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7.00 yh 
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Rhaglen 
 

Agenda 

1.  Croeso ac Ymddiheuriadau 
 

1.  Welcome and Apologies 

2.  Cofnodion 
 
2.1 Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 21 Tachwedd 2017 – 
ynghlwm. 
 
Materion yn codi: 
 
(a) Toiledau Cyhoeddus – Y Dreth 
Fusnes 
 
Y Prif Weithredwr Cynorthwyol i adrodd. 
 
(b) Cyfyngu cyflymder traffig y tu 
allan i ysgolion i 20 MYA 
 
Eitem ar gais Cyngor Tref Llangefni. 
 
 
(c)  Siarter Cymuned ar y Cyd 
 
Siarter wedi’i ddiweddaru, er 
cymeradwyaeth – ynghlwm. 
 

2.  Minutes 

 
2.1 Confirmation of the minutes of the 
meeting held on 21 November 2017 – 
attached. 
 
Matters arising: 
 
(a) Public Conveniences – Business 
Rates 
 
The Assistant Chief Executive to report. 
 
(b) Reducing the speed limit outside 
schools to 20 MPH 
 
Item requested by Llangefni Town 
Council. 
 
(c)  Shared Community Charter 
 
Updated Charter, for approval - 
attached. 
 

2.2 Cadarnhau cofnodion y sesiynau 
briffio a gynhaliwyd ar 25 Ionawr a 
26 Ebrill 2018 – ynghlwm. 
 

2.2 Confirmation of the minutes of the 
briefing sessions held on 25 January 
and 26 April 2018 – attached. 
 
 

 



 

 

3.  Grŵp Rhanddeiliaid 

 
Cyflwyno, er gwybodaeth, gofnodion y 
cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Ionawr 
2018 – ynghlwm. 

3.  Stakeholder Group 

 
To submit, for information, the minutes 
of the meeting held on 11 January 2018 
– attached. 

 
4.  Cynllunio Lle 
 
4.1  Cyflwyno, er gwybodaeth, 
gofnodion y gweithdai Cynllunio Lle a 
gynhaliwyd ar 22 Chwefror a 12 Ebrill 
2018 - ynghlwm. 
 
4.2  Nodi y cynhelir gweithdy pellach ar 
nos Iau, 5 Gorffennaf 2018 am 7 yh. 

 
4.  Place Shaping 
 
4.1  To submit, for information, the 
minutes of the Place Shaping 
workshops held on 22 February and  
12 April 2018 – attached. 
 
4.2 To note that a further workshop will 
be held on Thursday, 5 July 2018 at  
7 pm. 
 

5.  Credyd Cynhwysol  
 
Codi ymwybyddiaeth am y Credyd 
Cynhwysol – cyflwyniad gan yr Adran 
Gwaith a Phensiynau. 
 

5.  Universal Credit 
 
 To raise awareness of Universal Credit 
– presentation from the Department for 
Work and Pensions. 
 

6.  Adolygiad o’r Sector Cynghorau 
Cymuned a Thref (Llywodraeth 
Cymru) 
 
Ymateb y Cynghorau Tref a Chymuned 
i’r ymgynghoriad uchod – gweler y 
ddolen isod:. 
 

6.  Review of the Community and 
Town Council Sector (Welsh 
Government) 
 
The response of Town and Community 
Councils to the above consultation – 
see link below: 
 

Cymraeg: http://gov.wales/topics/localgovernment/communitytowncouncils/review-
of-community-town-council-sector/?skip=1&lang=cy 
 
English: http://gov.wales/topics/localgovernment/communitytowncouncils/review-
of-community-town-council-sector/?skip=1&lang=en 
 
7. Ffioedd Claddu Plant - Diweddariad. 
 

7.  Child Burial Fees - Update. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

http://gov.wales/topics/localgovernment/communitytowncouncils/review-of-community-town-council-sector/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/localgovernment/communitytowncouncils/review-of-community-town-council-sector/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/topics/localgovernment/communitytowncouncils/review-of-community-town-council-sector/?skip=1&lang=en
http://gov.wales/topics/localgovernment/communitytowncouncils/review-of-community-town-council-sector/?skip=1&lang=en


 

 

8.  Eitem er gwybodaeth - Panel 
Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol 
 
 Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2018/19 – 
dolen isod: 
 

8.  Item for information - Independent 
Remuneration Panel for Wales 
 
 
Annual Report for 2018/19 – see link 
below: 
 

Cymraeg: http://gov.wales/irpwsub/home/publication-
reports/58592459/?skip=1&lang=cy 
 
English: http://gov.wales/irpwsub/home/publication-
reports/58592459/?skip=1&lang=en 
 
9.  Unrhyw fater arall 9.  Any other business 

 

http://gov.wales/irpwsub/home/publication-reports/58592459/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/irpwsub/home/publication-reports/58592459/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/irpwsub/home/publication-reports/58592459/?skip=1&lang=en
http://gov.wales/irpwsub/home/publication-reports/58592459/?skip=1&lang=en
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Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned 
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar nos Fawrth, 21 Tachwedd 2017 
yn Siambr y Cyngor, Llangefni am 7.00 yh 

 
Yn bresennol: 
 
Cynghorau Tref a Chymuned 
Cyng Gordon Warren  Amlwch 
Cyng Stan Zalot   Biwmares 
Cyng Derek Owen   Llanbadrig 
Cyng O D Owen   Llanbadrig 
Geraint Parry (Clerc)  Llanddona 
Cyng Delyth Owen   Llanfaelog 
Cyng Hanna Huws   Llanfairpwll 
Cyng Gareth Cemlyn Jones Llanfairpwll 
Cyng Einion Williams  Llanfihangel Esceifiog 
Cyng Dylan Rees   Llangefni 
Cyng Sandra Thomas  Llanidan 
Sydna Roberts (Clerc)  Llannerch-y-medd 
Cyng A W Jones   Mechell 
Cyng Keith Roberts   Trearddur 
Cyng Bill Rowlands   Trearddur 
Cyng Edna Jones   Trewalchmai 
Margaret Price (Clerc)  Trewalchmai 
Cyng Gordon Browne  Y Fali 
Cyng Mavis Swaine-Williams Y Fali 
 
Cyngor Sir Ynys Môn 
Cyng Ieuan Williams  Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Cadeirydd) 
Cyng John Griffith   Deilydd Portffolio Cyllid (ar gyfer eitem 3) 
Annwen Morgan Prif Weithredwr Cynorthwyol – Gwella 

Partneriaethau, Cymunedau a Gwasanaethau 
Huw Jones Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 
Rhian Wyn Jones Swyddog Polisi 
 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn 
Llio Johnson Rheolwr Rhaglen (ar gyfer eitem 6) 
 
 
Cafwyd Datganiad o Ddiddordeb gan y Cynghorydd Delyth Owen (Llanfaelog), a 
hynny gan ei bod yn cael ei chyflogi gan Horizon. 
 
1. Ymddiheuriadau 
 

Cyflwynwyd ymddiheuriadau gan y canlynol: 
 

Cynghorau Tref a Chymuned 
Cyng Gwen Evans-Jones, Biwmares; Cyng Egryn Lewis, Bodffordd;  
Cyngor Tref Caergybi; Cyngor Tref Porthaethwy. 
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Cyngor Sir Ynys Môn 
Cyng Llinos Medi (Arweinydd y Cyngor) 

 
2. Cadarnhau Cofnodion 
 

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mehefin 2017 fel rhai 
cywir. 

 
2.1 Swyddogion Cefnogi Cymunedol 
 

Estynnwyd croeso i’r Arolygydd Jason Higgins, Heddlu Gogledd Cymru, a 
oedd yn bresennol i roi gwybodaeth am rôl ac argaeledd Swyddogion Cefnogi 
Cymunedol yr Heddlu. 

 
Eglurwyd bod yna 16 o swyddogion yn gweithio fel rhan o’r Tîm Cymdogaeth 
Diogelach ar yr ynys.  Mae’r swyddogion yn gwasanaethu 40 o wardiau, 
gydag ardaloedd penodol wedi’u dynodi i bob swyddog.  Prif rôl y swyddogion 
yw cynyddu hyder y cymunedau yn yr Heddlu trwy ddatblygu perthynas agos 
gyda’r gymuned, a ddylai arwain, mewn amser, at leihad o ran ymddygiad 
gwrthgymdeithasol a throsedd. 

 
Cafwyd amryw o sylwadau o’r llawr fod presenoldeb y swyddogion - yn y 
cymunedau ac yng nghyfarfodydd cynghorau cymuned – wedi bod yn dda yn 
y gorffennol, ond y gwelwyd dirywiad sylweddol dros y misoedd diwethaf.  
Esboniodd yr Arolygydd Higgins bod niferoedd y swyddogion wedi lleihau a 
bod yr ardaloedd a ddynodwyd i’r swyddogion nawr o reidrwydd yn fwy.  
Dywedodd y byddai, gyda digon o rybudd, yn gwneud pob ymdrech i sicrhau 
presenoldeb yng nghyfarfodydd y cynghorau cymuned.   
 
Dosbarthodd yr Arolygydd Higgins fanylion cyswllt Tîm Cymdogaeth 
Diogelach Ynys Môn a gofynnodd i’r cynghorau anfon e-bost yn y lle cyntaf at 
eu swyddog dynodedig, gyda chopi i’r Arolygydd Higgins a’r Rhingyll Tracey 
Llewelyn. 

 
Yn ystod y drafodaeth, gofynnwyd yn benodol i’r Heddlu am y canlynol: 
 

 mwy o wybodaeth i’r cynghorau cymuned am y gwahanol grantiau sydd ar 
gael i gymunedau trwy’r Heddlu.   

 

 Y dylid sicrhau presenoldeb o fewn cymunedau ar ddyddiau pan mae 
ysgolion yn cynnal hyfforddiant mewn swydd. 

 
Gofynnwyd hefyd i’r Cyngor Sir gylchredeg y manylion cyswllt a 
ddosbarthwyd yn y cyfarfod trwy e-bost i glercod y cynghorau cymuned.     
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3. Cynigion Cychwynnol ar gyfer Cyllideb 2018/19 
 

Cafwyd cyflwyniad gan y Cynghorydd John Griffith, Deilydd Portffolio Cyllid,  
ar gynigion cychwynnol y Cyngor ar gyfer cyllideb 2018/19.  Eglurodd bod y 
broses a ddilynwyd gan y Cyngor wedi bod yn gynhwysol eleni, gyda 
mewnbwn sylweddol gan swyddogion ac aelodau trwy gyfarfodydd adolygu 
gwasanaethau a gweithgorau. 

 
Eglurodd bod y Cyngor yn wynebu bwlch cyllidol o oddeutu £2m yn ystod 
2018/19, gyda gostyngiadau pellach yn yr arian y bydd yn ei dderbyn gan 
Lywodraeth Cymru yn debygol dros y blynyddoedd nesaf.  Mae’r cynigion 
cychwynnol sydd wedi’u hadnabod ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus gwerth 
bron i £3m, ac felly’n cynnig elfen o hyblygrwydd o ran cytuno’r cynigion 
terfynol. 

 
Nodwyd bod y Cynllun Ariannol Tymor Canol ar gyfer 2018/19 yn seiliedig ar 
gynnydd arfaethedig o 4% yn y Dreth Gyngor.  Mae nifer o wasanaethau’r 
Cyngor yn wynebu galw cynyddol tra bod adnoddau’n llai  - gyda 
Gwasanaethau Cymdeithasol, sy’n gofalu am y mwyaf bregus yn ein 
cymdeithas, yn esiampl amlwg.  Cynigir felly gynnydd ychwanegol o 1% yn y 
Dreth (hy cyfanswm cynnydd o 5%), gan neilltuo’r 1% i gyllido’r pwysau 
cynyddol sydd ar y Gwasanaethau Cymdeithasol. 

