
 

 

 

Cyfarfod Fforwm Cyswllt 
Cynghorau Tref a Chymuned 

 
 

Town and Community Councils 
Liaison Forum Meeting 
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Rhaglen 
 

Agenda 

1.  Croeso ac Ymddiheuriadau 
 

1.  Welcome and Apologies 

2.  Cofnodion 
 
Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 10 Mai 2018 – ynghlwm. 
 
 

2.  Minutes 
 
Confirmation of the minutes of the 
meeting held on 10 May 2018 – 
attached. 
 

3.  Cynllunio Lle 
 
Cyflwyno, er gwybodaeth, gofnodion y 
gweithdy a gynhaliwyd ar 5 Gorffennaf 
2018 - ynghlwm. 

3.  Place Shaping 
 
To submit, for information, the minutes 
of the workshop held on 5 July 2018 – 
attached. 
 

4.  Prosiect Pentrefi Carbon Isel 
 
Trosolwg o’r prosiect uchod sy’n cael ei 
redeg gan y Bartneriaeth BRO. 
 

4.  Low Carbon Village Project 
 
An overview of the above project which 
is managed by the BRO Partnership. 
 

5.  Gofalwyr Ynys Môn 
 
Cyflwyniad gan Llinos Roberts, 
Gwasanaeth Cynnal Gofalwyr, ar rôl 
gofalwyr a’u hanghenion o fewn y 
gymuned. 
 

5.  Anglesey Carers   
 
Presentation from Llinos Roberts, 
Carers Outreach Service, on the role of 
carers and their needs within the 
community. 

6.  Gwasanaethau Plant y Cyngor Sir 
 
 
Trosolwg o waith y gwasanaeth. 
 

6.  Children’s Services within the 
County Council 
 
An overview of the work of the service. 
 

 



 

 

7.  Fforwm Sgriwtini 
 
Diweddariad ar siwrnai wella sgriwtini. 

7.  Scrutiny Forum 
 
Update on the scrutiny improvement 
journey. 
 

8.  Unrhyw fater arall 8.  Any other business 
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Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned 
 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar nos Iau, 10 Mai 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 Ann Kennedy   Caergybi 
Cyng Eurfryn G Davies  Cwm Cadnant 
Geraint Parry (Clerc)  Llanddona & Llangoed 
Cyng Gareth Cemlyn Jones Llanfairpwll 
Cyng Einion Williams  Llanfihangel Ysgeifiog 
Cyng Dylan Rees   Llangefni 
Cyng Margaret Thomas  Llangefni 
Rhys Parry (Clerc)   Llangefni 
Cyng Eric Wyn Jones  Llanidan / Cyngor Sir Ynys Môn 
Eifion H Jones (Clerc)  Pentraeth 
Cyng Geraint Bebb   Porthaethwy 
Cyng Ella Fisk   Porthaethwy 
Cyng Bill Rowlands   Trearddur 
Cyng Enid Jones   Trewalchmai 
Margaret Price (Clerc)  Trewalchmai 
 
Cyngor Sir Ynys Môn 
 
Cyng Llinos Medi   Arweinydd y Cyngor (Cadeirydd) 
Cyng John Griffith   Deilydd Portffolio Cyllid 
Cyng Carwyn Jones   Deilydd Portffolio Datblygiadau Mawr a Datblygu’r
     Economi  
Cyng Dafydd Rhys Thomas Deilydd Portffolio Corfforaethol 
Annwen Morgan Prif Weithredwr Cynorthwyol – Gwella 

Partneriaethau, Cymunedau a Gwasanaethau 
Huw Jones    Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 
Rhian Wyn Jones   Swyddog Polisi 
 
Hefyd yn bresennol (ar gyfer eitem 5 yn unig) 
 
Susan Roberts   Adran Gwaith a Phensiynau 
Lisa Hussey    Adran Gwaith a Phensiynau 
Denise Williams   Adran Gwaith a Phensiynau 
 
