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CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Adroddiad i: CYNGOR SIR YNYS MÔN 

Dyddiad: 16.7.18 

Pwnc: Dogfen Cyflawni Blynyddol 18/19 

Aelod(au) Portffolio: Dafydd Rhys Thomas 

Pennaeth Gwasanaeth: Carys Edwards 

Awdur yr Adroddiad: 

Rhif Ffôn: 

E-bost: 

Gethin Morgan 

752111 

GethinMorgan@anglesey.gov.uk 

Aelodau Lleol:  Ddim yn berthnasol 

 

A – Argymhelliad/Argymhellion  

 

Gofynnir i’r Cyngor Sir fabwysiadu’r Ddogfen Cyflawni Blynyddol ar gyfer 18/19 yn 
ei gyfarfod ar y 17eg o Orffennaf, 2018.  

 

 

B – Cefndir a Chyd-destun 

 

Mae’r Pwyllgor Gwaith yn ei gyfarfod Mehefin 18fed eisoes wedi cadarnhau pa 
mor ymarferol ydym o’i gyflawni fel cynllun sydd yn cydnabod y meysydd hynny o 
waith sydd wedi’i amserlennu ar gyfer y flwyddyn gyfredol o dan flaenoriaethau 
Cynllun y Cyngor ac yn cael ei wireddu gan ein gwasanaethau. 

At ddibenion eglurder mae’r Ddogfen Cyflawni Blynyddol yn cael ei adnobod fel 
arall fel y Cynllun Gwella (a amlinellir yn y Cyfansoddiad). 

Nid oes unrhyw opsiynau eraill yn cael eu hystyried gan fod hyn yn rhan o’r  
Fframwaith Polisi sy'n nodi'r angen i ddogfen o'r fath gael ei fabwysiadu gan y 
Cyngor Llawn. 
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C - Atodiadau: 

Dogfen Cyflawni Blynyddol 2018/19 

 

CH - Papurau Cefndir (cysylltwch os gwelwch yn dda gydag awdur yr 
Adroddiad am unrhyw wybodaeth bellach): 

Cynllun y Cyngor 2017-2022 fel a fabwysiadwyd gan y Cyngor llawn ym mis Medi 
2017 
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CYFLWYNIAD  

Mae'n fraint gennyf gyflwyno ein dogfen cyflawni flynyddol sy’n canolbwyntio ar y gwaith yr ydym yn ei wneud 
i wireddu'r dyheadau uchelgeisiol a bennwyd yng Nghynllun y Cyngor Sir am y cyfnod 2017-22. 

Mae’r cynllun yn gosod targed inni weithio tuag ato ac mae’n uchelgeisiol ond yn realistig. Datblygwyd a 
ffurfiwyd ein cynllun yn seiliedig ar farn pobl leol, ein partneriaid yn ogystal â blaenoriaethau gwleidyddol lleol 
a chenedlaethol megis yr agenda lles. Mae'r blaenoriaethau hyn yn sylfaen ac yn ganolbwynt i Gynllun y 
Cyngor sy’n gyrru ein disgwyliadau a’n gwaith strategol a dydd i ddydd hyd at 2022. 

O ganlyniad i’r adborth a gafwyd mae’r Cyngor wedi mabwysiadu ei  brif nod, sef ein bod.....” yn gweithio tuag 
at Ynys Môn fydd yn iach, yn ffynnu ac yn llewyrchus” gyda’r thema allweddol sydd yn rhedeg drwy’n holl 
waith o ddydd i ddydd yw bod angen inni sicrhau gwasanaethau o safon uchel a fydd yn gwella ansawdd 
bywyd i bawb ar yr Ynys. 

