
  Y saith Nod Llesiant; Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 

Cymru 
lewyrchus 

Cymru 
gydnerth 

Cymru 
iachach 

Cymru sy’n 
fwy cyfartal 

Cymru o 
gymunedau 

cydlynus 

Cymru â 
diwylliant 
bywiog lle 

mae’r 
Gymraeg yn 

ffynnu 

Cymru 
sy’n 

gyfrifol ar 
lefel fyd-

eang 

  
  
  
  
  
  

C
y

n
ll

u
n

 L
le

s
ia

n
t 

G
w

y
n

e
d

d
 a

 M
ô

n
: 

B
la

e
n

o
ri

a
e
th

a
u

 2
0
1

8
 

Yr angen i 
gynnal ysbryd 

cymunedol iach 

Niwtral - y 
bwriad yw 
gwerthu’r 
cwrs golff fel 
manddaliad  
 
Niwtral - 
bydd y llain 
ymarfer (Golf 
Môn) yn 
parhau ar 
agor i’r 
gymuned 
golffio ei 
defnyddio fel 
bod modd i 
bobl o bob 
safon 
chwarae 

Cadarnhaol - 
bydd y 
Cyngor Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn 
i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden 
sy’n gallu 
darparu ar 
gyfer ystod 
fwy amrywiol 
o 
ddefnyddiau 
penodol 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol, 
defnyddwyr a 
gwahanol 
lefelau gallu ac 
incwm 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn 
i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol 
o ddefnyddiau 
penodol, 
defnyddwyr a 
gwahanol 
lefelau gallu 
ac incwm 
 
Cadarnhaol - 
bydd y llain 
ymarfer (Golf 
Môn) yn 
parhau ar 
agor i'r 
gymuned 
golffio ei 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol 

Cadarnhaol - 
bydd y llain 
ymarfer (Golf 
Môn) yn parhau 
ar agor i’r 
gymuned golffio 
ei defnyddio ac 
mae'r 
gwasanaeth yn 
ddwyieithog 
 

Niwtral  



defnyddio fel 
bod modd i 
bobl o bob 
safon 
chwarae 
 
Negyddol - 
Roedd y 
ddarpariaeth 
golffio’n 
rhatach na'r 
clybiau preifat 
ac felly roedd 
mwy o bobl yn 
chwarae yno. 
 
Negyddol - 
Efallai nad 
oes gan rai o'r 
defnyddwyr 
gludiant. Mae 
cynlluniau 
teithio rhad ar 
gael ar Ynys 
Môn ac mae 
rhagor o 
wybodaeth i’w 
gweld ar 
wefan y 
Cyngor Sir 
 

Pwysigrwydd 
diogelu'r 

amgylchedd 
naturiol 

Cadarnhaol - 
y bwriad yw 
gwerthu’r 

Niwtral - y 
bwriad yw 
gwerthu’r 

Cadarnhaol - 
bydd y llain 
ymarfer (Golf 
Môn) yn 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 

Cadarnhaol - 
bydd y llain 
ymarfer (Golf 
Môn) yn parhau 

Niwtral 



cwrs golff fel 
manddaliad,  
Felly, bydd yr 
amgylchedd 
naturiol yn 
cael ei 
ddiogelu ac 
yn troi’n ôl i 
fod yn 
ddefnydd 
amaethyddol 

cwrs golff fel 
manddaliad,  
Felly, bydd yr 
amgylchedd 
naturiol yn 
cael ei 
ddiogelu ac 
yn troi’n ôl i 
fod yn 
ddefnydd 
amaethyddol 

parhau ar agor 
i'r gymuned 
golffio ei 
defnyddio 
 
Bydd unrhyw 
werthiant yn 
gweld creu 
manddaliad  

cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn 
i’w  
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol 
o ddefnyddiau 
penodol i 
bawb yn y 
gymuned ac i 
ddefnyddwyr 
a gwahanol 
lefelau gallu 
ac incwm 
 