Mae’r cofnodion hyn yn dilyn trefn y rhaglen a gylchredwyd ond dylid nodi y 
cychwynwyd y cyfarfod gydag eitem 5 – Credyd Cynhwysol. 
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1. Croeso ac Ymddiheuriadau 
 

Cyflwynwyd ymddiheuriadau gan: 
 

Cyng Delyth Owen – Cyngor Cymuned Llanfaelog 
Gwenda Parry (Clerc) – Cyngor Cymuned y Fali 
Cyngor Cymuned Tref Alaw 
Jackie Lewis – Menter Môn 

 
2. Cofnodion 
 
2.1 Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Tachwedd 2017 fel 

rhai cywir. 
 

Materion yn codi: 
 
(a) Toiledau Cyhoeddus – Y Dreth Fusnes 
 

Cyfeiriodd y Prif Weithredwr Cynorthwyol at sylwadau Cyngor Cymuned 
Llanbadrig y dylid sicrhau bod y telerau yr un fath i bawb o ran talu’r Dreth 
Gyngor yn dilyn trosglwyddo toiledau cyhoeddus.  Eglurodd ei bod wedi trafod 
y mater gyda’r gwasanaethau perthnasol ac wedi ymateb i Lanbadrig fel a 
ganlyn: 

 
Mae wyth o doiledau wedi’u trosglwyddo hyd yn hyn, gan gynnwys dau doiled 
a drosglwyddwyd i Gyngor Cymuned Llanbadrig rai blynyddoedd yn ôl.  
Deallir bod y pum toiled a drosglwyddwyd yn fwy diweddar yn derbyn 
rhyddhad busnesau bychan.  Dylid nodi y daw y rhyddhad busnesau bychan o 
dan gynllun Llywodraeth Cymru, yn hytrach na’r Cyngor Sir, a hynny i bobl 
neu fusnesau preifat.  Fel Cyngor Cymuned, ni all Llanbadrig hawlio rhyddhad 
i’r dreth o dan y cynllun hwn.    

  
Fodd bynnag, roedd y cytundeb i drosglwyddo’r toiledau i Gyngor Cymuned 
Llanbadrig yn cynnwys taliad penodol o gyllideb cyfalaf a oedd ar gael i’r 
Cyngor Sir ar y pryd.  O ganlyniad i’r gwahaniaeth o ran y telerau a gytunwyd, 
dylid glynu at y cytundeb gwreiddiol.   

 
 
Cyfeiriodd y Cyng Bill Rowlands at y defnydd uchel a wnaed o’r toiledau gan 
dwristiaid yn Nhrearddur, gan nodi y dylid edrych ar neilltuo arian o’r gyllideb 
ar gyfer twristiaeth.  Cytunwyd y dylid trafod y mater yn uniongyrchol gyda’r 
gwasanaeth perthnasol a gofynnwyd i’r Cyng Rowlands anfon neges at 
Annwen Morgan yn y lle cyntaf. 
 
Mewn ymateb i gwestiwn pellach ynghylch yr opsiwn i beidio disgwyl i 
gynghorau dalu’r dreth, pwysleisiodd yr Arweinydd bod pob sefyllfa’n wahanol 
ac, oherwydd hyn, y dylai cymunedau drafod pob achos yn unigol gyda’r 
Cyngor Sir. 
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(b) Cyfyngu cyflymder traffig y tu allan i ysgolion i 20 MYA 
 

Cyflwynwyd cais gan Gyngor Tref Llangefni i gyfyngu cyflymder traffig i 20 
mya y tu allan i Ysgol Gyfun Llangefni, Ysgol y Graig ac Ysgol Bodffordd. 
Rhoddir isod amlinelliad o’r ymateb a roddwyd gan y Prif Weithredwr 
Cynorthwyol ac a dderbyniwyd gan y Cyngor Tref: 

 
Yn syml, mae'r mesurau tawelu traffic wedi profi’n llawer mwy effeithiol nag 
arwyddion 20mya. 