Er mwyn cyflawni'r nod hwn, mae'r Cyngor wedi penderfynu ar amcanion penodol dros y blynyddoedd nesaf, 
sef: 

• Sicrhau bod pobl Ynys Môn yn gallu ffynnu a chyflawni eu potensial tymor hir 
o Swyddi a Chyfleoedd Gwaith 
o Addysg a Sgiliau 
o Iechyd a Lles 

• Cefnogi oedolion a theuluoedd bregus er mwyn eu cadw’n ddiogel, yn iach ac mor annibynnol a 
phosib 

o Cefnogaeth ar gyfer oedolion hyn a bregus 
o Cefnogaeth ar gyfer teuluoedd a phlant 

• Gweithio gyda’n cymunedau er mwyn sicrhau eu bod yn gallu ymdopi’n effeithiol a newid 
datblygiadau tra’n gwarchod ein hamgylchedd naturiol 

o Datblygu a Hyrwyddo 
o Trawsnewid 

Hon yw’r flwyddyn gyntaf inni gynhyrchu Dogfen Gyflawni Flynyddol fel rhan o’r Cyngor presennol. Mae'r 
ddogfen (a elwir hefyd yn Gynllun Gwella) yn dangos sut y byddwn yn cyflawni ein blaenoriaethau allweddol 
dros y 12 mis nesaf ac yn amlygu ein cymhelliant i sicrhau gwelliant parhaus yn y gwasanaethau fel y disgwylir 
gan Lywodraeth Cymru. Mae’n bwysig nodi fod y ddogfen cyflawni blynyddol hon yn amlinellu’r gwaith y 
byddwn yn ymgymryd a yn ystod y flwyddyn sydd i ddod. Mae’r gwaith hyn a’r adnoddau cysylltiedig wedi cael 
eu hasesu a caent eu cyllido a’i gwireddu drwy -   

• Adnoddau a geir yng nghyllideb refeniw y Cyngor neu drwy  
• Arian sydd wedi ei gydnabod fel rhan o raglen cyfalaf y Cyngor 

Mae unrhyw waith fydd angen ei gyllido ymhellach na 2018/19 wedi ei gysidro fel rhan o’r gynllun ariannol 
tymor canolig y Cyngor neu raglen cyfalaf y Cyngor.  

Byddwn hefyd yn gwneud y  gwelliannau gan gadw mewn cof egwyddorion cynaliadwyedd a chydraddoldeb 
bob amser a hynny mewn amser o gynni ariannol eithriadol. 

Mae gwrando ar yr hyn yr ydych chi wedi ei ddweud fel trigolion a busnesau lleol Ynys Môn wedi bod yn rhan 
hanfodol o'r broses hon.  Bydd ymgysylltu yn y fath fodd yn parhau i fod yn rhan  allweddol o’n ffordd o 
weithredu.  

Edrychwn ymlaen at ei gyflawni gyda’ch cydweithrediad chi. 

Llinos Medi (Arweinydd y Cyngor) 
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AMCAN 1 – SICRHAU BOD POBL YNYS MÔN YN GALLU FFYNNU A CHYFLAWNI EU POTENSIAL   
TYMOR HIR 

SWYDDI A CHYFLOGAETH 

• Fel rhan o Fid Twf Gogledd Cymru byddwn yn cyd-weithio ag eraill i sicrhau’r buddsoddiad 
gan lywodraeth y Deyrnas Unedig a Chymru i ddatganoli pwerau i Ogledd Cymru er budd 
creu 5000 o swyddi, cefnogi’r economi lleol a gwella’r cysylltiadau trafnidiaeth a chyfathrebu 

• Byddwn yn cefnogi’r economi lleol drwy adeiladu cyfanswm o 15 unedau busnes newydd yn  
o Llangefni a  
o Chaergybi  

gan hefyd ymestyn Canolfan Fusnes Môn ym Mryn Cefni i bwrpas ehangu’r gofod ar gyfer 
busnesau lleol. 

• Byddwn yn cwblhau’r ffordd gyswllt yn Llangefni i alluogi gwell cyswllt rhwng yr A55 a 
Choleg Menai fydd o ganlyniad yn creu’r cyfle i weld datblygiadau sgiliau a hyfforddi pellach 
gan hefyd agor tir diwydiannol newydd. 