 
Gofynnwyd am farn y Cynghorau Tref a Chymuned ar y cynigion cychwynnol 

hyn.  Crynhoir isod y prif faterion a gyfyd yn ystod y drafodaeth: 

 
Trosglwyddo toiledau cyhoeddus i eraill eu rhedeg – mynegwyd pryder 
gan Gyngor Cymuned Llanbadrig bod costau’r Dreth Gyngor yn faich 
ychwanegol, ac annisgwyl, ar rai o’r cymunedau sydd wedi cymryd cyfrifoldeb 
am doiledau cyhoeddus.  Dylid sicrhau bod y telerau o ran talu’r Dreth Gyngor 
yr un fath i bawb.   
 
Cynyddu’r ffioedd bws o 10% (£12) ar gyfer tocynnau bws a’r cynllun 
seddi gwag i’r plant hynny sydd o fewn 3 milltir i ysgol uwchradd a 2 
filltir i ysgol gynradd – Cyngor Cymuned Llanfairpwll yn gryf yn erbyn y 
cynnig hwn oherwydd y baich ariannol ychwanegol ar rieni. 

 
Rhoi’r gorau i fynychu Sioe Môn o 2018 ymlaen – cafwyd ymateb cymysg 
i’r cynnig hwn, gyda nifer o blaid ond Cyngor Cymuned Llanfaelog yn erbyn, a 
hynny oherwydd y gwelir presenoldeb yn Sioe Môn yn gyfle da i ymgysylltu 
gyda’r cymunedau lleol. 

 
Cyffredinol - Roedd Cyngor Cymuned Mechell o’r farn nad oedd y cyfnod 
ymgynghori’n ddigonol i alluogi cynghorau cymuned i ystyried y cynigion yn 
llawn ac ymateb yn ystyrlon erbyn 29 Rhagfyr.  Ymatebodd y Dirprwy 
Arweinydd y byddai’r Cyngor yn derbyn ymatebion gan y cynghorau cymuned 
ym mis Ionawr.  Gofynnodd am ymatebion cyn gynted â phosib ym mis 
Ionawr, er mwyn bwydo i mewn i drafodaethau’r Pwyllgor Sgriwtini cyn 
cyflwyno’r cynigion i’r Pwyllgor Gwaith ar 19 Chwefror 2018.    
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4. Grŵp Rhanddeiliaid 
 

Nodwyd cofnodion  cyfarfod y Grŵp Rhanddeiliaid a gynhaliwyd ar 9 
Tachwedd 2017.   
 
Mewn ymateb i’r argymhelliad yn y cofnodion y dylid cryfhau aelodaeth y 
Grŵp, penderfynwyd y dylid gwahodd dau gynrychiolydd o bob un o’r 
cynghorau sydd eisoes yn aelodau ac y dylid cryfhau’r gynrychiolaeth 
o’r cymunedau trwy wahodd: 

 

 Dau gynrychiolydd yr un o Gynghorau Cymuned Llanfaelog a 
Threwalchmai 

 

 Un cynrychiolydd yr un o Gynghorau Cymuned Mechell a Llanbadrig. 
 
4.1 Gweithdy – Cynllunio Lle 
 

Rhoddodd y Prif Weithredwr Cynorthwyol amlinelliad o waith Grŵp Tir ac 
Asedau’r Cyngor a’i bwrpas, sef rhannu gwybodaeth a rhoi cyfeiriad strategol 
i’r Cyngor ar ‘Gynllunio Lle’.  Nodwyd bod dogfen gychwynnol yn cael ei 
pharatoi, sy’n amlinellu’r weledigaeth a’r egwyddorion o ran Cynllunio Lle, gan 
ganolbwyntio ar gynllunio o gwmpas dalgylchoedd trefi’r ynys.   
 
Eglurodd y Prif Weithredwr Cynorthwyol bod adnoddau o fewn y Cyngor Sir 
yn prinhau a bod angen mwy o gyfraniad gan y cymunedau os am gynnal 
gwasanaethau cymunedol i’r dyfodol .  Pwysleisiodd bod angen ymgorffori 
barn a syniadau’r cymunedau yn y cyfeiriad strategol o ran Cynllunio Lle.  I’r 
perwyl hwn, awgrymodd y Prif Weithredwr Cynorthwyol y dylid cynnal 
gweithdy Cynllunio Lle i’r cymunedau.  Dylid gwahodd Menter Môn a Medrwn 
Môn, ynghyd â sefydliadau perthnasol eraill o ran Cynllunio Lle, er enghraifft 
CADW a Chroeso Cymru. 
 
Roedd yna gonsensws y dylid cynnal y gweithdy ond awgrymwyd mai’r Grŵp 
Rhanddeiliaid ddylai gychwyn y broses o lywio cyfeiriad y ddogfen strategol. 
Penderfynwyd y dylid cynnal cyfarfod o’r Grŵp Rhanddeiliaid yn y lle 
cyntaf, gyda’r gweithdy i ddilyn. 

 

5. Siarter Cymuned ar y Cyd 
 

Cafwyd diweddariad gan Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd ar 
adolygu’r Siarter.  Nodwyd bod yr Is-grŵp a sefydlwyd gan Un Llais Cymru 
wedi cyflwyno sylwadau a bod y Cyngor Sir wedi cyflwyno ymateb 
cychwynnol iddynt, fel sail i drafodaeth bellach.  Y bwriad oedd trefnu cyfarfod 
gyda chynrychiolwyr Un Llais Cymru i ddod i gytundeb, cyn cyflwyno’r Siarter 
diwygiedig drafft i’r Fforwm am gymeradwyaeth. 
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6. Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol – Cynllun Llesiant Drafft 
 

Cafwyd diweddariad gan Llio Johnson, Rheolwr Rhaglen, Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Gwynedd a Môn ar y gwaith o lunio’r Cynllun 
Llesiant. 
 
Eglurodd bod Cynllun Llesiant drafft yn cael ei gwblhau ar hyn o bryd ac y 
cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus statudol am 12 wythnos unwaith y bydd y 
drafft wedi’i gytuno gan y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus.  Nodwyd y 
byddai pob Cyngor Tref a Chymuned yn derbyn copïau papur o’r Cynllun 
drafft fel rhan o’r ymgynghoriad.  Nodwyd hefyd bod gan Gynghorau Tref 
Biwmares, Caergybi a Llangefni ddyletswyddau unigol statudol o dan y 
Ddeddf ac y byddai’r Rheolwr Rhaglen ymweld â’r cynghorau hyn. 

 
7. Prosiect Cysylltiad Gogledd Cymru – diweddariad 
 

Cyflwynwyd, er gwybodaeth, gopi o lythyr dyddiedig 26 Hydref oddi wrth y 
Grid Cenedlaethol at gynghorau tref a chymuned, yn dweud eu bod wedi 
penderfynu dal eu cais yn ôl gan nad yw Horizon yn bwriadu cyflwyno’u cais 
i’r Arolygiaeth Cynllunio tan y flwyddyn nesaf.  
 
Cafwyd sylw gan Gyngor Cymuned Llanfairpwll y dylai’r Grid Cenedlaethol fod 
yn defnyddio’r amser ychwanegol i ystyried yn llawn yr opsiynau eraill sydd ar 
gael iddynt er mwyn lleihau effeithiau andwyol.  Ymatebodd y Dirprwy 
Arweinydd a’r Prif Weithredwr Cynorthwyol bod y Cyngor yn rhoi pwysau ar y 
Grid i ystyried opsiynau eraill ac wedi gofyn am dystiolaeth sy’n cyfiawnhau 
eu cynlluniau cyfredol. 
 

8. Ffioedd Claddu Plant 
 

Cyfeiriodd y Prif Weithredwr Cynorthwyol at fwriad Llywodraeth Cymru i ddileu 
ffioedd claddu ac amlosgi ar gyfer plant drwy Gymru gyfan.  Eglurodd bod 
Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru wedi gofyn am farn holl Gynghorau Sir 
Cymru cyn ymateb i gyfarfod o’r Cyngor Partneriaeth ar 8 Tachwedd.   

 
Gan nad oedd y Cyngor Sir yn gyfrifol am fynwentydd, gofynnwyd i’r 
Gymdeithas gysylltu’n uniongyrchol gyda’r cynghorau tref a chymuned, ond 
ymddengys nad oedd cynrychiolwyr y cymunedau a oedd yn bresennol wedi 
derbyn unrhyw ohebiaeth. 

 
Cytunwyd y dylid gwneud ymholiadau ac egluro’r sefyllfa i’r Cynghorau 
Tref a Chymuned.   

 
9. Rhannu gwybodaeth 
 

Fel rhan o bapurau’r cyfarfod, fe rannwyd gwybodaeth am y materion isod, 
ynghyd â’r dolenni perthnasol: 
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9.1 Cynllun y Cyngor 2017 – 2022 – wedi ei gyhoeddi ac ar gael yma: 
 

http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/perfformiad-a-
llywodraethu/cynllun-y-cyngor-a-pherfformiad/ 

 
9.2 Rhaglenni gwaith y Pwyllgor Gwaith a Sgriwtini – yn cael eu diweddaru’n 

rheolaidd ar y dolenni isod: 
 
Pwyllgor Gwaith: 
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/cynghorwyr-
democratiaeth-ac-etholiadau/blaen-raglen-waith-y-pwyllgor-
gwaith?redirect=false 

  
Sgriwtini: 
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/perfformiad-a-
llywodraethu/sgriwtini?redirect=false 

 
9.3 Dogfennau Partneriaethol – dogfen bolisi a theclyn sydd yn cynnig 

canllawiau ar gyfer sefydlu a datblygu partneriaethau: 
 

http://www.ynysmon.gov.uk/cymuned/partneriaethau/ 
 
10. Dyddiadau Cyfarfodydd 
 

Nodwyd fod y dyddiad a raglennwyd ar gyfer cyfarfod mis Mawrth 2018 wedi 
newid o nos Iau, 22 Mawrth i nos Iau, 15 Mawrth 2018. 

 
11. Unrhyw fater arall 
 
11.1 Eitem i gyfarfod nesaf y Fforwm 
 

Gofynnodd Cyngor Tref Llangefni am eitem ar gyfyngu cyflymder y tu allan i 
ysgolion i 20 MYA. 

 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 8.30 yh 

http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/perfformiad-a-llywodraethu/cynllun-y-cyngor-a-pherfformiad/
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/perfformiad-a-llywodraethu/cynllun-y-cyngor-a-pherfformiad/
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/cynghorwyr-democratiaeth-ac-etholiadau/blaen-raglen-waith-y-pwyllgor-gwaith?redirect=false
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/cynghorwyr-democratiaeth-ac-etholiadau/blaen-raglen-waith-y-pwyllgor-gwaith?redirect=false
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/cynghorwyr-democratiaeth-ac-etholiadau/blaen-raglen-waith-y-pwyllgor-gwaith?redirect=false
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/perfformiad-a-llywodraethu/sgriwtini?redirect=false
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/perfformiad-a-llywodraethu/sgriwtini?redirect=false
http://www.ynysmon.gov.uk/cymuned/partneriaethau/
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Siarter Cymuned ar y Cyd (Drafft – 27 Chwefror 2018) 
 
1. Cyflwyniad  
 

Mae Cynghorau Tref a Chymuned Ynys Môn a Chyngor Sir Ynys Môn wedi 
cytuno i gyhoeddi siarter sy’n nodi sut y bwriadwn gydweithio er budd 
cymunedau lleol tra’n cydnabod ein priod gyfrifoldebau fel cyrff statudol 
ymreolaethol a etholwyd yn ddemocrataidd.  

