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A – Argymhelliad/argymhellion a Rheswm/rhesymau 

Cyflwyniad 
Bu cyfnod yr ymateb argyfwng i’r achos o Coronafeirws yn un eang, gan effeithio ar y 
Cyngor, cymunedau’r ynys a’r economi. Mae penderfyniadau ynglŷn â llacio’r 
cyfyngiadau’n dal i gael eu gwneud ar lefel genedlaethol ac yn cael eu cydlynu ar lefel 
ranbarthol a’u cyflawni’n lleol. Mae’r risgiau a’r heriau sydd ynghlwm â llacio’r cyfyngiadau 
yn sylweddol. Os bydd y trefniadau llacio yn llwyddiannus, a bod nifer yr achosion newydd 
o coronafeirws yn cael eu rheoli, yna bydd y wlad yn addasu ymhellach ac yn symud i’r 
cyfnod adfer. 
 
Bydd newidiadau, heriau a chyfleoedd. Mae dyletswydd statudol ar y cyngor i arwain 
adferiad yr Ynys ac mae’n ymrwymedig i gynllunio ar ei gyfer ac i ymgymryd â’r rôl hon yn 
llawn, wrth barhau i gydweithio’n effeithiol. Tanlinellwyd y risgiau, yr ansicrwydd a’r heriau 
gan yr achos lleol a welwyd yn ddiweddar. 
 
Pwrpas yr Adroddiad 
Diweddaru’r Pwyllgor Gwaith ynghylch strwythurau rhanbarthol a chynnydd a 
wnaed hyd yma o ran gwaith cynllunio cynnar ar gyfer yr adferiad, wrth gytuno ar 
strwythurau mewnol a chyfrifoldebau i oruchwylio ymhellach datblygiad y Cyngor 
a’r Ynys a’r hyn a ddysgwyd er mwyn cael effaith gadarnhaol ar y ‘normal nesaf’ ac 
adfer yn dilyn yr achos o coronafeirws. Parheir i flaenoriaethu a chanolbwyntio ar  
gyflenwi’n lleol a chyflawni canlyniadau cadarnhaol. 
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Cyd-destun 
Daw Cynllunio Argyfwng ar gyfer y pandemig coronafeirws o dan ddeddfwriaeth 
Argyfyngau Sifil Posib ac mae’n cael ei arwain yn genedlaethol gan Lywodraeth y DU a 
Llywodraeth Cymru. Ar lefel Gogledd Cymru mae hyn yn cael ei gydlynu a’i arwain gan y 
Fforwm Cydnerthedd Lleol (lle mae’r sector cyhoeddus yn cydweithio), drwy’r Grŵp 
Cydlynu Strategol argyfwng. Mae’r Cyngor yn gyfrifol am wneud penderfyniadau lleol a 
rhoi deddfwriaeth a chanllawiau cenedlaethol ar waith. Mae yna rôl fonitro ac adrodd 
hefyd, drwy’r strwythurau, er mwyn dylanwadu a llywio. 
 
Adroddwyd ar yr ymateb lleol i’r argyfwng a’r heriau uniongyrchol a wynebwyd (ers canol 
Mawrth 2020) yng nghyfarfod diwethaf y Pwyllgor Gwaith ar ddydd Llun, 15 Mehefin 2020 
(https://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=134&MId=3689&Ver=4).  
Mae camau bychain a pharatoadau trylwyr yn parhau i gael eu gwneud er mwyn llacio’r 
cyfyngiadau (yn gwbl unol ag egwyddorion a chanllawiau Llywodraeth Cymru). 
 
Mae siopau yng Nghymru sy’n gwerthu nwyddau nad ydynt yn hanfodol wedi cael hawl i 
ailagor ers ddydd Llun, 22 Mehefin. Mae Gweinidogion wedi penderfynu codi’r gofyniad i 
aros yn lleol ar 6 Gorffennaf, ar yr amod bod yr amodau’n caniatáu hynny. Ar ôl codi’r 
gofyniad, bydd modd i bobl deithio i atyniadau twristiaeth poblogaidd ledled Cymru, ac 
ymweld â’u hail gartrefi. 
 