• Byddwn yn cwblhau’r gwaith o adfywio Neuadd y Farchnad yng Nghaergybi i bwrpas cartrefu 
busnesau lleol ag ail-leoli’r llyfrgell bresennol. 

ADDYSG A SGILIAU 

• Byddwn yn drafftio, ymgynghori ac yn mabwysiadu strategaeth moderneiddio ysgolion 
newydd fydd yn amlygu’r pwysigrwydd o ddatblygu amgylcheddau Dysgu newydd i bwrpas 
gwella’r ddarpariaeth a chodi safonau a chyrhaeddiad ein plant dros y blynyddoedd i ddod 
gyda’r ffocws cynnar ar ddatblygu’r model addysgol yn nalgylch Amlwch. 

• Byddwn yn gweithio ar gwblhau’r Ysgol newydd yn Niwbwrch – Ysgol Santes Dwynwen, fel ei 
fod yn adnodd cymunedol cynaliadwy i’r dyfodol 

• Byddwn yn gwneud penderfyniadau ar ddyfodol ysgolion cynradd Llangefni a’r cyffiniau gan 
sicrhau ein bod yn cyd-weithio gyda Llywodraeth Cymru i’w gwireddu a chychwyn ar y 
gwaith o adeiladu. 

• Byddwn hefyd yn penderfynu ar ddyfodol addysg yn ardal Seiriol drwy gysidro dyfodol 
ysgolion Llandegfan, Biwmares a Llangoed. 

• Byddwn yn parhau i anwytho Penaethiaid newydd y Sir (13) drwy gynnig cynhaliaeth a 
chefnogaeth reolaidd gan hefyd ddatblygu ein Penaethiaid dros dro (3) ac adnabod darpar 
benaethiaid i’r dyfodol a’u cefnogi hwy drwy gynnig profiadau a chyfleoedd datblygol. 

• Byddwn yn lansio rhaglen newydd Denu Talent Môn eleni fydd yn gyfle i 9/10 o bobl 16 oed 
neu drosodd i ymgymryd ȃ hyd at 12 wythnos o brofiad o weithio gyda’r Cyngor gyda chyflog 
dros gyfnod yr haf. Bydd hyn yn gyfle gwerthfawr i gael blas ar waith awdurdod lleol modern 
drwy ymgymryd â phrosiectau a thasgau penodol. 

IECHYD A LLES 

• Byddwn yn gweithio i gynyddu cyfranogiad ein trigolion (gyda phwyslais ar ein hifanc) mewn 
chwaraeon a gweithgareddau hamdden. 

• Byddwn yn cyd-weithio ag eraill ac yn defnyddio arian cyfalaf er mwyn sefydlu cae 3G cyntaf 
yr Ynys ym Mhlas Arthur, Llangefni gan hefyd fuddsoddi mewn offer ffitrwydd newydd yng 
Nghanolfan Hamdden Caergybi. 

• Byddwn yn gweithio ag eraill i ddod a 75 o dai gwag yn ôl i ddefnydd a chynyddu’r niferoedd 
o dai fforddiadwy sydd yn cael ei adeiladu 
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AMCAN 2 - CEFNOGI OEDOLION A THEULUOEDD BREGUS ER MWYN EU CADW’N DDIOGEL, YN 
IACH AC MOR ANNIBYNNOL Â PHOSIBL 

CEFNOGAETH AR GYFER OEDOLION HYN A BREGUS 

• Byddwn yn cwblhau’r datblygiad o’r tŷ gofal ychwanegol yn Llangefni - Hafan Cefni, fydd yn 
galluogi 63 person i fyw’n annibynnol mewn amgylchedd cefnogol 

• Byddwn yn cychwyn y gwaith paratoi o gynllunio ar gyfer tŷ gofal ychwanegol yn ardal Seiriol 
– Biwmares 

• Byddwn yn cyd-weithio gyda’r Bwrdd Iechyd yng Ngharreglwyd i ddarparu gofal dementia 
gwell gyda’r nod o atal trosglwyddiadau dianghenraid i leoliadau gofal amgen ac anaddas 
e.e. ysbytai neu ofal preswyl all-sirol 

• Byddwn yn cwblhau’r gwaith mewn partneriaeth ȃ’r Bwrdd Iechyd o ail-dendro’r cytundeb 
gofal cartref i leoliadau llai fel bod y ddarpariaeth yn well. 