Cadarnhaol - 
bydd y llain 
ymarfer (Golf 
Môn) yn 
parhau ar 
agor i'w 
defnyddio gan 
y gymuned 
golffio fel bod 
modd i bobl o 
bob safon 
chwarae 
 
Negyddol - 
Roedd y 
ddarpariaeth 
yn rhatach 

cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol i bawb 
yn y gymuned 

ar agor i'w 
defnyddio gan y 
gymuned golffio 
 
Mae ein 
tenantiaid a 
deiliaid ein 
manddaliadau’n 
siaradwyr 
Cymraeg gan 
fwyaf 
 
Bydd unrhyw 
arian cyfalaf yn 
cael ei 
ailfuddsoddi yn 
ein 
Cyfleusterau 
Hamdden lle 
cynigir 
gwasanaeth 
dwyieithog i'n 
cymunedau 
sy’n gallu 
darparu ar 
gyfer ystod fwy 
amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol a 
defnyddwyr. Er 
na chesglir 
gwybodaeth am 
ddefnyddwyr 
Cymraeg eu 
hiaith, mae'r 



na'r clybiau 
preifat ac felly 
roedd mwy o 
bobl yn 
chwarae yno. 
 
Negyddol - 
Efallai nad 
oes gan rai o'r 
defnyddwyr 
fynediad at 
gludiant pe 
byddent yn 
dymuno 
chwarae golff 
yn hytrach na 
mynd i’r llain 
ymarfer. Mae 
cynlluniau 
teithio rhad ar 
gael ar Ynys 
Môn ac mae 
rhagor o 
wybodaeth i’w 
gweld ar 
wefan y 
Cyngor Sir 
 

holl 
wasanaethau 
yn y 
Cyfleusterau 
Hamdden yn 
ddwyieithog. 
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Deall effaith 
newidiadau 
demograffig 

Niwtral Niwtral Niwtral –  
Bydd y llain 
ymarfer (Golf 
Môn) yn 
parhau ar agor 
i’r gymuned 
golffio fydd yn 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn i’w 

Cadarnhaol - 
bydd unrhyw 
arian cyfalaf yn 
cael ei 
ailfuddsoddi yn 
ein 
Cyfleusterau 

Niwtral 



hyrwyddo 
ffordd o fyw 
iachach a 
mynediad i 
mewn i 
chwaraeon  
 
Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol a 
defnyddwyr 

i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol 
o ddefnyddiau 
penodol, 
defnyddwyr a 
gwahanol 
lefelau gallu, 
oedran ac 
incwm 
 
Negyddol - 
Roedd y 
ddarpariaeth 
yn rhatach 
na'r clybiau 
preifat ac felly 
roedd mwy o 
bobl yn 
chwarae yno. 
Negyddol - 
Efallai nad 
oes gan rai o'r 
defnyddwyr 
gludiant pe 
byddent yn 
dymuno 
chwarae golff 
yn hytrach na 
mynd i’r llain 
ymarfer. Mae 
cynlluniau 

Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol 

Hamdden lle 
cynigir 
gwasanaeth 
dwyieithog i'n 
cymunedau 
sy’n gallu 
darparu ar 
gyfer ystod fwy 
amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol a 
defnyddwyr. Er 
na chesglir 
gwybodaeth am 
ddefnyddwyr 
Cymraeg eu 
hiaith, mae'r 
holl 
wasanaethau 
yn y 
Cyfleusterau 
Hamdden yn 
ddwyieithog. 



teithio rhad ar 
gael ar Ynys 
Môn ac mae 
rhagor o 
wybodaeth i’w 
gweld ar 
wefan y 
Cyngor Sir 
 

Amddiffyn a 
hyrwyddo'r 
Gymraeg 

Cadarnhaol - 
bydd y 
Cyngor Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn 
i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden 
sy’n gallu 
darparu ar 
gyfer ystod 
fwy amrywiol 
o 
ddefnyddiau 
penodol 