 
Ysgol Gyfun Llangefni - Bu tair damwain dros y 5 mlynedd diwethaf ond, yn 
ôl adroddiadau’r Heddlu, nid oedd y ffordd yn ffactor ac nid oedd awgrym bod 
cerbydau’n goryrru neu’n cael eu gyrru’n ddiofal.  Cynhaliwyd arolwg 
cyflymder ar y B5019 ger Nant Terrace, dros 14 diwrnod a’r cyflymder 
cyfartalog oedd 24 mya, yn gostwng i 20 mya a 21 mya yn ystod yr 
amseroedd y mae disgyblion yn cyrraedd a gadael yr ysgol.  Yn unol â 
chanllawiau cenedlaethol, ni ddylid cyflwyno gwaharddiad cyflymder o 20mya 
os yw'r cyflymder eisoes ar y lefel yna, nac ychwaith os oes gan y ffordd 
statws a swyddogaeth strategol, fel hon. 

 

Yn dilyn cwyn fod disgyblion yn rhuthro allan o lwybr Penrallt i’r B5109 fe  
gyflwynwyd ‘visirails’ ar dir Coleg Menai gyda’u cydweithrediad parod, sydd yn 
cael ei werthfawrogi’n fawr - deallir fod y ‘visirails’ yma yn helpu’r sefyllfa. 

 
Ysgol y Graig - Gosodwyd croesfan ‘toucan’ ar y ffordd y tu allan i Ysgol y 
Graig, sydd wedi cael ei chodi ar dwmpath tawelu traffic uchaf Ynys Môn - 
nodwedd tawelu traffic arbennig o effeithiol ac mae cyflymder cerbydau yn isel 
iawn drosto.  Mae astudiaethau yn dangos fod mwyafrif traffig Coleg Menai 
rŵan yn defnyddio Lôn Gyswllt Llangefni ac felly llai o lif traffig heibio’r Ysgol 
ers agor y ffordd newydd.  Y broblem y tu allan i Ysgol y Graig yw fod nifer o 
rieni’n cyrraedd mewn ceir ac nad oes digon o lefydd parcio ar gyfer y galw, 
felly byddai’n bwysig ceisio delio hefo hyn o fewn unrhyw gynlluniau ymestyn 
y safle. 

 
Cyffredinol - Mae gan y Cyngor bolisi o gyflwyno arwyddion cynghorol 
20mya y tu allan i ysgolion lle mae yna fesurau tawelu traffig, a hynny lle mae 
yna dai, cae chwarae a siop, yn ogystal ag ysgol, er mwyn cyfiawnhau arwydd 
20 mya.   Fel arall, y tueddiad fyddai i yrrwyr anwybyddu’r arwydd, gan y 
byddai’n amherthnasol  y tu allan i oriau’r ysgol, ar benwythnosau a gwyliau.    

  

Cyfeiriodd y Cyng J E Lewis at y llif traffig trwm (loriau HGV ac ati) y tu allan i 
Ysgol Bodffordd a gofynnodd os oedd modd cynnal arolwg yma.    
 
Ymatebodd y Prif Weithredwr Cynorthwyol y byddai’n gofyn i’r 
Gwasanaeth Priffyrdd asesu’r sefyllfa.  
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 (c) Siarter Cymuned ar y Cyd 
 

Eglurodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd bod y Siarter yn bodoli 
ers 2013 a’i fod bellach wedi’i ddiweddaru, mewn ymgynghoriad gydag Un 
Llais Cymru, er mwyn gwell adlewyrchu’r sefyllfa gyfredol.      Nodwyd mai 
mân-newidiadau a wnaed yn bennaf i’r Siarter ond cyfeiriwyd yn benodol at y 
canlynol: 

 
Rhif 5 – Gwybodaeth a Chyfathrebu 

 
Mewn ymateb i sylwadau a wnaed yn flaenorol yn y fforwm, mae’r fersiwn 
ddiwygiedig yn cynnwys yr isod: 

 

 
Fe ddarparwyd pro-forma i’w llenwi gan y rhai hynny a oedd yn bresennol ac 
yn dymuno derbyn gohebiaeth yn uniongyrchol. 