 
Cynlluniwyd y siarter i adeiladu ar yr arferion da presennol ac i gynnwys y 
cyd-egwyddorion canlynol: bod yn agored, parchu barn ein gilydd, bod yn 
onest, a’n blaenoriaeth gyffredin o ganolbwyntio ar y dinesydd. Mae’r siarter 
hon yn seiliedig ar bartneriaeth gyfartal ac nid yw’n drefniant o’r brig i’r bôn.  

 
2. Cydnabyddiaeth  
 

Derbyniwn ddilysrwydd a manteision gweithio mewn partneriaeth, er yn 
cydnabod ac yn parchu rolau ein gilydd yr un pryd. Anelwn at gydweithio fel 
partneriaeth gyfartal yn hytrach nag mewn haenau. 

 

Cydnabyddiaeth 

Cyngor Sir Ynys Môn Cynghorau Tref a Chymuned 

Yn cydnabod ac yn sylweddoli bod 
Cynghorau Tref a Chymuned wrth 
wraidd llywodraeth leol. Yn eu rôl fel 
cyrff sy’n atebol yn ddemocrataidd, mae 
Cynghorau Tref a Chymuned yn cynnig 
modd o ymgysylltu gyda phobl leol, 
datganoli’r modd y darperir rhai 
gwasanaethau ac adfywio cymunedau 
lleol. 

Yn cydnabod pwysigrwydd strategol y 
Cyngor Sir ynghyd ag arbedion maint a 
dosbarthiad cyfartal rhai 
gwasanaethau y gallant eu cyflawni 
mewn ysbryd o bartneriaeth cyfartal 
gyda'r Cyngor Sir. 
 

Yn cydnabod a pharchu’r amrywiaeth o 
Gynghorau Tref a Chymuned, a’r ffaith 
fod eu hanghenion a lefel eu cyfrifoldeb 
yn amrywio yn ôl eu maint. 

Yn cydnabod bod Cynghorau Tref a 
Chymuned yn hunanlywodraethol. 

 
3. Llywodraethu Lleol  
 

Nodwn yn glir yr hyn a ddisgwyliwn oddi wrth ein gilydd er mwyn hwyluso 
perthynas weithio ddidrafferth. Yn hyn o beth, diffiniwn y ffordd y byddwn yn 
rhyngweithio â’n gilydd. Byddwn yn glir o ran rôl cynghorwyr ar bob lefel yn y 
berthynas ac o ran arweinyddiaeth gymunedol. 
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Llywodraethu Lleol 

Cyngor Sir Ynys Môn Cynghorau Tref a Chymuned 

Yn ymrwymo i gynnal o leiaf tri 
chyfarfod cyswllt pob blwyddyn gyda 
chynrychiolwyr pob Cyngor Tref a 
Chymuned sy’n dymuno cymryd rhan.  
  
Yn clustodi dyddiadau ar gyfer y tri 
chyfarfod i gydfynd â phob blwyddyn 
ariannol. 
 
Bydd manylion rhaglennu’r cyfarfodydd 
ar gael ar wefan y Cyngor.  
 
Bydd gan y Cyngor Sir yr hawl i alw 
cyfarfod cyswllt brys os cyfyd yr angen, 
a bod y mater i'w drafod yn un 
perthnasol i Gynghorau Tref a 
Chymuned. 

Yn cyfrannu at agenda cyfarfodydd 
cyswllt a chyfrannu’n rhagweithiol o ran 
presenoldeb a thrafodaethau. Bydd gan 
y Cynghorau Tref a Chymuned yr hawl i 
alw cyfarfod cyswllt brys os cyfyd yr 
angen a bod y mater i’w drafod yn un 
perthnasol i’r holl gymunedau. 
 
 

Yn penodi aelod o staff a enwebwyd yn 
swyddog cyswllt rhwng y Cyngor a’r 
Cynghorau Tref a Chymuned.  

Yn cysylltu â’r swyddog a enwebwyd 
ynghylch y materion y cytunwyd 
arnynt a rhoi gwybod iddynt am 
unrhyw anawsterau a wynebir, neu 
am faterion ychwanegol pwysig sy'n 
codi. 
 

Yn sicrhau bod y trefniadau yn eu lle i 
rannu gwybodaeth gyda Chynghorau 
Tref a Chymuned ar ddogfennau 
strategol allweddol ac ar waith y 
partneriaethau lleol allweddol. 

Yn darparu atborth i’r Cyngor Sir ar 
faterion allweddol ac ymateb i 
ymgynghoriadau penodol mewn modd 
amserol a phriodol. 

Bydd cynghorwyr/swyddogion yn 

mynychu cyfarfodydd Cynghorau Tref a 

Chymuned os tybir bod hynny’n briodol 

Yn gwahodd cynghorwyr/swyddogion y 
Cyngor Sir i gyfarfodydd er mwyn trafod 
materion perthnasol, os yn briodol. 

Yn gweinyddu etholiadau Cynghorau 

Tref a Chymuned 

Yn nodi’r angen am etholiadau mewn 
modd amserol. 

 
4. Ymgynghori  
 

Gwerthfawrogwn bwysigrwydd ymgynghori ystyrlon a nodwn fod ymrwymiad 
gwirioneddol gan bob parti i ymgynghori ar faterion sy’n bwysig i ni i gyd.  
Byddwn yn cytuno ar weithdrefnau a phrosesau clir, penodol, wedi’u hamseru, 
ar gyfer ymgynghori. 
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Ymgynghori 

Cyngor Sir Ynys Môn Cynghorau Tref a Chymuned 

Yn rhoi cyfle llawn i Gynghorau Tref 
a Chymuned i gyd-drafod a gwneud 
sylwadau cyn gwneud penderfyniad 
sy’n effeithio ar y gymuned leol yn 
sylweddol ac yn benodol. Bydd hyn 
yn cael ei wneud mewn modd 
amserol gan ystyried cyfyngiadau 
amser y Cyngor Sir a'r Cynghorau 
Cymuned.   

Yn ymateb i gyfleoedd ymgynghori  
mewn modd amserol, cyn belled ag y 
bo modd. 
  

  

 
 

Yn darparu gwybodaeth ar wefan y 
Cyngor ynghylch ymgynghoriadau 
cyfredol.  

Yn rhoi manylion i’r Cyngor Sir ynghylch 
dyddiadau ac amlder eu cyfarfodydd. 

Yn rhyddhau drwy ddulliau electronig 
neu ar ffurf copi caled os derbynnir 
cais am hynny, gopi o ddyddiadur y 
cyfarfodydd cyhoeddus a rhyddhau 
copïau o bapurau’r rhaglenni 
cyhoeddus ar wefan y Cyngor cyn 
gynted ag sy’n bosibl. 
 

Yn gwneud defnydd llawn o’r papurau 
sydd ar gael ar eu cyfer i wneud 
penderfyniadau ystyrlon yn lleol.  
 

Dolenni perthnasol 
Dyddiadau cyfarfodydd: http://www.ynysmon.gov.uk/cartref/dw-i-eisiau/calendr-
cyfarfodydd/123945.article 
Rhaglenni cyfarfodydd: 
http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/ieDocHome.aspx?Categories=-
13004&bcr=1&LLL=1 
 

Bydd Swyddogion y Cyngor Sir yn 
bresennol mewn cyfarfodydd gyda 
Chynghorau Tref a Chymuned os yw’r 
ddwy ochr yn cytuno bod hynny’n 
briodol ac ar amser y cytunwyd arno 
gan y ddwy ochr i drafod materion sydd 
o ddiddordeb cyffredin pan ofynnir 
iddynt wneud hynny a phan roddir digon 
o rybudd.   

Yn rhoi cyfle i Gynghorwyr Sir a  

Swyddogion i siarad mewn cyfarfodydd 
Cynghorau Tref a Chymuned ar faterion 
sydd o ddiddordeb cyffredin.  
 
Bydd croeso i gynrychiolwyr ar ran 
Cynghorau Tref a Chymuned annerch y 
Cyngor Sir os yw'r ddwy ochr yn cytuno 
ac nad yw’r trefniant yn mynd yn groes i 
Gyfansoddiad y Cyngor Sir.   

Yn annog pwyllgorau sgriwtini i gysylltu 
â Chynghorau Tref a Chymuned ar 
faterion lleol perthnasol. 

Yn ymateb i geisiadau i roi barn i 

bwyllgorau sgriwtini. 

 

Dolenni perthnasol 
Sgriwtini: http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/perfformiad-a-
llywodraethu/sgriwtini?redirect=false 

 
 
 
 

http://www.ynysmon.gov.uk/cartref/dw-i-eisiau/calendr-cyfarfodydd/123945.article
http://www.ynysmon.gov.uk/cartref/dw-i-eisiau/calendr-cyfarfodydd/123945.article
http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/ieDocHome.aspx?Categories=-13004&bcr=1&LLL=1
http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/ieDocHome.aspx?Categories=-13004&bcr=1&LLL=1
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/perfformiad-a-llywodraethu/sgriwtini?redirect=false
http://www.ynysmon.gov.uk/cyngor-a-democratiaeth/perfformiad-a-llywodraethu/sgriwtini?redirect=false
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5. Gwybodaeth a Chyfathrebu  
 

Gwerthfawrogwn yr angen am wybodaeth a phroses gyfathrebu amserol, glir 
a pherthnasol o ran meithrin cydberthnasau da a gwell cydweithio er budd 
pobl leol. 

 

 
 
 
 
 

Gwybodaeth a Chyfathrebu 

Cyngor Sir Ynys Môn Cynghorau Tref a Chymuned 

Yn rhoi rhestr o enwau cyswllt, pan fo’n 
bosibl, rhifau ffôn a chyfeiriadau ebost 
ar gyfer ymholiadau yn ymwneud â 
materion gweithredol i Gynghorau Tref 
a Chymuned. 

Yn defnyddio’r pwyntiau cyswllt a 
baratowyd. 

Yn darparu gwybodaeth ar ffurf 
electronig i’r Cynghorau Tref a 
Chymuned ar y prif ddatblygiadau yn y 
Cyngor Sir.   

Bydd y Clerc yn sicrhau bod yr holl 
gynghorwyr cymuned yn gallu cael 
gafael ar y wybodaeth. 

Yn cyfathrebu drwy sicrhau bod aelodau 
a swyddogion Cynghorau Tref a  
Chymuned yn gallu cael gafael ar yr holl 
ddogfennau cyhoeddus, fel arfer drwy’r 
wefan. 

Yn sicrhau bod pob Cynghorydd Tref a 
Chymuned yn gallu cael gafael ar y 
dogfennau priodol. 

Yn hyrwyddo trefniadau cyswllt ar gyfer 
y Cynghorau Tref a Chymuned ar wefan 
y Cyngor. 

Yn darparu manylion cyswllt ar gyfer 
pob Cyngor Tref a Chymuned er mwyn 
eu cyhoeddi ar wefan y Cyngor Sir. 

Yn anfon gohebiaeth gyffredinol at 
Glerc pob Cyngor Tref a Chymuned ac 
yn anfon gohebiaeth ynghylch y Fforwm 
Cyswllt at y clerc ac unigolion eraill a 
enwebir - yn unol â dymuniad y 
cynghorau unigol ac yn amodol ar i’r 
cynghorau unigol roi gwybod i’r Cyngor 
Sir am unrhyw newid. 
 

