Ffôn: 
E-bost: 

Dewi G. Lloyd, Rheolwr Adfywio 
01248 752483 
dllpl@ynysmon.gov.uk 

Aelodau Lleol: Y Cynghorwyr Lewis Davies, Alun Roberts, Carwyn Jones, 
Richard Griffiths, Richard Owain Jones, Aled M Jones 

 

 
1 – Argymhelliad/Argymhellion 

 
Craffu ar y bwriad i baratoi cynllun adfywio ar gyfer ardal Amlwch, ac i nodi bodolaeth nifer 

o gynlluniau a materion sydd dan ystyriaeth ar gyfer Amlwch a Biwmares. 

 

 
2 – Cyswllt efo Cynllun y Cyngor / Blaenoriaethau Corfforaethol Eraill 

 
Amcanion perthnasol Cynllun y Cyngor 2017-2022 :- 

Gweithio tuag at Ynys Môn fydd yn iach, yn ffynnu ac yn llewyrchus 

Amcan 1 : Sicrhau fod pobl Ynys Môn yn gallu ffynnu a chyflawni eu potensial tymor hir 

Amcan 3 : Gweithio gyda’n cymunedau er mwyn sicrhau eu bod yn gallu ymdopi’n 

effeithiol â newid a datblygiadau tra’n gwarchod ein hamgylchedd naturiol. 

Aliniad gyda Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol 

 

 
3 – Egwyddorion fel Canllaw ar gyfer Aelodau Sgriwtini 

Er mwyn cynorthwyo Aelodau i graffu ar y pwnc:- 

3.1 Effaith mae’r eitem yn ei chael ar unigolion a chymunedau [ffocws ar y cwsmer/ 
dinesydd] 

 

3.2 Edrych ar effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd unrhyw newid arfaethedig – yn ariannol 
ac o ran ansawdd [ffocws ar werth] 

mailto:dllpl@ynysmon.gov.uk
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4 – Cwestiynau Sgriwtini Allweddol 

 
1. Pa gynnydd a wnaed i wireddu'r amcan a nodwyd gan y Cyngor o ddatblygu 

cynllun tref / cymuned cyfunol ar gyfer Amlwch? 

2. A oes cynlluniau buddsoddi ar gyfer Biwmares? 
3. Mae ymgynghoriad ar y Cynllun Adfywio Ardal Amlwch yn digwydd dros yr  haf 

2018, Pa bryd bydd y cynllun wedi  eu gwblhau   a beth yw'r cyfnod rhagwelwyd ar 
gyfer eu gweithredu ? 

4.  O 2019 ymlaen, beth yw'r rhagolygon ar gyfer trefniadau ariannu ar gyfer adfywio   
drefi llai  ar Ynys Môn? 

 
 

 
5 – Cefndir / Cyd-destun 

 
 

5.1 CEFNDIR 
 

5.1.1 Gofynnwyd am adroddiad ar y mater yma gan y Pwyllgor Scriwtini 
Corfforiaethol yn dilyn ystyried Adroddiad Perfformiad Blynyddol 2016/17 y 
Cyngor Sir. 

 

5.1.2 Nododd y Pwyllgor mai un o’r dyheadau a nodwyd gan y Cyngor oedd 
“gyrru adfywio cymunedol gan ddatblygu cynlluniau tref a chymuned 
cyfannol ar gyfer prif aneddiadau’r ynys gan flaenoriaethu Caergybi, 
Llangefni ac Amlwch”, a bod yr adroddiad perfformiad yn rhestru nifer o 
gyflawniadau yng Nghaergybi a Llangefni, ond nodwyd yn gywir nad oedd 
dim yn cael ei restru ar gyfer Amlwch. 

 

5.1.3 Nododd y Pwyllgor hefyd nad oedd cyfeiriad at gynlluniau adfywio 
cymunedol ar gyfer Biwmares, sef y brif dref yn ne ddwyrain yr Ynys. 

 

5.1.4 O ganlyniad, penderfynodd y Pwyllgor wahodd y Pennaeth Gwasanaeth ar 
gyfer Rheoleiddio a Datblygu Economaidd i adrodd i’r pwyllgor ar gynnydd 
y cynlluniau adfywio ar gyfer Amlwch fel anheddiad blaenoriaeth a enwir, a 
ph’un a oes unrhyw gynlluniau ar y gweill ar gyfer Biwmares. 

