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Cyfarfod
Meeting
Lle
Venue
Dyddiad
Date

Partneriaeth Gwledig Môn/Arloesi Môn
Neuadd y Dref Llangefni
17/05/2017

Amser
Time

4.00 pm

Present:
Cynrychiolaeth o’r Sector Menter:
Dylan Evans
Arfordir
Cynrychiolaeth o’r Sector Gwirfoddol/Cymuned
Robin Grove-White
(RGW) Menter Mechell
Cynrychiolaeth o’r Sector Cyhoeddus
Martin Jardine
Trefor Jones
Molly Lovatt
Dewi Lloyd
Staff Menter Môn

(MJ)
(TJ)
(ML)

Grŵp Llandrillo Menai (Cadeirydd)
Prifysgol Bangor
CNC
Datblygu Economaidd CSYM

Dafydd Gruffydd
(DG)
Jane Davies
(JaD)
Neil Johnstone
(NJ)
Jackie Lewis
(JL)
Bethan Fraser – Williams (BFW)
Staff Cyngor Sir Ynys Môn

Pwynt Manylion
1

Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod a chadarnhawyd na allai’r GGLl
wneud penderfyniadau terfynol oherwydd nad oedd digon o aelodau yn
bresennol. Felly byddid yn gwneud argymhellion a byddai JL yn paratoi’r
cofnodion (yn lle Eifion Jones) ar gyfer eu dosbarthu cyn gynted â phosibl,

Gweithre
du

2

2

Gofynnir i aelodau’r GGLl nad ydynt yn bresennol ymateb yn gyflym i naill ai
gefnogi neu beidio â chefnogi’r argymhellion hyn.
Cafwyd ymddiheuriadau oddi wrth yr aelodau canlynol.
Alison Hughes
Bryn Jones
Dewi Jones
Nigel Peacock
Keith Moore
Heidi Williams
Jean Baker
Sian Purcell
Mark Gahn
Eryl Williams
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Datgan diddordeb: Dewi Lloyd
Datganodd Dewi Lloyd ddiddordeb yn Byw a Bod Digidol oherwydd fod ei fab
wedi gwneud cais am swydd ar y peilot a hefyd RCDF Hyfforddiant Môn a Hwb
Enghreifftiol gan fod ei bartner yn gweithio i Môn CF - ffurflen datganiad o
ddiddordeb wedi ei chwblhau.
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Cofnodion cyfarfod 8/3/17
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Derbyniwyd y cofnodion fel rhai cywir
Cynigydd: Robin Grove White
Eilydd: Dr Trefor Jones
Materion yn codi.
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Gofynnodd JL am y wybodaeth ddiweddaraf ynglŷn â sylwadau Jean Baker
am waith blaenorol a wnaed gan y brifysgol ar eglwysi gwag ar Ynys Môn.
Ymatebodd JL drwy ddweud bod Jean wedi cyflenwi rhai manylion cyswllt a
bod y rhain wedi eu dilyn i fyny heb unrhyw lwyddiant. Gofynnodd Dr
Trevor Jones i JL anfon yr e-bost ato a byddai'n ceisio dilyn hyn i fyny.

Adroddiad Cynnydd

JL i anfon ebost
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Dangoswyd fideo fer ar Byw a Bod Digidol, ynghyd â sampl o gyfweliad fideo a
wnaed gan un o'r ymgeiswyr; mae dros 20 o bobl ifanc bellach wedi gwneud
cais. Hefyd dangoswyd cyflwyniad drafft ar gyfer prosiect Awyr Dywyll Ynys
Môn, a bydd manylion am hwn yn cael eu hanfon allan yn fuan.
Gwnaeth DG sylw bod y gwariant yn unol â phroffil, a chadarnhaodd ein bod ar
y trywydd iawn gyda gwariant.
Rhoddodd pob swyddog ddiweddariad llafar ar eu prosiectau, y gellir eu gweld
yn yr adroddiad cynnydd, ond roedd yna faterion ychwanegol i'w trafod a'u
cymeradwyo:-

Thema 1
Hysbysodd JL y grŵp y bod 3 o'i phrosiectau a oedd wedi cau wedi mynd dros
ben y swm o arian a gymeradwywyd gan y GGLl oherwydd elfen TAW anhysbys
- roedd hwn yn cyfateb i gyfanswm o 1,600. Nid oedd y prosiectau hyn wedi
newid a gofynnwyd am gymeradwyaeth i wneud addasiad.
GGLl yn argymell cymeradwyo – swm ychwanegol – £1,600
Gofynnwyd hefyd am gyllid ychwanegol ar gyfer digwyddiad gwerthuso ar ôl
cwblhau’r astudiaeth Eglwysi Gwag a chysylltu hyn â chynnydd y fenter Awyr
Dywyll. Cost gychwynnol yr Astudiaeth oedd £9,500; gofynnir am swm
ychwanegol o £1,150

Mae angen i
aelodau
absennol
gadarnhau
cefnogaeth
neu beidio
drwy e-bost
cyn gynted â
phosibl

GGLl yn argymell cymeradwyo – swm ychwanegol – £1,150
Thema 2
Hysbysodd JD y GGLl o dan y cynllun peilot Môn Made a gymeradwywyd yn
flaenorol, ei bod wedi ymweld â'r Urdd Gwneuthurwyr yng Nghaerdydd ac nid
oedd unrhyw aelodau o Ynys Môn. Y rheswm am hyn yw TRETH, ac nad oes
unrhyw gyfleoedd yn lleol i ddatblygu eu sgiliau ymhellach. Gofynnodd yr