• Cynyddu’r niferoedd o hybiau cymunedol ar draws yr Ynys mewn ardaloedd tebyg i -  
o Amlwch 
o Llangefni 
o Cemaes 
o Porthaethwy 
o Niwbwrch a  
o Benllech  

fydd yn helpu’r agenda ataliol ac yn cadw unigolion yn actif ac yn brysur o fewn eu 
cymunedau. 

• Adolygu a newid trefniadau gofal dydd sydd yn cael ei ddarparu gan y Cyngor a gan 
ddarparwyr eraill fel bod mwy o ffocws yn cael ei roi ar gyflawni dyheadau personol. 

• Cwblhau’r datblygiad yn Llawr y Dref, Llangefni fydd yn rhoi’r cyfle i’r rhai hynny sydd gydag 
anawsterau dysgu i symud i fflatiau dros dro er mwyn cael eu hasesu, cefnogi a’u paratoi i 
fyw’n annibynnol. 

  CEFNOGAETH AR GYFER TEULUOEDD A PHLANT 

• Byddwn yn edrych ar ffyrdd o gryfhau ein gwasanaethau ataliol a llesiant i blant, phobl ifanc 
a’r rhai bregus o fewn ein cymdeithas, gyda’r nod o gynyddu gwytnwch unigolion, teuluoedd 
a chymunedau. 

• Byddwn yn cyd-weithio ag eraill i godi oddeutu 60 o dai cymdeithasol newydd ar yr Ynys 
eleni yn yr ardaloedd a ganlyn –  

o Llanddeusant 
o Cemaes 
o Caergybi 
o Dwyran 
o Penysarn 
o Niwbwrch 

• Byddwn yn parhau gyda’r gwaith o hyrwyddo Teulu Môn fel bod gan holl deuluoedd yr Ynys 
fan penodol i gael mynediad at wybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn ymwneud â phlant, a 
theuluoedd sydd â phlant, rhwng 0-25 oed. 

• Byddwn yn parhau i ddiogelu plant a phobl ifanc yr Ynys. 
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• Byddwn yn treialu lleoliadau ehangach i rai o’n plant mewn gofal drwy un ai gynnig mwy o 
wasanaethau, cynyddu’r lleoliadau gofal maeth neu ddarparu gofal mewn ffordd wahanol 
(amgen). 

AMCAN 3 – GWEITHIO GYDA’N CYMUNEDAU ER MWYN SICRHAU EU BOD YN GALLU YMDOPI’N 
EFFEITHIOL Ȃ NEWID A DATBLYGIADAU TRA’N GWARCHOD EIN HAMGYLCHEDD NATURIOL 

DATBLYGU A HYRWYDDO 

Byddwn yn -  

• Gwireddu’n cynllun rheoli cyrchfan drwy ganolbwyntio’n bennaf ar farchnata’r Ynys mewn 
cydweithrediad ag ymgyrch blynyddol Croeso Cymru - ‘Year of the Sea’ 

• Croesawu 52 o longau mordeithio a dros 32,000 o ymwelwyr i Gaergybi gan ysgogi’r 
ymwelwyr i ymweld â chyrchfannau twristiaeth lleol i dderbyn croeso cynhenid Cymreig 

• parhau gyda’n bwriad a’n cyflawniad o sicrhau bod dros 70% o’n gwastraff teuluol yn cael ei 
ailgylchu gan hefyd atal gwastraff aiff i bwrpas tirlenwi 

• buddsoddi £250,000 mewn nifer o brosiectau effeithlonrwydd ynni ar draws stad y Cyngor 
gan ganolbwyntio ar ein hysgolion / canolfannau hamdden. 