Tra bod yr Ynys wedi ymateb i’r achos lleol diweddar, y cyntaf o’i fath yng Nghymru, bu’n 
rhaid addasu cynlluniau ac adolygu rhai camau penodol a gynlluniwyd, megis ailagor 
ysgolion yn rhannol o 29 Mehefin. Mae’r perygl o ail don o achosion yn parhau i fod yn risg 
gwirioneddol. Nid yw gwir effaith llacio mesurau wedi cael eu mesur eto ar lefel ranbarthol 
a chenedlaethol, ac a fydd hyn yn cael unrhyw effaith ar bolisi Llywodraeth Cymru yn y 
dyfodol.   
 
Ni ddylid tanbrisio anferthedd a chymhlethdod y cyfnod adfer. Mae hyd yn oed yn fwy 
heriol oherwydd yr ansicrwydd a’r risg y gallai nifer yr achosion o coronafeirws gynyddu’n 
sylweddol eto. Tra bod yr adroddiad hwn yn manylu ar yr ymagwedd gychwynnol o ran y 
gwaith cynllunio cynnar ar gyfer adfer, mae’r Cyngor yn parhau i ganolbwyntio ar, a rhoi 
blaenoriaeth i, ymateb i’r argyfwng a llacio’r cyfyngiadau yn ddiogel (yn unol â chanllawiau 
Llywodraeth Cymru).  
 
Mae Llywodraeth y Deyrnas Unedig wedi cyhoeddi strategaeth ar gyfer adfer, ‘Our Plan to 

Rebuild’ (https://www.gov.uk/government/publications/our-plan-to-rebuild-the-uk-
governments-covid-19-recovery-strategy). Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi 

strategaeth hefyd, ‘Llacio’r Cyfyngiadau ar ein Cymdeithas a’n Heconomi’ 
(https://llyw.cymru/llacior-cyfyngiadau-ar-ein-cymdeithas-an-heconomi-cyhoeddi-map-ffordd-

cymru). Mae rhai gwahaniaethau, a amlygwyd eisoes, yng nghyflymder yr adfer a’r 
ymagwedd tuag ato. Mae elfennau o’r ddwy strategaeth yn berthnasol i weithgareddau’r 
Cyngor, ond deddfwriaeth a chanllawiau Llywodraeth Cymru sy’n llywio’r mwyafrif o 
wasanaethau. 

https://democratiaeth.ynysmon.gov.uk/ieListDocuments.aspx?CId=134&MId=3689&Ver=4
https://www.gov.uk/government/publications/our-plan-to-rebuild-the-uk-governments-covid-19-recovery-strategy
https://www.gov.uk/government/publications/our-plan-to-rebuild-the-uk-governments-covid-19-recovery-strategy
https://llyw.cymru/llacior-cyfyngiadau-ar-ein-cymdeithas-an-heconomi-cyhoeddi-map-ffordd-cymru
https://llyw.cymru/llacior-cyfyngiadau-ar-ein-cymdeithas-an-heconomi-cyhoeddi-map-ffordd-cymru
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Strwythurau a Chynnydd Rhanbarthol 
 
Y Grŵp Cydlynu Strategol rhanbarthol sydd wedi bod yn gyfrifol am y cyfnod ymateb i’r 
argyfwng yng Ngogledd Cymru, ac mae wedi cydnabod pwysigrwydd gwaith cynllunio 
cynnar ar gyfer y cyfnod adfer. Mae’r Prif Weithredwr neu uwch swyddog dynodedig yn 
cynrychioli’r Cyngor, ynghyd â phob sefydliad sector cyhoeddus cydnabyddedig arall. 
Heddlu Gogledd Cymru sy’n cadeirio’r Grŵp Cydlynu Strategol. Gyda digwyddiadau 
argyfwng arferol, mae cynllunio ar gyfer adfer yn digwydd yn union ar ôl y cyfnod o 
argyfwng. Fodd bynnag, mae maint, yr ansicrwydd parhaus a’r heriau sy’n gysylltiedig â’r 
argyfwng wedi arwain at ddull cyfochrog o weithio, gyda’r ymateb a’r gwaith cynllunio ar 
gyfer adfer yn digwydd ochr yn ochr ar lefel ranbarthol a lleol. 
 