3.3 Edrych ar unrhyw risgiau [ffocws ar risg] 
 

3.4 Sgriwtini’n cymryd rȏl rheoli perfformiad neu sicrhau ansawdd [ffocws ar 
berfformiad ac ansawdd] 

 

3.5 Edrych ar gynlluniau a chynigion o safbwynt: 

 Hirdymor 

 Atal 

 Integreiddio 

 Cydweithio 

 Cynnwys 
[ffocws ar lesiant] 
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5.1.5 Oherwydd mai testun a ffocws y mater ydi adfywio, cytunodd cadeiryddion 
y ddau bwyllgor efo argymhelliad swyddogion mai priodol fyddai adrodd ar 
y mater yma i’r Pwyllgor Scriwtini Partneriaethau ac Adfywio. 

 
 

5.2 CYD-DESTUN – PUM TREF YNYS MÔN 
 

5.2.1 Mae gan bum tref gydnabyddedig Ynys Môn nodweddion gwahanol, ac 
mae hynny wedi cael effaith ar lefel buddsoddiad adfywio sector 
cyhoeddus ym mhob un ohonynt. Dengys y tabl isod y nodweddion 
allweddol sy’n gallu dylanwadu ar fuddsoddiadau o’r fath fel gwybodaeth 
gefndirol berthnasol ar gyfer y Pwyllgor. 

 
Tref Poblo 

gaeth 

Nifer yr 

Ardal- 

oedd 

Cynn- 

yrch 

Ehan- 

gach 

Haen Is 

(LSOA) 

LSOAau 

sydd 

ymysg yr 

20% 

mwyaf 

difrein 

tiedig yng 

Nghymru 

Poblogaeth 

ar incwm 

isel (data 

ardal 

adeiledig) 

Nifer yn 

hawlio 

budd dal 

cyflogaeth 

Dynodiadau 

Ardal 

Darged LlC 

Dynodiad 

Cynllun 

Datblygu Lleol 

ar y Cyd 

Caergybi 11,431 8 6 26% 380 Cymunedau’n 

Gyntaf a VVP 

yn ddiweddar 

Safleoedd 

Parth Menter 

Prif Borthladd 

Canolfan 
Gwasanaeth 
Trefol 
Canolfan 
Gyflogaeth 
Prif Ganolfan 
Siopa 

Llangefni 5,116 3 1 18% 90 Cymunedau’n 

Gyntaf yn 

ddiweddar 

Safleoedd 

Parth Menter 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Canolfan 

Gyflogaeth 

Prif Ganolfan 

Siopa 

Amlwch 3,849 2 0 19% 85 Cymunedau’n 

Gyntaf yn 

flaenorol 

Ger safle 

Parth Menter 

(Rhosgoch) 

Canolfan 

Gwasanaeth 

Trefol 

Canolfan 

Gyflogaeth 

Porthaethwy 3,376 2 0 8% 40  Canolfan 

Wasanaeth Lleol 

Biwmares 1,804 1 0 Dim data – 
ni ddynodir 

15  Canolfan 

Wasanaeth Lleol 

    fel Ardal   

    Adeiledig   

 

5.2.2 Mae’r pum tref wedi elwa o fuddsoddiad cyfalaf adfywio yn y gorffennol 
megis wedi ei sicrhau gan y Cyngor gan Awdurdod Datblygu Cymru a 
rhaglenni Môn a Menai Llywodraeth Cymru. Mae’r atodiad yn cynnwys 
enghreifftiau o fuddsoddiadau cyfalaf diweddar yn Amlwch a Biwmares. 
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5.2.3 Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae prif arian cyfalaf adfywio LlC wedi 
cael ei dargedu’n fwy daearyddol, gyda LlC yn mynnu bod eu hadnoddau 
sy’n lleihau yn cael eu blaenoriaethu ar nifer llai o aneddiadau mwy 
strategol. Yn ddiweddar mae Caergybi a Llangefni wedi denu lefelau 
sylweddol o fuddsoddiad cyfalaf a bydd hynny’n parhau drwy arian LlC, yr 
UE a’r Loteri, ond mae’n profi yn anoddach i’r Cyngor i gael arian tebyg ar 
gyfer ei threfi llai / llai difreintiedig. 

