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PWYLLGOR SGRIWTINI PARTNERIAETH AC ADFYWIO  
 
Cofnodion y cyfarfod rhithiol a gynhaliwyd ar y 9 fed o Dachwedd 2021 
 

 
PRESENNOL:   
 

Cynghorydd Gwilym O Jones (Cadeirydd) 

Cynghorydd Glyn Haynes (Is-Gadeirydd) 
 
Cynghorwyr T Ll Hughes MBE, K P Hughes, Vaughan Hughes, 

R Ll Jones, Alun Roberts, Dafydd Roberts a 
Margaret Murley Roberts 
 

WRTH LAW: Prif Weithredwr, 
Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc, (eitem 4), 

Pennaeth Rheoleiddio a Datblygiad Economaidd (eitem 5), 
Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd, 

Prif Swyddog Cynllunio (DFJ) (item 5), 
Rheolwr Polisi a’r Iaith Gymraeg  (FO) (eitem 4), 
Uwch Reolwr – Cynradd (eitem 4). 

 
YMDDIHEURIADAU: Dim 

 
HEFYD YN 
BRESENNOL:  

Arweinydd y Cyngor – Cynghorydd Llinos M Huws; 
Cynghorydd Richard A Dew – Deilydd Portffolio – Cynllunio (eitem 

5); 
Cynghorydd R Meirion Jones – Deilydd Portffolio – Addysg, 

Llyfrgelloedd, Diwylliant ac Ieuenctid (eitem 4); 
Cynghorydd Ieuan Williams – Deilydd Portffolio – Iaith Gymraeg 
(eitem 4). 
Rheolwr Polisi Cynllunio (RJ) (eitem 5). 

  

1 YMDDIHEURIADAU 

 

Dim. 
2 DATGANIAD O DDIDDORDEB 

 
Ni chafwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.  

 
3 COFNODION 

 

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 20fed o Fedi 2021 fel cofnod 
cywir. 

4 IAITH GYMRAEG 

 
 Strategaeth Iaith 

 

Cyflwynwyd - adroddiad gan y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd mewn 

perthynas â’r uchod.   
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Dywedodd y Deilydd Portffolio - Iaith Gymraeg fod yr adroddiad yn ymgorffori’r 
Strategaeth Iaith Gymraeg 2016 - 2021 (Adroddiad Asesiad) ynghyd â 

Strategaeth Hybu’r Gymraeg 2021-2026. Dywedodd ei bod yn bwysig nodi fod 
y Strategaeth Hybu’r Gymraeg 2021-2026 yn strategaeth hyrwyddo ddrafft a’i 

bod yn her paratoi dogfen o’r fath oherwydd diffyg data cyfredol ynghylch 
sefyllfa’r Iaith Gymraeg ar Ynys Môn. Nododd ymhellach fod Strategaeth Hybu’r 
Gymraeg 2021-2026 (drafft) yn adeiladu ar sylfaen y strategaeth gyntaf ac yn 

mabwysiadu targed cyson a meysydd blaenoriaeth h.y. Plant, pobl ifanc a 
theuluoedd; y gweithle, gwasanaethau Iaith Gymraeg a’r isadeiledd; y 

Gymuned. Dywedodd y Deilydd Portffolio - Iaith Gymraeg fod yr ystadegau yn 
dangos fod y nifer o siaradwyr Cymraeg ar yr Ynys wedi lleihau ond bod y 
ffigyrau hefyd yn dangos fod oddeutu 38,000 o drigolion yr ynys yn siaradwyr 

Cymraeg, ffigwr sydd wedi parhau yn sefydlog ers yr 1950au.   
 