 
Rhif 7 - Cynllunio’r Defnydd o Dir 

 
Nodwyd y bwriad i leihau’r defnydd o waith papur yn y maes cynllunio, a 
hynny trwy gyflwyno’r Porth Cynllunio ym mis Gorffennaf 2018.  Gofynnwyd 
am sicrwydd y byddai’r Porth yn fyw ym mis Gorffennaf, gan mai’r dyddiad a 
roddwyd yng nghyfarfod diwethaf Un Llais Cymru oedd Ebrill 2018.  
Cadarnhaodd yr Arweinydd mai Gorffennaf 2018 oedd y dyddiad cychwyn ar 
hyn o bryd ond, os cyfyd unrhyw gymhlethdodau, byddai rhaid ymestyn yr 
amserlen er mwyn ymdrîn â hwy.     

 
Nodwyd y byddai’r Porth Cynllunio yn rhan o ‘Map Môn’, sydd ar gael yn 
barod ar wefan y Cyngor.  Awgrymwyd y dylai’r cynghorau gael golwg ar Map 
Môn er mwyn ymgyfarwyddo â’r adnodd hwn yn y cyfamser. 

 
Amseroedd cychwyn cyfarfodydd y Fforwm - Cyfeiriodd Pennaeth y 
Gwasanaethau Democrataidd hefyd at amser cychwyn cyfarfodydd y Fforwm, 
a gofynnodd a oedd gan unrhyw un sylw.  Cafwyd consensws y dylid glynu at 
gychwyn am 7 yh. 

 
 
 

Cyngor Sir Ynys Môn Cynghorau Tref a Chymuned 

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. 
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Cyfeiriodd y Cyng J E Lewis at Siarter Gofal Cwsmer y Cyngor (tud 4), a 
gofynnodd os oedd y Cyngor wedi derbyn cwynion gan gynghorau o ran yr 
amser a gymerir i ateb gohebiaeth.  Ymatebodd yr Arweinydd nad oedd y 
wybodaeth ganddi i law ond anogodd pawb sydd ag enghreifftiau penodol i roi 
gwybod i’r Cyngor.   

 
Cytunwyd:  

 
i dderbyn y Siarter Cymuned ar y Cyd fel fframwaith ymarferol sy’n 
adlewyrchu’r berthynas rhwng y Cyngor Sir a’r cynghorau tref a 
chymuned.  

 
y dylid adolygu ac, os angen, diweddaru cynnwys y Siarter yn flynyddol, 
a hynny er mwyn cadw’r Siarter mor gyfredol â phosibl.   

 
y dylid trefnu cyflwyniad ar y Porth Cynllunio / Map Môn i’r Fforwm hwn 
maes o law.  

 
2.2 Sesiynau Briffio 
 

Cadarnhawyd cofnodion y sesiynau briffio a gynhaliwyd ar 25 Ionawr a 26 
Ebrill 2018 fel rhai cywir. 

 
3. Grŵp Rhanddeiliaid 
 

Nodwyd, er gwybodaeth, gofnodion y cyfarfod o’r Grŵp Rhanddeiliaid a 
gynhaliwyd ar 11 Ionawr 2018. 