Os yn dymuno i’r Cyngor Sir anfon 
gohebiaeth ynghylch y Fforwm Cyswllt 
at aelod(au) yn ogystal â’r Clerc, yn 
darparu’r manylion cyswllt ar gyfer yr 
unigolion hyn ac yn rhoi gwybod i’r 
Cyngor Sir am unrhyw newidiadau. 

Yn unol â Siarter Gofal Cwsmer y 
Cyngor, bydd swyddogion ar ran 
gwasanaethau’r Cyngor Sir: 
 

 yn cydnabod derbyn pob gohebiaeth 
gan gynghorau cymuned o fewn 5 
niwrnod gwaith 

 yn anelu i ateb eu llythyr, ffacs neu 
e-bost o fewn 15 niwrnod gwaith 

 

Bydd y Cynghorau Cymuned yn 
ymdrechu i ymateb i unrhyw gais am 
wybodaeth gan y Cyngor Sir o fewn yr 
amser.  
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6. Cydweithio ac ymgysylltu  
 

Yn ôl y Siarter ystyr ‘Partneriaeth’ yw cydweithio tuag at gyfres gyffredin o 
nodau, sy’n seiliedig ar gydraddoldeb o ran perchenogaeth, gwneud 
penderfyniadau a chydnabod cyfraniad hynod pob parti. Cydnabyddir bod 
partneriaeth gyfartal ac effeithiol yn arwain at fanteision a chyfrifoldebau i 
bawb dan sylw. Mae’n rhaid i lywodraeth leol ar y ddwy haen gydweithio i 
hyrwyddo lles economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol ein hardal. Os yw 
gwneud pethau’n wahanol yn cyflawni gwell gwasanaeth, byddwn yn ystyried 
o ddifrif y dulliau hynny o weithredu. 

 

Cydweithio ac ymgysylltu 

Cyngor Sir Ynys Môn Cynghorau Tref a Chymuned 

Yn rhoi cyfleoedd i glercod Cynghorau 

Tref a Chymuned gyfarfod i drafod 

pryderon cyffredin a datrys materion. 

Yn annog Clercod i gyfranogi drwy 
gyfleoedd i rwydweithio a rhannu 
pryderon cyffredin. 

Yn hyrwyddo cyfleoedd i weithio gyda’r  

Cynghorau Tref a Chymuned drwy’r 

Model Ardal i gyfathrebu ac 

ymgynghori gyda phobl a chymunedau 

lleol.    

Yn cefnogi’r dull Model Ardal o 
gyfathrebu gyda phobl a chymunedau 
lleol.   

 
7. Cynllunio’r Defnydd o Dir  
 

Mae Cynghorau Tref a Chymuned yn adnabod ac yn deall eu hardal leol a 
rhaid iddynt allu gwneud sylwadau ar faterion cynllunio mewn ffordd effeithiol.  
Gall y Cyngor Sir gymryd trosolwg o anghenion yr ardal leol gyfan a gwneud 
penderfyniadau, gan ystyried safbwyntiau lleol. 

 

Cynllunio’r Defnydd o Dir 

Cyngor Sir Ynys Môn Cynghorau Tref a Chymuned 

Yn cynnal ei ddyletswydd statudol i 

ymgynghori â Chynghorau Tref a 

Chymuned ar bob cais cynllunio yn eu 

cymunedau gan ddarparu dolen at y 

Porth Cynllunio i gael copïau electronig 

o'r gwaith papur perthnasol i aelodau 

drwy'r Clerc. 

 

 

 

Yn rhoi ymatebion priodol i’r Cyngor Sir 
o fewn cyfnod ymgynghori o 21 
diwrnod a chydnabod y paramedrau y 
mynir arnynt gan gyfraith cynllunio a’r 
polisïau cynllunio y cytunwyd arnynt. 
Bydd y Cyngor Sir yn danfon dolen at 
gopiau electronig o geisiadau i’r Clerc   
fel bod modd i’r Cynghorau alw 
cyfarfod arbennig i drafod ceisiadau 
sy’n effeithio arnynt ac angen sylw y tu 
allan i galendr arferol y Cynghorau fel 
nad ydynt yn colli’r cyfle i gynnig 
sylwadau. 
  

Yn gwneud defnydd o’r hyfforddiant a 
gynigir gan ‘Cymorth Cynllunio -
Planning Aid’ ar reoli datblygiad a 
materion polisi.    
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Cynllunio’r Defnydd o Dir 

Cyngor Sir Ynys Môn Cynghorau Tref a Chymuned 

Yn sicrhau fod Cynghorau Tref a 
Chymuned yn cael mynediad trwy’r 
Porth Cynllunio at: 
 

 benderfyniadau a wnaed ar 
geisiadau perthnasol i’w hardaloedd  

 
•  yr holl adroddiadau Pwyllgor neu 

adroddiadau dirprwyedig 
 

Yn cynnal dull gwrthrychol a 
phroffesiynol bob amser mewn 
perthynas â cheisiadau cynllunio. 

 
Yn gwneud defnydd rheolaidd o’r Porth 
Cynllunio er mwyn: 
 

 Cael mynediad at yr holl 
adroddiadau Pwyllgor 

 

 Canfod penderfyniadau ar 
geisiadau perthnasol i’w hardaloedd 

 

Yn sicrhau bod gwybodaeth ynghylch 

cyfarfodydd y Pwyllgor Cynllunio ar 

gael ar wefan y Cyngor i sicrhau eu 

bod yn cael y cyfle i siarad yn y 

cyfarfod. 

 

Cynghorwyr i achub ar y cyfle i fod yn 
bresennol mewn cyfarfodydd o’r 
pwyllgor cynllunio neu wneud defnydd 
o’r cyfleusterau gwe-ddarlledu sydd ar 
wefan y Cyngor Sir.   

Dolenni perthnasol: 
Rheoli Cynllunio (cyffredinol): http://www.ynysmon.gov.uk/cynllunio-a-
gwastraff/rheoli-cynllunio/ 
Pwyllgor Cynllunio a Gorchmynion: 
http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CId=120&Year=0&LLL=
1 
Unwaith y bydd y Porth Cynllunio yn weithredol, cynnwys y ddolen yma: 
………. 

 

Yn parhau i gyfathrebu gyda 
Chynghorau Tref a Chymuned naill ai’n 
yn electronig neu ar bapur, ond yn 
annog y Cynghorau Tref a Chymuned i 
ddefnyddio systemau cyfathrebu 
electronig. 

Yn ceisio symud i ffwrdd o ohebiaeth 
papur i systemau electronig er mwyn 
adlewyrchu systemau di-bapur y 
Gwasanaeth Cynllunio. 

Yn parhau i ymgysylltu gyda 

Chynghorau Tref a Chymuned.  

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.ynysmon.gov.uk/cynllunio-a-gwastraff/rheoli-cynllunio/
http://www.ynysmon.gov.uk/cynllunio-a-gwastraff/rheoli-cynllunio/
http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CId=120&Year=0&LLL=1
http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CId=120&Year=0&LLL=1
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8. Moeseg  
 

Byddwn yn darparu gwasanaeth moesegol i bobl leol, gan ddilyn y safonau 
priodol a’r Codau Ymddygiad. 

 

Moeseg 

Cyngor Sir Ynys Môn Cynghorau Tref a Chymuned 

Yn darparu hyfforddiant ar y Côd 

Ymddygiad yn unol â’r ddyletswydd 

statudol.   

Bydd Cynghorwyr Tref a Chymuned yn 
cadw at y Côd Ymddygiad.  
Ni fyddant yn gwneud cwynion blinderus 
o dan y Côd.      

Yn sicrhau bod cynrychiolydd o’r 

Cynghorau Tref a Chymuned yn cael ei 

ddewis/benodi i wasanaethu ar Banel 

Penodi y Pwyllgor Safonau. 

Yn dewis/penodi cynrychiolydd i 
wasanaethu ar Banel Penodi y Pwyllgor 
Safonau. 

Yn sicrhau bod cynrychiolwyr o’r 

Cynghorau Tref a Chymuned yn cael 

eu penodi i wasanaethu ar y Pwyllgor 

Safonau. 

Yn darparu enwebiadau ar gyfer 
cynrychiolwyr y Cynghorau Tref a 
Chymuned i wasanaethu ar y Pwyllgor 
Safonau pan fydd swydd wag yn codi. 

Dolenni perthnasol: 
Pwyllgor Safonau: 
http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CId=148&Year=0&LLL=
1 
 

 
9. Trefniadau ariannol  
 

Mae’r Cyngor Sir a’r Cynghorau Tref a Chymuned yn cydnabod yr angen am 
eglurder a thryloywder o ran trefniadau ariannol. Wrth ddatblygu a gweithredu 
trefniadau ariannol, caiff blaenoriaethau cenedlaethol a lleol perthnasol eu 
hystyried. 

 

Trefniadau ariannol 

Cyngor Sir Ynys Môn Cynghorau Tref a Chymuned 

Yn cynnal cyfarfod o’r Fforwm Cyswllt 
yn ystod y cyfnodau ymgynghori 
blynyddol ar gyllideb y Cyngor, er mwyn 
rhoi cyfle i’r Cynghorau Tref a 
Chymuned fynegi barn ar y gynigion 
gerbron.  Yn ogystal, croesewir 
ymatebion unigol gan y Cynghorau Tref 
a Chymuned, fel rhan o’r ymgynghoriad 
cyhoeddus. 

Yn gwneud defnydd o gyfarfod y 
Fforwm i gael rhagor o wybodaeth am 
gynigion y Cyngor ac i fynegi barn 
arnynt. 
 
Yn ymateb yn unigol yn ogystal fel rhan 
o’r ymgynghoriad cyhoeddus ar y 
gyllideb, petaent yn dymuno gwneud 
hynny.  
 

 
 
 
 
 

http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CId=148&Year=0&LLL=1
http://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/ieListMeetings.aspx?CId=148&Year=0&LLL=1
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10. Dirprwyo cyfrifoldebau am ddarparu gwasanaethau  
 

Dylid darparu gwasanaethau yn y ffordd fwyaf effeithiol, gan ystyried gwerth 
am arian a gwerth ychwanegol i bobl leol. 

 

Dirprwyo cyfrifoldebau am ddarparu gwasanaethau 

Cyngor Sir Ynys Môn Cynghorau Tref a Chymuned 

Yn ystyried pob achos a gyflwynir gyda 
dadl resymol dros ddirprwyo’r broses o 
ddarparu gwasanaethau i Gynghorau 
Tref a Chymuned. Bydd yn seilio ei 
ystyriaeth yn bennaf ar wella’r broses o 
ddarparu gwasanaethau i ddinasyddion 
tra’n sicrhau bod gwerth am arian yn 
cael ei gynnal neu ei wella. 

Yn cydnabod bod rhai achosion lle nad 
yw’n briodol nac yn ddymunol i’r Cyngor 
Sir ddirprwyo’r broses o ddarparu 
gwasanaethau. 

Pan na fydd yn briodol nac yn ddymunol 
i ddirprwyo’r broses o ddarparu 
gwasanaethau, bydd y Cyngor Sir yn 
ceisio ffyrdd o ddefnyddio gwybodaeth 
leol gan gymunedau i wella’r broses o 
ddarparu gwasanaethau er mwyn 
diwallu anghenion dinasyddion yn well. 

Yn ymgysylltu â’r dinasyddion yn y 
cymunedau a wasanaethir ganddynt i 
ddeall eu hanghenion yn well ac i 
gyfleu’r anghenion hyn mewn modd 
cydlynol ac adeiladol i’r Cyngor Sir, er 
mwyn eu cymryd i ystyriaeth wrth 
gynllunio a darparu gwasanaethau. 