 

5.2.4 Yn ddiweddar mae’r Pwyllgor Gwaith wedi cytuno y dylai swyddogion 
bwyso am arian ar gyfer trefi llai ac ardaloedd gwledig, a bydd hynny’n cael 
ei gysylltu â materion megis cau banciau. Mae rhaglenni ariannu gwledig 
yr UE yn parhau i gynnig cyfle i fuddsoddi mewn aneddiadau llai, ond yn 
gyffredinol mae’r cyllidebau hyn llai ee trwy gyllid LEADER, y Gronfa 
Datbygu Cymunedol Gwledig, a chronfa cynlluniau twristiaeth TAIS. 

 
 

5.3 CYNLLUNIAU ADFYWIO AMLWCH 
 

5.3.1 Yn ystod y blynyddoedd diwethaf mae Amlwch wedi derbyn buddsoddiad 
cyfalaf sylweddol gan y sector cyhoeddus, a rhoddir manylion yn yr atodiad 
fel gwybodaeth gefndirol. Roedd llawer o fuddsoddiad cyfalaf yn 
gysylltiedig â Phorthladd Amlwch a menter y Deyrnas Gopr, a gwariwyd 
arian refeniw ar Cymunedau’n Gyntaf a Hyfforddiant Parys. Yn ogystal, 
cafwyd buddsoddiad cyhoeddus yn ddiweddar mewn tai cymdeithasol a 
chanolfan iechyd newydd. 

 

5.3.2 Mae’r tabl a ganlyn yn rhestru rhai o’r prif brosiectau / materion sydd ar y 
gweill neu sydd dan ystyriaeth ar gyfer Amlwch :- 

 Prosiect / Mater Disgrifiad Cryno  

Wylfa Newydd Mae angen blaen gynllunio ar gyfer effeithiau a 
chyfleoedd lleol ar Amlwch a rhannau eraill o Ogledd 
Ynys Môn. 

 

Safle Rhosgoch Hen fferm danciau gwag wedi ei gwerthu gan 
Ymddiriedolaeth Elusennol Ynys Môn i ddatblygwr 
preifat, erbyn hyn mae’r safle wedi’i ddynodi’n Barth 
Menter 

 

Rhaglen Ysgolion Yng nghyd-destun ysgol uwchradd restredig sydd 
angen gwelliannau cyfalaf ac sydd â llai o ddisgyblion 

 

Tai Gofal 
Ychwanegol 

Angen wedi ei nodi am ddarpariaeth tai gofal 
ychwanegol yn yr ardal, yn gysylltiedig â phoblogaeth 
sy’n heneiddio ac anghenion gofal 

 

Cefnogaeth 
Cyflogaeth 

Mae’r Ganolfan Waith a Cymunedau’n Gyntaf Môn yn 
darparu cyngor cyflogaeth a hyfforddiant a 
gwasanaethau cefnogi yn Amlwch 

 

Canolfan Hamdden Mae costau rhedeg y ganolfan yn uwch na’r incwm ac 
mae angen gwella effeithlonrwydd ynni'r adeilad 
ynghyd â gwelliannau eraill 
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Adeiladau Gwag Nifer o adeiladau gwag yng nghanol y dref, yn cynnwys 
hen gapeli a banciau wedi cau 

 

Harbwr Amlwch Posibilrwydd o ddefnyddio cronfa pysgodfeydd yr UE i 
ariannu gwelliannau 

 

Y Deyrnas Gopr Gwaith cloddio a chemegol wedi gadael problemau 
llygredd, nid yw buddion twristiaeth cystal â’r disgwyl 

 

Hen Safle Octel Mae adeilad yr hen waith cemegol, sy’n wag ac yn 
adfail, yn destun cynnig am brosiect yn ymwneud â 
nwy naturiol gan berchennog y safle 

 

Plotiau ac Unedau 
Diwydiannol 

CSYM yn ymchwilio i gyfleon posib i ddarparu plotiau 
diwydiannol ac unedau busnes i’w rhentu 

 

 
 

5.3.3 O ran targedau perfformiad blwyddyn ariannol 2016/17, cafwyd rhai 
llwyddiannau mewn perthynas ag Amlwch y gellid bod wedi eu cynnwys yn 
yr adroddiad perfformiad blynyddol, sef paratoi dwy fid lwyddiannus am 
gyllid adfywio yn ymwneud ag Amlwch fydd yn cael eu cyflenwi mewn 
blynyddoedd ariannol dilynol. Roedd un yn wnwneud a sicrhau cyllid NDA/ 
Magnox, a’r llall oedd sicrhau cyllid LLC ar gyfer benthyciadau trefol. 