Sefydlwyd Grŵp Cydlynu Rhanbarthol i weithio ochr yn ochr â’r Grŵp Cydlynu Strategol.  
Bydd hyn yn sicrhau dull strategol rhanbarthol cwbl gyson a chydlynus o ran cynllunio’r 
adferiad (gan adlewyrchu’r ymagwedd yn ystod cyfnod yr argyfwng). Arweinir y gwaith hwn 
gan yr awdurdodau lleol, gan weithio’n agos â Llywodraeth Cymru, Heddlu Gogledd 
Cymru, y Bwrdd Iechyd ac Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae’r Prif Weithredwr yn 
cynrychioli’r Cyngor. Y prif egwyddorion sy’n llywio’r ymagwedd gychwynnol hon yw: 

 

 Dull pwyllog a chymesur mewn perthynas â gwaith thematig 

 Gweithio’n hyblyg o fewn strategaeth adfer y Llywodraeth yn hytrach na’i ddilyn yn 
gaeth 

 Gwneud defnydd llawn o’r fframwaith partneriaeth rhanbarthol sy’n bodoli’n barod 

 Cydbwyso agwedd ranbarthol a lleol wrth gynllunio a gweithredu 

 Osgoi creu peirianwaith biwrocrataidd 

 Rhoi grym i arweinwyr rhanbarthol osod cyfeiriad strategol gwleidyddol 
 
At ddibenion statudol, bydd y Grŵp Cydlynu Adferiad yn atebol i’r Fforwm Cydnerthedd 
Lleol ac yn adrodd i Lywodraeth y DU a Llywodraeth Cymru, ac yn cael ei arwain yn 
strategol gan y Bwrdd Arweinyddiaeth Rhanbarthol i sicrhau trosolwg gwleidyddol. 
 
Mae gwaith cynllunio cynnar ar gyfer adfer gan y Grŵp Cydlynu Rhanbarthol yn 
canolbwyntio ar dri maes thematig, fydd yn cael eu goruchwylio a’u cydlynu drwy 
strwythurau rhanbarthol a lleol presennol: 
 

 Grŵp Adfer Iechyd a Gofal yn cael ei oruchwylio gan y Bwrdd Partneriaeth Lleol; 

 Adferiad economaidd yn cael ei gydlynu a’i oruchwylio gan y Bwrdd Uchelgais 
Economaidd; 

 Adferiad cydnerthedd cymunedol yn cael ei gydlynu gan Fyrddau Gwasanaeth 
Cyhoeddus (ym mhob isranbarth). 
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Cynnydd a Strwythurau Lleol 
 
Cafodd nifer fawr o Wasanaethau’r Cyngor eu cynnal yn ystod cyfnod yr argyfwng. Fodd 
bynnag, cafodd nifer o safleoedd a lleoliadau gwaith eu cau ar y cychwyn. Felly, mae 
gwaith hyd yma wedi canolbwyntio’n bennaf ar y lleoliadau hyn i sicrhau eu bod yn gallu 
agor yn ddiogel ac yn effeithiol. Mae meysydd allweddol yn ystod y cyfnod pontio 
cychwynnol yn cynnwys: 
 

 Ailagor Canolfan Ailgylchu Penhesgyn 

 Ailagor Canolfan Ailgylchu Gwalchmai 

 Ailagor Parc Gwledig y Morglawdd 

 Ailagor Gwarchodfa Natur Leol Nant y Pandy 

 Ailagor llyfrgelloedd (gyda gwasanaeth clicio a chasglu i gychwyn) 

