
 

Cyfarfod o’r Fforwm Cyswllt 
Cynghorau Tref a Chymuned 

 

Town and Community Councils 
Liaison Forum Meeting 

 
Nos Lun, 7 Chwefror 

6.30 yh 
 

Monday, 7 February 2022 
6.30 pm 

 
Cyfarfod Rhithiol (Zoom) 

 
Virtual Meeting (Zoom) 

Rhaglen 
 

Agenda 
 

1 - Croeso ac Ymddiheuriadau 
 

1 - Welcome and Apologies 

2 - Cofnodion  
 
Cadarnhau cofnodion y cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 29 Medi 2021 – ynghlwm. 
 

2 - Minutes 
 
Confirmation of the minutes of the 
meeting held on 29 September 2021 – 
attached. 
 

3 - Cynigion Cyllidol 2022 i 2023 
 
 
Ystyried cynigion cyllidol cychwynnol y 
Pwyllgor Gwaith – manylion ar y ddolen 
ganlynol: 

3 - Budget Proposals 2022 to 
2023 
 
To consider the Executive’s initial 
budget proposals – details on the 
following link: 

 
Cymraeg:  
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cymryd-rhan/Ymgynghoriadau/Ymgynghoriadau-
cyfredol/Cynigion-cyllidol-2022-i-2023-ymgynghoriad.aspx 

 
English: 
https://www.anglesey.gov.uk/en/Get-involved/Consultations/Current-
consultations/Budget-proposals-2022-to-2023-consultation.aspx 

 
 4 – Unrhyw fater arall 4 – Any other business 

 

 

https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cymryd-rhan/Ymgynghoriadau/Ymgynghoriadau-cyfredol/Cynigion-cyllidol-2022-i-2023-ymgynghoriad.aspx
https://www.ynysmon.gov.uk/cy/Cymryd-rhan/Ymgynghoriadau/Ymgynghoriadau-cyfredol/Cynigion-cyllidol-2022-i-2023-ymgynghoriad.aspx
https://www.anglesey.gov.uk/en/Get-involved/Consultations/Current-consultations/Budget-proposals-2022-to-2023-consultation.aspx
https://www.anglesey.gov.uk/en/Get-involved/Consultations/Current-consultations/Budget-proposals-2022-to-2023-consultation.aspx
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Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned 
 

Cofnodion y cyfarfod rhithiol a gynhaliwyd ar nos Fercher, 29 Medi 2021 
am 6.30 yh 

 
Presennol: 
 
Cynghorau Tref a Chymuned 
Cyng Rhian Jones   Biwmares 
Alun Foulkes (Clerc) Bodorgan; Cwm Cadnant;  

Llanfihangel Ysgeifiog; Llangoed 
Cyng Ann Kennedy   Caergybi 
Cyng Eurfryn Davies  Cwm Cadnant 
Geraint Parry (Clerc)  Llanddona 
Cyng Delyth Owen   Llanfaelog 
Cyng Ifor Gruffydd   Llanfairpwll 
Cyng Celfyn Furlong  Llanfair yn Neubwll 
Cyng Einion Williams  Llanfihangel Ysgeifiog 
Sydna Roberts (Clerc)  Llannerch-y-medd 
Cyng A W Jones   Mechell 
Cyng Alun Jones     Penmynydd 
Cyng Ella Fisk   Porthaethwy 
Cyng Keith Roberts   Trearddur 
Cyng Bill Rowlands   Trearddur 
Cyng Gordon Browne  Y Fali     
Cyng Rhodri Williams 
 
Cyngor Sir Ynys Môn 
Cyng Llinos Medi    Arweinydd y Cyngor (Cadeirydd) 
Cyng Alun Mummery  Deilydd Portffolio Tai a Chefnogi Cymunedau 
Cyng R G Parry OBE  Deilydd Portffolio Priffyrdd, Gwastraff ac Eiddo 
Cyng Kenneth P Hughes  Ardal Etholiadol Talybolion 
Cyng Gwilym O Jones   Ardal Etholiadol Llifon 
Cyng Trefor Lloyd Hughes MBE Ardal Etholiadol Ynys Gybi 
Dylan Williams   Dirprwy Brif Weithredwr 
Ned Michael    Pennaeth Gwasanaethau Tai (eitem 3) 
Huw Jones    Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd 
Elliw Llyr Rheolwr Gwasanaethau Tai - Strategaeth, 