 

5.3.4 Yn dilyn cyflwyno bid ym mis Medi 2016, cadarnhawyd ym mis Ionawr 
2017 fod y Cyngor Sir wedi llwyddo i sicrhau £250,000 gan Lywodraeth 
Cymru i ariannu benthyciadau sy’n rhaid ei had-dalu i gefnogi buddsoddiad 
mewn eiddo canol tref yn Amlwch, Llangefni a Chaergybi dros gyfnod o 15 
mlynedd. Rhoddir blaenoriaeth i gefnogi buddsoddiad preifat i adnewyddu 
a dod ag eiddo gwag yn ôl i ddefnydd, ac mae sawl adeilad fel hyn yn 
Amlwch. 

 
 

5.4 CYNLLUN ADFYWIO I ARDAL AMLWCH 

5.4.1 Yn dilyn cyflwyno bid ym mis Hydref 2016, cadarnhawyd ym mis Ionawr 
2017 fod swm o £100,000 wedi ei sicrhau gan yr Awdurdod Dadgomisiynu 
Niwclear i gyflwyno pecyn o bedwar prosiect adfywio economaidd yn Ynys 
Môn. Un o’r prosiectau hyn yw paratoi cynllun ardal yn gysylltiedig ag 
effaith cau’r orsaf bŵer bresennol 

 
5.4.2 Nod y cynllun yw darparu dogfen weledol ddeniadol sy’n nodi gwelliannau 

y gellir eu cyflenwi ar gyfer ardal Amlwch yn seiliedig ar ymgysylltu â 
chymunedau lleol ynglŷn â’u blaenoriaethau. Bydd y Cynllun Lle yn tynnu 
ar amodau gwaelodlin presennol i ddarparu rhestr gytunedig o anghenion 
buddsoddi a blaenoriaethau lleol. 

 

5.4.3 Mae’n rhaid i’r cynllun yma gydweddu â Chynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
Gwynedd ac Ynys Môn a fabwysiadwyd ym mis Gorffennaf 2017 a cafodd 
Canllawiau Cynllunio Atodol diwygiedig Wylfa Newydd eu mabwysiadu gan 
y Cyngor Llawn yn mis Mai 2018. Mae’r dogfennau hyn yn gosod y 
fframwaith cynllunio ar gyfer Gogledd Ynys Môn a’r weledigaeth gyffredinol 
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ar gyfer delio ag effeithiau Wylfa Newydd. Yn fwy cyffredinol, bydd rhaid i’r 
cynllun adlewyrchu gofynion Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol. 

 

5.4.4 Bwriedir ymgynghori ar y cynllun adfywio gydag aelodau lleol, 
cynrychiolwyr cymunedol, ac yna gyda’r cyhoedd ac eraill yn ystod haf 
2018 drwy gyfrwng llwyfannau cyfryngau cymdeithasol amrywiol a chynnal 
digwyddiad ymgysylltu â’r cyhoedd yn Amlwch. 

 

5.4.5 Mae’r Cyngor Sir a Medrwn Mon wedi cynnal dau weithdy yn ddiweddar 
efo cynghorau tref a chymuned ar Ynys Mon ynglŷn a darparu 
gwasanaethau cyhoeddus lleol integredig dan y teitl ‘Cynllunio Lle’. Fe 
gytunwyd y byddai ward etholiadol Twrcelyn yn un o’r ardaloedd cyntaf ble 
bydd hyn yn digwydd, ac mae cyfarfod wedi ei drefnu yn Amlwch ar 31 Mai 
i drafod hyn fydd yn cynnwys aelodau lleol a cynrychiolwyr cymunedol. 
Bydd y bwriad i greu cynllun adfywio i ardal Amlwch yn cael ei gyplysu a’r 
gwaith partneriaeth ardal yma, sydd yn cael ei ddatblygu ar draws y sir, ac 
mae trafodaethau wedi digwydd efo Menter Mon ar sut y byddwn yn 
cydweithio ac ychwanegu gwerth. 