 
4. Cynllunio Lle 
 
4.1 Nodwyd, er gwybodaeth, gofnodion y gweithdai Cynllunio Lle a gynhaliwyd ar 

22 Chwefror a 12 Ebrill 2018.  Fel diweddariad, esboniodd y Prif Weithredwr 
Cynorthwyol y bwriedir cynnal cyfarfodydd cychwynnol yn Nhwrcelyn ac yn 
Llifon yn ystod mis Mai, gyda chyfarfodydd Canolbarth Môn a Bro Rhosyr i’w 
cynnal ym mis Mehefin.  Nodwyd hefyd bod Aethwy yn trefnu eu cyfarfod eu 
hunain. 

 
4.2 Nodwyd y bwriedir cynnal gweithdy pellach ar nos Iau, 5 Gorffennaf am 7 

yh. 
 
5. Credyd Cynhwysol 
 

Cafwyd cyflwyniad gan Susan Roberts, Rheolwr Partneriaeth – Ynys Môn, 
Adran Gwaith a Phensiynau, er mwyn codi ymwybyddiaeth am y Credyd 
Cynhwysol a fyddai’n cael ei gyflwyno ym Môn ar 5 Rhagfyr 2018. 

 
Pwrpas y drefn newydd yw symleiddio’r system fudd-daliadau presennol 
gydag un budd-dal ac un lle i’w hawlio.  Mae hefyd yn aros gyda’r hawlydd yn 



 

6 
 

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

y gwaith a thu allan i’r gwaith yn hytrach na budd-daliadau gwahanol ar gyfer 
y rhai sydd mewn neu allan o waith. 
 
Cafwyd amlinelliad o’r canlynol: 

 

 Cefnogaeth i hawlwyr sydd ag anghenion cymhleth 

 Cefnogaeth ddigidol â chymorth 

 Cymorth cyllidebu personol 

 Trefniadau talu amgen a thalu ymlaen llaw 
 

Cyfeiriwyd at y materion isod fel rhan o’r drafodaeth ddilynol: 
 

 Pryder o ran yr amseru ar gyfer cychwyn y drefn newydd, hy mor agos at y 
Nadolig, a’r posibilrwydd y byddai rhai yn gorfod aros hyd at 6 wythnos i’r 
trosglwyddiad gymryd lle – eglurwyd bod yna broses mewn lle ar gyfer 
gwneud taliadau ymlaen llaw, petai angen. 

 

 Yr angen am restr wirio er mwyn galluogi hawlwyr i sicrhau bod yr holl 
wybodaeth ganddynt cyn cychwyn hawlio ar-lein – eglurwyd y byddai 
modd llenwi unrhyw fylchau yn y cyfweliad dilynol. 

 

 Pryder nad oes gan bawb fynediad at y we – eglurwyd bod yr Adran 
Gwaith a Phensiynau wedi gweithio gyda’r Cyngor i sicrhau bod 
cyfrifiaduron ar gael o fewn cymunedau, ee llyfrgelloedd.  Hefyd, bydd 
cefnogaeth ar gael yn y Canolfannau Gwaith, yn ogystal â Chanolfan 
Gynghori Ynys Môn, Canolfan J E O’Toole ayyb. 

 
I gloi, dywedodd Susan Roberts ei bod hi, ynghyd ag Arweinwyr Tîm Anogwyr 
Gwaith Ynys Môn, ar gael i ddarparu rhagor o wybodaeth neu drafod unrhyw 
bryderon - manylion cyswllt ar gael yn y cyflwyniad PowerPoint. 

 
Cytunwyd y dylid cylchredeg y cyflwyniad PowerPoint i glercod yr holl 
gynghorau tref a chymuned. 

 
6. Adolygiad o’r Sector Cynghorau Cymuned a Thref (Llywodraeth Cymru) 
 

Cyfeiriodd Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd at y Panel Adolygu 
Annibynnol a sefydlwyd gan Lywodraeth Cymru i ystyried rôl cynghorau tref a 
chymuned yn y dyfodol.  Eglurodd bod y Panel wedi gwahodd pob cyngor tref 
a chymuned i agor eu drysau a chynnal digwyddiadau ‘galw heibio’ i gasglu 
sylwadau gan eu cymunedau ar ddydd Iau, 24 Mai.    