Comisiynu a Pholisi (eitem 3) 
Caron Jones    Swyddog Strategaeth Dai (eitem 3) 
Rhian Wyn Jones   Swyddog Polisi 
 
 
Estynnodd aelodau’r fforwm eu dymuniadau gorau i Huw Jones, Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd, a fydd yn ymddeol ddiwedd y flwyddyn hon, ar ôl dros 
37 mlynedd o wasanaeth. 
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1. Ymddiheuriadau: 
 

Cynghorau Tref a Chymuned 
 
Llanfairpwll – Cyng Gareth Cemlyn Jones 
Trewalchmai – Cyng Edna Jones; Margaret Price (Clerc) 

 
Cyngor Sir Ynys Môn 
 
Aelodau: Y Cynghorwyr Ieuan Williams (Dirprwy Arweinydd); Meirion 

Jones (Deilydd Portffolio Addysg, Ieuenctid, Llyfrgelloedd a 
Diwylliant) 

Swyddogion: Annwen Morgan (Prif Weithredwr); Rhys H Hughes 
(Cyfarwyddwr Addysg, Sgiliau a Phobl Ifanc). 

 
2. Cofnodion 
 

Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod rhithiol a gynhaliwyd ar 21 Gorffennaf 
2021 fel rhai cywir.  Yn codi: 
 
Toiledau Cyhoeddus: Cafwyd trafodaeth ynghylch y trefniadau rheoli 
presennol, gan gydnabod bod angen adolygu’r sefyllfa a datblygu strategaeth 
ddiwygiedig ar gyfer y dyfodol. 

 
3. Strategaeth Dai 2022-27 
 

Cafwyd cyflwyniad gan y Swyddog Strategaeth Dai ar Strategaeth Dai drafft a 
fydd yn destun ymgynghoriad cyhoeddus rhwng 4 Hydref a 15 Tachwedd. 
 
Amlinellir isod prif bwyntiau’r drafodaeth ddilynol: 
 

 Croesawyd y strategaeth ddrafft, ac fe roddwyd canmoliaeth i’r hyn y mae 
swyddogion y gwasanaeth wedi’i gyflawni eisoes i wella’r ddarpariaeth dai 
ar yr ynys   

 

 Bydd y strategaeth ddrafft yn sail gadarn i leihau anfantais economaidd-
gymdeithasol dros y tymor hir (Caergybi)  

 

 Pwysigrwydd dysgu gwersi o’r gorffennol er mwyn gwarchod cymunedau’r 
dyfodol (Llanfaelog; Biwmares; Mechell)  

 
Eglurwyd y bydd cyfle i’r cynghorau fanylu am unrhyw broblemau penodol fel 
rhan o’r ymgynghoriad ac annogwyd y cynghorau i gyflwyno sylwadau erbyn 
15 Tachwedd.   
 
Nodwyd y bydd yr ymgynghoriad hefyd yn cynnwys dolen at holiadur 
anghenion tai, er mwyn ceisio cael gwell dealltwriaeth o’r sefyllfa ar draws yr 
ynys.  Gofynnwyd am gymorth y cynghorau tref a chymuned i hyrwyddo’r 
holiadur o fewn eu cymunedau.   
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Gweithred: Y ddolen at y ddogfen ymgynghori i’w chylchredeg i’r holl 
gynghorau tref a chymuned. 
 
 

4. Adolygiad o drefniadau etholiadol y Cyngor Sir: diweddariad gan 
Bennaeth y Gwasanaethau Democrataidd 

 
Nodwyd fel a ganlyn: 

 

 Llywodraeth Cymru newydd ddatgan eu bod yn derbyn cynigion terfynol y 
Comisiwn Ffiniau (14 ward a 35 aelod), gyda dim ond un newid o bosib  
(newid enw ward Tref Cybi i Caergybi) – disgwylir cadarnhad terfynol o 
hyn a bydd y Gorchymyn Statudol yn cael ei gyhoeddi’n fuan. 
 

 Etholiadau i’w cynnal ar 5 Mai 2022 a phobl ifanc dros 16 oed yn cael 
pleidleisio yn yr etholiadau lleol am y tro cyntaf – mae’r gofrestr etholiadol 
yn cael ei diweddaru ar hyn o bryd ac mae’r Cyngor yn hyrwyddo 
pwysigrwydd cofrestru ar gyfryngau cymdeithasol / gwefan y Cyngor. 