Adroddodd y Rheolwr Polisi a’r Iaith Gymraeg bod gofyn i’r Cyngor baratoi 
strategaeth i hyrwyddo’r Gymraeg, yn unol â Rheoliadau Safonau’r Gymraeg 
(Rhif 1) 2015. Paratowyd y ddogfen fel strategaeth dros dro i bontio'r cyfnod o 

ddiwedd 2021 hyd at gyhoeddi data'r Cyfrifiad yn llawn yn ystod 2023 a 
phwrpas y Strategaeth yw amlinellu sut mae'r Cyngor yn bwriadu hyrwyddo'r 

iaith a hwyluso ei defnydd ehangach ar Ynys Môn. Dywedodd ymhellach, pan 
gyhoeddwyd y strategaeth gyntaf yn 2016, y targed oedd gwrthdroi’r lleihad yn 
nifer y siaradwyr Cymraeg ar yr Ynys yn ôl Cyfrifiad 2011. Gwnaed gwaith gyda 

sefydliadau partner allweddol trwy Fforwm Cymraeg Ynys Môn a bydd y 
Fforwm yn cymryd y cyfrifoldeb o fonitro'r cynnydd o ran y cynlluniau 

gweithredu bob blwyddyn. 
 
Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad a gwnaeth y prif bwyntiau a ganlyn: - 

 

  Codwyd cwestiynau ynghylch a oes unrhyw risgiau neu bryderon penodol 

ynghylch cyflwr yr iaith Gymraeg yn Ynys Môn. Ymatebodd y Rheolwr Polisi 
ac Iaith Gymraeg fod y pandemig wedi cael effaith ar y Gymraeg oherwydd 
bod mewnlifiad o bobl yn dod i fyw ar yr Ynys tra nad oes data ar gael ar 

hyn o bryd i gadarnhau'r effaith; mae angen monitro'r sefyllfa er mwyn 
canfod yr effeithiau ar gymunedau lleol ac ymateb i'r heriau sy'n deillio o'r 

mewnlifiad o bobl sy'n dod i fyw ar yr Ynys. Dywedodd y Deilydd Portffolio 
ar gyfer y Gymraeg ei bod yn bwysig hyrwyddo'r Gymraeg gan fod canran o 
bobl wedi'u geni ar yr Ynys sy'n tueddu i siarad Saesneg yn y cartref yn 

hytrach na siarad Cymraeg; 

 Gwnaed sylwadau ei bod yn her craffu ar y Strategaeth a rhoi sylwadau p'un 

a fydd yn llwyddiannus ai peidio oherwydd y diffyg data cyfredol sydd ar 
gael. Ymatebodd y Deilydd Portffolio- Iaith Gymraeg ei fod o'r farn ei bod yn 
bosibl craffu a dod i ganfyddiad cyffredinol ynghylch y rhesymau pam mae 

canran y siaradwyr Cymraeg wedi lleihau ar yr Ynys. Dywedodd fod Cynllun 
Gweithredu wedi’i gynhyrchu gyda gofyniad i wella sefyllfa’r Gymraeg yn 

ysgolion yr Awdurdod, y gweithle, (mae’r Cyngor yn annog ac yn cefnogi 
staff i ddefnyddio’r Gymraeg) a’r gymuned; 

 Codwyd cwestiynau ynghylch a allai'r Strategaeth ymgorffori'r defnydd / 

annog defnyddio'r Gymraeg yn y sector preifat. Ymatebodd y Rheolwr Polisi 
ac Iaith Gymraeg fod y Cynllun Gweithredu yn ddogfen weithio a bod lle i 

gynnwys cydweithredu â sefydliadau partner fel y trafodwyd yn Fforwm 
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Cymraeg Ynys Môn. Dywedodd ymhellach y gall y Cyngor Sir ddylanwadu, 
cefnogi ac arwain y gwaith a wneir i annog defnyddio'r Gymraeg; 

 Mynegwyd pryderon bod canran y siaradwyr Cymraeg ar yr Ynys wedi 
gostwng ac yn parhau i fod ar lefel ers y 1950au a’r effaith y gallai hynny ei 

gael ar y gymuned a dyfodol y Gymraeg. Ymatebodd y Deilydd Portffolio - 
Iaith Gymraeg fod y Gymraeg ym 1970 yn cael ei siarad ar iard yr ysgol ond 
mae hyn wedi newid dros y blynyddoedd a dyma pam mae Strategaeth Hybu 