 Ailgychwyn cynlluniau cyfalaf 

 Nodi sut y gellir cefnogi canol trefi i ailagor yn ddiogel 

 Ailagor meysydd parcio a chyfleusterau arfordirol 

 Ailagor toiledau cyhoeddus 
 
Argymhellir bod y strwythurau a’r berthynas waith a sefydlwyd gyda Menter Môn a Medrwn 
Môn, gyda’r gymuned leol yn cyflawni a rhwydweithiau cadarn o wirfoddolwyr, yn cael eu 
hatgyfnerthu a’u cynnal (lle bo’n bosib) ar gyfer y cyfnod adfer. Byddai hyn yn adeiladu ar y 
cynnydd a wnaed (cyn yr argyfwng) mewn rhai wardiau i ddefnyddio’r gymuned i wella 
gwasanaethau ac asedau drwy ddull cynllunio cymunedol. Bydd y sylfeini a osodwyd o 
ganlyniad i ddyheadau a chefnogaeth y Cyngor i’r rhaglen ‘Cynllunio Lle’ hefyd yn 
berthnasol. Bydd y Cyngor yn dylanwadu ar lefel y gweithgarwch a’r ymyrraeth ynghyd â 
gallu partneriaid i sicrhau adnoddau ychwanegol o nifer o ffynonellau posib er mwyn 
cyflawni blaenoriaethau adfer. 
 
Mae pwysigrwydd yr adferiad economaidd i bob sector yn cael ei gydnabod hefyd. Bydd 
angen i’r Cyngor benderfynu beth / sut y bydd yn darparu gwasanaethau mewn ffordd 
wahanol i ganiatáu datblygu economaidd a chreu swyddi. Mae cyfle’n bodoli i’r Cyngor  
wirioneddol ymgorffori datgarboneiddio a’r gallu i wrthsefyll y newid yn yr hinsawdd yn ei 
ymagwedd wrth symud ymlaen, ac mae angen iddo afael yn y cyfle hwnnw os yw’n 
dymuno manteisio i’r eithaf ar gefnogaeth ariannol gan Lywodraeth Cymru ac eraill. Yn 
barod, mae Llywodraeth Cymru a Chyfoeth Naturiol Cymru wedi awgrymu y dylai Cymru 
geisio cyflawni ‘adferiad gwirioneddol wyrdd’. Byddai hyn yn rhoi blaenoriaeth i dwf 
economaidd cynaliadwy a gallai/dylai gynnwys nifer o’r buddsoddiadau arfaethedig 
cysylltiedig ag ynni ar yr Ynys. 
 
Pan fydd Llywodraeth Cymru wedi cytuno ar ei brif ymyraethau i ysgogi a chaniatáu 
adferiad economaidd, gall y Cyngor sicrhau fod cynlluniau a phrosiectau’n cael eu cyflawni 
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yn lleol, i wneud y mwyaf o fuddiannau a chanlyniadau cadarnhaol. Cydnabyddir 
pwysigrwydd rhaglen o brosiectau cyfalaf, wrth wneud y mwyaf fuddiannau lleol drwy 
ddulliau caffael ac annog preswylwyr ac ymwelwyr i brynu’n lleol. 
 
Ni ellir tanbrisio pwysigrwydd a gwerth y sector twristiaeth a lletygarwch. Mae cyfleoedd yn 
bodoli, fel rhan o’r ‘normal nesaf’ i ‘ailddyfeisio’r’ Ynys fel cyrchfan - ceisio cael pobl i aros 
yn hirach a gwario mwy; datblygu twristiaeth werdd, bach ei heffaith yn seiliedig ar asedau 
naturiol; teithio llesol ac isadeiledd gwyrdd newydd; a hyrwyddo twristiaeth mwy 
‘gwasgaredig’, ar draws yr Ynys, i sicrhau y cedwir pellter cymdeithasol yn fwy effeithiol. 
 
Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i ymgysylltu’n effeithiol ac yn ystyrlon a rhannu gwybodaeth 
â’r sector preifat a sefydliadau partner i nodi'r prif ymyraethau i gynnal cyflogaeth, cefnogi 
busnesau a’r economi ehangach. 
 