• ogystal yn cwblhau gwaith o ymchwilio i’r meysydd hynny o’r stad ac yn paratoi cynllun ar 
gyfer y blynyddoedd sydd i ddod lle bydd buddsoddiad pellach yn medru creu mwy o 
arbedion effeithlonrwydd ynni. 

• Cydlynu’r rhaglen Ynys Ynni i liniaru effeithiau, a gwella’r buddion a geir yn sgil prosiectau 
ynni mawr.     

• sicrhau bod y Cyngor Sir yn dylanwadu ar brosesau DCO a Chynllunio Pŵer Niwclear Horizon 
a’r Grid Cenedlaethol 

• canolbwyntio ar ddatblygu cynlluniau atal llifogydd ym  
o Mhentraeth 
o Biwmares a  
o Bodffordd  

eleni ac yn ymchwilio i opsiynau ar gyfer ceisiadau am gyllid i gynlluniau ym Mhorthaethwy a 
Llanfairpwll yn 2019/20 (i bwrpas eu gwarchod i’r dyfodol o effeithiau amgylcheddol 
amrywiol) 

 

TRAWSNEWID 

• parhau i gyd-weithio gyda’n cymunedau i gynllunio lle gyda’r bwriad o’i harfogi i gymryd 
mwy o gyfrifoldeb a pherchnogaeth dros eu cymunedau eu hunain 

• cyd-weithio gyda Chyngor Tref Biwmares i allanoli rheolaeth o’r Carchar a’r Llys i bwrpas 
cynnal yr atyniad twristiaeth hanesyddol yn y dref i’r dyfodol. 

• peilota estyniad o’n cynnig Cyswllt Môn allan yn y gymuned mewn llyfrgelloedd i bwrpas 
hyrwyddo mynediad i wybodaeth, cyngor a chefnogaeth yn fwy eang 

• ysgogi ac yn cefnogi’r gwasanaethau Gwarchod y Cyhoedd a Hamdden i bwrpas cynyddu’r 
defnydd  o Gymraeg ymysg ein gweithlu drwy gyd-weithio’n ddwys ac yn rhagweithiol ar 
ymyraethau llwyddiannus.   

• ail-lunio’n gwefan corfforaethol i’w wneud yn haws i drigolion yr Ynys fedru derbyn / chwilio 
a chyfleu gwybodaeth angenrheidiol mewn ffordd ystyrlon newydd. 
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I gael mwy o wybodaeth am unrhyw beth yn y ddogfen hon neu i wneud unrhyw sylwadau, 
cysylltwch os gwelwch yn dda gyda: 

 

Gwasanaeth Adnoddau Dynol & Thrawsnewid 

Cyngor Sir Ynys Môn 

Swyddfeydd y Cyngor 

Llangefni Ynys Môn 

LL77 7TW 

Ffôn - 01248 752111 

Ebost :–  

CarysEdwards@ynysmon.gov.uk   

GethinMorgan@ynysmon.gov.uk 

 

Mae'r ddogfen hon ar gael ar dâp, mewn braille ac ar y wefan y Cyngor: 

www.ynysmon.gov.uk/cynlluncorfforaethol 

 

Gallwch gael mwy o wybodaeth hefyd fel a ganlyn: 

Gellir gweld polisïau, cynlluniau a strategaethau a gyhoeddir gan y Cyngor www.ynysmon.gov.uk 

 

Mae’r Adroddiad Gwella Blynyddol ar gael ar wefan y Cyngor trwy glicio ar y ddolen a ganlyn:  

www.ynysmon.gov.uk 

 

Mae Adroddiadau Archwilio ac Arolygu a gynhyrchwyd gan Rheoleiddwyr y Cyngor ar gael ar eu 
gwefannau unigol fel a ganlyn: 

• Swyddfa Archwilio Cymru: 

 www.wao.gov.uk  

• Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru:  

www.cssiw.org.uk  

• Estyn: 

 www.estyn.gov.uk  
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