Cadarnhaol - 
bydd y 
Cyngor Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn 
i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden 
sy’n gallu 
darparu ar 
gyfer ystod 
fwy amrywiol 
o 
ddefnyddiau 
penodol 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn 
i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol 
o ddefnyddiau 
penodol - 
bydd y rhain 
yn cynnig 
gwasanaeth 
dwyieithog 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol 

Cadarnhaol - 
bydd unrhyw 
arian cyfalaf yn 
cael ei 
ailfuddsoddi yn 
ein 
Cyfleusterau 
Hamdden lle 
cynigir 
gwasanaeth 
dwyieithog i'n 
cymunedau 
sy’n gallu 
darparu ar 
gyfer ystod fwy 
amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol a 
defnyddwyr. Er 
na chesglir 
gwybodaeth am 
ddefnyddwyr 
Cymraeg eu 
hiaith, mae'r 
holl 
wasanaethau 

Niwtral 



yn y 
Cyfleusterau 
Hamdden yn 
ddwyieithog. 
 
Cadarnhaol - 
bydd y llain 
ymarfer (Golf 
Môn) yn parhau 
ar agor lle 
cynigir 
gwasanaeth 
dwyieithog 
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Hyrwyddo'r 
defnydd o 
adnoddau 

naturiol i wella 
iechyd a lles yn 

y tymor hir 

Cadarnhaol - 
y bwriad yw 
gwerthu’r 
cwrs golff fel 
manddaliad. 
Fel hyn, 
sicrheir y 
bydd 
amgylchedd 
naturiol yr 
ardal yn 
parhau ond 
hefyd yn 
gallu creu 
cyfleoedd 
cyflogaeth  

Cadarnhaol - 
y bwriad yw 
gwerthu’r 
cwrs golff fel 
manddaliad. 
Fel hyn, 
sicrheir y 
bydd y sector 
amaethyddol 
yn parhau’n 
gryf ar Ynys 
Môn ac yn 
creu 
cyfleoedd  

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn 
i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol 
o ddefnyddiau 
penodol, 
defnyddwyr a 
gwahanol 
lefelau gallu 
ac incwm 
 
Cadarnhaol - 
bydd y llain 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol i bawb 
yn y gymuned 

Bydd unrhyw 
arian cyfalaf yn 
cael ei 
ailfuddsoddi yn 
ein 
Cyfleusterau 
Hamdden lle 
cynigir 
gwasanaeth 
dwyieithog i'n 
cymunedau ac 
sy’n gallu 
darparu ar 
gyfer ystod fwy 
amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol a 
defnyddwyr. Er 
na chesglir 
gwybodaeth am 
ddefnyddwyr 
Cymraeg eu 

Niwtral 



ymarfer (Golf 
Môn) yn 
parhau ar 
agor i'w 
defnyddio gan 
y gymuned 
golffio fel bod 
modd i bobl o 
bob safon 
chwarae 
 
Negyddol - 
Roedd y 
ddarpariaeth 
yn rhatach 
na'r clybiau 
preifat ac felly 
roedd mwy o 
bobl yn 
chwarae yno. 
 
Negyddol - 
Efallai nad 
oes gan rai o'r 
defnyddwyr 
fynediad at 
gludiant pe 
byddent yn 
dymuno 
chwarae golff 
yn hytrach na 
mynd i’r llain 
ymarfer. Mae 
cynlluniau 
teithio rhad ar 

hiaith, mae'r 
holl 
wasanaethau 
yn y 
Cyfleusterau 
Hamdden yn 
ddwyieithog. 
 