Bydd y Gwasanaethau Cymdeithasol yn parhau i ddiogelu dinasyddion Môn p’un ai ydynt 
yn byw yn y gymuned neu mewn cartrefi gofal. Mae cadernid o ran staffio yn y 
Gwasanaethau Cymdeithasol yn parhau i gael ei ystyried a’i reoli er mwyn sicrhau parhâd 
busnes. Mae cynnal asesiadau yn y gymuned, cynllunio gofal a gwella bywydau plant, pobl 
ifanc a’u teuluoedd ac oedolion yn parhau i fod yn flaenoriaeth. Mae’r gwaith hwn yn 
parhau gyda’n partneriaid yn y trydydd sector. Bydd cyflawni yn lleol a chydlynu 
rhanbarthol yn hanfodol i alluogi ail-fuddsoddi adnoddau mewn model ataliol sy’n 
hyrwyddo iechyd da a llesiant. 
 
Bydd dyblu nifer y bobl sy’n hawlio Credyd Cynhwysol (Ebrill/Mai 2020) y dyfarnwyd ‘budd-
daliadau di-waith’ iddynt yng nghymunedau’r Ynys (nifer sy’n debygol o gynyddu 
ymhellach ar ôl dod â’r cynllun cadw swyddi i ben), yn cael effaith ar dlodi ac ystod lawn o 
wasanaethau’r Cyngor. Mae angen cydnabod a deall yr effeithiau hyn a chynllunio ar eu 
cyfer fel rhan o ymateb corfforaethol systemataidd. 
 
 
 
Strwythurau a Chynnydd Mewnol 
 
Mae cysondeb ac aliniad â strwythurau cydlynu rhanbarthol yn bwysig, wrth sicrhau hefyd 
fod cynlluniau cyflawni lleol yn cael eu sefydlu, eu blaenoriaethu a darparu adnoddau ar eu 
cyfer. Rhaid i’r ymateb lleol ychwanegu gwerth, ac ymateb i anghenion a chyfleoedd lleol 
cydnabyddedig. Bydd yr Uwch Dîm Arweinyddiaeth (UDA) yn gyfrifol am gynllunio’r 
adferiad a’i gyflawni. Bydd y Pwyllgor  Gwaith yn goruchwylio gwaith cynllunio’r adferiad a’r 
camau cyflawni a bydd yn gyfrifol am benderfynu p’un ai i arallgyfeirio neu ddyrannu 
adnoddau ychwanegol lle bo hynny’n angenrheidiol ac yn briodol. 
 
Cytunwyd hefyd y bydd yr UDA yn ymgysylltu â’r ddau Fwrdd Rhaglen Corfforaethol ac yn 
gwneud defnydd llawn ohonynt i ddylanwadau a llywio’r broses o gynllunio’r adferiad. Bydd 
aelodaeth wleidyddol y ddau Fwrdd yn cael ei ymestyn i gynnwys pedwar arweinydd y 
grwpiau gwleidyddol gan adlewyrchu arwyddocâd a maint y dasg o’n blaenau. 
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Bydd angen i’r grwpiau gwleidyddol a’r Pwyllgorau Sgriwtini ystyried y cynlluniau wrth 
iddynt ailgydio yn eu gwaith. Dim ond amlinellu camau cynnar iawn y cynlluniau adfer y 
mae’r adroddiad hwn, a sut mae strwythurau’r Cyngor yn alinio ag eraill i gyflawni’r rôl 
adfer yn effeithiol. Mae angen cyflwyno’r gwaith yn raddol, wrth inni, gyda gobaith, symud 
trwy’r cyfnod llacio yn ddiogel. 
 
