Vb TABL RHESYMEG YMYRRAETH (cysylltiedig ag adran 3.1 y SDLl)
Enw’r GGLl: PARTNERIAETH GWLEDIG YNYS MON RURAL PARTNERSHIP
Dyddiad cwblhau/diweddaru: 22.06.2016
MAE'R HOLL GAMAU A DDISGRIFIR ISOD YN DDANGOSOL.
WRTH WEITHREDU, BYDD LEADER YNYS MÔN YN MONITRO'R AMCANION STRATEGOL YN EGNÏOL, OND YN CADW'R HAWL I DDIWYGIO AC ADDASU GWEITHREDOEDD MEWN
SEFYLLFAOEDD LLE MAE RHANDDEILIAID YN PENDERFYNU Y GELLIR CYFLAWNI MWY O FUDDIANT TRWY NEWID CYFEIRIAD NEU BWYSLAIS. BWRIEDIR HEFYD, YN UNOL Â
METHODOLEG LEADER, Y BYDD Y CYFEIRIAD ARWEINIOL AR GYFER Y GWEITHREDOEDD HYN YN CAEL EI DYNNU O'R GGLL A'R CYMUNEDAU O DDIDDORDEB SY'N GYRRU POB
THEMA
NODER: MAE POB TESTUN A AMLYGIR YN FELYN YN NODI CAMAU SY'N ADDAS AR GYFER CYDWEITHREDIAD TRAWS-GGLL
Anghenion Amcan
Datblygu / Penodol
Cyfleoedd

Ffit Strategol

Math o gamau i'w cefnogi Prosiectau a
Gymeradwywy
Camau gweithredu SMART,
nodwch lle rhagwelir gweithredu d gan y GGLl
ar y cyd

Allbynnau (o adran Fframwaith Monitro
Canllawiau SDLl ynghyd â dangosyddion /
targedau ychwanegol a osodir gan GGLl)

Targed
allbwn

Cyfraniad at
thema
trawsbynciol

Pwy fydd yn
Amserlen
ymwneud â (dechrau/gorff
chyflenwi
en)

Thema 1: Ychwanegu Gwerth at hunaniaeth leol ac adnoddau naturiol a diwylliannol
ANGEN
NP 1
Ychwanegu Diogelu gwerth
gwerth
economaidd
economaidd i lleol i
Lwybr
weithredwyr
Arfordirol
lleol o Lwybr
Ynys Môn a'i Arfordir Ynys
aneddiadau Môn
cysylltiedig.
Yr angen i
ymestyn
gwerth a
budd
economaidd
arfordir Môn.

Strategaeth
Sefydlu cynhyrchion neu
Llywodraeth
wasanaethau newydd i
Cymru ar gyfer gynnwys: Twristiaeth
a. Sefydlu a hyrwyddo
2013-2020;
treftadaeth a dolenni
thematig o'r llwybr
Cynllun Rheoli
arfordirol i aneddiadau
Cyrchfan Ynys
mewndirol
Môn 2013b. Sefydlu a hyrwyddo
2020
gweithgareddau
newydd oddi ar y tymor
Cynllun
sy'n cyd-fynd â Llwybr
Integredig
Arfordirol Ynys Môn.
Sengl Ynys
Môn
Polisi
Twristiaeth
Gynaliadwy
Strategaeth
Twristiaeth
Arfordirol

ALLBYNNAU THEMA 1

GWERTH Iaith Gymraeg Staff MM
Bl. 1-6
Trin tlodi
Grwpiau
arloesol yn
Nifer o swyddi wedi eu creu drwy gynlluniau a
cynnwys:gefnogir
Bwrdd
Nifer o astudiaethau dichonoldeb
1
Partneriaeth
Nifer o rwydweithiau a sefydlir
3
Cyrchfan
Nifer o swyddi a ddiogelir drwy gynlluniau a
2
CSYM Ynys
gefnogir
Môn
Nifer o weithgareddau peilot a gynhelir/a
15
Cymdeithas
gefnogir
3
Twristiaeth
Nifer o ganolfannau cymunedol
Môn
Nifer o weithrediadau rhannu gwybodaeth /
Priffyrdd
gweithgareddau marchnata a hyrwyddo i godi
25
CSYM
ymwybyddiaeth o’r SDLL a/ neu gynlluniau
41
Grwpiau
Nifer y rhanddeiliaid wedi’u hymgysylltu
treftadaeth
45
lleol
Nifer y cyfranogwyr a gefnogir
Cyfeillion y
Llwybr
NODYN ESBONIADOL NP3 Bydd y gwariant ar fesur potensial y farchnad
Arfordirol
yn y datblygiadau newydd hyn mewn arallgyfeirio tir, h.y. profi galw,
Darparwyr
sefydlu costau, hyfywdra modelu. NI FYDDWN YN RHOI CYMORTH
GRANT i’r ffermydd hyn. Rydym yn deall yn llwyr na fydd buddsoddiad
llety
gwirioneddol i fusnesau preifat yn gymwys. Deellir hyn yn glir. Efallai y
Cyfranogwyr
bydd amgylchiadau lle bydd grŵp o fusnesau eisiau treialu ymgymeriad
arloesol a chytuno y dylai un o'u nifer ymgymryd â'r treial yn y fan a’r lle,
gwirfoddol
ac y bydd y bobl eraill yn dysgu o’r profiad. Ym mhob achos, byddwn yn
Arbenigedd
ceisio llogi offer i mewn ar gyfer treialon o'r fath, fel na fydd unrhyw fusnes
unigol yn cronni mantais economaidd
lleol a
gwirfoddol
Busnes
Cymru
Grwpiau
ieuenctid
Grwpiau
sector busnes

arfordirol

NP2
Datblygu
cyfleoedd
cyflogaeth a
busnes
newydd a mwy
ohonynt i bobl
leol trwy
arallgyfeirio ac
integreiddio
ffactorau
economi
arfordirol.

Sefydlu ystod o hyrwyddiadau
‘Gweithio’r Arfordir / Working
the Coast’ i gynnwys:a. Penodi 2 enghraifft o lety ac
enghreifftiau o weithgareddau
y gall eraill ddysgu a gwella
ohonynt
b. Dylunio a Gweithredu 3
Digwyddiad cyfle busnes
'Manteisio ar yr arfordir'
c. Defnyddio cyfleoedd
cyfryngau digidol ar gyfer yr
arfordir, cynyddu
rhyngweithiad busnes ar gyfer
y cyfryngau presennol.
Sefydlu prosiect hwyluso
menter arfordirol ar gyfer Ynys
Môn i gynorthwyo pobl ifanc i
ddechrau mentrau wrth weithio
ar yr arfordir. Bydd LEADER
yn talu am yr ymchwil
greadigol i ddichonoldeb
dechrau busnesau newydd yn
yr ardaloedd arfordirol. Gall
dalu am llogi offer
gweithgaredd i bobl ifanc brofi
a rhedeg cyfnodau menter
peilot. Ar ddiwedd y cyfnod
prawf, bydd yn cyfeirio pobl
ifanc at ddarpariaeth Busnes
Cymru. Byddwn yn cynnwys
pobl ifanc sy'n dioddef o
anfantais economaidd
ANGEN
NP3
Strategaeth
Sefydlu 2 Gymuned o
I ychwanegu Ennyn mwy o Llywodraeth
Ddiddordeb daearyddol a
gwerth
gyfranogiad a Cymru ar gyfer chynnal 6 peilot cyn-fasnachol
economaidd i defnyddioldeb Twristiaeth
arloesol (3 ym mhob un) gyda
botensial
marchnadoedd 2013-2020;
rhagolygon cyflogaeth, i
twristiaeth
twristiaeth
gynnwys gweithredu
canol Ynys newydd a
Cynllun Rheoli a. 1 peilot twristiaeth werdd
Môn.
phresennol
Cyrchfan Ynys newydd
CYFLE
mewn
Môn 2013b. 1 peilot amgylchedd naturiol
Mae yna
ardaloedd yng 2020
c. Marchnadoedd cynnyrch
gyfleoedd i nghanol yr
dalgylch lleol ar gyfer
gael gwerth ynys
Cynllun
ardaloedd canolfannau
ychwanegol
Integredig
twristiaeth
sylweddol o’r
Sengl Ynys
d. Archwilio, strwythuro,

Cydweithredu
Iaith Gymraeg.
Cyfleoedd
cyfartal

Staff MM
Bl. 1-6
Grwpiau
arloesol yn
cynnwys:Bwrdd
Partneriaeth
Cyrchfan
CSYM Ynys
Môn
Cymdeithas
Twristiaeth
Môn
Priffyrdd
CSYM

profiad o
ymweld â
phentrefi.