Iaith Gymraeg o'r fath yn bwysig i hyrwyddo'r iaith a hwyluso ei defnydd 
ehangach ar Ynys Môn. Nododd ei bod yn galonogol yn enwedig yn Ne 

Cymru bod canran y siaradwyr Cymraeg yn cynyddu ac yn enwedig mewn 
ysgolion gyda rhieni nad ydynt yn siarad Cymraeg yn anfon eu plant i 
ysgolion cyfrwng Cymraeg. Roedd aelodau'r Pwyllgor hefyd o'r farn y dylai 

gweithgareddau awyr agored a gynigir i blant ysgol hefyd fod yn hybu ac yn 
defnyddio'r Gymraeg. Dywedodd y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl 

Ifanc fod hyrwyddo’r Gymraeg yn flaenoriaeth ym mhob ysgol ar yr Ynys ond 
mynegodd ei bod yn her annog plant a phobl ifanc i ddefnyddio’r Gymraeg y 
tu allan i’r ystafell ddosbarth. 

 
PENDERFYNWYD argymell i’r Pwyllgor Gwaith:-  

 

 y dylid cyhoeddi Strategaeth Iaith Gymraeg 2016-2021: Adroddiad 

asesu (drafft) ar y wefan gorfforaethol; 

 y dylid cymeradwyo Strategaeth Hybu’r Gymraeg 2021-2026 (drafft) ac 
awdurdodi’r swyddogion perthnasol, mewn ymgynghoriad â’r deilydd 

portffolio, i gwblhau unrhyw waith adolygu pellach i’r strategaeth 
ddrafft. 

 
GWEITHRED : Fel y nodwyd uchod. 

 

 Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 

 

Cyflwynwyd - adroddiad gan y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc 
mewn perthynas â’r uchod. 
 

Dywedodd y Deilydd Portffolio Addysg, Llyfrgelloedd, Diwylliant ac Ieuenctid bod 
adran 84 o Ddeddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013 yn ei 

gwneud yn ofynnol i awdurdod lleol baratoi Cynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg (CSGA). Cynllun deng mlynedd yw’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg 2022-2032 a'r pwrpas yw gwella cyfleoedd i awdurdodau lleol gynllunio 

darpariaeth addysg Gymraeg er mwyn cefnogi'r disgwyliad presennol ac yn y 
dyfodol ar gyfer twf mewn addysg Gymraeg. Bydd gwella cynllunio addysg 

Gymraeg hefyd yn cefnogi’r uchelgais genedlaethol hirdymor ar gyfer y 
Gymraeg fel y nodir yn Cymraeg 2050: Strategaeth Miliwn o siaradwyr 
Cymraeg. Dywedodd ymhellach y bydd yn her cyrraedd uchelgais genedlaethol 

miliwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 2050 ond trwy dderbyn y Strategaeth hon, 
gobeithio y bydd yn gwella safonau addysg Gymraeg. 

 
Adroddodd y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc fod Ynys Môn yn 
cychwyn pennod newydd o ran sut y mae'n cynllunio'r Gymraeg mewn addysg a 

bydd gweithredu’r Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg dros y 10 
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mlynedd nesaf, yn helpu i gyrraedd y targed o filiwn o siaradwyr Cymraeg erbyn 
2050. Rhaid i'r Cynllun Strategol gynnwys: - 

 

 Cynigion awdurdod lleol ar sut y bydd yn cyflawni ei swyddogaethau addysg 

i wella cynllunio darpariaeth addysg trwy gyfrwng y Gymraeg yn ei ardaloedd 
a gwella safonau addysg Gymraeg ac addysgu Cymraeg yn ei ardaloedd; 

 Targedau'r awdurdod lleol ar gyfer gwella cynllunio darpariaeth addysg trwy 

gyfrwng y Gymraeg yn ei ardal ac ar gyfer gwella safonau'r addysg honno ac 
addysgu'r Gymraeg yn yr ardal; 

 Adrodd ar y cynnydd blynyddol a wnaed i gyflawni'r targedau a nodir yn y 
Cynllun blaenorol neu'r Cynllun diwygiedig blaenorol. 