Meysydd thematig cychwynnol lle bydd angen buddsoddi amser ac ymdrech (nid yw’n 
rhestr hollgynhwysol): 
 

 Darparu gwasanaethau 

 Gweithlu 

 Rhith-weithio a gweithio o bell  

 Adeiladau a lleoliadau gwaith 

 Sefydliadol  

 Cyllid 

 Cymuned 

 Economaidd 

 Cyrchfan  
 
Bydd pob maes yn y Cyngor yn rhan o’r gwaith hwn – Gwasanaethau, prosesau, 
ymddygiadau a diwylliant. Bydd angen datblygu cynlluniau gweithredu, fydd yn cael eu 
llywio gan ddadansoddiad cychwynnol o’r sefyllfa bresennol a’r sefyllfa a ragwelir ar gyfer 
y dyfodol, gan adlewyrchu ar y gwersi a ddysgwyd hyd yma, a sicrhau aliniad â 
chanllawiau cenedlaethol a’r fframwaith rhanbarthol. 
 
Ni fydd yn bosib cyflawni popeth ar yr un pryd. Bydd argaeledd adnoddau a chyllid yn holl 
bwysig, ynghyd â chynllun clir. Felly, argymhellir bod adroddiad mwy manwl yn cael ei 
gyflwyno i’r Pwyllgor Gwaith wedi i swyddogion y Cyngor gael mwy o amser i baratoi, 
ymgysylltu a sicrhau barn wleidyddol drwy’r Byrddau Trawsnewid Corfforaethol. Dylai fod 
yn gyson hefyd â’r broses gydlynu ranbarthol, a chael ei lywio gan eglurhad pellach gan 
Lywodraeth Cymru am y blaenoriaethau adfer a chefnogaeth ariannol ychwanegol a 
ddarperir i’w gwneud yn bosib cyflawni hyn yn lleol yn effeithiol. 
 
Cyflwynir oblygiadau ariannol yr argyfwng coronafeirws a rhagolygon wrth symud ymlaen 
trwy’r cyfnod pontio i’r cyfnod adfer mewn dogfen ar wahân ar raglen y cyfarfod hwn o’r 
Pwyllgor Gwaith (y dylid eu hystyried gyda’i gilydd). Yn ddibynnol ar flaenoriaethau, 
capasiti, a chapasiti ariannol, bydd angen nodi gweithgareddau adfer lleol a’u hymgorffori’n 
effeithiol ym mlaenoriaethau’r Cyngor, y Cynllun Gwella a Chynlluniau Cyflawni 
Gwasanaeth unigol yn ystod y misoedd nesaf. 
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Datblygiad Sefydliadol a Diwylliant 
 
Nid yw effaith lawn yr achos o coronafeirws ar y Cyngor a’r Ynys yn glir. Fel rhan o’r 
ymateb i’r argyfwng, mae’r Cyngor wedi addasu a newid ei ddulliau er mwyn amddiffyn y 
gweithlu, ymateb yn effeithiol, parhau i ddarparu gwasanaethau (a chyflwyno 
gweithgareddau newydd). Rhagwelir y bydd cyfyngiadau mewn lle am beth amser a bydd 
rhaid ail-ddylunio gwasanaethau a lleoliadau gwaith er mwyn glynu at ofynion ymbellhau 
cymdeithasol a sicrhau diogelwch pawb. Er enghraifft, bydd cynnull mewn person wrth 
gadw at ofynion cadw pellter yn her newydd. 
 
Er gwaetha’r heriau hyn, mae yna gyfleoedd hefyd i sicrhau y bydd y ‘normal nesaf’ yn 
gwella perfformiad, y gwasanaethau a ddarperir a llesiant gweithwyr. Bydd casglu ac 
ymgorffori’r dysgu sy’n deillio o’r argyfwng yn bwysig. Cydiwyd mewn cyfleoedd i 
fabwysiadu rhith-dechnolegau newydd, gan ddod yn fwy cydnerth a chynnal 
gwasanaethau hanfodol. Mae’n bwysig fod y Cyngor cyfan yn derbyn newidiadau a 
datblygiadau pellach. 
 