Bydd y Cyngor Sir yn sicrhau ei bod yn 
rhannu gwybodaeth lawn am bob 
agwedd o gostau sydd ynghlwm ag 
unrhyw wasanaeth neu ased a fydd dan 
drafodaeth er mwyn sicrhau bod bob 
agwedd o'r broses yn agored a 
thryloyw. 

 

Bydd y Cyngor Sir yn ymgynghori drwy'r 
Cyngor Cymuned ar unrhyw ased yr 
ystyrir ei gwerthu. 

 

 
11. Etholiadau Lleol  
 

Etholiadau teg ac agored yw conglfaen democratiaeth leol. Byddwn yn 
sicrhau bod etholiadau yn cael eu hymladd mewn ffordd rydd a theg, ac yn 
annog pobl leol i chwarae rhan mewn democratiaeth leol. 

 

Cyngor Sir Ynys Môn  Cynghorau Tref a Chymuned  

Yn cynnwys Cynghorau Tref a 

Chymuned yn y broses o gynllunio 

etholiadau lleol.  

Yn annog aelodau’r gymuned leol i 

gymryd rhan mewn etholiadau lleol.  

Yn cynnwys Cynghorau Tref a  

Chymuned mewn unrhyw ymgyrch i 

godi ymwybyddiaeth neu ymgyrch 

gyhoeddusrwydd er mwyn annog 

enwebiadau ar gyfer ymgeiswyr 

mewn etholiadau lleol.  

Yn sicrhau yr hysbysebir swyddi gwag 

ar Gynghorau Tref a Chymuned yn 

eang er mwyn sicrhau’r 

gynrychiolaeth fwyaf posibl gan y 

gymuned.  
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Cyngor Sir Ynys Môn  Cynghorau Tref a Chymuned  

Yn helpu i hysbysebu etholiadau lleol 

sydd ar fin cael eu cynnal ar ran 

Cynghorau Tref a Chymuned. 

Yn hwyluso cyfranogiad y cyhoedd 

ymhob un o gyfarfodydd perthnasol y 

cyngor a’i bwyllgorau i annog 

cyfranogiad cymunedau. 

 
12. Cynllun Gweithredu  
 

Cefnogir y siarter hon gan y broses o ddatblygu Cynllun Gweithredu. Caiff y 
cynllun gweithredu ei ddatblygu ar y cyd a bydd yn rhoi cyfrifoldebau i bob 
partner. Caiff amserlen ei llunio ar gyfer pob cam gweithredu. Adolygir y 
siarter bob blwyddyn. 

 

Cyngor Sir Ynys Môn  Cynghorau Tref a Chymuned  

Yn enwebu swyddog i arwain y gwaith 
o ddatblygu a monitro’r Cynllun 
Gweithredu.  

Yn cytuno gyda’i gilydd ar flaenoriaethau 
i’w cynnwys yn y Cynllun Gweithredu.  

Yn cyfrannu at ddatblygu a chyflawni’r 
Siarter a’r Cynllun Gweithredu.  

Yn cyfrannu’n at ddatblygu a chyflawni’r 
Siarter a’r Cynllun Gweithredu.  

 
 
13. Casgliad  
 

Mae Cynghorau Tref a Chymuned Ynys Môn a Chyngor Sir Ynys Môn yn 
ymrwymo i egwyddorion a datganiadau’r siarter, er budd pobl leol. 
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Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned 
 

Cofnodion y sesiwn briffio a gynhaliwyd ar nos Iau, 25 Ionawr 2018 
yn Siambr y Cyngor, Llangefni am 7.00 yh 

 
Yn bresennol: 
 
Cynghorau Tref a Chymuned 
Cyng Gordon Warren  Amlwch 
Cyng John Owen Jones  Llanerchymedd 
Cyng John Elfryn Owen  Llanerchymedd 
Cyng Gareth Cemlyn Jones Llanfairpwll 
Cyng Cynrig M Jones  Llanfihangel Ysgeifiog 
Cyng Geraint Bebb   Porthaethwy 
 
Cyngor Sir Ynys Môn 
Cyng Richard Dew Deilydd Portffolio Cynllunio a Gwarchod y 

Cyhoedd (Cadeirydd) 
Annwen Morgan Prif Weithredwr Cynorthwyol – Gwella 

Partneriaethau, Cymunedau a Gwasanaethau 
Rhys Lloyd Jones Rheolwr Effeithiau – Caniatadau Mawr 
Bethan Morris Swyddog Ymgysylltu Cymunedol – Ynys Ynni 
Rhian Wyn Jones Swyddog Polisi 
 
 
1. Ymddiheuriadau 
 

Cynghorau Tref a Chymuned 
Cyngor Tref Llangefni; Cyngor Cymuned Trewalchmai. 

 
Cyngor Sir Ynys Môn 
Y Cynghorwyr Llinos Medi, Ieuan Williams, John Griffith. 

 
2. Canllawiau Cynllunio Atodol Wylfa Newydd (CCA) 
 

Mae’r Cyngor ar hyn o bryd yn ymgynghori ar newidiadau arfaethedig i’r CCA 
diwygiedig ar gyfer Wylfa Newydd.  Cafwyd cyflwyniad gan Rhys Lloyd Jones, 
yn amlinellu’r cefndir a’r rhesymau dros wneud y newidiadau arfaethedig, 
ynghyd ag esboniad o ran sut y gellir ymateb i’r ymgynghoriad.  Nodwyd, yn 
unol â’r drefn arferol, y byddai’r cyflwyniad yn cael ei gylchredeg i glercod yr 
holl gynghorau tref a chymuned cyn gynted â phosibl ar ôl y cyfarfod hwn. 
 
Eglurwyd bod yr ymgynghoriad yn parhau am 6 wythnos, o 11 Ionawr hyd at 
22 Chwefror 2018, gyda’r holl ddeunydd ymgynghori ar gael ar-lein a chopiau 
caled ar gael yn llyfrgell y Cyngor yn y Ganolfan Fusnes, Llangefni.  Nodwyd 
bod ffurflen ymateb wedi’i chynnwys yn y pecyn ymgynghori ond y byddai’r 
Cyngor hefyd yn derbyn ymatebion trwy lythyr neu e-bost.  Gofynnwyd i’r holl 
gynghorau cymuned ymateb ac annog pobl eraill i wneud hynny hefyd. 
Gofynnwyd y cwestiynau a gwnaed y sylwadau canlynol fel rhan o’r 
drafodaeth ddilynol: 
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Llanfairpwll - Mae’r pecyn ymgynghori’n cynnwys nifer o ddogfennau, a 
rheini’n rhai swmpus – oes modd creu crynodeb gweithredol sy’n rhoi 
arweiniad o ran beth y dylid canolbwyntio arno?  

 
Cytunwyd y byddai swyddogion yn anelu at roi crynodeb gweithredol at 
ei gilydd o fewn 10 diwrnod. 

 
Amlwch – Angen sicrwydd y bydd y Cyngor yn rhoi ystyriaeth ddyledus i’r holl 
sylwadau a gyflwynir fel rhan o’r ymgynghoriad. 

 
Cafwyd cadarnhad y byddai’r Cyngor yn ystyried yr holl ymatebion ond 
pwysleisiwyd na fyddai modd newid unrhyw beth a fyddai’n groes i’r Cynllun 
Datblygu Lleol ar y Cyd, gan fod rhaid i’r CCA fod yn gyson â’r Cynllun hwn.   

 
Cytunwyd y dylid ychwanegu sleid arall i’r cyflwyniad sydd i’w 
gylchredeg, a hynny er mwyn egluro’n fwy manwl y cysylltiad rhwng y 
CCA a’r Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd.  Cytunwyd hefyd y dylid 
egluro’r holl acronymau – y cyflwyniad diwygiedig i’w gylchredeg i’r holl 
gynghorau tref a chymuned ddim hwyrach na dydd Mawrth, 30 Ionawr.   

 
Amlwch – Y tebygolrwydd yw y bydd nifer helaeth o’r sylwadau’n ymwneud â 
phryderon lleol na fydd o reidrwydd yn bethnasol i’r ymgynghoriad. 

 
Eglurodd Rhys Lloyd Jones y byddai cyfle i’r gymuned leol ddylanwadu ar 
faterion cynllunio trwy Gynllun Lle.  Mae un o’r cwestiynau yn y ffurflen 
ymateb yn gofyn a oes angen creu Cynllun Lle, sef dogfen gynllunio sy’n cael 
ei pharatoi a’i harwain gan y gymuned i alluogi trigolion gael mwy o lais ar 
ddatblygiadau yn eu hardal leol.  Nodwyd bod diffinad fwy manwl o Gynllun 
Lle wedi’i gynnwys ar ddiwedd y ffurflen ymateb.       

  
3.   Cyfarfod nesaf – Gweithdy Cynllunio Lle 
 

Nodwyd y cynhelir gweithdy Cynllunio Lle ar nos Iau, 22 Chwefror 2018 am 
7.00 yh yn Siambr y Cyngor, Llangefni. 

 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.30 yh. 
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Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned 
 

Cofnodion y sesiwn briffio a gynhaliwyd ar nos Iau, 26 Ebrill 2018  
yn Siambr y Cyngor, Llangefni am 7.00 yh 

 
Yn bresennol: 
 
Cynghorau Tref a Chymuned 
 
Cyng Gordon Warren  Amlwch 
Cyng J E Lewis   Bodffordd 
Cyng Eurfryn Davies  Cwm Cadnant 
Cyng Roger Dobson  Llanbadrig 
Cyng Brian Potter   Llanbadrig 
Cyng Ieuan Williams  Llanfair ME / Cyngor Sir Ynys Môn 
Cyng Gareth Cemlyn Jones Llanfairpwll 
Cyng Cynrig M Jones  Llanfihangel Ysgeifiog 
Cyng Einion Williams  Llanfihangel Ysgeifiog 
Cyng Dylan Rees   Llangefni 
Cyng Angela Gliddon  Pentraeth 
Eifion H Jones (Clerc)  Pentraeth 
Cyng Geraint Bebb   Porthaethwy 
 
Cyngor Sir Ynys Môn 
 
Cyng Llinos Medi   Arweinydd y Cyngor (Cadeirydd) 
Cyng Richard Dew Deilydd Portffolio Cynllunio a Gwarchod y 

Cyhoedd 
Cyng Carwyn Jones Deilydd Portffolio Datblygiadau Mawr a Datblygu’r 

Economi 
Annwen Morgan Prif Weithredwr Cynorthwyol – Gwella 

Partneriaethau, Cymunedau a Gwasanaethau 
Dewi Francis Jones  Prif Swyddog Cynllunio 
Steven Owen  Rheolwr Cynllunio Datblygiadau Mawr 
Dr Trefor Jones  Rheolwr Gorchmynion Caniatâd Datblygu 
Bethan Morris  Swyddog Ymgysylltu Cymunedol (Ynys Ynni) 
Manon Wyn Francis  Swyddog Datblygu (Rhaglen Ynys Ynni) 
Rhian Wyn Jones  Swyddog Polisi 
 
Cafwyd datganiad o ddiddordeb gan y Cyng Roger Dobson, Cyngor Cymuned 
Llanbadrig, o ran Wylfa Newydd, gan nodi ei fod wedi derbyn caniatâd arbennig gan 
Bwyllgor Safonau’r Cyngor Sir 
 
1. Ymddiheuriadau 
 

Cyngor Cymuned Llanfaethlu 
Cyngor Cymuned Tref Alaw 
Cyng Bill Rowlands – Cyngor Cymuned Trearddur 
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2. Wylfa newydd / Horizon Nuclear Power – Ceisiadau Deddf Cynllunio 
Gwlad a Thref (Paratoi a Chlirio Safle a Gwaith Ar-lein A5025) 

 
Cafwyd cyflwyniad gan Steven Owen, Rheolwr Cynllunio Datblygiadau Mawr, 
yn amlinellu’r broses, y cefndir a’r amserlen o ran delio gyda’r ceisiadau 
cynllunio uchod. 