 
Dywedodd ymhellach fod y Cyngor wedi cynhyrchu CSGA 10 mlynedd mewn 
cydweithrediad â rhanddeiliaid ar draws y sector. Bydd cyfnod ymgynghori 8 

wythnos yn cael ei gynnal gyda'r holl ymgynghorwyr sy'n cynnwys Estyn a'r 
ysgolion lleol. Wedi hynny, bydd y sylwadau a dderbynnir ar ôl y cyfnod 

ymgynghori yn cael eu hymgorffori yn y Cynllun Strategol os bydd angen ac fe'u 
cyflwynir i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd Ionawr 2022. 
 

Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad a gwnaed y prif bwyntiau canlynol: - 
 

   Codwyd cwestiynau ynghylch a ellir addasu'r CSGA gan ei fod yn Gynllun 10 
mlynedd. Ymatebodd yr Uwch Reolwr - Cynradd y bydd strwythur a phroses 
gydweithredu yn cael ei sefydlu. Bydd y Grŵp Cylch Gorchwyl yn cwrdd pob 

tymor ysgol ynghyd â'r Grŵp Canlyniadau (sydd â chynrychiolaeth ar draws 
gwahanol sectorau) i ddadansoddi'r data a bydd yn briodol ymateb i unrhyw 

ganlyniad yn flynyddol a bydd Adroddiad Blynyddol yn cael ei gyhoeddi. 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc fod y mater hwn 
wedi'i godi gyda Llywodraeth Cymru gan fod y Cynllun yn gynllun 10 mlynedd 

ac y bydd angen ei addasu a'i adolygu; 

   Cyfeiriwyd at yr heriau o fewn y sector Uwchradd i ddenu athrawon sy'n gallu 

dysgu pynciau trwy'r Gymraeg a mynegwyd pryderon mai canran y pynciau a 
addysgir trwy gyfrwng y Gymraeg yw 34.8%. Codwyd cwestiynau ynghylch a 

yw'r Awdurdod mewn cysylltiad â'r Prifysgolion i annog a galluogi mwy o 
fyfyrwyr i ddod yn athrawon cyfrwng Cymraeg o ansawdd uchel. Ymatebodd y 
Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc fod cydweithio yn digwydd â 

Phrifysgol Bangor a CABAN (y bartneriaeth ledled Gogledd Cymru) sy'n 
cefnogi darpar athrawon ac athrawon newydd. Dywedodd yr Uwch Reolwr fod 

Arweinwyr o'r Brifysgol mewn cysylltiad â'r Grŵp Strategol Uwchradd a bydd 
gan Benaethiaid fynediad i'r garfan o athrawon sy'n hyfforddi ar hyn o bryd. 
Gwneir gwaith gyda GwE a Chanolfan Bedwyr i godi ymwybyddiaeth o 

gyfleoedd addysgu trwy gyfrwng y Gymraeg; 

   Codwyd cwestiynau ynghylch beth yw'r prif heriau yn y dyfodol o ran safle'r 

Gymraeg o fewn addysg ar lefel leol. Ymatebodd y Cyfarwyddwr Addysg, 
Sgiliau a Phobl Ifanc ei bod yn amlwg bod y pandemig wedi effeithio ar 
ddefnydd disgyblion o'r iaith Gymraeg ac ieithoedd eraill. Dywedodd 

ymhellach ei bod yn her annog disgyblion o oedran ifanc a thrwy eu haddysg i 
siarad Cymraeg; 
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PENDERFYNWYD argymell i’r Pwyllgor Gwaith y  dylid cymeradwyo 
Cynllun Strategol y Gymraeg mewn Addysg 2022-2032: Diffiniad rôl y 

cydlynwyr Iaith dalgylch (drafft) ac awdurdodi’r swyddogion perthnasol, 
mewn ymgynghoriad â’r deilydd portffolio, i gwblhau unrhyw waith 

adolygu pellach i’r strategaeth ddrafft. 
 
