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Rhagair
Hoffwn ddechrau drwy ddiolch i chi i gyd am eich ymddiriedaeth ynof unwaith eto, wrth fy ethol fel Cadeirydd y
Cyngor Cymuned am yr eildro. Bu rhai newidiadau sylweddol yn aelodaeth y cyngor ers y tymor diwethaf a
gwelsom bellach gynghorydd hir-wasanaeth yn ein gadael. Gadawodd Mrs Hazel Wilson a Mr Colin Torr ni ar ôl
degawdau yn gwasanaethu’r gymuned a hoffwn dalu teyrnged i ymroddiad a gwasanaeth ac rwy’n siŵr fel
cyngor ein bod yn dymuno’n dda iddynt ar gyfer y dyfodol. Gwelsom hefyd Mrs Ceri Seeley, Is-Gadeirydd, yn
ein gadael ym mis Mehefin. Dymunwn yn dda i Ceri ac mae’n parhau i gefnogi’r gymuned yn ei gwaith a gyda
‘Cadw Fali’n Daclus’.  Llongyfarchiadau mawr i’n cyd-gynghorydd y Cynghorydd Ken Taylor ar gael ei ethol i’r
Cyngor Sir. Rydym yn croesawu aelodau newydd i’r cyngor, ac rwy’n siŵr y byddant yn cyfrannu llawer i’r
gymuned ac maent eisoes wedi torchi eu llewys ac wedi ymwneud â llawer yn ystod yr haf.

Rydym bellach wedi dechrau cyfarfod wyneb yn wyneb eto ar ôl covid, gyda'r opsiwn o ymuno yn hybrid. Mae’r
cwpl o flynyddoedd diwethaf wedi bod yn anodd, a hoffwn gofnodi fy niolch i bawb neu grŵp yn y gymuned
sydd wedi mynd tu hwnt i sicrhau bod y rhai bregus yn ein cymuned yn derbyn gofal. Hoffwn hefyd fynegi fy
nghydymdeimlad diffuant ag unrhyw un sydd wedi colli perthynas neu ffrind yn ystod y pandemig.

Mae’r adborth a gefais dros yr haf yn awgrymu bod y cyngor wedi symud ymlaen mewn sawl ffordd. Mae’n
bwysig edrych ar beth y mae angen inni ei wella, pennu cyfeiriad strategol a gweledigaeth, pennu
blaenoriaethau a gweithio tuag atynt drwy weithgorau a phwyllgorau. Un o’r blaenoriaethau sy’n bwysig yw’r
gwaith a wnawn gyda’r ysgol ac rwyf eisiau ddiolch i’r Is-Gadeirydd, y Cynghorydd Gordon Browne am ei
ymrwymiad parhaus gyda’r ymgyrch hon. Roedd y cyflwyniad cynllunio ym mis Mehefin yn rhagorol ac mae lle
i ddatblygu hyn ymhellach. Y llynedd, dywedodd y Cyng Gordon Browne wrthym y byddai'r disgyblion yn hoffi
cael mainc bicnic yn y parc nesaf i'r ysgol a gwnaethom yn siŵr bod hyn yn digwydd fel bod pobl ifanc ein
cymuned yn teimlo bod eu barn yn cael ei chlywed.

Y llynedd, gwnaethom benodi cynrychiolydd ifanc fel blaenoriaeth, a buom yn llwyddiannus wrth benodi un
unigolyn i’r rôl honno. Drwy gydol y flwyddyn nesaf, byddwn yn parhau i wneud hyn yn flaenoriaeth ac yn
datblygu'r rôl ymhellach, ac yn ystyried penodi grwpiau i roi adborth i'r cyngor llawn.

Rwy'n meddwl ein bod ni fel cyngor wedi datblygu i fod yn dîm da ac mae'n addawol  bod yn aelodau newydd
yn cael eu penodi i'r cyngor. Mae'r Fali yn bentref enfawr sydd wedi'i rannu'n bedair ward. Mae dros 2,700 o
drigolion ar y gofrestr etholiadol ac mae'n hanfodol bwysig ein bod yn canolbwyntio ar bob cornel o'r pentref.
Rydym yma i wasanaethu, rydym yn un tîm, ac yr wyf yn siŵr y bydd yr ymrwymiad yr ydym yn ei ddangos
tuag at ein cymuned yr ydym ni, fel cyngor, yn mynd o nerth i nerth.