 
Fe ymgynghorwyd yn eang ar y ceisiadau hyn ac, o ganlyniad, gwnaethpwyd 
cais i Horizon ar 9 Chwefror am wybodaeth ychwanegol (oddeutu 400 o 
bwyntiau).  Unwaith y bydd ymateb i law, bwriedir ymgynghori ymhellach, cyn 
cyflwyno’r ceisiadau i’r Pwyllgor Cynllunio.  O ran yr amserlen, eglurwyd mai 
Mehefin/Gorffennaf oedd y cynharaf y byddai’r ceisiadau’n cael eu hystyried 
gan y Pwyllgor Cynllunio.   

 
Fe gyfyd rhai cwestiynau penodol ynghylch y ceisiadau.  Eglurwyd bod yr holl 
bwyntiau a wnaed wedi’u nodi gan swyddogion Ynys Ynni ac y byddai modd 
trafod y materion hyn mewn mwy o fanylder y tu allan i’r fforwm hwn, petai’r 
unigolion yn dymuno.  Nodwyd bod manylion cyswllt y swyddogion perthnasol 
ar gael yn y cyflwyniad.  

 
3. Sut i gymryd rhan yn y Broses Gorchymyn Caniatâd Cynllunio 
 

Cafwyd cyflwyniad gan Dr Trefor Jones, Rheolwr Gorchmynion Caniatâd 
Datblygu.  Amlinellodd y broses, esboniodd sut i gymryd rhan a gwneud 
sylwadau cychwynnol i’r Archwiliad ac fe gododd ymwybyddiaeth a darparu 
dolenni i ddeunyddiau a fyddai’n cynorthwyo cynghorau i baratoi a chymryd 
rhan.   
 
Nodwyd bod y cyflwyniad yma’n berthnasol hefyd i Orchymyn Caniatâd 
Cynllunio’r Grid Cenedlaethol, gan mai’r un broses fydd yn cael ei dilyn.   
 
Eglurodd mai’r camau nesaf y dylai’r cynghorau tref a chymuned eu cymryd 
oedd: 
 

 Cofrestru ar wefan yr Arolygaeth Gynllunio (PINS) am ddiweddariadau 
trwy e-bost. 

 

 Penderfynu os ydynt am gymryd rhan a neilltuo amser yn eu cyfarfodydd i 
ddechrau drafftio ‘Sylwadau Perthnasol’. 

 
Nodwyd hefyd: 
 

 y bydd y Cyngor Sir yn hysbysu clercod y cynghorau cymuned unwaith 
y bydd y cais wedi’i gofrestru a phan fydd safle we PINS ar agor i 
‘Sylwadau Perthnasol’. 

 

 y bwriedir cynnal cyfarfod arall yn hwyrach yn y flwyddyn i drafod yr 
Arholiad, paratoi am Wrandawiadau ac ati. 
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 bod Bethan Morris, Swyddog Ymgysylltiad Cymunedol Rhaglen Ynys 
Ynni, ar gael i roi cyngor a chymorth pellach – manylion cyswllt ar gael 
yn y cyflwyniad. 

 
Cytunwyd y byddai’r ddau gyflwyniad yn cael eu cylchredeg i glercod yr holl 
gynghorau tref a chymuned. 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 8.20 yh. 
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Grŵp Rhanddeiliad Cynghorau Tref a Chymuned 
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar nos Iau, 11 Ionawr 2018 am 5.30 yh. 
 

Yn bresennol: 
 
Cynghorau Tref a Chymuned 
 
Cyng Gordon Warren  Cyngor Tref Amlwch 
Cyng Stan Zalot   Cyngor Tref Biwmares 
Cyng J E Lewis   Cyngor Cymuned Bodffordd 
Cyng Brian Potter   Cyngor Cymuned Llanbadrig 
Cyng Derek Browne   Cyngor Cymuned Llanfaelog 
Cyng Delyth Owen   Cyngor Cymuned Llanfaelog 
Cyng Einion Williams  Cyngor Cymuned Llanfihangel Ysgeifiog 
Cyng Margaret Thomas  Cyngor Tref Llangefni 
Cyng Eryl Lewis   Cyngor Tref Porthaethwy 
Cyng Ella Fisk   Cyngor Tref Porthaethwy 
 
Cyngor Sir Ynys Môn 
 
Cyng Ieuan Williams  Dirprwy Arweinydd y Cyngor (Cadeirydd) 
Annwen Morgan   Prif Weithredwr Cynorthwyol 
Rhian Wyn Jones   Swyddog Polisi 
 
 
Ymddiheuriadau: 
 
Cynghorau Tref a Chymuned 
 
Cyngor Tref Porthaethwy - Wendy Faulkner (Clerc) 
Cyngor Cymuned Trewalchmai – nid yw’r Cyngor mewn sefyllfa i fod yn aelod o’r 
grŵp hwn. 
 
Cyngor Sir Ynys Môn 
 
Cyng Llinos Medi – Arweinydd y Cyngor 
 
Menter Môn  
 
Jackie Lewis; Bethan Fraser-Williams. 
 
1. Cofnodion y cyfarfod diwethaf 
 

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Tachwedd 2017 fel rhai 
cywir. 
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2. Cynllunio Lle – Y Cyfeiriad Strategol 
 

Cafwyd amlinelliad gan y Prif Weithredwr Cynorthwyol o’r ddogfen 
gychwynnol a baratowyd er mwyn gosod cyfeiriad strategol i Gynllunio Lle.  
 
Pwysleisiwyd bod angen ymgorffori barn a syniadau’r cymunedau eu hunain 
yn y cyfeiriad strategol.  I’r perwyl hwn, fe benderfynodd i Fforwm Cyswllt, yn 
ei gyfarfod ar 21 Tachwedd 2017, mai’r Grŵp Rhanddeiliaid hwn ddylai 
gychwyn y broses o lywio cyfeiriad y ddogfen strategol, gyda gweithdy i 
ddilyn. 
 
Nodwyd bod y ddogfen ddrafft yn canolbwyntio ar gynllunio o gwmpas 
dalgylchoedd trefi’r ynys.  Eglurodd y Prif Weithredwr Cynorthwyol bod 
capasiti o fewn y Cyngor Sir yn brin ac felly nid oedd modd dynodi 
swyddogion y Cyngor Sir i weithio o fewn y dalgylchoedd ar hyn o bryd, ond ei 
bod yn parhau i weithio ar geisio datrys hyn.  Fodd bynnag, pwysleisiodd bod 
nifer o unigolion yn gweithio yn y cymunedau eisoes, gan gynnwys Medrwn 
Môn, Menter Môn a nifer o grwpiau cymunedol.  Pwysleisiodd y bydd angen i 
bawb gydweithio a rhannu gwybodaeth yn gyson os am gynnal a datblygu 
gwasanaethau cymunedol i’r dyfodol.   
 
Gofynnwyd am sylwadau’r Grŵp ar y ddogfen strategol ynghŷd â’u syniadau 
ar gyfer cynnal gweithdy.  Fe gyfyd y pwyntiau isod rhan o’r drafodaeth 
ddilynol: 
 
Mater penodol – A545 rhwng Biwmares a Phorthaethwy 
 
Problemau gyda’r isadeiledd yn rwystr mawr i Fiwmares a Phorthaethwy – 
awgrymwyd y dylid anfon dirprwyaeth o’r ddau Gyngor, ynghŷd â 
chynrychiolaeth o’r Cyngor Sir, i ymweld â Llywodraeth Cymru er mwyn 
atgyfnerthu’r cais am arian digonol i wella cyflwr y ffordd.  
 
Cytunodd y Dirprwy Arweinydd a’r Prif Weithredwr Cynorthwyol i edrych 
i mewn i hyn. 
 
Pwyntiau cyffredinol 
 

 Pwysigrwydd canfod barn y gymuned leol ar y cychwyn – Porthaethwy yn 
bwriadu gwneud hyn yn fuan trwy holiadur. 

 

 Cyfathrebu dwy ffordd yn hanfodol – pwysigrwydd bwydo gwybodaeth yn 
ôl i unigolion sy’n cymryd rhan mewn unrhyw holiaduron neu arolygon, os 
am osgoi difaterwch.    

 

 Dylai Cynllunio Lle fod yn seiliedig ar y tri chwestiwn sylfaenol isod: 
 

Beth sydd gennym eisoes? 
Beth yr ydym eu hangen? 
Sut y gallwn eu cael? 
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 Cydnabyddiaeth bod yr amrywiaeth rhwng maint ac adnoddau cynghorau’r 
ynys yn mynd i fod yn her wrth geisio cael pawb i gymryd rhan. 

 

 Angen bod yn arloesol a dod o hyd i ffyrdd i gefnogi’r rhai hynny sydd ofn 
newid 

 

 Dylid gwneud defnydd o’r adnodd ‘ABCD’ (Asset-based Community 
Development),  ynghŷd â’r arbenigedd o fewn Medrwn Môn o ran 
strwythuro gweithdai, llunio holiaduron  ayyb ac, yn ogystal, arbenigedd 
Menter Môn o ran llunio cynlluniau busnes ayyb  

 

 Dylid edrych ar bob cyfle i gadw costau i lawr, er enghraifft, ystyried cyfuno 
polisiau yswiriant ar gyfer holl asedau cymunedol o fewn dalgylch. 

 

 Angen gwahodd pobl ifanc i’r gweithdy arfaethedig, gan fod eu barn a’u 
cyfraniad o fewn cymunedau’n allweddol 

 
Cytunwyd y byddai’r Prif Weithredwr Cynorthwyol yn cymryd y 
sylwadau uchod i ystyriaeth wrth drefnu’r gweithdy y bwriedir ei gynnal 
ar 22 Chwefror.  

 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.25 yh. 
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Cynllunio Lle 
 

Cofnodion y gweithdy i Gynghorau Tref a Chymuned a gynhaliwyd  
ar nos Iau, 22 Chwefror 2018 am 7.00 yh. 

 
Presennol: 
 
Cynghorau Tref a Chymuned 
 
Cyng Gordon Warren  Amlwch 
Cyng J E Lewis   Bodffordd 
Cyng Brian Potter   Llanbadrig 
Cyng Hanna Baguley  Llanddona 
Cyng Dafydd Griffiths  Llaneilian 
Cyng Delyth Owen   Llanfaelog 
Cyng Ieuan Williams  Llanfair ME / Cyngor Sir Ynys Môn 
Cyng Margaret Thomas  Llangefni 
Arnold Milburn (Clerc dros dro) Llangefni 
Rhys Parry (Clerc newydd)  Llangefni 
Cyng Eric Wyn Jones  Llanidan 
Cyng Ella Fisk   Porthaethwy 
Cyng Bill Rowlands   Trearddur 
Cyng Mavis Swaine Williams Y Fali 
Gwenda Owen (Clerc)  Y Fali 
 
Hefyd yn bresennol: 
 
Neville Evans   Bryngwran Cymunedol Cyf 
Bethan Fraser-Williams  Menter Môn 
Jane Davies    Menter Môn 
Awen Dodd    Cyngor Ieuenctid Llais Ni 
Tabitha Cook    Llais Ni  
Lyndsey Williams   Medrwn Môn 
Mia Williams    Ysgol Uwchradd Caergybi 
 
 
Cyngor Sir Ynys Môn 
 
Cyng Llinos Medi   Arweinydd y Cyngor 
Annwen Morgan Prif Weithredwr Cynorthwyol – Gwella 

Partneriaethau, Cymunedau a Gwasanaethau 
Fon Roberts    Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd 
Rhian Wyn Jones   Swyddog Polisi 
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1. Ymddiheuriadau 
 

Cyflwynwyd ymddiheuriadau gan y canlynol: 
 

Cyng Nicola Jones – Cyngor Cymuned Tref Alaw 
Llinos Wyn Williams – Caru Amlwch 
Jackie Lewis – Menter Môn 
Cyng R Meirion Jones – Cyngor Sir Ynys Môn 

 
2. Pwrpas y Gweithdy 
 
 Cafwyd cyflwyniad gan Annwen Morgan yn amlinellu pwrpas y gweithdy.   