ANGEN
ymdrin â
gwendidau
yn y
diwydiant
twristiaeth

ANGEN
Trefi
marchnad
sydd mewn

Môn

NP4
Creu mwy o
gyfranogiad a
defnydd o
farchnadoedd
twristiaeth y tu
allan i’r tymor
trwy fusnesau
newydd a
phresennol yn
gweithio ar y
cyd â
chymunedau o
diddordeb

cynorthwyo, hyrwyddo a
chomisiynu 3 o fentrau
Strategaeth
gweithgareddau preifat
Mona Antiqua newydd mewn busnesau tir
sy'n cael eu gweithredu gan
Strategaeth
deuluoedd ffermio fel peilot
Twristiaeth
gweithgaredd
Gynaliadwy
Cynnull 2 gymuned o
Twristiaeth
ddiddordeb busnes perthnasol Gweithgaredd
yn yr ardal gyda gwybodaeth au Cymru
leol i gyd-ddylunio a
chydweithredu 2 gynnyrch
twristiaeth y tu allan i’r tymor
ar yr ynys, e.e.
a. Safleoedd y Mabinogi/
Arthuraidd / Tywysogion sydd
yn eang a thoreithiog yn yr
ardaloedd hyn
b. Profiad o ‘Nadolig yn Ynys
Môn’
c. Wythnos adar y gaeaf
d. Teithiau giât i’r plât

NP5
Cynyddu
ymgysylltiad,
cyfranogiad a
mantais i
fusnesau
twristiaeth trwy
ychwanegu
gwerth at
ddarpariaethau
cymhwyso
digidol

Cyflwyno 2 fodiwl newydd neu
wella darpariaeth apiau
presennol er mwyn cynyddu
cyfranogiad busnes yn y tymor
a thu allan i’r tymor mewn
amser go iawn er mwyn, e.e.
cyflwyno gostyngiadau mewn
tywydd drwg i gynyddu
gwerthiannau.

NP6
Cynyddu nifer
y busnesau
sy'n defnyddio
pecyn cymorth
Synnwyr o Le
ar yr ynys

Gweithio gyda 5 busnes i
ddangos yn llawn fanteision
gwerthu trwy ddefnyddio’r
pecyn cymorth Synnwyr o Le.
Ni fydd hyn yn golygu
darparu cymorth grant i
fusnes, yn hytrach
mabwysiadu pecyn cymorth
synnwyr o le (ar gael i
bawb).
Cyflwyno llwybrau i gryfhau
cysylltiadau rhwng trefi
marchnad a'u dalgylch er
mwyn harneisio pwysigrwydd

Cryfhau
cynhyrchedd a
hunaniaeth trefi
marchnad fel

Grwpiau
treftadaeth
lleol
Cyfeillion y
Llwybr
Arfordirol
Darparwyr
llety
Cyfranogwyr
gwirfoddol
Arbenigedd
lleol a
gwirfoddol
Busnes
Cymru
Grwpiau
ieuenctid
Grwpiau
sector busnes
arfordirol
Arbenigedd a
gaffaelwyd

trafferthion - symbolau
yr angen i
profiadol o
adfywio
ddiwylliant a
hunaniaeth, chynhyrchion
gwasanaethu eu dalgylch.
a rhagolygon
Trefi
Marchnad
Gwynedd

cynhyrchion a marchnadoedd
lleol i gryfhau hunaniaeth a
gwahaniaethu'r dref e.e.
Llangefni ac Amlwch
a. Archwilio a chyhoeddi
cyfleoedd cynnyrch
crefftwyr yng nghefn
gwlad Ynys Môn
b. Sefydlu ymgyrch ledled
dalgylch y dref farchnad
i archwilio sgiliau ac
offer ac i herio pobl leol
i wneud cynhyrchion fel
ffynhonnell incwm
gyntaf neu ail
c. Cysylltu siopau gwag i
gynhyrchion dalgylch
lleol mewn celf, crefft,
bwyd a gwasanaethau
mewn gofal a
datblygiad personol.
d. Sefydlu cyfrwng digidol
rhyngweithiol i gyfateb
sgiliau gydag offer ac i
reoli cyflenwad a galw'r
cynhyrchion a'r
gwasanaethau a wneir
yn lleol
e. Archwilio sefydlu
gwasanaeth casglu a
dosbarthu ar gyfer
cynhyrchion sy'n cael
eu gwneud yn lleol
f. Ymgyrchoedd
cyfryngau cymdeithasol
cydweithredol yn
seiliedig ar beilot gyda'r
nod o ddarparu un
pwynt cyfeirio i
gwsmeriaid ar gyfer
cynigion a
digwyddiadau lleol.

CYFLE
Ailsefydlu
cysylltiadau
economaidd
crefftwyr
rhwng
dalgylchoedd
gwledig a'u
trefi
marchnad

CYFLE
Yr iaith
Gymraeg fel
adnodd

NP7
I harneisio'r
Gymraeg fel
USP sydd

Polisi
Llywodraeth
Cymru:
Iaith fyw: iaith

Gwneud brandio dalgylch yn
weladwy yng nghanol y dref.
Sefydlu prosiectau sy’n rhoi
presenoldeb amlwg i’r iaith
Gymraeg o ran cyfleu
hunaniaeth yn yr economi

Cydweithredu
Iaith Gymraeg.
Eithrio
cymdeithasol

Staff MM
Bl. 1-6
Cymunedau o
ddiddordeb
yn cynnwys:-

economaidd
a chyfrannwr
i amrywiaeth
a
hunaniaeth,
gan ddangos
sut y gellir
gwerthu yr
iaith
Gymraeg fel
cynnyrch
deniadol
economaidd
i'r byd
ehangach

wedi'i
byw gwreiddio yn y Strategaeth
rhanbarth - i
Iaith Gymraeg
osod yr iaith yn 2012 i 2017
ei chyd-destun
Ewropeaidd, Cynllun
Celtaidd a lleol Cymunedol
trwy ddyfnhau Integredig
gwerthfawrogia Sengl Ynys
da
Môn
gwybodaeth
am ei
Cynllun Rheoli
arwyddocâd
Cyrchfan Ynys
ehangach
Môn 2012-20
mewn
treftadaeth
ANGEN
Ewropeaidd a
Mae angen i'r dyfalbarhad
iaith
Celtaidd.
Gymraeg
gael ei
gwerthu i
bobl newydd
sy'n cyrraedd
y boblogaeth,
ac i bobl
NP8
ifanc yn
Sicrhau bod y
gyffredinol ar Gymraeg yn
lefel
cael ei chlywed
uwchradd
yn y gymuned
ledled y sir ac yn y
gweithle yn
ogystal â'i
gweld; bod ei
gwerth wrth roi
USP i'r ynys yn
cael ei
werthfawrogi'n
well

dwristiaeth, i gynnwys
defnyddio y Gymraeg fel
nwydd werthadwy:Sefydlu cymuned o
ddiddordeb gyda hunaniaeth
Gymraeg i arwain:a. 4 ffordd ddiriaethol o
ddefnyddio treftadaeth
ddiwylliannol ac
ieithyddol e.e. dysgu
geiriau Cymraeg pan yn
ymweld ag atyniadau
b. 2 gynnyrch unigryw sy’n
cynorthwyo i ‘werthu’
hanes Ewropeaidd yr
iaith Gymraeg
c. 2 gynnyrch unigryw sy’n
gosod yr iaith Gymraeg
yn ei throedle Celtaidd
e.e. Gwyn = Quinn;
Bowen = McGowan

Treialu 1 cynllun brandio ar
gyfer busnesau Ynys Môn 'Rydym yn fusnes dwyieithog' i
gylchredeg yr iaith yn yr
economi. Ni fydd hyn yn
golygu darparu cymorth
grant i fusnes, yn hytrach,
mabwysiadu slogan ar
lwyfannau marchnata
digidol neu rai sy'n bodoli
eisoes.
Ymgynghori’n eang, dylunio a
gweithredu gwybodaeth yn
seiliedig ar gyfryngau ynghylch
‘pam bod y Gymraeg o bwys i
bobl ifainc a theuluoedd?’
Comisiynu a chyflwyno 5
sesiwn arloesol ‘Pam y
Gymraeg?’ dros gyfnod o
flwyddyn ym mhob ysgol
uwchradd ac AB i ymdrin ag
anwadalwch ieithyddol ymhlith
pobl ifanc, gan ganolbwyntio

Bwrdd
Partneriaeth
Cyrchfan
CSYM Ynys
Môn
Cymdeithas
Twristiaeth
Môn
Cynllunio
CSYM
Datblygiad
Economaidd
CSYM
Addysg a
Diwylliant
CSYM
Menter Iaith
Môn
Darparwyr
llety
Cyfranogwyr
gwirfoddol
Arbenigedd
lleol a
gwirfoddol.
Grwpiau a
sefydliadau
ieuenctid
Busnes
Cymru
Ffederasiwn
Busnesau
Bach
Arbenigedd a
gaffaelwyd

ar bwysigrwydd amrywiaeth
mewn cymdeithas ac economi,
a dwyieithrwydd mewn
datblygiad personol a gyrfaol,
a osodwyd eto mewn cyddestun yr UE gyfan lle mae
dwyieithrwydd a
theirieithrwydd yn norm.