 

 Y Cyngor Sir, ynghyd â holl gynghorau Cymru, wedi mabwysiadu 
datganiad i geisio cynyddu amrywiaeth ymysg ymgeiswyr sy’n sefyll 
etholiad i fod yn gynghorwyr - bydd angen rhannu gwybodaeth yn eang 
am rôl cynghorydd dros y misoedd nesaf, er mwyn denu unigolion o’r 
grwpiau a dangynrychiolir i sefyll etholiad. 
 

 Bydd gwybodaeth ar gael ar wefan y Cyngor a sesiynau rhithiol ar gyfer 
darpar ymgeiswyr i’w trefnu yn y flwyddyn newydd 

 
Gofynnwyd i’r Cyngor dynnu sylw hefyd at yr etholiadau cynghorau tref a 
chymuned a gynhelir ar yr un diwrnod (Biwmares).  Eglurwyd y byddai 
hynny’n digwydd fel rhan o’r sesiynau ac y dylai’r cynghorau tref a chymuned 
ofyn hefyd am gefnogaeth gan Un Llais Cymru.  
 

5. Cryfhau gorfodaeth ynghylch defnyddio cychod dŵr hamdden a 
phersonol yn beryglus (eitem ar gais CC Llanfairpwll) 

 
Cyfeiriwyd at ymgynghoriad sy’n cael ei gynnal gan Adran Drafnidiaeth 
Llywodraeth y DU ar yr uchod (gweler y ddolen isod).   
www.gov.uk/government/consultations/strengthening-enforcement-of-the-
dangerous-use-of-recreational-and-personal-watercraft 
 
Eglurodd y Dirprwy Brif Weithredwr fod gan y Cyngor Sir gyfrifoldeb cyfreithiol 
dros y dŵr o amgylch Ynys Môn, gan gynnwys y Fenai, ac yn bwriadu  
ymateb i’r ymgynghoriad, efo mewnbwn gan arbenigwyr cyfreithiol.  Yn 
ychwanegol, roedd arolwg o’r defnydd a wneir o gychod dŵr hamdden ar ran 
o’r Fenai ar y gweill ac mae’r Cyngor hefyd yn aros am adroddiad i’r 
ddamwain angheuol a ddigwyddodd ym mis Awst 2020. 

 

http://www.gov.uk/government/consultations/strengthening-enforcement-of-the-dangerous-use-of-recreational-and-personal-watercraft
http://www.gov.uk/government/consultations/strengthening-enforcement-of-the-dangerous-use-of-recreational-and-personal-watercraft
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Gofynnwyd i’r Cyngor Sir gyfeirio at yr angen i gymryd camau i ddiogelu 
bywyd gwyllt yn ei ymateb, gan nodi nad oedd unrhyw gyfeiriad at fywyd 
gwyllt yn y ddeddfwriaeth gyfredol (Trearddur). 

  
 

Anogwyd y Cynghorau Tref a Chymuned perthnasol i ymateb i’r 
ymgynghoriad sy’n cau ar 1 Tachwedd 2021 a gwahoddwyd cynghorau i 
gysylltu â’r Cyngor Sir os yn dymuno unrhyw wybodaeth ychwanegol neu  
gymorth i ymateb.  
 

6. Unrhyw fater arall: Ceisiadau Cynllunio 
 

Cyfeiriwyd at ddau fater o bryder ynghylch delio â cheisiadau cynllunio a 
drafodwyd mewn cyfarfod o gangen leol Un Llais Cymru yn ddiweddar: 

 
Y Porth Cynllunio – nifer o broblemau technegol wrth ddefnyddio’r system, a 
hynny o ran amseru ac argaeledd gwybodaeth, tracio gohebiaeth ayyb  

 
Gweithred:  Y Gwasanaeth Cynllunio i gynnal deialog yn uniongyrchol gyda’r 
holl gynghorau tref a chymuned, i gael y darlun llawn o ran y problemau 
technegol ac ymateb yn briodol.      

 
Cyflwyno sylwadau ar geisiadau cynllunio - hyfforddiant arbenigol 

 
Gweithred: Swyddogion y Gwasanaeth Cynllunio i wneud cyflwyniad i’r 
Fforwm Cyswllt ar ôl etholiadau lleol 2022. 

 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.50 yh. 
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