 
Bu Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yn bresennol mewn gweithdy i 
gynghorau sir a gynhaliwyd yn Llandudno’n ddiweddar.  Eglurodd mai’r 
themâu mwyaf cyffredin yn y gweithdy oedd diffyg capasiti, maint y cynghorau 
a phroblemau denu clercod a chynghorwyr. 
 
Anogwyd pawb i ymateb i’r cais am dystiolaeth. 
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7. Ffioedd Claddu Plant 
 

Eglurwyd bod dileu ffioedd am gladdu plant bellach yn weithredol trwy Gymru, 
gyda Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth wedi’i arwyddo gan Lywodraeth 
Cymru, Cymdeithas Llywodraeth Leol Cymru ac Un Llais Cymru.  Mae 28 o 
gynghorau yn gyfrifol am fynwentydd ym Môn.  Anfonwyd cais i’r 28 cyngor 
fabwysiadu’r Memorandwm ac roedd 16 ohonynt wedi cadarnhau hynny hyd 
at 10 Mai.  Unwaith y bydd pawb wedi ymateb, bwriedir anfon yr ymatebion 
ymlaen i Lywodraeth Cymru fel tystiolaeth bod y drefn yn cael ei gweithredu. 

  
Gofynnwyd am ymateb cyn gynted ag y bo modd gan y cynghorau a oedd 
heb wneud hynny eto. 

 
8. Eitem er gwybodaeth – Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth 

Ariannol 
 

Darparwyd dolen at Adroddiad Blynyddol y Panel ar gyfer 2018/19.  Nodwyd y 
dylai clerc pob cyngor fod wedi derbyn y ddolen yn uniongyrchol ac fe 
gyfeiriwyd yn benodol at y taliadau i gynghorwyr tref a chymuned (Rhan 13).   

 
Mynegwyd pryder am y baich ychwanegol ar glercod y cynghorau o ran 
gweithredu’r taliadau treth.  Awgrymwyd y dylid codi unrhyw bryderon gyda’r 
Panel Annibynnol yn uniongyrchol fel rhan o’u proses ymgynghori blynyddol. 

 
9. Unrhyw fater arall – dim. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 8.25 yh. 
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Cynllunio Lle 
 

Cofnodion y gweithdy i Gynghorau Tref a Chymuned 
a gynhaliwyd ar nos Iau, 5 Gorffennaf 2018 am 7.00 yh 

 
Presennol: 
 
Cynghorau Tref a Chymuned 
Cyng Gordon Warren  Amlwch 
Cyng J E Lewis   Bodffordd / Llangefni 
Cyng Brian Potter   Llanbadrig 
Cyng Peter Day   Llanfair Mathafarn Eithaf 
Cyng Einion Williams  Llanfihangel Ysgeifiog 
Cyng Margaret Thomas  Llangefni 
Rhys Parry (Clerc)   Llangefni / Tref Alaw 
Cyng Bethan Lloyd Jukes  Llannerchymedd (a swyddog Medrwn Môn) 
Eifion H Jones (Clerc)  Pentraeth 
Cyng Ella Fisk   Porthaethwy 
Cyng Eryl Mair Lewis  Porthaethwy 
Cyng Bill Rowlands   Trearddur 
Cyng Catherine Lloyd  Trewalchmai 
 
Cyngor Sir Ynys Môn 
Cyng Ieuan Williams  Dirprwy Arweinydd 
Cyng Bob Parry OBE  Canolbarth Môn 
Annwen Morgan Prif Weithredwr Cynorthwyol – Gwella 