 

5.4.6 Mae’n bosib y gallai cynlluniau adfywio lleol cyffelyb ddilyn yn y dyfodol ar 
gyfer ardaloedd eraill yn Ynys Môn, ond byddai hynny’n amodol ar gael 
digon o staff ac adnoddau i wneud hynny. 

 
 

5.5 CYNLLUNIAU ADFYWIO BIWMARES 

 
5.5.1 Biwmares yw tref leiaf Ynys Môn o ran poblogaeth. Nid yw’r darlun 

ystadegol cyffredinol yn un difreintiedig / tlawd, ond yn amlwg mae pocedi 

o incwm isel yn y dref a gerllaw. Mae’r dref wedi derbyn buddsoddiad 

sylweddol yn ystod y blynyddoedd diwethaf, arian grant yn bennaf, yn 

arbennig gwelliannau i’r pier a gwaith atal / lliniaru llifogydd. Rhestrir 

enghreifftiau o fuddsoddiadau cyfalaf diweddar yn yr atodiad. 

 
5.5.2 Mae’r tabl a ganlyn yn rhestru rhai o’r prif brosiectau / materion sydd ar y 

gweill neu dan ystyriaeth ar gyfer Biwmares :- 

 Prosiect / Mater Disgrifiad Cryno  

Cwlwm Seiriol Prosiect Menter Môn wedi ei ariannu gan y Loteri Fawr 

yn digwydd ar hyn o bryd i wella iechyd a llesiant 

dalgylch Biwmares (£1.1m dros 7 mlynedd) 

 

Safle Treftadaeth y 

Byd 

Yn ddiweddar mabwysiadwyd Cynllun Rheoli a 

Chynllun Gweithredu Safleoedd Treftadaeth y Byd wedi 

ei ddiweddaru ar gyfer cestyll y Brenin Edward I yng 

Ngwynedd, yn cynnwys Castell Biwmares 
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 Trosglwyddo 

Asedau Treftadaeth 

Cynllun i drosglwyddo’r Carchar a’r Llys i reolaeth y 

cyngor tref, a’r angen am fuddsoddiad cyfalaf 

 

Rhaglen Ysgolion Mae cynigion rhaglen Ysgolion yr Unfed Ganrif ar 

Hugain yn effeithio ar Ysgol Gynradd Biwmares sydd 

wedi gweld gostyngiad yn niferoedd disgyblion ac mae 

angen gwelliannau cyfalaf sylweddol i’r adeilad 

 

Tai Gwyliau/ Ail 

Gartrefi 

Mae galw sylweddol ar gyfer tai gwyliau/ ail gartrefi yn 

yr ardal sydd yn effeithio ar y farchnad dai i bobl lleol 

 

Tai Gofal 

Ychwanegol 

Nodwyd yr angen am ddarpariaeth tai gofal 

ychwanegol yn yr ardal, yn gysylltiedig â phoblogaeth 

sy’n heneiddio ac anghenion gofal 

 

Ffordd Arfordirol yr 

A545 

Tirlithriadau rheolaidd yn effeithio ar y brif ffordd i 

Fiwmares, ac yn golygu bod angen gwella’r ffordd 

 

Problemau Llifogydd Mae rhai materion llifogydd yn parhau, gyda chynllun 

arfaethedig Rhan 2, gwerth £1.6m, yn amodol ar 

Lywodraeth Cymru’n cymeradwyo grant 

 

Traffig/Parcio Problemau’n ymwneud â strydoedd cul a galw parcio  

Safleoedd 

Adfeiliedig 

Mae hen adeilad y clwb cymdeithasol a safle 

diwydiannol Lairds yn Llanfaes yn wag / yn safleoedd 

adfeiliedig a blêr 

 

 
5.5.3 Ar hyn o bryd nid oes digon o staff ac adnoddau ar gael i ddatblygu cynllun 

adfywio ar gyfer yr ardal yn y dyfodol agos, ond adolygir hyn yn sgil gwersi 

a ddysgir o gynllun ardal Amlwch. Ar wahân i hynny, mae cyfleoedd posib i 

ddatblygu prosiectau a chynlluniau unigol fydd o fudd i’r ardal yn cael eu 

hystyried, ar y cyd â gwasanaethau perthnasol o fewn y Cyngor a 

sefydliadau eraill. 