 



gael ar Ynys 
Môn ac mae 
rhagor o 
wybodaeth i’w 
gweld ar 
wefan y 
Cyngor Sir 
 

Gwella 
cysylltiadau 

trafnidiaeth fel 
bod modd cael 
at wasanaethau 
a chyfleusterau 

Niwtral Niwtral Niwtral - wrth 
ailfuddsoddi yn 
ein 
Cyfleusterau 
Hamdden - 
sydd yn ein 
trefi mawr a lle 
mae pob math 
o gludiant yn 
mynd iddynt - 
mae’n sicrhau 
y byddant yn 
hyfyw yn y 
tymor hir - ac 
yn sicrhau bod 
y cynnig ar 
gael i 
ddefnyddwyr o 
bob incwm, 
oedran a gallu 

Negyddol - 
Efallai nad 
oes gan rai o'r 
defnyddwyr 
gludiant  
 
Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn 
i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden - 
sydd yn ein 
trefi mawr a 
lle mae pob 
math o 
gludiant yn 
mynd iddynt - 
cyfleusterau 
sy’n gallu 
darparu ar 
gyfer ystod 
fwy amrywiol 

Niwtral Niwtral - wrth 
ailfuddsoddi yn 
ein 
Cyfleusterau 
Hamdden - 
sydd yn ein trefi 
mawr a lle mae 
pob math o 
gludiant yn 
mynd iddynt - 
mae’n sicrhau y 
byddant yn 
hyfyw yn y 
tymor hir - ac 
yn sicrhau bod 
y cynnig ar gael 
trwy gyfrwng y 
Gymraeg 

Niwtral 



o ddefnyddiau 
penodol, 
defnyddwyr a 
gwahanol 
lefelau gallu 
ac incwm 
 

Yr angen am 
swyddi o 

ansawdd da a 
chartrefi 

fforddiadwy i 
bobl leol 

Cadarnhaol - 
y bwriad yw 
gwerthu’r 
cwrs golff fel 
manddaliad. 
Y gobaith yw 
y bydd hyn 
yn denu pobl 
leol sy’n 
dymuno aros 
ym Môn a 
sefydlu 
busnes 
amaethyddol 
neu ymestyn 
eu busnes 
cyfredol  

Cadarnhaol - 
bydd unrhyw 
arian cyfalaf 
yn cael ei 
ailfuddsoddi 
yn ein 
Cyfleusterau 
Hamdden 
gan sicrhau y 
byddant yn 
hyfyw yn y 
tymor hir a 
sicrhau 
swyddi’r bobl 
sy’n gweithio 
yno 

Cadarnhaol - 
bydd unrhyw 
arian cyfalaf 
yn cael ei 
ailfuddsoddi yn 
ein 
Cyfleusterau 
Hamdden gan 
sicrhau y 
byddant yn 
hyfyw yn y 
tymor hir a 
sicrhau 
swyddi’r bobl 
sy’n gweithio 
yno 

Cadarnhaol - 
bydd unrhyw 
arian cyfalaf 
yn cael ei 
ailfuddsoddi 
yn ein 
Cyfleusterau 
Hamdden sy’n 
darparu ar 
gyfer 
defnyddwyr o 
bob incwm a 
hefyd yn 
sicrhau y 
byddant yn 
hyfyw yn y 
tymor hir ac 
yn sicrhau 
swyddi’r bobl 
sy’n gweithio 
yno. 
  
Cadarnhaol - 
bydd y llain 
ymarfer (Golf 
Môn) yn 
parhau ar 
agor i'r 

Cadarnhaol - 
bydd unrhyw 
arian cyfalaf yn 
cael ei 
ailfuddsoddi yn 
ein 
Cyfleusterau 
Hamdden gan 
sicrhau y 
byddant yn 
hyfyw yn y 
tymor hir a 
sicrhau 
swyddi'r bobl 
sy’n gweithio 
yno 

Cadarnhaol - 
bydd unrhyw 
arian cyfalaf yn 
cael ei 
ailfuddsoddi yn 
ein 
Cyfleusterau 
Hamdden lle 
cynigir 
gwasanaeth 
dwyieithog i'n 
cymunedau - 
cyfleusterau 
sy’n gallu 
darparu ar 
gyfer ystod fwy 
amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol  