Thema 2: Hwyluso datblygiad cyn-fasnachol, partneriaethau busnes a chadwyni cyflenwi byr
ANGEN
Diffyg
capasiti
prosesu
cadwyn
gyflenwi
mewn bwyd

CYFLE
Mae
hunaniaeth
bwyd a bwyd
fel dyrchafwr
datblygiad
economaidd
yn cadw set
o gyfleoedd
cryf yn Ynys
Môn, gan
drosi tirwedd
glân gwyrdd i
gynhyrchion
bwyd
arbenigol a
gwerth uchel
gydag USP
amgylcheddo
l adnabyddus

NP9
Cynyddu'r
cyfleoedd ar
gyfer
entrepreneuria
eth cychwyn
busnes a
gwerth
ychwanegol
cyflenwi a
dynameg
prosesu yn y
sector bwyd

Archwilio cyflenwad da byw
Gweithdy
Llywodraeth
tymhorol ar draws Gwynedd Gorau Môn
Cymru
ac Ynys Môn mewn blwyddyn
Ffermio, Bwyd nodweddiadol (C), gan
Peilot
a Chefn Gwlad: gynnwys: Marchnad
Adeiladu
a. sefydlu cymuned groes Bysgod
dyfodol diogel sirol o eiriolwyr i fynd ar
Strategaeth
drywydd yr agenda
Brandio a
newydd ar
bwysig hon.
marchnata’r
gyfer ffermio
b. Arbenigedd y Comisiwn grŵp bwyd
i asesu dichonoldeb
Cynllun
model busnes
Datblygu
cyraeddadwy ar gyfer
Gwledig Cymru
lladd neu brosesu cig
a Throsolwg
coch
Polisi Gwledig
a. Byddwn yn ymchwilio i
yr UE
ddichonoldeb,
argaeledd, hyfywedd ac
Cynllun
archwaeth ffermwyr am
gweithredu
gyfleuster lladd
bwyd a diod
symudol. NI FYDDWN
yn prynu cyfleuster
symudol.
Gan weithio gyda Grŵp Bwyd
Ynys Môn, cydlynu cyfres o
weithdai pwrpasol i nodi
marchnadoedd arbenigol
newydd, a chomisiynu ac
ymchwilio i fylchau galw mewn
cadwyni cyflenwi lleol. Mae
hyn yn golygu ymgymryd ag
ymchwil i arloesi bwyd. Gyda
chymeradwyaeth y GGLl,
gallwn gomisiynu'r Ganolfan
Fwyd yn Llangefni i ddod o
hyd i gynhyrchion bwyd
prototeip ar gyfer treialu. NI
FYDDWN YN MASNACHU.
Bydd y ryseitiau ar gael i
bawb, i eraill fuddsoddi

ALLBYNNAU THEMA 2
Nifer o swyddi wedi eu creu drwy gynlluniau a
gefnogir
Nifer o astudiaethau dichonoldeb
Nifer o rwydweithiau a sefydlir
Nifer o swyddi a ddiogelir drwy gynlluniau a
gefnogir
Nifer o weithgareddau peilot a gynhelir/a
gefnogir
Nifer o ganolfannau cymunedol
Nifer o weithrediadau rhannu gwybodaeth /
gweithgareddau marchnata a hyrwyddo i godi
ymwybyddiaeth o’r SDLL a/ neu gynlluniau
Nifer y rhanddeiliaid wedi’u hymgysylltu
Nifer y cyfranogwyr a gefnogir

GWERTH
Cydweithredu
Iaith Gymraeg.
Eithrio
2 cymdeithasol
3
2
11
1

22
34
35
Datblygiad
cynaliadwy
Trwy dwf
mewn
cynhyrchu
bwyd lleol
Trin tlodi

Staff MM
Bl. 1-6
Cymunedau o
ddiddordeb
yn cynnwys:Undeb
Cenedlaethol
y Ffermwyr
Undeb
Ffermwyr
Cymru
Bwrdd
Partneriaeth
Cyrchfan
CSYM Ynys
Môn
Cymdeithas
Twristiaeth
Môn
Cynllunio
CSYM
Grŵp Bwyd
Ynys Môn
Pobl sy’n
cadw bwytai a
gwestai
Arbenigedd
Lleol a
Gwirfoddol.
Arbenigedd a
gaffaelwyd
Grwpiau a
sefydliadau
ieuenctid
Busnes
Cymru
Ffederasiwn
Busnesau
Bach

ynddynt a'u masnacheiddio. Y
budd i economi'r ynys yw trwy
fwy o gynhyrchion bwyd
newydd ac arloesol.
NP10
Gyrru ymlaen
yr agenda
bwyd crefftwyr
yn Ynys Môn,
gan gysylltu yn
arbennig gydag
ychwanegu
gwerth at
gynnyrch
sylfaenol a
bwydydd
arbennig

Ymgysylltu yn helaeth â
gwragedd ffermwyr a merched
mewn trefi marchnad er mwyn
denu cynhyrchwyr bwyd
crefftwyr newydd.
Comisiynu 3 o gynhyrchion
bwyd newydd ac arloesol ar
gyfer treialu cyn masnachol

Mater i’r ymgeisydd unigol
fydd ymelwa ar ôl masnach, a
darpariaethau eraill o fewn y
Cynllun Datblygu Gwledig
a/neu ESIs fel darpariaethau
Busnes Cymru
ANGEN
NP11
Llywodraeth
Cydlynu, dylunio a chomisiynu
Cynyddu
Gyrru ymlaen Cymru Cynllun 10 gweithdy pwrpasol gyda
nifer, cyfaint ddatblygiad
Gweithredu
chymunedau creadigol o
a maint y
cynhyrchion
Entrepreneuria ddiddordeb dethol i ganfod
cynhyrchion sy'n
eth
cynhyrchion newydd â
o Ynys Môn ychwanegu
photensial y farchnad (heb fod
gyda
gwerth at
Cynllun
yn fwyd)
photensial
economi Ynys Datblygu
menter a
Môn,
Gwledig Cymru Comisiynu dyluniad,
chyflogaeth arallgyfeirio ei a Throsolwg
cynhyrchiad cyn masnachol a
hystod
Polisi Gwledig phrofi'r farchnad i’r 10
cynnyrch a
yr UE
cynnyrch newydd
darparu
cyrhaeddiad i
Trosglwyddo'r cynhyrchion i'r
farchnadoedd
farchnad trwy sianeli priodol
estynedig
trwy fusnesau presennol neu
fusnesau newydd gychwyn.
Mater i’r ymgeisydd unigol
fydd ymelwa ar ôl masnach, a
darpariaethau eraill o fewn y
Cynllun Datblygu Gwledig
a/neu ESIs fel darpariaethau
Busnes Cymru

Cydweithredu
Iaith Gymraeg.
Eithrio
cymdeithasol
Trin tlodi trwy
gynnwys pobl
ifanc dan
anfantais a
phobl ifanc
anabl yn
arbennig

Staff MM
Bl. 1-6
Cymunedau o
ddiddordeb
yn cynnwys:Busnesau yn
Ynys Môn
mewn
sectorau
cynnyrch
datblygedig
Parc
Gwyddoniaet
h Môn
Arloeswyr
Ynys Môn
FSB
Cwmnïau
Cyfrifeg Môn
Arbenigedd
Lleol a
Gwirfoddol.
Arbenigedd a
gaffaelwyd
Grwpiau a
sefydliadau
ieuenctid
Busnes
Cymru
Ffederasiwn

Busnesau
Bach
Pobl fusnes
wedi ymddeol
ANGEN
NP12
Llywodraeth
Rhoi
Darparu
Cymru Cynllun
cyfleoedd i cyfleoedd
Gweithredu
bobl ifanc o gwaith yn eu Entrepreneuria
Ynys Môn
sir gartref i bobl eth
ddatblygu
ifainc sy’n
gyrfa yn
perfformio’n
Polisi Plant a
economi'r sir. dda
Phobl Ifanc
2014

Sefydlu rhaglen interniaeth ar
gyfer 10 o bobl ifanc o Ynys
Môn sy'n gadael prifysgol nad
ydynt wedi sicrhau swydd.
Meini prawf dethol yn
berthnasol
Sefydlu rhaglen interniaeth
israddedig i redeg yn flynyddol
ar gyfer y 10 o israddedigion a
ddewisir. Meini prawf dethol yn
berthnasol

Cynllun
Datblygu
Gwledig Cymru
ANGEN
a Throsolwg
NP13
Sefydlu 1 clwb
Codi
Polisi Gwledig entrepreneuriaeth ar yr Ynys
Rhoi cyfle i
dyheadau
bobl ifainc gael yr UE
ar gyfer pobl ifanc di-waith
pobl ifanc
mynediad at
sydd wedi’u hymddieithrio
sydd wedi eu offer sy’n
gyda mynediad at 2 Labordy
hymddieithrio hwyluso
Llywodraeth
Gwneuthuriad a gweithdai
a helpu pobl creadigrwydd Cymru
ifanc i mewn ac
Adeiladu
Penodi 3 mentor busnes
i
entrepreneuria cymunedau
gwirfoddol i weithio gyda phobl
weithgaredda eth
cydnerth:
ifainc ym mhob gweithgaredd
u gwerth
yn yr adran hon, fel mentoriaid
chweil
ar gyfer graddedigion sy’n
perfformio’n dda a phobl ifainc
wedi’u hymddieithrio. Bydd
mentoriaid yn cynorthwyo i
gysylltu’r bobl ifainc sydd yn y
prosiect â gwaith prif ffrwd.