Argymhellir bod y Cyngor yn datblygu a gweithredu cynllun datblygu sefydliadol (yn 
seiliedig ar fyfyrio a dysgu ystyrlon) fel rhan o’i ymdrechion adfer. Mae parhad busnes, 
perfformiad, ymddygiadau a lles y gweithlu oll yn agweddau y mae angen eu hystyried a’u 
haddasu i adlewyrchu’r amgylchedd yn dilyn yr argyfwng. Meysydd cychwynnol a nodwyd 
lle y gallai’r ‘normal nesaf’ gynnig buddiannau a gwelliannau yw (nid yw’n rhestr 
hollgynhwysol): 
 
Ymgysylltu digidol a chynhwysiant 
Mae sianelau digidol wedi dod yn gynyddol bwysig yn ystod y cyfnod clo gan fod y Cyngor 
wedi darparu mwy o wasanaethau ar-lein. Gyda’r seilwaith, cefnogaeth a’r sgiliau 
angenrheidiol, gallai trigolion gael mynediad at wasanaethau digidol, parhau i fod yn 
wybodus a bod yn rhan o gymunedau lleol a ailddiffiniwyd. 
 
Ymgysylltu democrataidd ac amrywiaeth 
Mae nifer fawr o Bwyllgorau a chyfarfodydd mewnol naill ai wedi esblygu i fod yn rhith-
gyfarfodydd neu yn y broses o wneud hynny. Bydd angen i’r Cyngor benderfynu ac yna 
cynllunio i sicrhau fod ymgysylltu rhithiol ac wyneb yn wyneb yn cyfuno’n effeithiol, gan 
weithio’n ddiogel ac yn effeithiol. 
 
Dyluniad, diwylliant ac ymddygiadau sefydliadol 
Mae’r Cyngor wedi dangos ei allu i addasu ac ymateb i risgiau, heriau a gofynion newydd. 
Mae angen manteisio’n llawn ar y parodrwydd hwn, a nodi sut i gynllunio gwelliannau 
parhaol mewn gwasanaethau a phrosesau a’u rhoi ar waith; gwreiddio manteision rhith-
weithio a gweithio o bell; datblygu ymhellach ein gallu i weithio’n ddigidol; bod yn hyblyg; 
wrth ddeall pa arferion newydd sydd wedi bod yn llwyddiannus, a pham, a’u troi yn ‘normal 
newydd’. 
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Galluogi Cymunedau 
Mae’r trefniadau cydweithio sydd wedi eu hen sefydlu â Menter Môn, Medrwn Môn a’r 
rhwydwaith o wirfoddolwyr wedi gwasanaethu’r gymuned leol yn dda. Mae’n bwysig cynnal 
lefel yr ymateb cymunedol, gyda chydlynu effeithiol ac ymgysylltiad rhagweithiol â phobl 
agored i niwed. 
 
 
Gweithleoedd  
Wrth iddynt gychwyn ailagor, ailasesu beth ddylai a beth ddylai ddim parhau fel busnes fel 
arfer drwy gytuno ar y cyfuniad cywir o weithio o bell a phresenoldeb mewn adeilad neu 
leoliad gwaith dynodedig. Bydd hyblygrwydd yn hanfodol, rhwng rolau a gwasanaethau 
wrth sefydlu cyfuniad newydd o rith-weithio a gweithio wyneb yn wyneb. Bydd angen 
hysbysu gweithwyr a’r Undebau er mwyn iddynt fod yn barod am y newidiadau a ragwelir. 
 
 
 
Sicrhau diogelwch a llesiant y gweithlu fydd yn gyrru ac yn llywio adferiad graddol 
gwasanaethau’r Cyngor, ynghyd ag ystyriaethau ffisegol megis ailagor gweithleoedd. 
Rhaid croesawu’r cyfle hefyd i ddysgu ac i ddatblygu ymhellach diwylliant, ymddygiadau, 
ffyrdd o weithio, sgiliau a dulliau, llywodraethiant a phenderfyniadau’r sefydliad. Mae hwn 
yn gyfle hefyd i sicrhau y cyflawnir yr ymrwymiad i fod yn Gyngor carbon sero erbyn 2030. 
Mae angen amser ac ymrwymiad i gynllunio’n drwyadl ar gyfer dyfodol gwahanol, gan 
lunio gweledigaeth o’r hyn y gall y sefydliad fod a chreu strategaeth/cynllun gweithredu i 
gyflawni hynny. 
 