Niwtral 



gymuned 
golffio ei 
defnyddio 
 

 Effaith tlodi ar 
lesiant 

Cadarnhaol - 
bydd y 
Cyngor Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn 
i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden 
sy’n gallu 
darparu ar 
gyfer ystod 
fwy amrywiol 
o 
ddefnyddiau 
penodol 

Cadarnhaol - 
bydd y 
Cyngor Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn 
i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden 
sy’n gallu 
darparu ar 
gyfer ystod 
fwy amrywiol 
o 
ddefnyddiau 
penodol 

Cadarnhaol – 
er y bydd y 
Cyngor Sir yn 
gwerthu tir y 
cwrs golff,  
bydd y llain 
ymarfer (Golf 
Môn) yn 
parhau ar agor 
a chyfalaf o 
asedau dros 
ben yn cael ei 
ailfuddsoddi yn 
ei 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol a 
defnyddwyr 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn 
i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol 
o ddefnyddiau 
penodol a 
defnyddwyr ar 
bob incwm 
  
Cadarnhaol - 
bydd y llain 
ymarfer (Golf 
Môn) yn 
parhau ar 
agor i’r 
gymuned 
golffio ei 
defnyddio 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol i bawb 
yn y gymuned 

Cadarnhaol - 
bydd unrhyw 
arian cyfalaf yn 
cael ei 
ailfuddsoddi yn 
ein 
Cyfleusterau 
Hamdden gan 
sicrhau y 
byddant yn 
hyfyw yn y 
tymor hir a 
sicrhau 
swyddi'r bobl 
sy’n gweithio 
yno 

Niwtral 
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Sicrhau cyfle i 
bob plentyn 

lwyddo 

Cadarnhaol - 
bydd y 
Cyngor Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn 
i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden 
sy’n gallu 
darparu ar 
gyfer ystod 
fwy amrywiol 
o 
ddefnyddiau 
penodol.  
  
Caiff gwaith 
sylweddol ei 
wneud i 
hyrwyddo 
golff trwy 
gyfleuster y 
llain ymarfer 
(Golf Môn)  

Cadarnhaol - 
bydd y 
Cyngor Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn 
i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden 
sy’n gallu 
darparu ar 
gyfer ystod 
fwy amrywiol 
o 
ddefnyddiau 
penodol a 
chyflwyno 
amryfal 
opsiynau 
iach ar gyfer 
pob ystod 
oedran 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol a 
chyflwyno 
amryfal 
opsiynau iach 
ar gyfer pob 
ystod oedran 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn 
i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol 
o ddefnyddiau 
penodol a 
chyflwyno 
amryfal 
opsiynau iach 
ar gyfer pob 
ystod oedran 
yn ogystal ag 
ar gyfer 
unigolion ar 
bob ystod 
incwm 
 
Negyddol - 
mae ffioedd 
clybiau golf 
preifat yn 
ddrutach a 
gallent fod yn 
llai cynhwysol 

Cadarnhaol - 
bydd y Cyngor 
Sir yn 
ailfuddsoddi 
cyfalaf o 
asedau dros 
ben i mewn i’w 
Gyfleusterau 
Hamdden sy’n 
gallu darparu 
ar gyfer ystod 
fwy amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol a 
chyflwyno 
amryfal 
opsiynau iach i 
bawb yn y 
gymuned 

Cadarnhaol - 
bydd unrhyw 
arian cyfalaf yn 
cael ei 
ailfuddsoddi yn 
ein 
Cyfleusterau 
Hamdden lle 
cynigir 
gwasanaeth 
dwyieithog i'n 
cymunedau 
sy’n gallu 
darparu ar 
gyfer ystod fwy 
amrywiol o 
ddefnyddiau 
penodol 

Niwtral 
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