Y brif nod oedd cychwyn y daith Cynllunio Lle trwy glywed barn a phryderon y 
cymunedau a chytuno lle i fynd nesaf.   
 

3. Gwaith Grŵp 
 

Fe rannwyd y rhai a oedd yn bresennol i dri grŵp i drafod dau gwestiwn 
penodol: 

 
(1) Beth ydy’r rhwystrau i Gynghorau Tref a Chymuned ddarparu’r 

gwasanaethau?  Beth ydy’r atebion? 
 

(2) Beth sy’n rhwystro unigolion / rhanddeiliaid rhag cymryd rhan mewn 
‘Cynllunio Lle’ yn eu cymunedau?  Beth yw’r atebion? 

 
4. Adborth o’r gwaith grŵp 
 

Crynhoir yr adborth o’r gwaith grŵp yn Atodiad 1. 
 
5. Rhannu arfer dda 
 
5.1 Bryngwran Cymunedol – Iorwerth Arms 
 

Cafwyd cyflwyniad gan Neville Evans, un o gyfarwyddwyr Bryngwran 
Cymunedol Cyf, ar sut y daeth y gymuned at ei gilydd i achub yr Iorwerth ym 
Mryngwran. 

 
Gwelwyd dirywiad sylweddol o ran adnoddau cymunedol y pentref dros y 25-
30 mlynedd diwethaf.  Y tŷ tafarn oedd yr unig adnodd ar ôl a phan y cafodd 
ei roi ar werth yn 2014, fe sefydlwyd Pwyllgor Achub yr Iorwerth a 
benderfynodd ceisio ei brynu.  Golygai hyn waith sylweddol, gan gynnwys 
creu cwmni a denu cymorth ariannol ac fe gafwyd cymorth a chefnogaeth 
gadarn gan Medrwn Môn a Menter Môn gyda’r gwaith. 

 
Erbyn hyn, mae’r Iorwerth yn un o hybiau cymunedol yr ynys, gyda 
chefnogaeth y Cyngor Sir, ac mae’r cwmni’n ystyried y posibiliadau o ran 
datblygu adnoddau pellach ar y safle rhywbryd yn y dyfodol.  
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Mewn ymateb i ymholiad o ran sut i ddod o hyd i gefnogaeth ariannol, 
annogwyd y cynghorau tref a chymuned i gysylltu gyda Menter Môn a Medrwn 
Môn am gymorth.  Pwysleisiwyd mai’r man cychwyn oedd i’r cymunedau 
adnabod anghenion penodol ac yna trafod sut i fynd o gwmpas gwireddu’r 
anghenion.   
 
Eglurwyd bod Medrwn Môn wedi gwneud gwaith sylweddol ar fapio asedau 
cymunedol. 

 
Gweithredu:  Manylion cyswllt Medrwn Môn a Menter Môn i’w 
cylchredeg i glercod y cynghorau tref a chymuned, ynghyd â 
gwybodaeth bellach am y gwaith mapio asedau sydd wedi’i wneud gan 
Medrwn Môn. 

  
5.2 Cyngor Cymuned y Fali 
 

Cafwyd cyflwyniad gan Gwenda Owen, Clerc Cyngor Cymuned y Fali, yn rhoi 
rhai enghreifftiau o’u prosiectau llwyddiannus, sef: 

 

 llwyddo i  greu cartref yn y pentref i dîm pêl-droed y Fali, a oedd yn arfer 
chwarae ym Modedern cyn hyn 

 

 Creu maes chwarae i blant, yn dilyn ymgynghoriad yn y pentref fel rhan o 
brosiect pontio’r cenedlaethau, gyda les a chyfansoddiad sy’n gosod 
cyfrifoldebau clir – pwysleisiwyd pwysigrwydd sicrhau bod trefniadau 
cyfreithiol cadarn mewn lle wrth sefydlu mentrau newydd, er mwyn osgoi 
problemau yn y dyfodol. 
 

 Datrys problemau baw cŵn ar y meysydd pêl-droed trwy osod ffens o 
gwmpas y meysydd. 
 

 Datrys problemau parcio ar y stryd trwy dalu ffi blynyddol i’r Cyngor Sir am 
y maes parcio er mwyn galluogi parcio am ddim.   

 
6. Clystyru – Trefi Môn 
 

Cafwyd cyflwyniad gan Arnold Milburn, Clerc dros dro, Cyngor Tref Llangefni, 
ar sut y daeth Cynghorau Tref Môn i gydweithio er mwyn cyllido gwasanaeth 
camerau cylch cyfyng y Sir.    

 
Eglurwyd y byddai llwyddiant unrhyw strategaethau a roddir mewn lle’n 
dibynnu ar y canlynol: 
  
 Cyfranogiad yr holl randdeiliaid. 

 
 Arweinyddiaeth glir a chryf ar lefel leol gydag undeb o ddiben. 
 
 Ymgysylltiad effeithiol o fewn y gymuned y mae’n ei gwasanaethu. 
 
 Meddwl creadigol wrth gael ffrydiau ariannu. 
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 Mae angen gwerthfawrogi anghenion ei gilydd yng nghyd-destun 

gwahanol anghenion cymunedol 
 
7. Cytuno ar y camau nesaf 
 

Gwnaed y pwyntiau isod fel rhan o’r drafodaeth ar y camau nesaf: 
 

 Angen penderfynu ar ffiniau’r dalgylchoedd cyn symud ymlaen, gan 
gynnwys ystyried y posibilrwydd o weithio o fewn wardiau’r Cyngor Sir yn 
hytrach na dalgylchoedd y trefi – cyfeiriodd Lyndsey Williams at Seiriol fel 
enghraifft o arfer dda. 

 

 Dylai’r gwahanol ardaloedd fabwysiadu’r model sydd fwyaf addas iddynt 
hwy – nid oes rhaid i bawb ddilyn union yr un patrwm. 

 

 Y dylid cynnwys pob cyngor tref a chymuned yn y dasg o benderfynu ar 
ffiniau’r clystyrau. 

 

 Awgrymwyd y gallai nifer o gymunedau bach cyfagos weithio’n effeithiol 
gyda’i gilydd, heb o reidrwydd cynnwys y trefi. 

 

 Dylid anfon gwahoddiadau i bawb o fewn y dalgylchoedd a gytunir – mater 
i’r cyrff unigol benderfynu fyddai cymryd rhan ai peidio. 

 

 Byddai modd cychwyn ar y gwaith trwy gynnal peilot yn ardal Amlwch. 
 

 Cyfranogiad pobl ifanc yn allweddol – angen ymgorffori hyn. 
 

 Angen newid agweddau a chydweithio llawer mwy. 
 

Cytunwyd: 
 

- y dylid cynnal gweithdy arall i drafod gwahanol opsiynau ar gyfer 
clystyru. 

 
- diweddariad ar y sefyllfa i’w gyflwyno i gyfarfod nesaf y Fforwm sydd 

i’w gynnal ym mis Mawrth 2018. 
 
 
 
 
Daeth y gweithdy i ben am 8.50 yh 
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1. Beth ydy’r rhwystrau i Gynghorau Tref a Chymuned ddarparu’r  
gwasanaethau?  Beth ydy’r atebion? 

 

Rhwystr Ateb 

Anodd cael rhai cynghorwyr cymuned 
i ymrwymo i weithredu. 
 
 

Angen i’r clerc ddylanwadu mwy ar y 
cynghorwyr 
 
Dylid ystyried cynyddu cyflogau clercod – 
ond angen gwneud hyn i gyd-fynd â’r  
amserlen gyllidebol er mwyn  adlewyrchu 
unrhyw newid yn y praesept. 
 
Cefnogaeth ar gael gan Un Llais Cymru i 
roi cynnig at ei gilydd. 
 

Diffyg o ran cyllid. Cynyddu’r praesept.  
 
Peidio ‘mofyn cyllid am bethau sydd ddim 
yn sicr o wneud arian - angen cydbwysedd 
 

Diffyg dealltwriaeth am anghenion yr 
ardal. 

Angen ffocws clir os am beidio colli 
brwdrydedd a chefnogaeth y gymuned. 
 

Hunaniaeth – y gwahaniaeth rhwng 
cymunedau bach a threfi mawr yn 
rwystr i weithio mewn partneriaeth.  
Oes modd i un model fod yn addas i 
bawb? 
 
Mae’r pum tref yn gwneud synnwyr 
OND efallai na fydd ardaloedd 
gwledig eisiau cynyddu’r praesept er 
mwyn cael adnoddau, heb 
fuddiannau uniongyrchol. 
 

 
Blaengynllunio’n effeithiol. 

Gwaith papur sylweddol. Defnyddio templedi sydd ar gael yn barod 
ar gyfer gwneud holiaduron ac edrych ar 
beth sydd wedi gweithio i gynghorau eraill 
trwy’r wlad. 
  

Y risg y bydd asedau’n gwneud 
colledion. 

Ceisio rheoli risg trwy gael cyfaddawdau 
fel rhan o gymryd cyfrifoldeb am asedau 
penodol (ee incwm meysydd parcio). 
 

 
 
 
 
 
 



Atodiad 1 – crynodeb o’r adborth o’r gwaith grŵp 
 

6 
Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg / This document is also available in English. 

 

 
 
2. Beth sy’n rhwystro unigolion / rhanddeiliaid rhag cymryd rhan mewn ‘Cynllunio 

Lle’ yn eu cymunedau?  Beth yw’r atebion? 
 
 

Rhwystr Ateb 

Anghytuno ymysg cymunedau Angen mwy o gydweithio i gael llais 
cryfach. 

Yn gyffredinol, mae cynghorau’n wan o 
ran cyfathrebu – ddim yn rhannu 
newyddion da a’r wasg yn aml yn 
canolbwyntio mwy ar newyddion 
negyddol. 
 