ANGEN
NP14
Cynllun
I ehangu ac Cydlynu
Integredig
ymestyn
consortia
Sengl Ynys
cyrhaeddiad busnesau lleol i Môn
marchnad cul gael mynediad
busnesau
at gymorth ac Rhaglen Ynys
lleol, a'u
ymgysylltu’n
Ynni
capasiti i
fwy
gystadlu ar llwyddiannus Datganiad
lefelau a
gyda
Polisi
marchnadoe gweithdrefnau Llywodraeth
dd gwerth
caffael ffurfiol Cymru ar gyfer

Asesu cyfleoedd tendro a
diffygion sector presennol ac
yn y dyfodol.
Sefydlu cymuned o
ddiddordeb gyda
chynrychiolwyr perchnogion a
grŵp busnes bach. Nodi 5
maes ar gyfer gweithgarwch
treialu mewn cydweithrediad a
chydymffurfiaeth, i gynnwys:a. Cydlynu digwyddiadau
lledaenu yn ôl

Cydweithredu
Iaith Gymraeg.
Eithrio
cymdeithasol
Trin tlodi trwy
entrepreneuria
eth i grwpiau
ifanc sydd heb
gynrychiolaeth
ddigonol a
phobl hŷn

Staff MM
Bl. 1-6
Cymunedau o
ddiddordeb
yn cynnwys:Busnesau yn
Ynys Môn
mewn
sectorau
cynnyrch
datblygedig
Parc
Gwyddoniaet
h Môn
Arloeswyr
Ynys Môn
FSB
Cwmnïau
Cyfrifeg Môn
Arbenigedd
Lleol a
Gwirfoddol.
Arbenigedd a
gaffaelwyd
Grwpiau a
sefydliadau
ieuenctid
Busnes
Cymru
Ffederasiwn
Busnesau
Bach
Pobl fusnes
wedi ymddeol
Cydweithredu Staff MM
Bl. 1-6
Iaith Gymraeg. Cymunedau o
Eithrio
ddiddordeb
cymdeithasol yn cynnwys:Busnesau yn
Ynys Môn
mewn
sectorau
cynnyrch
datblygedig
Parc
Gwyddoniaet

uwch

sgiliau yn y
dyfodol

canfyddiadau
b. Gweithredu tair menter
gydweithredol i
ymgymryd â rheoliadau
cydymffurfio, i
gynnwys:c. Busnesau adeiladu
micro; busnesau
peirianneg sifil bach;
sector trydanol
Asesu a chynorthwyo proffiliau
cydymffurfio 20 busnes lleol

NP15
Hwyluso
partneriaethau
CYFLE
busnes
Mewn
newydd neu
sectorau
arloesol sy’n
perthnasol creu cyfleoedd
mewn
datblygu
meysydd lle cynnyrch
mae
newydd
arbedion
maint yn
rhwystrau i
hyrwyddo,
gall
partneriaetha
u busnes fod
yn beiriannau
ar gyfer
arloesi
NP16
Ymelwa ar dwf
yn y sector
digidol fel
gyriant
trawsbynciol
twf
economaidd

Asesu a chynorthwyo lleihau
costau mewn 3 cadwyn
cyflenwi lleol trwy bartneriaeth
arloesol e.e. dosbarthu, prynu
cyffredin
Cynnull cymunedau o
ddiddordeb mewn sectorau tir,
technoleg, peirianneg a
sectorau perthnasol eraill i
ddylunio, profi a gweithredu 3
arloesi peilot newydd i
gynnwys e.e:a. Ffactorau trosglwyddo
gwybodaeth
b. Prynu capasiti prosesu
ar y cyd
c. Peilot cynhyrchiant
Traws Sector Digidol
Sefydlu ‘cymunedau digidol o
ddiddordeb’ o fewn y sectorau
twristiaeth, busnesau canol
tref a gwledig i godi
ymwybyddiaeth am gyfleoedd
digidol mewn technoleg
symudol. Comisiynu 2 fenter
arloesol yn y sector hwn lle
mae rhyngweithiad busnes a
chymunedol yn cyfuno i
gynhyrchu mantais
economaidd ehangach.
Sector dylunio
Sefydlu cymuned ddylunio o
ddiddordeb sydd â’r her o greu

h Môn
Arloeswyr
Ynys Môn
FSB
Cwmnïau
Cyfrifeg Môn
Arbenigedd
Lleol a
Gwirfoddol.
Arbenigedd a
gaffaelwyd
Grwpiau a
sefydliadau
ieuenctid
Busnes
Cymru
Ffederasiwn
Busnesau
Bach
Pobl fusnes
wedi ymddeol

2 ddyluniad eiconig a all greu
galw o werth uchel a hybu
cyfran farchnad newydd.

Asesu 5 cynnyrch ymchwil o’r
brifysgol na chawsant eu profi
eto
Adolygu prototeip /
addasrwydd y cynnyrch ar
gyfer y farchnad
Asesu marchnadwyedd y
cynnyrch
Nodi busnesau lleol i ddarparu
bydwreigiaeth cynnyrch i’r
farchnad
Cynorthwyo i brofi 5 cynnyrch
yn y farchnad
Trosglwyddo 5 cynnyrch i
‘fydwragedd’ busnes os yw’n
werthadwy.
Lledaenu profiad a chanlyniad
y prosiect

CYFLE
NP17
Mae sgilYmelwa o
gynnyrch
Ddinas Dysg
Prifysgol yn yn ddyfnach i’w
cynnig cyfle dalgylch yn
enfawr i Ynys Ynys Môn, ar y
Môn. Mae
cyd â’r Parc
angen
Gwyddoniaeth
dybryd i fod newydd
yn
rhagweithiol
o ran
harneisio
potensial y
rhain yng
nghefn gwlad
yr Ynys Môn.

Cydweithredu
Iaith Gymraeg.
Eithrio
cymdeithasol

Staff MM
Bl. 1-6
Cymunedau o
ddiddordeb
yn cynnwys:Prifysgol
Bangor
Busnesau yn
Ynys Môn
mewn
sectorau
cynnyrch
datblygedig
Parc
Gwyddoniaet
h Môn
Arloeswyr
Ynys Môn
FSB
Cwmnïau
Cyfrifeg Môn
Datblygiad
Economaidd
CSYM
Arbenigedd a
gaffaelwyd
Grwpiau a
sefydliadau
ieuenctid
Busnes
Cymru
Ffederasiwn
Busnesau
Bach
Pobl fusnes
wedi ymddeol

GWERTH Cydweithredu
Iaith Gymraeg.
Eithrio
cymdeithasol
2 Datblygiad
cynaliadwy

Staff MM
Bl. 1-6
Medrwn Môn
Cynghorau
Cymuned
Gwasanaetha
u

Thema 3: Edrych ar ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau lleol anstatudol
ANGEN
NP18
Arloesi mewn Gweithredu
trafnidiaeth menter
wledig yn
trafnidiaeth
seiliedig ar wledig sy’n
gysylltiadau seiliedig ar y

Llywodraeth
Cymru
Adeiladu
cymunedau
cydnerth
Polisi Plant a

Sefydlu o leiaf un cynllun
peilot o drafnidiaeth gwledig
gweithiol, i gynnwys:a. Asesiad o lenyddiaeth
presennol a
gynhyrchwyd trwy

ALLBYNNAU THEMA 3
Nifer o swyddi wedi eu creu drwy gynlluniau a
gefnogir
Nifer o astudiaethau dichonoldeb

tref farchnad gymuned
/ arfordir i
gysylltiadau
mewndirol gwella
capasiti pobl
mewn angen
i gael
mynediad at
farchnadoed
da
gwasanaetha
u