Partneriaethau, Cymunedau a Gwasanaethau 
Dewi Lloyd Rheolwr Adfywio 
Fôn Roberts    Pennaeth Gwasanaeth Plant a Theuluoedd 
Ceri Jones    Gwasanaeth Plant a Theuluoedd 
Karen Roberts   Gwasanaeth Tai 
Rhian Wyn Jones   Swyddog Polisi 
 
Hefyd yn bresennol: 
Awen Dodd    Cyngor Ieuenctid (Medrwn Môn) 
Lyndsey Williams   Medrwn Môn 
 
 
1. Ymddiheuriadau 
 

Cyflwynwyd ymddiheuriadau gan y canlynol: 
 
 Cyng Llinos Medi – Arweinydd y Cyngor Sir 
  

Cyng Stan Zalot – Biwmares. 
Cyng Eurfryn Davies – Cwm Cadnant. 
Cyng Mavis Swaine-Williams, Gwenda Owen (Clerc) – Y Fali. 
Cyngor Sir Ynys Môn - Cyng Aled Morris Jones, Meirion Jones, Robin 
Williams. 
Menter Môn – Jackie Lewis. 
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2. Cofnodion 
 

Cadarnhawyd cofnodion y gweithdy a gynhaliwyd ar 12 Ebrill 2018 fel rhai 
cywir. 

 
3. Trosolwg Byr 
 

Cafwyd trosolwg byr gan Annwen Morgan, yn crynhoi’r sefyllfa bresennol ac 
yn nodi’r bwriad i gychwyn trafodaethau ym mhob un o’r rhanbarthau 
etholiadol o fewn 12 mis.   

 
4. Cynllun Adfywio Amlwch a Gogledd Môn 
 

Cafwyd cyflwyniad gan Dewi Lloyd, Rheolwr Adfywio, ar ddatblygu Cynllun 
Adfywio ar gyfer Amlwch a Gogledd Ynys Môn. 

 
Eglurwyd mai’r prif resymau dros greu Cynllun Adfywio i’r ardal hon yn 
benodol oedd: 

 

 Colli diwydiant 

 Dadgomisiynu Wylfa 

 ‘Rhesymoli’ cyfleusterau cyhoeddus a phreifat 

 Anghenion gwledig 

 Diffyg buddsoddiadau newydd  

 Effeithiau Wylfa Newydd, ynghyd â chyfleoedd (rhan o Ganllawiau 
Cynllunio Atodol) 

 Bydd Cynllun o gymorth i ddenu cyllid  
 

Nodwyd bod ymgynghoriad cyhoeddus yn digwydd ar hyn o bryd, a hynny er 
mwyn adnabod cryfderau, gwendidau, cyfleoedd a bygythiadau lleol; nodi 
blaenoraethau, anghenion a dyheadau lleol a helpu creu perchnogaeth lleol 
o’r Cynllun Adfywio 

 
Nodwyd bod llawer o’r ymatebion hyd yma wedi dod o ardal Amlwch a bod 
angen mwy o sylwadau o gymunedau ehangach Gogledd yr Ynys.  Y bwriad 
oedd targedu’r ardaloedd yma yn fuan.   
 
Pwysleisiwyd nad oedd y gwaith yma’n digwydd ar wahân i’r broses Cynllunio 
Lle sy’n cael ei weithredu gan Medrwn Môn ond, yn hytrach bod y ddwy 
broses yn plethu i mewn i’w gilydd. 

 
Dyddiad cau’r ymgynghoriad oedd 16 Gorffennaf.     