 
5.6 Argymhellion 

 
5.6.1 Dengys yr adroddiad hwn fod y broses o baratoi cynllun adfywio ar gyfer 

Amlwch ar y gweill, a gwnaed ceisiadau llwyddiannus am arian, ac mae 

cynlluniau ar y gweill i ymgysylltu â rhanddeiliaid. 

 
5.6.2 Yn ogystal, mae’r adroddiad yn dangos fod nifer o brosiectau a materion 

dan ystyriaeth ym Miwmares. 

 

6 – Asesiad Effaith Cydraddoldeb [yn cynnwys effaith ar yr iaith Gymraeg] 

 
Bydd cynllun adfywio ardal Amlwch yn cynnwys asesiad effaith cydraddoldeb. 
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7 – Oblygiadau Ariannol 

 
Mae arian i dalu am staff a chefnogaeth dechnegol yn ei le (diolch i’r Awdurdod 

Dadgomisiynu Niwclear/Magnox) er mwyn paratoi cynllun adfywio ar gyfer ardal Amlwch. 

Nid oes capasiti / adnoddau digonol mewn lle ar hyn o bryd i baratoi cynlluniau tebyg ar 

gyfer ardaloedd eraill yn Ynys Môn yn y dyfodol agos. 

 

 

 
8 – Atodiad: 

 

Enghreifftiau o Fuddsoddiad Cyfalaf Cyhoeddus Arwyddocaol Diweddar yn 
Amlwch 

 

- Biniau Copr Porth Amlwch a Llofft Hwyliau : £1.6m 
- Sgwâr Porth Amlwch ac Ardal yr Harbwr : £800k 
- Llithrfeydd a Waliau Harbwr Porth Amlwch : £320k 
- Prosiect Teyrnas Gopr y Cynllun Datblygu Gwledig : £200k 
- Llwybr Seiclo Lon Las Copr y Cynllun Datblygu Gwledig : £132k 
- Gwella’r Llyfrgell : £80k 
- Gosod Pafin yng Nghanol y Dref : £70k 
- Canolfan Iechyd Ardal newydd wedi’i adeiladu gan y Bwrdd Iechyd 
- Grantiau a benthyciadau gwella tai : £185k 
- Adeiladu Tai Cymdeithasol newydd : adeiladwyr 18 uned 
- Gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd ar dai cyngor : ailweiriwyd 195 o 

unedau, gwelliannau i 175 o geginau, gwelliannau i 170 o ystafelloedd 
ymolchi, uwchraddiwyd 144 o foeleri nwy 

 

Enghreifftiau o Fuddsoddiad Cyfalaf Cyhoeddus Arwyddocaol Diweddar ym 
Miwmares 

 

- Gwella Pier Biwmares : £1.9m 
- Rhan 1 gwaith atal llifogydd Biwmares : £1.77m 
- Sefydlogi tir ger y Fynwent : £180k 
- Astudiaethau technegol ffordd yr A545 : £50k 
- Gwelliannau i wal y môr : £10k 
- Grantiau a benthyciadau gwella tai : £65k 
- Cynllun ardal chwarae Thomas Close 
- Grantiau busnes i nifer o brosiectau sector preifat 
- Gwaith cynnal a chadw a gynlluniwyd ar dai cyngor : ailweiriwyd 58 o 

unedau, gwelliannau i 107 o ystafelloedd ymolchi, gosodwyd 45 o foeleri 
nwy 

 
ON – Ffigyrau bras yw’r ffigyrau gwariant 
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9 – Papurau cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad i gael rhagor o wybodaeth): 

 
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Welsh- 

Index-of-Multiple-Deprivation/WIMD-2014/wimd2014 

 
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Welsh- 

Index-of-Multiple-Deprivation/WIMD-Indicator-Analysis/wimd-indicator-built-up-area 

 

https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Welsh-Index-of-Multiple-Deprivation/WIMD-2014/wimd2014
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Welsh-Index-of-Multiple-Deprivation/WIMD-2014/wimd2014
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Welsh-Index-of-Multiple-Deprivation/WIMD-Indicator-Analysis/wimd-indicator-built-up-area
https://statscymru.llyw.cymru/Catalogue/Community-Safety-and-Social-Inclusion/Welsh-Index-of-Multiple-Deprivation/WIMD-Indicator-Analysis/wimd-indicator-built-up-area