GWEITHRED: Fel y nodwyd uchod. 

5 CYNLLUN DATBLYGU LLEOL AR Y CYD – ADRODDIAD ADOLYGU  

 

Cyflwynwyd - adroddiad gan y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygiad Economaidd 
mewn perthynas â’r uchod.   
 

Dywedodd y Deilydd Portffolio - Cynllunio bod y Cynllun Datblygu Lleol ar y cyd 
wedi'i fabwysiadu ar 31ain o Orffennaf, 2017 yn unol â'r dyddiad gofynnol statudol 

ar gyfer cychwyn y broses adolygu oedd 31 Gorffennaf, 2021 a bydd y cyfnod 
ymgynghori yn cael ei gynnal ar yr adroddiad adolygu. 
 

Adroddodd y Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd fod y Cynllun Datblygu 
Lleol ar y Cyd presennol yn darparu strwythur polisi lleol ar gyfer defnydd tir. Mae'r 

Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd presennol ar waith tan 2025 ond mae angen ei 
adolygu bob 4 blynedd. Mae'r broses ymgynghori ar y gweill ar hyn o bryd a bydd 
adroddiad terfynol yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor llawn ym mis Mawrth 2022. 

 
Adroddodd y Rheolwr Polisi Cynllunio bod yr adroddiad adolygu yn mesur 

perfformiad y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd ers ei fabwysiadu yn 2017. Mae'r 
adroddiad adolygu'n cynnwys 6 rhan fel yr amlinellwyd yn yr adroddiad: - 
 
Rhan 1 - Cyflwyniad 
Rhan 2 - Gwybodaeth a materion perthnasol 
Rhan 3 - Adolygiad CDLl a newidiadau posibl 
Rhan 4 - Gofyniad adolygiad ar sail tystiolaeth 
Rhan 5 - Cydweithio a pharatoi Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd 
Rhan 6 - Casgliadau a'r camau nesaf 
 
Adroddodd y Rheolwr Polisi Cynllunio ymhellach y bydd y broses ymgynghori ar yr 
Adroddiad Adolygu yn dod i ben ar 20fed o Ragfyr, 2021. 

 
Ystyriodd y Pwyllgor yr adroddiad a gwnaed y prif bwyntiau canlynol: - 

 

  Codwyd cwestiynau ynghylch a oes angen mynd i'r afael ag unrhyw faterion 

ychwanegol fel rhan o'r broses adolygu naill ai'n genedlaethol, yn rhanbarthol 
neu'n lleol. Ymatebodd y Rheolwr Polisi Cynllunio bod pryderon ar lefel 
ranbarthol ynghylch y gwaith ar y Cynllun Datblygu Strategol y bydd ei angen yn 

ychwanegol at newidiadau posibl mewn deddfwriaeth genedlaethol na ellir eu 
rhagweld; bydd angen rhoi adnoddau ar waith i wneud gwaith ar y Cynllun 

Datblygu Strategol hy cyllid ychwanegol a staffio. Dywedodd ymhellach fod 
Llywodraeth Cymru ar hyn o bryd yn trafod materion cartrefi gwyliau, ail gartrefi 
ar hyn o bryd ac y gallai gwaith pellach ddeillio o drafodaethau o'r fath; 

 Nodwyd bod Llywodraeth Cymru wedi gosod amserlen o dair blynedd a hanner i 
gynnal adolygiad llawn o'r Cynllun Datblygu Lleol a mynegwyd pryderon bod 

angen newid y Cynllun Datblygu ar hyn o bryd. Codwyd cwestiynau a ellid 
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adolygu'r polisïau yn y Cynllun fesul cam. Ymatebodd y Rheolwr Polisi 
Cynllunio, unwaith y bydd y Cytundeb Cyflenwi yn ei le ac wedi’i gytuno gan 