Phobl Ifanc
2014
Cynllun
Datblygu
Gwledig Cymru
a Throsolwg
Polisi Gwledig
yr UE
Cynllun
Integredig
Sengl Ynys
Môn

CSYM dros y pum
mlynedd diwethaf
b. Asesu, nodi, ymgysylltu
a chadarnhau llwybr
galw trafnidiaeth heb ei
ddiwallu a ellir ei drin
trwy fodelau peilot
arloesol e.e. defnyddio
bws mini trydan sydd yn
perthyn i’r gymuned a
yrrir gan wirfoddolwyr
sy’n gweithio wrth rota
c. Bydd llogi cerbyd trydan
ar gyfer cyfnod treialu
yn briodol i ethos
LEADER ac yn ddi-os y
dull a ffefrir.
d. Os yw’r cynllun peilot
yn llwyddiannus, gellir
prynu’r cerbyd gyda
chronfa grant nad yw’n
LEADER

ANGEN
NP19
Yr ochr alw
Môn SAR
Mynediad
Yr angen i
Llywodraeth
Asesu llenyddiaeth sylweddol
gwael i
dreialu a
Cymru
a phecyn cymorth a
wasanaethau datblygu
Adeiladu
gynhyrchwyd.
datblygu
modelau
cymunedau
Trwy asesiad ac ymchwil,
personol i
cyflenwi
cydnerth:
penderfynu ar yr anghenion
drigolion sy'n gwasanaeth
gwasanaeth mwyaf, neu sydd
byw mewn cymunedol
Polisi Plant a â’r brys mwyaf, a’u lleoliadau
anheddau
newydd sy’n
Phobl Ifanc
Cynnull cymunedau o
ym
defnyddio
2014
ddiddordeb perthnasol a
mherfeddion methodolegau
phriodol (i gynnwys
cefn gwlad a gyfyngir gan Cynllun
defnyddwyr y gwasanaeth a
amser gyda
Datblygu
chynrychiolwyr awdurdod
golwg i
Gwledig Cymru statudol) i gynhyrchu modelau
gyflwyno’n
a Throsolwg
newydd cytunedig ar gyfer
raddol.
Polisi Gwledig peilot cyflenwi
Yn benodol,
yr UE
Comisiynu modelu busnes i
trin meini prawf
asesu hyfywedd y modelau
CCT ynghylch Llywodraeth
gwasanaeth cytunedig
grwpiau a
Cymru
Gweithredu 3 cynllun peilot
dangynrychiolir Trin tlodi Action wedi’u hamserlennu sy’n trin
ac a eithrir, ac Plan
diffygion gwasanaeth mewn 3
yn enwedig i
cymuned
ymdrin ag
Cynllun
Yr ochr gyflenwi
amcanion tlodi Integredig
Cynnal, cofnodi a lledaenu
o ran
Sengl Ynys
cyfarwyddiadur o ddyheadau
gwasanaethau Môn
lleol ar gyfer gofynion

Nifer o rwydweithiau a sefydlir
Nifer o swyddi a ddiogelir drwy gynlluniau a
gefnogir
Nifer o weithgareddau peilot a gynhelir/a
gefnogir
Nifer o ganolfannau cymunedol
Nifer o weithrediadau rhannu gwybodaeth /
gweithgareddau marchnata a hyrwyddo i godi
ymwybyddiaeth o’r SDLL a/ neu gynlluniau
Nifer y rhanddeiliaid wedi’u hymgysylltu
Nifer y cyfranogwyr a gefnogir

1
0
8
5

13
21
20

Cymdeithasol
CSYM
Grwpiau
sector
gwirfoddol
Arbenigedd a
gaffaelwyd
Grwpiau a
sefydliadau
ieuenctid

Cydweithredu Staff MM
Bl. 1-6
Iaith Gymraeg. Medrwn Môn
Eithrio
Cynghorau
cymdeithasol Cymuned
Trin tlodi
Datblygiad
gweler y testun Economaidd
yn NP19 a 20 CSYM
Gwasanaetha
u
Cymdeithasol
CSYM
Grwpiau
sector
gwirfoddol
Cynrychiolwyr
defnyddwyr
gwasanaeth
Arbenigedd a
gaffaelwyd
Grwpiau a
sefydliadau
ieuenctid

CYFLE
Cyfleoedd i
drosglwyddo
gwasanaeth
o’r awdurdod
lleol i'r
trydydd
sector

gofal plant,
Dogfen
cynhwysiant
ymgysylltu a
ariannol,
dilyniant
cynhwysiant
ieuenctid LlC
digidol,
datblygu sgiliau Caffael a’r
ayb.
trydydd sector

gwasanaeth, yr archwaeth leol
i ddarparu'r gwasanaethau
hyn, a chapasiti lleol i
gyflawni'r dyheadau mewn 3
ardal wledig ddofn a dargedir,
gan gynnwys:

NP20
Gwella’r
defnydd o
ganolbwyntiau
cymunedol fel
mecanweithiau
cyflenwi
gwasanaeth
Yn benodol,
trin meini prawf
CCT o ran y
grwpiau a
dangynrychiolir
ac a eithrir. Yn
benodol,
ymdrin ag
amcanion tlodi
o ran
gwasanaethau
gofal plant,
cynhwysiant
ariannol,
cynhwysiant
digidol,
datblygu sgiliau
ayb.

Hwyluso 5 trafodaeth
gymunedol ym mherfeddion
cefn gwlad gyda darparwyr
gwasanaeth lleol presennol i
ymchwilio i integreiddiad,
lledaeniad a gwella
gwasanaethau presennol,
gyda golwg i:
a. Sefydlu 2 ganolbwynt
gwasanaeth cymunedol
newydd
b. Comisiynu 3 menter
arloesol integredig ym
mherfeddion cefn gwlad
wedi’u hanelu at:i.
Cefnogaeth
hunangymorth i
rieni sengl
gwledig
ii.
Cefnogi mentrau
arloesol grŵp ar
gyfer y di-waith
ym mherfeddion
cefn gwlad

NP21
Lliniaru
effeithiau
toriadau
gwasanaeth
trwy dreialu
trosglwyddo
deallus

Llywodraeth
Cymru
Adeiladu
cymunedau
cydnerth:
Cynllun
Integredig
Sengl Ynys
Môn

Cydweithredu â Chyngor Ynys
Môn i asesu cyfatebiaeth
mewn darpariaeth y trydydd
sector a gwasanaethau
trosglwyddadwy e.e.
gwybodaeth am dwristiaeth;
gwasanaethau hamdden.
Comisiynu modelu busnes
dwys a phroblemau hyfywedd,
i gynnwys goddefiadau
CAPEX ac OPEX.
Dewis 3 senario trosglwyddo
gyda rhagolygon da o
hyfywedd.
Hwyluso trafodaethau rhwng

Cydweithredu
Iaith Gymraeg.
Eithrio
cymdeithasol

Staff MM
Bl. 1-6
Medrwn Môn
Cynghorau
Cymuned
Datblygiad
Economaidd
CSYM
Gwasanaetha
u
Cymdeithasol
CSYM
Grwpiau
sector
gwirfoddol
Cynrychiolwyr

trosglwyddwyr potensial â
diddordeb a’r trosglwyddydd.
Comisiynu trosglwyddwyr am
gyfnod treial amser-gyfyngedig
cyn trosglwyddo'n ffurfiol er
mwyn codi hyder bob parti.
Cofnodi a chyhoeddi'r broses
a wnaed a'r rhesymeg dros
drosglwyddiadau dethol.

defnyddwyr
gwasanaeth
Arbenigedd a
gaffaelwyd
Grwpiau a
sefydliadau
ieuenctid

Thema 4: Ynni adnewyddadwy ar lefel Gymunedol
CYFLE
NP22
Targedau
Sefydlu siop ynni
Cynefin
Cofleidio
Ennill tir yn
lleihau carbon adnewyddadwy un stop yn
dyfodol
sylweddol o
yr UE/DU/LlC Llangefni i rannu gwybodaeth ENPS
cyflenwad a ran
Cynlluniau
ar effeithlonrwydd ynni,
galw am ynni dealltwriaeth Gweithredu
cynhyrchu ynni
ar lefel
trigolion o’r
Polisïau Ynni adnewyddadwy lleol a defnydd
gymunedol agenda
Adnewyddadw lleol o ynni adnewyddadwy.
er lles
Carbon, eu rôl y
cymunedau a’u cyfranogiad Polisïau a
Ymgysylltu â’r holl gymunedau
ynddi, a
Chynlluniau
i chwilio a phenodi 10
datblygiad
Gweithredu
Hyrwyddwr Ynni ledled y sir
cynyddrannol Effeithlonrwydd
eu
Ynni
Gweithio gyda’r Hyrwyddwyr
perchnogaeth Strategaeth
Ynni i ddwyn ynghyd
ohoni.
Tlodi Tanwydd dyheadau ynni adnewyddadwy
.
Cymru
mewn rhaglen gydlynol o
fanteision ystyrlon a diriaethol
ar gyfer cymunedau a
busnesau i gynnwys:Gweithrediadau’r ochr alw
Ymgymryd a gweithredu 3 X
ymgyrch lleihau carbon
cymunedol, defnyddio
technoleg monitro ac
effeithlonrwydd, newid
ymddygiad a chynhyrchu ynni
cymunedol fel offer i leihau
olion traed carbon cymunedol.
Bydd y gwaith hwn yn
cynnwys: Ymgysylltu, asesu a dewis
3 cymuned buddiolwyr ar
gyfer 20% o leihad mewn
ôl troed carbon erbyn 2020
 Caffael a chefnogi
technoleg monitro traul a
gynhyrchir yn lleol mewn
cartrefi a busnesau