Mae angen i
aelodau
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Aelodau am i gopi o'r cais gael ei anfon gyda'r cofnodion fel nodyn atgoffa, a
gofynnodd JD am swm ychwanegol o arian ar gyfer argraffydd 3D a chost llogi
ystafell am 12 mis. Cafwyd trafodaeth ar sut i recriwtio a helpu crefftwyr
ymhellach ac awgrymodd MJ i JD ei bod yn ymweld ag Arddangosfa Gelf y Coleg
gan fod hyn yn gyfle gwych iddi. Hefyd crybwyllodd Dr TJ gronfa o'r enw
Prifysgolion Santander lle gall pobl dderbyn bwrsariaethau am gyfnod o 3 mis
ac y dylai hi siarad ag Alex Charmley yn y brifysgol am ragor o wybodaeth. Mae
GGLl yn gefnogol ar hyn o bryd, ond mae angen adeiladu elfen dracio i mewn i'r
cynllun peilot.

absennol
gadarnhau
cefnogaeth
neu beidio
drwy e-bost
cyn gynted â
phosibl

Gofynnodd JD hefyd am 5K ychwanegol ar gyfer gweithgarwch cyn-beilot
Thema 2 - GGLl yn argymell caniatáu, ond disgwylir derbyn ffurflen gais ynglŷn
â sut y byddai'r arian hwn yn cael ei wario.
GGLl yn argymell cymeradwyo swm ychwanegol a 5K - £8,300
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Cynigion prosiect
Thema 1
Croeso Cymraeg
Cyflwynodd DG fenter gan y Menter Iaith o dan thema JL a fydd yn gweithio
gyda 5 busnes yn ardal yr Eisteddfod ar ffyrdd arloesol eraill o gyflwyno a
defnyddio'r Gymraeg yn eu busnes, a thrwy hynny ychwanegu gwerth a
darganfod manteision economaidd newydd.
GGLl yn argymell cymeradwyo – cyfanswm cost y peilot - £8,750
Thema 4
Peilot Cerbyd Trydan
Cyflwynodd NJ gynnig i edrych ar fanteision posibl cynnal treial o fws trydan ar
Ynys Môn. Byddai'r prawf yn cynnwys cam cychwynnol y prosiect i adnabod
llwybrau bysiau a dewis llwybrau addas i gyd-fynd â gofynion y cynllun peilot.

Mae angen i
aelodau
absennol
gadarnhau
cefnogaeth
neu beidio
drwy e-bost
cyn gynted â
phosibl
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Yna, byddai'r llwybr a'r amserlen yn cael eu dewis a chofnodydd data yn cael ei
osod ar y llwybr - mae angen y data hwn i gael darlun o'r ynni adferiad posibl
o’r torri. Yna byddai gwerth wythnos o ddata yn cael ei ddefnyddio i gynnal
dadansoddiad dichonoldeb i fesur y manteision o gael e-bws yn lle bws.
Ar gam 2, byddai e-bws gwirioneddol yn cael ei redeg ar y llwybr am gyfnod byr
(wythnos) i wirio'r data a dichonoldeb.

Mae angen i
aelodau
absennol
gadarnhau
cefnogaeth
neu beidio
drwy e-bost
cyn gynted â
phosibl

GGLl yn argymell cymeradwyo – cyfanswm cost y peilot - £25,000
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RCDF
Derbyniwyd tri chais ar gyfer sylwadau:
Mesur effeithlonrwydd ynni yn Neuadd y Dref Amlwch - £100K
Dehongli yn Amgueddfa Darnau Copr - £140K
Arsyllfa Symudol - £128K
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Y GGLl yn gwbl gefnogol i hyn, ond bod angen cael trafodaeth gyda Adran
Twristiaeth CSYM
Unrhyw Fater Arall

Mae angen i
aelodau
absennol
gadarnhau
cefnogaeth
neu beidio
drwy e-bost
cyn gynted â
phosibl

Adroddodd NJ ei fod yn cael anhawster ymgysylltu â phobl berthnasol o fewn
CSYM ond ei fod wedi mynychu cyfarfod gyda LlC ynghylch cyllid ar gyfer creu'r
parc solar yn Mona. Roedd hefyd wedi derbyn dau dendr ar gyfer y cynllun
peilot effeithlonrwydd ynni gyda landlordiaid preifat ac yr oedd yn edrych ar sut
i adeiladu llwybrau beicio digidol ar gyfer beiciau trydan.
Hefyd trafododd yr aelodau a oedd yn bresennol sut i ddathlu allbynnau a sut y
gellid cyflawni hyn, yr awgrymiadau oedd:





Anfon copïau o'r holl daflenni gwerthuso allan ar ôl cau'r prosiect
Creu cylchlythyr
Astudiaethau achos
Adroddodd DG ei fod wedi comisiynu Tesni Hughes i siarad â
swyddogion prosiect ac i ddewis un prosiect o bob thema gyda golwg ar
ddod o hyd i'r ffordd orau o hyrwyddo'r holl waith sy'n cael ei wneud

Mae angen i
aelodau
absennol
afon unrhyw
syniadau
mewn e-bost
argyfer eu
trafod yn y
cyfarfod
nesaf
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Gofynnodd ML am i bartneriaid gael eu tagio yn yr holl tweets, straeon
Facebook ayb.
Gofynnodd MJ am osod rhif tudalennau yn y cofnodion nesaf
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Dyddiad y Cyfarfod Nesaf
I gael ei gadarnhau
Cau