 
Nodwyd y pwyntiau isod mewn ymateb i gwestiynau o’r llawr: 

 

 Bod dyddiad cwblhau’r Cynllun Adfywio’n ddibynnol ar yr ymateb a geir i’r 
ymgynghoriad ond yn debygol o fod cyn diwedd y flwyddyn galendr hon. 
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 Bod angen adborth digonol gan bobl ifanc ac y dylid ymestyn yr amserlen, 
os angen, er mwyn sichrau hynny 

 
5. Adborth 
 

Cafwyd diweddariad gan Lyndsey Williams, Medrwn Môn, ar y canlynol: 
 
5.1 Llifon 
 

Cynhaliwyd y cyfarfod cyntaf ddiwedd Mai, gyda chynrychiolwyr o’r cynghorau 
cymuned, hybiau cymunedol â’r panel dinasyddion yn bresennol.  Rhoddwyd 
rhestr o weithgareddau arfaethedig at ei gilydd a’r bwriad yw cynnal ail 
gyfarfod ar 24 Gorffennaf. 

 
5.2 Twrcelyn 
 

Cynhaliwyd dau gyfarfod hyd yn hyn, gyda dros 20 yn bresennol yn y cyfarfod 
cyntaf a thros 25 yn bresennol yn yr ail gyfarfod.  Roedd y mynychwyr yn 
cynnwys cynrychiolaeth o bob cyngor yn yr ardal, ynghyd â grwpiau 
cymunedol a phentrefwyr.  Cafodd mynychwyr gyfle i brofi deunyddiau 
ymgysylltu Medrwn Môn.  Bwriedir defnyddio siop wag yn Amlwch am gyfnod 
byr, lle bydd y deunyddiau ymgysylltu ar gael i bobl sy’n mynd heibio.  Roedd 
bwriad gweithio gyda phobl ifanc yr ardal yr wythnos nesaf.  Ar ben hyn, bydd 
swyddogion Medrwn Môn yn ymweld a’r pentrefi yn y ward hefyd.    

 
Bydd y gwaith mapio’n parhau tan fis Medi, pryd y bwriedir mynd â’r 
canlyniadau yn ôl i’r grŵp er mwyn penderfynu blaenoriaethau tymor byr a 
thymor canolig, gan sicrhau eu bod yn gyson â blaenoriaethau’r Cynllun 
Adfywio. 

 
6. Cytuno’r camau nesaf 
 
6.1 Aethwy 
 

Cafwyd diweddariad gan Gyngor Tref Porthaethwy, yn nodi nad oedd Aethwy 
wedi cyfarfod eto ond eu bod newydd dderbyn enwebiad gan Gyngor 
Cymuned Llanfairpwll ac felly nawr mewn sefyllfa i symud ymlaen i drefnu 
cyfarfod cychwynnol.  Gofynnwyd a oedd modd cynnwys Cwm Cadnant yn y 
trafodaethau.  Cafwyd cyngor gan Annwen Morgan y dylid glynu at y 
rhanbarthau etholiadau unigol i gychwyn ac, unwaith y bydd trefniadau wedi’u 
sefydlu’n ddigonol, bydd modd ystyried gweithio ar draws ffiniau. 

 
6.2 Canolbarth Môn 
 

Cytunwyd y dylid rhannu gwybodaeth ym mis Gorffennaf a threfnu cyfarfod 
ym mis Medi. 
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6.3 Rhosyr 
 

Nodwyd y bwriad i ddilyn amserlen debyg i amserlen Canolbarth Môn. 
 
6.4 Cefnogaeth ac Amserlen 
 

Nodwyd bod saith aelod o staff Medrwn Môn ar gael i gynorthwyo cymunedau 
gyda’r gwaith cychwynnol ac y byddai swyddogion y Cyngor Sir yn cael 
gwahoddiad i fynychu cyfarfodydd fel mae’r broses yn datblygu. 

 
Cytunwyd y dylid cynnal gweithdy pellach cyn y Nadolig (Tachwedd/Rhagfyr) 
er mwyn cael diweddariad pellach ac y dylid cychwyn gweithio ar weddill y 
rhanbarthau etholiadol ar ôl y Nadolig, hy: 

 
Aethwy 
Lligwy 
Ynys Gybi / Cybi 
Talybolion 
Bro Aberffraw 

 
 
 
Daeth y gweithdy i ben am 7.30 yh 
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