ALLBYNNAU THEMA 4
Nifer o swyddi wedi eu creu drwy gynlluniau a
gefnogir
Nifer o astudiaethau dichonoldeb
Nifer o rwydweithiau a sefydlir
Nifer o swyddi a ddiogelir drwy gynlluniau a
gefnogir
Nifer o weithgareddau peilot a gynhelir/a
gefnogir
Nifer o ganolfannau cymunedol
Nifer o weithrediadau rhannu gwybodaeth /
gweithgareddau marchnata a hyrwyddo i godi
ymwybyddiaeth o’r SDLL a/ neu gynlluniau
Nifer y rhanddeiliaid wedi’u hymgysylltu
Nifer y cyfranogwyr a gefnogir

GWERTH Cydweithredu
Iaith Gymraeg.
Eithrio
1 cymdeithasol
2 Trin tlodi
1
6
1

12
16
15

Staff MM
Bl. 1-6
Personél a
phartneriaeth
au Ynys Ynni
Ynys Ynni
Cymunedol
Cynghorau
Cymuned
Arbenigedd a
gaffaelwyd
Grwpiau a
sefydliadau
ieuenctid
Arbenigedd
Lleol a
Gwirfoddol.
Ymddiriedola
eth Arbed
Ynni
Ymddiriedola
eth Garbon
Cynrychiolwyr
y gymuned








cyfranogol
Ymgymryd â
gweithgareddau
ymddygiad syml ynghylch
defnyddio ynni
Trafod â chyflenwyr offer a
deunyddiau i gynnig
dyfeisiadau arbed ynni ar
bris gostyngol i gymunedau
lleol
Asesu hyfywedd un
prosiect cyfuno grwpiau
cymunedol neu fusnes
Rhedeg 10 seminar ar
gyfer arbed ynni
masnachol ac edrych ar
hyfywedd agregu ar werth i
Weithredwyr Rhwydwaith
Dosbarthu (DNO)

Gweithrediadau’r ochr
gyflenwi
Symud ymlaen y rhaglen Ynys
Ynni Cymunedol - Cymuned o
Ddiddordeb sydd wedi'i
ymgynnull at ddibenion
LEADER, gan gynnwys:a. Asesu’r holl brosiectau
ynni cymunedol
presennol mewn
datblygiadau ac edrych
ar gatalyddu eu
cynnydd trwy rwystrau
b. Hyrwyddo manteision i
berchnogion tir preifat
rentu tir ar gyfer
cynhyrchu ynni
adnewyddadwy
cymunedol.
ANGEN
Defnyddio
adnoddau
adnewyddad
wy i sicrhau
buddion ynni
ac incwm i
fusnesau a
chymunedau

NP23
Manteisio ar
opsiynau
gwerth
ychwanegol
coed wedi eu
sychu mewn
ffwrn

Targedau
lleihau carbon
yr UE/DU/LlC
Cynlluniau
Gweithredu
Polisïau Ynni
Adnewyddadw
y
Polisïau a
Chynlluniau

Ymchwilio i ddeinameg
cyflenwi tanwydd solet
presennol.
Asesu 3 cyfle arloesi i
ddatblygu marchnadoedd
coed gwerth ychwanegol.
O’r dechrau, gweithio gyda
Thanwydd Coed Cymru i gael
cyngor ac ymgynghori â’r
sylfaen wybodaeth sydd

Cydweithredu
Iaith Gymraeg.
Eithrio
cymdeithasol

Staff MM
Bl. 1-6
Personél a
phartneriaeth
au Ynys Ynni
Ynys Ynni
Cymunedol
Cynghorau
Cymuned
Arbenigedd a
gaffaelwyd

Gweithredu
ganddynt. Ar gyfer ôlEffeithlonrwydd fasnachu, cyfeirio’r partïon
Ynni
sydd â diddordeb at
Strategaeth
Wasanaethau Ymgynghorol ac
Tlodi Tanwydd / neu Fusnes Cymru.
Cymru
NP24
Asesu a chynorthwyo sefydlu
Hyrwyddo ynni
dau brosiect ynni cymunedol
adnewyddadwy
ar gyfer defnydd lleol yn Ynys
i'w
Môn. Bydd LEADER yn
ddefnyddio'n
ariannu asesiadau a modelu
lleol ym myd
ymchwil. Bydd yn cyfeirio
busnes Ynys
ymlaen at YNNI’R FRO neu
Môn
ddarpariaeth prif ffrwd arall ar
gyfer datblygu. Gwnaed llawer
o waith hyd yn hyn i ddod â
grŵp Ynni Cymunedol Ynys
Môn at ei gilydd.

Grwpiau a
sefydliadau
ieuenctid
Arbenigedd
Lleol a
Gwirfoddol.
Ymddiriedola
eth Arbed
Ynni
Ymddiriedola
eth Garbon
Cynrychiolwyr
y gymuned

Gweithio gyda busnesau a
chyflenwyr i weithredu 10 treial
solar o fewn busnesau Ynys
Môn, er mwyn mesur yr
arbedion tebygol y gall
busnesau eu gwneud. Ni
fyddLEADER yn gosod yr
offer, ond yn hytrach bydd yn
gyfrwng a ddefnyddir i asesu
cynhyrchiant solar ardal fel y
gellir modelu manteision
economaidd.

Thema 5: Ymelwa o dechnoleg ddigidol
ANGEN
NP25
Targedu
Ymdrin â
allgáu digidol phroblem
Mae
mannau
mynediad
digyswllt
sylweddol
annheg i
wasanaethau
mewn
ardaloedd
gwledig.
Heb
ymyrraeth,
bydd
polareiddio
mynediad i'r
gwasanaeth
ac ansawdd

Cynlluniau
DS bydd y thema ddigidol yn
Gweithredu
chwarae rhan drawsPolisi a
sectoraidd gref mewn llawer
Sectoraidd
o'r gweithgareddau a ddisgrifir
Cymru Ddigidol yn y ddogfen hon. Mae'r
Llywodraeth
gweithgareddau cysylltiedig
Cymru
hyn wedi'u marcio â (D)
Cynllun
Integredig
Sengl Ynys
Môn

Asesu’r ddarpariaeth
bresennol o ddarpariaeth
band-eang cyhoeddus yng
nghefn gwlad Ynys Môn.
Dewis a threialu 3 ymateb
arloesol i ardaloedd digyswllt –
yn benodol i’r rhai sydd wedi
eu hallgáu yn ddigidol. Bydd
rhai ardaloedd lleol iawn yn
parhau heb ddarpariaeth, a

ALLBYNNAU THEMA 5
Nifer o swyddi wedi eu creu drwy gynlluniau a
gefnogir
Nifer o astudiaethau dichonoldeb
Nifer o rwydweithiau a sefydlir
Nifer o swyddi a ddiogelir drwy gynlluniau a
gefnogir
Nifer o weithgareddau peilot a gynhelir/a
gefnogir
Nifer o ganolfannau cymunedol
Nifer o weithrediadau rhannu gwybodaeth /
gweithgareddau marchnata a hyrwyddo i godi
ymwybyddiaeth o’r SDLL a/ neu gynlluniau
Nifer y rhanddeiliaid wedi’u hymgysylltu
Nifer y cyfranogwyr a gefnogir

GWERTH Cydweithredu
Iaith Gymraeg.
Eithrio
cymdeithasol
1 Trin tlodi
1
0
7
1

15
33
21

Staff MM
Bl. 1-6
BT
Openreach a
darparwyr
eraill
Medrwn Môn
Cynghorau
Cymuned
Datblygiad
Economaidd
CSYM
Gwasanaetha
u
Cymdeithasol
CSYM
Grwpiau
sector
gwirfoddol

y
ddarpariaeth
i bobl sy'n
byw mewn
ardaloedd
gwledig yn
parhau.
NP26
Treialu
ymdriniaeth
benben o
allgáu digidol
trwy dargedu’r
rhai sydd
anoddaf eu
cyrraedd.
Anelu’n
uniongyrchol at
CCT Trin Tlodi
– gweler SDLl
t75

gellir eu trin trwy gyllid
cyfranddaliadau cymunedol.
Gall LEADER ymgymryd â
dewis, profi a chostio. Ni fydd
yn talu am y ddarpariaeth.
Sefydlu a gweinyddu cyrsiau Agewell
cymorth TG mewn pum ardal Hwyliog Môn
wledig difreintiedig yn Ynys
Môn ar gyfer y rhai dros 50 a
anelir gan ddefnyddio tabledi
rhad. Gweithio gyda
chyflenwyr i ostwng a rhoi
cymorth ariannol mewn caledi
profedig.