 
 
ARGYMHELLION 
 
Cymeradwyo ymagwedd y Cyngor o ran gwaith cynllunio cynnar ar gyfer adfer gan 
flaenoriaethu a chanolbwyntio ar gyflenwi’n lleol a chyflawni canlyniadau 
cadarnhaol. 
 

 

B – Pa opsiynau eraill bu i chi ystyried a beth oedd y rhesymau am eu gwrthod 
ac/neu am ddewis yr opsiwn hwn?  

 
Cyflwyno adroddiad yn unol â phenderfyniad y Pwyllgor  Gwaith ar 15 Mehefin 2020. 

 

C – Pam fod hwn yn benderfyniad i’r Pwyllgor Gwaith? 

Materion gweithredol yn sgil yr argyfwng. 
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D – A yw’r penderfyniad hwn yn gyson a’r polisi a gymeradwywyd gan y Cyngor 
llawn? 

Yndi 
 

 
 

DD – A yw’r penderfyniad hwn oddi fewn i’r gyllideb a gymeradwywyd gan y 
Cyngor? 

 
Amherthnasol 

 
 
 

 
E –  Effaith ar Genedlaethau’r Dyfodol (os yn berthnasol)  
 

1 Sut mae’r penderfyniad yma’n 
effeithio ar ein hanghenion tymor hir 
fel Ynys 

Mae effaith yr argyfwng yn eang ar Ynys 
Môn/ effaith uniongyrchol ar 
wasanaethau/rhaglenni gwaith y Cyngor 
a pharhad busnes. 

2 A yw hwn yn benderfyniad a 
ragwelir a fydd yn atal costau / 
dibyniaethau ar yr Awdurdod i’r 
dyfodol. Os felly, sut:- 

Bydd angen blaenoriaethu rhaglenni 
gwaith yn ystod y cyfnod 
adferiad/adolygu cyllido. 

3 A ydym wedi bod yn cyd-weithio â 
sefydliadau eraill i ddod i'r 
penderfyniad hwn, os felly, rhowch 
wybod gyda phwy- 

Strwythurau yn eu lle yn rhanbarthol/is 
ranbarthol i reoli themâu adferiad mewn 
dull cydweithredol. 

4 A yw dinasyddion Ynys Môn wedi 
chwarae’i rhan yn drafftio’r ffordd 
hon ymlaen? Esboniwch sut:- 

 

5 Nodwch yr effeithiau mae’r 
penderfyniad hwn yn ei gael ar yr 
agenda cydraddoldeb ac iaith 
Gymraeg 

Wrth gynnal gwasanaethau yn ystod 
cyfnod adferiad, mae sicrhau  bod gan 
bawb fynediad i wasanaethau  yn 
allweddol. 

 
 

E – Gyda phwy yr ymgynghoroch?  Beth oedd eu sylwadau? 

1 Prif Weithredwr / Uwch Dîm Rheoli 
(UDRh) 
(gorfodol) 

Wedi’u cynnwys yn yr adroddiad 

2 
 

Cyllid / Swyddog 151 
(gorfodol)  
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3 Swyddog Cyfreithiol / Monitro 
(gorfodol)  
 

  

4 Adnoddau Dynol (AD)  

5 Eiddo  

6 Technoleg Gwybodaeth (TG)  

7 Caffael  

8 Sgriwtini  

9 Aelodau Lleol  

 

F - Atodiadau: 

 
 
 

 
 

FF – Papurau Cefndir (cysylltwch ag awdur yr Adroddiad am ragor o wybodaeth): 

 
Adroddiad i’r Pwyllgor Gwaith 15 Mehefin 2020 – Diweddariad o ymateb y Cyngor 
hyd yma i’r argyfwng COVID -19. 
 

 