Lywodraeth Cymru, yr amserlen a bennwyd gan y Llywodraeth yw tair blynedd a 
hanner i gyflawni'r gwaith. Nododd na fydd modd adolygu polisïau yn y Cynllun 

fesul cam am fod y polisïau yn integreiddio â'i gilydd; 

  Codwyd cwestiynau ynghylch yr effaith y bydd y Pwyllgor Corfforaethol ar y Cyd 
(CJC’s) yn ei gael ar yr awdurdodau cynllunio lleol. Ymatebodd y Deilydd 

Portffolio - Cynllunio y bydd pwysau ychwanegol yn cael eu gosod ar 
awdurdodau lleol wrth gyflwyno’r Pwyllgor Corfforaethol ar y Cyd gan na fydd y 

cyllid a’r staff presennol yn ddigonol i gyflawni’r gwaith. Dywedodd y Prif 
Weithredwr y bydd yn gofyn am ddiweddariad lefel uchel ar y Pwyllgor 
Corfforaethol ar y Cyd i’r Aelodau Etholedig maes o law; 

  Codwyd cwestiynau a yw'r polisïau cynllunio presennol yn ddigon gwydn i 
alluogi pobl i aros yn eu cymunedau lleol. Ymatebodd y Rheolwr Polisi Cynllunio 

bod y Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd presennol yn sicrhau ac yn hyrwyddo bod 
cartrefi yn cael eu hadeiladu ar gyfer pobl leol ac anghenion lleol. Fodd bynnag, 

o ganlyniad i'r materion pandemig sydd wedi dod i'r amlwg o ran pryderon 
ynghylch cartrefi yn cael eu prynu fel cartrefi gwyliau ac ail gartrefi mewn 
cymunedau lleol. Nododd y bydd angen i Lywodraeth Cymru newid y 

ddeddfwriaeth i fynd i'r afael â'r materion hyn. 

  Codwyd cwestiynau ynghylch a yw anghenion lleol yr Ynys yn cael eu hystyried 

gan fod gan bob sir wahanol flaenoriaethau ac anghenion lleol. Ymatebodd y 
Pennaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd ei bod yn hanfodol bod gan yr 
Awdurdod statws rhanbarthol cryf a bod llais y cymunedau lleol yn cael sylw. 

 
PENDERFYNWYD nodi:- 
 

 Y newidiadau yn y cyd-destun cenedlaethol a lleol; 

 Canfyddiadau’r Adroddiadau Monitro Blynyddol yn Rhan 2;  

 Y materion fydd angen eu hadolygu wrth baratoi Cynllun Diwygiedig yn 
Rhan 3; 

 Y casgliadau yn rhan 6 o’r Adroddiad Adolygu. 

 
GWEITHRED : Fel y nodwyd uchod. 

6 BLAEN RAGLEN WAITH 

 

Cyflwynwyd – adroddiad gan y Rheolwr Sgriwtini. 
 
PENDERFYNWYD :- 
 

 Cytuno’r fersiwn gyfredol o’r flaen raglen waith ar gyfer 2021/22 

 Nodi’r cynnydd a wnaed hyd yma o ran gweithredu’r flaen raglen waith. 
 

GWEITHRED : Fel y nodwyd uchod. 
7 EITEMAU ER GWYBODAETH 

 
Roedd yr eitemau canlynol er gwybodaeth yn unig:- 

 

 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus – Trefniadau Llywodraethiant 
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 Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru - Adroddiad Cynnydd Chwarter 
2, 2021/2022 

 
 

 Daeth y cyfarfod hwn i ben am 4.00 pm 
 
 CYNGHORYDD GWILYM O JONES 

 CADEIRYDD 