Dylunio a gweithredu 3 modiwl
gyda chyfarwyddyd dwyieithog
sut i gael mynediad at
wasanaethau dros y
rhyngrwyd; ymdrin ag unigedd
a chyfathrebu gyda
rhwydweithiau o ddiddordeb.
CYFLE
NP27
Cynlluniau
Gweinyddu cynllun
Troi hoffter Creu
Gweithredu
prentisiaeth blynyddol i 15 o
pobl ifanc o meddylfryd
Polisi a
israddedigion y flwyddyn
dechnoleg
academi
Sectoraidd
mewn TG i bobl ifainc galluog.
ddigidol i
ddigidol yn
Cymru Ddigidol Sefydlu academi Geeks Ynys
fudd
Ynys Môn
Llywodraeth
Môn i ddysgu rhaglennu
economaidd gyda’r bobl
Cymru
cyfeirio gwrthrych i bobl ifainc
ar ffurf
ifainc mwyaf
o bob oed sy’n dangos
mentrau
galluog er
Cynllun
hyfedredd penodol ym maes
cychwynnol mwyn datblygu Integredig
datblygiad digidol.
entrepreneuriai Sengl Ynys
d digidol
Môn

Cynrychiolwyr
defnyddwyr
gwasanaeth
Arbenigedd a
gaffaelwyd
Agewell a
sefydliadau
cenhedlaeth
hŷn
Pob grŵp o
bobl sydd heb
gynrychiolaet
h ddigonol ac
sydd dan
anfantais sy’n
dioddef allgáu
digidol

Cydweithredu Staff MM
Bl. 1-6
Iaith Gymraeg. Cymunedau o
Eithrio
ddiddordeb
cymdeithasol yn cynnwys:Yn enwedig
Busnesau yn
pobl ifanc
Ynys Môn
anabl
mewn
Datblygiad
sectorau
cynaliadwy
cynnyrch
trwy hyrwyddo datblygedig
TGCh gyda'r Parc
graddau ynni Gwyddoniaet
uchaf, sicrhau’r h Môn
offer o
Arloeswyr
ffynhonnell
Ynys Môn
ailddefnydd
FSB
Cwmnïau
Cyfrifeg Môn
Arbenigedd
Lleol a
Gwirfoddol.
Arbenigedd a
gaffaelwyd
Grwpiau a
sefydliadau
ieuenctid
Busnes

CYFLE
NP28
Cymryd
Ymestyn
mantais lawn darpariaethau
ar ecsbloetio prif ffrwd i
band eang ardaloedd ym
cyflym, i
mherfeddion
fusnesau a cefn gwlad ac
chymunedau yn yr ucheldir
trwy raglennu
rhagweithiol.
Pwyslais ar
fusnesau yn
seiliedig ar dir

Cynlluniau
Hwyluso ymgyrch bob dwy
Gweithredu
flynedd i dynnu sylw at
Polisi a
gyfleoedd i fusnesau lleol gyda
Sectoraidd
SFBB
Cymru Ddigidol Cydlynu 30 cyfarfod un-i-un
Llywodraeth
gydag arbenigwyr TG i ddod â
Cymru
budd i 15 busnes a 15 grŵp
cymunedol
Cynllun
Integredig
Sengl Ynys
Môn

CYFLE
Datblygu’r
defnydd a
hyrwyddo'r
iaith
Gymraeg fel
adnodd i
ddenu ac
adnodd
economaidd
mewn
technoleg
ddigidol

Cynlluniau
Treialu 3 cynnyrch cynGweithredu
fasnachol newydd sy’n
Polisi a
cysylltu’r iaith Gymraeg gyda
Sectoraidd
thechnoleg digidol h.y. apiau,
Cymru Ddigidol meddalwedd
Llywodraeth
Cynorthwyo 10 busnes a
Cymru
grwpiau cymunedol i
integreiddio eiconograffeg
Cynllun
Cymreig i’w presenoldeb
Integredig
digidol trwy wefannau/
Sengl Ynys
cyfryngau cymdeithasol
Môn
Ymchwilio a gweithredu
cyfleusterau cyfieithu arloesol
trwy ddefnyddio technoleg
symudol
Treialu 3 syniad cyfleuster
cyfieithu arloesol
Treialu prosiectau sy’n
benodol yn anelu at ddod â
dysgwyr a siaradwyr Cymraeg
at ei gilydd .

NP29
Dod ag Ynys
Môn i reng
flaen
datblygiadau
digidol cyfrwng
Cymraeg

Cymru
Ffederasiwn
Busnesau
Bach
Pobl fusnes
wedi ymddeol
Cydweithredu Staff MM
Bl. 1-6
Iaith Gymraeg. Arbenigedd a
Eithrio
gaffaelwyd
cymdeithasol

Cydweithredu
Iaith Gymraeg.
Eithrio
cymdeithasol

Staff MM
Bl. 1-6
Cymunedau o
ddiddordeb
yn cynnwys:Busnesau yn
Ynys Môn
mewn
sectorau
cynnyrch
datblygedig
Parc
Gwyddoniaet
h Môn
Arloeswyr
Ynys Môn
FSB
Cwmnïau
Cyfrifeg Môn
Arbenigedd
Lleol a
Gwirfoddol.
Arbenigedd a
gaffaelwyd
Grwpiau a
sefydliadau
ieuenctid
Busnes
Cymru
Ffederasiwn
Busnesau

Bach
Pobl fusnes
wedi ymddeol

Cydweithredu
NP4
Creu mwy o
gyfranogiad a
defnydd o
farchnadoedd
twristiaeth y tu
allan i’r tymor
trwy fusnesau
newydd a
phresennol yn
gweithio ar y
cyd â
chymunedau o
diddordeb

Cynnull 2 gymuned o
ddiddordeb busnes perthnasol
yn yr ardal gyda gwybodaeth
leol i gyd-ddylunio a
chydweithredu 2 gynnyrch
twristiaeth y tu allan i’r tymor
ar yr ynys, e.e
a. Safleoedd y Mabinogi/
Arthuraidd / Tywysogion
sydd yn eang a thoreithiog
yn yr ardaloedd hyn
b. Profiad o ‘Nadolig yn
Ynys Môn’
c. Wythnos adar y gaeaf
d. Teithiau giât i’r plât

NP5
Cynyddu
ymgysylltiad,
cyfranogiad a
mantais i
fusnesau
twristiaeth trwy
ychwanegu
gwerth at
ddarpariaethau
cymhwyso
digidol

Cyflwyno 2 fodiwl newydd neu
wella darpariaeth apiau
presennol er mwyn cynyddu
cyfranogiad busnes yn y tymor
a thu allan i’r tymor mewn
amser go iawn er mwyn, e.e.
cyflwyno gostyngiadau mewn
tywydd drwg i gynyddu
gwerthiannau

NP6
Cynyddu nifer
y busnesau
sy'n defnyddio
pecyn cymorth
Synnwyr o Le
ar yr ynys

Gweithio gyda 5 busnes i
ddangos yn llawn fanteision
gwerthu trwy ddefnyddio’r
pecyn cymorth Synnwyr o Le.
Ni fydd hyn yn golygu
darparu cymorth grant i
fusnes, yn hytrach
mabwysiadu pecyn cymorth
synnwyr o le (ar gael i
bawb).
Sefydlu prosiectau sy’n rhoi
presenoldeb amlwg i’r iaith
Gymraeg o ran cyfleu
hunaniaeth yn yr economi
dwristiaeth, i gynnwys
defnyddio y Gymraeg fel

NP7
I harneisio'r
Gymraeg fel
USP sydd
wedi'i
gwreiddio yn y

Nifer o astudiaethau dichonoldeb
Nifer o rwydweithiau a sefydlir
Nifer o swyddi a ddiogelir drwy gynlluniau a
gefnogir
Nifer o weithgareddau peilot a gynhelir/a
gefnogir
Nifer o ganolfannau cymunedol
Nifer o weithrediadau rhannu gwybodaeth /
gweithgareddau marchnata a hyrwyddo i godi
ymwybyddiaeth o’r SDLL a/ neu gynlluniau
Nifer y rhanddeiliaid wedi’u hymgysylltu
Nifer y cyfranogwyr a gefnogir
Nifer y gweithrediadau
Nifer y GGLl sy’n rhan o’r Cydweithrediad
Nifer y prosiectau Cydweithredu Rhyngdiriogaethol (ITC)
Nifer y prosiectau Cydweithredu Trawswladol
(TNC)