Cryfhau cyfathrebu 

 
 
 



 

1 
Mae'r ddogfen hon hefyd ar gael yn Saesneg / This document is also available in English. 

 

Cynllunio Lle 
 

Cofnodion y gweithdy i Gynghorau Tref a Chymuned 
a gynhaliwyd ar nos Iau, 12 Ebrill 2018 am 7.00 yh 

 
Presennol: 
 
Cynghorau Tref a Chymuned 
Cyng Gordon Warren  Amlwch 
Cyng Eurfryn Davies  Cwm Cadnant 
Cyng Brian Potter   Llanbadrig 
Cyng Dafydd Griffiths  Llaneilian 
Cyng Delyth Owen   Llanfaelog 
Cyng Einion Williams  Llanfihangel Ysgeifiog 
Cyng Dylan Rees   Llangefni 
Cyng Margaret Thomas  Llangefni 
Rhys Parry (Clerc)   Llangefni 
Cyng Bethan Lloyd Jukes  Llannerch-y-medd (a swyddog Medrwn Môn) 
Cyng Eryl Mair Lewis  Porthaethwy 
Cyng Bill Rowlands   Trearddur 
Cyng Mavis Swaine-Williams  Y Fali 
Gwenda Owen (Clerc)  Y Fali 
 
Hefyd yn bresennol: 
Tabitha Cook    Llais Ni 
Awen Dodd    Swyddog Ymgysylltu Cyngor Ieuenctid Llais Ni 
Jackie Lewis    Menter Môn 
Dion Owen    Cyngor Ieuenctid, Ysgol Uwchradd Bodedern 
Lyndsey Williams   Medrwn Môn 
 
Cyngor Sir Ynys Môn 
Cyng Llinos Medi   Arweinydd y Cyngor (Cadeirydd) (Talybolion) 
Cyng R Meirion Jones  Aethwy  
Cyng Nicola Roberts   Canolbarth Môn 
Cyng Ieuan Williams  Lligwy (a CC Llanfair ME) 
Dr Gwynne Jones   Prif Weithredwr 
Annwen Morgan Prif Weithredwr Cynorthwyol – Gwella 

Partneriaethau, Cymunedau a Gwasanaethau 
Fon Roberts     Pennaeth Gwasanaethau Plant a Theuluoedd 
Sheree Ellingworth   Cydlynydd Asedau Lleol – Llangefni 
Veronica Huband   Cydlynydd Asedau Lleol – Caergybi 
Nikki Owen    Gwasanaeth Tai (Cyfranogiad Tenantiaid) 
Llyr Ap Rhisiart   Gwasanaethau Plant 
Karen Roberts   Gwasanaeth Tai 
Gwyneth Rowlands   Cydlynydd Asedau Lleol - Seiriol 
Rachel Rowlands   Gwasanaeth Llyfrgell 
Enid Williams   Gwasanaeth Ieuenctid 
Rhian Wyn Jones   Swyddog Polisi 
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1. Ymddiheuriadau 
 

Cyflwynwyd ymddiheuriadau gan y canlynol: 
 

Cyngor Cymuned Moelfre 
Cyng J E Lewis – Bodffordd 
Cyng Robin Williams – Cyngor Sir Ynys Môn (Aethwy) 
Bethan Fraser-Williams – Menter Môn 

 
2. Cofnodion 
 

Cadarnhawyd gofnodion y gweithdy Cynllunio Lle a gynhaliwyd ar 22 
Chwefror 2018 fel rhai cywir. 

 
Cyfeiriodd Annwen Morgan at y penderfyniad a wnaed “y dylid cynnal 
gweithdy arall i drafod gwahanol opsiynau ar gyfer clystyru”.  Nododd ei bod 
wedi derbyn amryw o sylwadau ers hynny y dylid cynllunio ar sail rhanbarthau 
etholiadol, yn hytrach na dalgylchoedd trefi.  O ganlyniad, eglurodd y byddai’r 
gweithdy hwn yn canolbwyntio ar y rhanbarthau etholiadol. 

 
2.1 Gwybodaeth am y gwaith mapio asedau 
 

Cafwyd cyflwyniad gan Lyndsey Williams, Medrwn Môn, am y gwaith mapio 
asedau sydd wedi ei wneud ar yr ynys hyd yn hyn.  Cyfeiriodd at dair 
enghraifft: 

 
(1) Seiriol – cynllunio tymor hir 

 
Fe gychwynnwyd prosiect Seiriol yn ôl yn 2013, sef gwaith ar y cyd 
rhwng Medrwn Môn a Gwasanaethau Oedolion y Cyngor Sir.  
Defnyddiwyd ystod o wahanol ddulliau ar gyfer casglu gwybodaeth am 
yr ardal i ganfod anghenion, gyda phwyslais ar ofal cymunedol.   

 
(2) Swyddogion cynnwys cymunedau – cydweithio 

 
Gweithredwyd prosiect ar y cyd yn canolbwyntio ar wyth ardal, a hynny 
dros wyth mis i gael data gwaelodlin i Horizon ar gyfer yr adaloedd hyn.  
Roedd tri swyddog yn ymwneud â’r prosiect, gyda chyfranoogiad gan 
2390 o bobl, er mwyn adnabod materion ac atebion.  

 
(3) Hybiau cymunedol – tasg a gorffen 

 
Gweithredwyd cyfres o prosiectau, llai mewn maint na’r uchod, a 
arweiniodd at sefydlu saith o hybiau cymunedol ar draws yr ynys – 
Caergybi, Llanfaelog, Bryngwran a thri yn Seiriol. 
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I gloi’r cyflwyniad, pwysleisiwyd mai’r prif bwyntiau i’w cofio o ran Cynllunio lle 
oedd: 

 

 Yr ‘angen’ yn erbyn yr ‘eisiau’ a realiti yn erbyn canfyddiad 

 Teimlo’n rhan o’r lle 

 Codi ymwybyddiaeth o allu cymunedol 

 Amser ac adnoddau 

 Cymuned yn prynu i mewn 

 Darparwyr gwasanaethau yn prynu i mewn 

 Rôl, ac ymgysylltu, cynghorau tref a chymuned 
 
2.2 Trafodaeth fel Wardiau Etholiadol 
 
Fe rannwyd i rhai a oedd yn bresennol i grwpiau’n seiliedig ar y ranbarthau etholiadol 
y Cyngor Sir, cyn belled ag yr oedd hynny’n bosib.  Crynhoir yr adborth a gafwyd 
isod: 
 

Twrcelyn 

Llanbadrig 
Amlwch 
Llaneilian 
Rhosybol 
 

Amlwch – awyddus i symud ymlaen ar sail 
Partneriaeth Gogledd Ynys Môn ond rhai aelodau 
gydag amheuon – awgrymwyd y dylai’r Cyngor Sir 
lunio rhaglen ar gyfer y cyfarfod cyntaf.  Hefyd, mae’r 
ddogfen Cynllunio Lle yn rhy hir.   
 
Llaneilian – pryder o ran hyd a lled y gwaith. 
 
Llanbadrig – pryder ynghylch amseru’r gwaith, o 
gofio’r hyn sy’n digwydd o ran Wylfa Newydd ar hyn o 
bryd. 
 
Medrwn Môn – gwybodaeth helaeth ar gael yma 
eisoes, a hynny o ganlyniad i brosiect Horizon (gweler 
cyflwyniad Medrwn Môn). 
 

Lligwy 

Moelfre 
Llaneugrad 
Llanfair ME 
Pentraeth 
Llanddyfnan – ward 
Llanfihangel Tre’r beirdd 
 

CSYM / Llanfair ME – Dim modd cytuno’r ffordd 
ymlaen oherwydd diffyg o ran cynrychiolaeth.  Angen 
cael pawb at ei gilydd i drafod. 

Seiriol 

Llanddona 
Llangoed 
Biwmares 
Cwm Cadnant 

CSYM – Gall profiad cynrychiolwyr Seiriol fod o 
gymorth i’r gweddill.  Angen cofio: 
 

 bod gwahaniaethau mawr o ran diwylliant y 
gwahanol ardaloedd. 

 Ni ddylid lleoli pob dim yn y trefi. 
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Aethwy 

Porthaethwy 
Llanfairpwll 
Penmynydd 

CSYM – diwylliant gwahanol iawn yn y tair ardal. 
 
Porthaethwy – yn bwriadu dosbarthu holiadur yn y 
misoedd nesaf. 
 

Bro Rhosyr 

Llanidan 
Llanddaniel 
Llanfihangel Ysgeifiog 
Llangristiolus 

Llanfihangel Ysgeifiog – gan nad oedd cynrychiolaeth 
o’r cymunedau eraill yn bresennol, angen trefnu 
cyfarfod cychwynnol rhwng y pedwar Cyngor. 
 
Cais i Medrwn Môn i drefnu cyfarfod cychwynnol maes 
o law. 
 

Bro Aberffraw 

Aberffraw 
Rhosyr 
Bodorgan 

Neb yn bresennol i gynrychioli Bro Aberffraw. 

Canolbarth Môn 

Bryngwran 
Bodffordd 
Llangefni 
Trewalchmai 
Llanddyfnan 

Llangefni – pwysig bod pawb yn gwneud cyfraniad.  
Angen Medrwn Môn, fel corff annibynnol, i arwain ar y 
gwaith.   
 
Consensws y dylid cychwyn gyda’r ardaloedd y tu 
allan i Langefni. 
 
 

Llifon 

Llanfaelog a Rhosneigr 
Llanfair yn Neubwll 
Y Fali 

Y Fali – ychydig iawn o ddiddordeb gan y Cyngor 
Cymuned hyd yn hyn.  Angen arbenigedd Medrwn 
Môn i werthu’r syniad. Pwysig cofio bod gwybodaeth 
helaeth am gymunedau gan y cynghorwyr mwyaf 
profiadol.  Hapus i gychwyn ar y mapio, ond rhaid nodi 
y dylai ffiniau’r ardaloedd fod yn ddibynnol ar lle mae 
pobl yn defnyddio adnoddau.  
 
Llanfaelog a Rhosneigr – angen mapio sgiliau, yn 
ogystal ag adeiladau, a wedyn cydweithio ar draws 
ffiniau er mwyn gweithio’n well am lai. 
 

Ynys Gybi 

Trearddur 
Rhoscolyn 
Caergybi – wardiau 
Maeshyfryd a Kingsland 

Trearddur – angen un cynrychiolydd o bob ward i 
symud hyn ymlaen.  Gofynnwyd hefyd am gael 
templed i lywio’r cyfeiriad.   
 
Ymatebodd yr Arweinydd y byddai templed yn cyfyngu 
gormod ar y broses – bydd angen i’r gwahanol 
ardaloedd fabwysiadu dulliau sy’n addas, ac efallai’n 
unigryw, iddynt hwy.  
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Caergybi 

Tref 
Morawelon 
Porthyfelin 
London Road 
Parc a’r Mynydd 

CSYM/Morawelon – byddai modd defnyddio Caergybi 
fel peilot. 

Talybolion 

Bodedern 
Cylch y Garn 
Llanfachraeth 
Llanfaethlu 
Llannerch-y-medd 
Mechell 
Tref Alaw 

CSYM – Talybolion yn eang iawn yn ddaearyddol.  
Efallai y dylid ei rannu, ond angen trafodaeth pellach o 
ran sut y dylid gwneud hynny. 

 
3. Cytuno ar y camau nesaf 
 

Eglurodd Lyndsey Williams mai’r cam cyntaf fyddai adnabod pa asedau sy’n 
bodoli eisoes yn y gwahanol ardaloedd a gofynnodd Annwen Morgan am 
wirfoddolwyr i gychwyn y broses.     

 
Cytunwyd fel a ganlyn: 

 
Aethwy – cynnal cyfarfod cychwynnol eu hunain.  

 
Canolbarth Môn – Medrwn Môn i alw cyfarfod cychwynnol, gan ganolbwyntio 
gyntaf ar yr ardaloedd y tu allan i Langefni. 

 
Twrcelyn – Trafodaeth i’w gynnal gyda Medrwn Môn o ran amseriad cychwyn 
y gwaith.  

 
Llifon – Cynghorau i drafod yn unigol yn y lle cyntaf, cyn cysylltu’n 
uniongyrchol hefo Medrwn Môn i drafod y camau nesaf. 
 
Bro Rhosyr – Medrwn Môn i alw cyfarfod cychwynnol maes o law. 

 
Cytunwyd hefyd y dylid: 

 
- crynhoi’r ddogfen Cynllunio Lle 

 
- sicrhau bod cynrychiolaeth ddigonol o ran pobl ifanc yn y cyfarfodydd 

Cynllunio lle.  
 

- cynnal gweithdy dilynol ym mis Gorffennaf. 
 
 
Daeth y gweithdy i ben am 8.40 yh. 
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