1
4
0
4
0

8
15
8
4
7
4
1

rhanbarth - i
osod yr iaith yn
ei chyd-destun
Ewropeaidd,
Celtaidd a lleol
trwy ddyfnhau
gwerthfawrogia
da
gwybodaeth
am ei
arwyddocâd
ehangach
mewn
treftadaeth
Ewropeaidd a
dyfalbarhad
Celtaidd.

nwydd werthadwy:Sefydlu cymuned o
ddiddordeb gyda hunaniaeth
Gymraeg i arwain:a. 4 ffordd ddiriaethol o
ddefnyddio treftadaeth
ddiwylliannol ac
ieithyddol e.e. dysgu
geiriau Cymraeg pan yn
ymweld ag atyniadau
b. 2 gynnyrch unigryw sy’n
cynorthwyo i ‘werthu’
hanes Ewropeaidd yr
iaith Gymraeg
c. 2 gynnyrch unigryw sy’n
gosod yr iaith Gymraeg
yn ei throedle Celtaidd
e.e. Gwyn = Quinn;
Bowen = McGowan

NP10
Gyrru ymlaen
yr agenda
bwyd crefftwyr
yn Ynys Môn,
gan gysylltu yn
arbennig gydag
ychwanegu
gwerth at
gynnyrch
sylfaenol a
bwydydd
arbennig

Ymgysylltu yn helaeth â
gwragedd ffermwyr a merched
mewn trefi marchnad er mwyn
denu cynhyrchwyr bwyd
crefftwyr newydd.

NP12
Darparu
cyfleoedd
gwaith yn eu
sir gartref i bobl
ifainc sy’n
perfformio’n
dda

Comisiynu 3 o gynhyrchion
bwyd newydd ac arloesol ar
gyfer treialu cyn masnachol
Mater i’r ymgeisydd unigol
fydd ymelwa ar ôl masnach, a
darpariaethau eraill o fewn y
Cynllun Datblygu Gwledig
a/neu ESIs fel darpariaethau
Busnes Cymru
Sefydlu rhaglen interniaeth ar
gyfer 10 o bobl ifanc o Ynys
Môn sy'n gadael prifysgol nad
ydynt wedi sicrhau swydd.
Meini prawf dethol yn
berthnasol
Sefydlu rhaglen interniaeth
israddedig i redeg yn flynyddol
ar gyfer y 10 o israddedigion a
ddewisir. Meini prawf dethol yn

berthnasol
NP15
Hwyluso
partneriaethau
busnes
newydd neu
arloesol sy’n
creu cyfleoedd
datblygu
cynnyrch
newydd

Asesu a chynorthwyo lleihau
costau mewn 3 cadwyn
cyflenwi lleol trwy bartneriaeth
arloesol e.e. dosbarthu, prynu
cyffredin

NP17
Ymelwa o
Ddinas Dysg
yn ddyfnach i’w
dalgylch yn
Ynys Môn, ar y
cyd â’r Parc
Gwyddoniaeth
newydd

Asesu 5 cynnyrch ymchwil o’r
brifysgol na chawsant eu profi
eto
Adolygu prototeip /
addasrwydd y cynnyrch ar
gyfer y farchnad
Asesu marchnadwyedd y
cynnyrch
Nodi busnesau lleol i ddarparu
bydwreigiaeth cynnyrch i’r
farchnad
Cynorthwyo i brofi 5 cynnyrch
yn y farchnad
Trosglwyddo 5 cynnyrch i
‘fydwragedd’ busnes os yw’n
werthadwy.
Lledaenu profiad a chanlyniad
y prosiect.
Hwyluso 5 trafodaeth
gymunedol ym mherfeddion
cefn gwlad gyda darparwyr
gwasanaeth lleol presennol i
ymchwilio i integreiddiad,
lledaeniad a gwella
gwasanaethau presennol,
gyda golwg i:
c. Sefydlu 2 ganolbwynt
gwasanaeth cymunedol
newydd

NP20
Gwella’r
defnydd o
ganolbwyntiau
cymunedol fel
mecanweithiau
cyflenwi
gwasanaeth
Yn benodol,
trin meini prawf
CCT o ran y

Cynnull cymunedau o
ddiddordeb mewn sectorau tir,
technoleg, peirianneg a
sectorau perthnasol eraill i
ddylunio, profi a gweithredu 3
arloesi peilot newydd i
gynnwys e.e:a. Ffactorau trosglwyddo
gwybodaeth
b. Prynu capasiti prosesu
ar y cyd
c. Peilot cynhyrchiant

grwpiau a
dangynrychiolir
ac a eithrir. Yn
benodol,
ymdrin ag
amcanion tlodi
o ran
gwasanaethau
gofal plant,
cynhwysiant
ariannol,
cynhwysiant
digidol,
datblygu sgiliau
ayb
NP22
Ennill tir yn
sylweddol o
ran
dealltwriaeth
trigolion o’r
agenda
Carbon, eu rôl
a’u cyfranogiad
ynddi, a
datblygiad
cynyddrannol
eu
perchnogaeth
ohoni.

d. Comisiynu 3 menter
arloesol integredig ym
mherfeddion cefn gwlad
wedi’u hanelu at:iii.
Cefnogaeth
hunangymorth i
rieni sengl
gwledig
iv.
Cefnogi mentrau
arloesol grŵp ar
gyfer y di-waith
ym mherfeddion
cefn gwlad
Ymgysylltu â’r holl gymunedau
i chwilio a phenodi 10
Hyrwyddwr Ynni ledled y sir.
Gweithio gyda’r Hyrwyddwyr
Ynni i ddwyn ynghyd
dyheadau ynni adnewyddadwy
mewn rhaglen gydlynol o
fanteision ystyrlon a diriaethol
ar gyfer cymunedau a
busnesau i gynnwys:Gweithrediadau’r ochr alw
Ymgymryd a gweithredu 3 X
ymgyrch lleihau carbon
cymunedol, defnyddio
technoleg monitro ac
effeithlonrwydd, newid
ymddygiad a chynhyrchu ynni
cymunedol fel offer i leihau
olion traed carbon cymunedol.
Bydd y gwaith hwn yn
cynnwys: Ymgysylltu, asesu a dewis
3 cymuned buddiolwyr ar
gyfer 20% o leihad mewn
ôl troed carbon erbyn 2020
 Caffael a chefnogi
technoleg monitro traul a
gynhyrchir yn lleol mewn
cartrefi a busnesau
cyfranogol
 Ymgymryd â
gweithgareddau
ymddygiad syml ynghylch
defnyddio ynni



NP27
Creu
meddylfryd
academi
ddigidol yn
Ynys Môn
gyda’r bobl
ifainc mwyaf
galluog er
mwyn datblygu
entrepreneuriai
d digidol
NP29
Dod ag Ynys
Môn i reng
flaen
datblygiadau
digidol cyfrwng
Cymraeg

Trafod â chyflenwyr offer a
deunyddiau i gynnig
dyfeisiadau arbed ynni ar
bris gostyngol i gymunedau
lleol
 Asesu hyfywedd un
prosiect cyfuno grwpiau
cymunedol neu fusnes
 Rhedeg 10 seminar ar
gyfer arbed ynni
masnachol ac edrych ar
hyfywedd agregu ar werth i
Weithredwyr Rhwydwaith
Dosbarthu (DNO)
Gweinyddu cynllun
prentisiaeth blynyddol i 15 o
israddedigion y flwyddyn
mewn TG i bobl ifainc galluog
Sefydlu academi Geeks Ynys
Môn i ddysgu rhaglennu
cyfeirio gwrthrych i bobl ifainc
o bob oed sy’n dangos
hyfedredd penodol ym maes
datblygiad digidol.

Treialu 3 cynnyrch cynfasnachol newydd sy’n
cysylltu’r iaith Gymraeg gyda
thechnoleg digidol h.y. apiau,
meddalwedd
Cynorthwyo 10 busnes a
grwpiau cymunedol i
integreiddio eiconograffeg
Cymreig i’w presenoldeb
digidol trwy wefannau/
cyfryngau cymdeithasol
Ymchwilio a gweithredu
cyfleusterau cyfieithu arloesol
trwy ddefnyddio technoleg
symudol
Treialu 3 syniad cyfleuster
cyfieithu arloesol
Treialu prosiectau sy’n
benodol yn anelu at ddod â
dysgwyr a siaradwyr Cymraeg
at ei gilydd.