Rwy’n cymryd fy rôl fel Cadeirydd o ddifrif ac rwy’n benderfynol o ddod â’r gymuned gyfan gyda ni wrth inni
gychwyn ar heriau newydd. Dros yr haf rwyf wedi bod mewn cysylltiad cyson â’r Is-Gadeirydd, pob cynghorydd
a’r clerc. Byddaf yn eich cynnwys ac yn cyfathrebu â chi cymaint ag y gallaf i roi'r wybodaeth ddiweddaraf am
yr hyn sy'n digwydd ac adrodd yn ôl ar ffurf adroddiad fel y gallwch gwestiynu'r cynnwys.

Cysylltwch unrhyw bryd! Rwyf am fod mor agored a hawdd mynd atynt â phosibl ac rwy'n agored i gyfarfod
wyneb yn wyneb, yn rhithiol neu am sgwrs dros y ffôn.

Gyda dymuniadau gorau,

Gair gan y Cadeirydd



bod yn gyngor sy'n ymgysylltu'n llawn â'r
gymuned ehangach ac i ymdrechu i wneud ein
gorau glas i bob un o drigolion y Fali.

Gweledigaeth

Cenhadaeth
Cryfhau ymhellach ein gwaith
gyda phobl ifanc, ac atgyfnerthu
ein cysylltiadau â’r ysgol gynradd.
Penodi aelod o'r cyngor i fod yn
hyrwyddwr pobl hŷn i ennill
lleisiau'r ifanc a'r bobl hŷn o
amgylch bwrdd y cyngor.

Gweithio gyda Chyngor Sir Ynys
Môn i wneud y mwyaf o
ddiogelwch ffyrdd/cerddwyr ar
Ffordd yr Orsaf, trwy ddarparu
croesfan bosibl i gerddwyr ac ar
fynedfa'r A5 i'r Fali o Gaergybi trwy
ddarparu arwydd sy'n fflachio yn
nodi'r terfyn cyflymder.
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Parhau i gynnal a rheoli
gwasanaethau presennol a
ddarperir gan y Cyngor
Cymuned - Mynwent Ynys
Wen, Parc Mwd, Lle Chwarae
Plant, Meinciau, Llwybrau
Troed, Cysgodfeydd Bws fel
yr amlinellir ar wefan y
Cyngor Cymuned.

Bwrw ymlaen â'n menter i
ymgysylltu â'r gymuned
gyfan. Byddwn l yn gwrando,
yn ymgysylltu ac yn cwrdd â 
 chymaint o drigolion â
phosibl. Byddwn yn datblygu
strategaethau ar sut i
ymgynghori â thrigolion, a
chynyddu cysylltiadau â
busnesau a chyrff gwirfoddol
yn y Fali.
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Wardiau



Roedd stondin gymunedol i ymgysylltu â'r Gymuned yn ddechrau da. Siaradodd
cynghorwyr ag aelodau’r cyhoedd a chafwyd dechrau da i’n hymgyrch ymgysylltu.
Bydd gweithgor yn cyfarfod yn yr wythnosau nesaf i drafod y ffordd ymlaen.
Mae Logo newydd yn cael ei ddylunio gan ddisgyblion yr ysgol a bydd y cynllun
terfynol yn cael ei ddewis gan y cyngor llawn.
Mae'r Cynghorydd Iwan Jones wedi dechrau cael effaith fel Cadeirydd y pwyllgorau
Parciau ac wedi galw cyfarfod i ymdrin â busnes yr oedd angen gweithredu arno.
Mae'r Cadeirydd wedi cyfarfod â pherchennog newydd The Bull i sefydlu cysylltiadau
newydd posibl.
Y Cadeirydd i gwrdd â Chadeirydd y Clwb Pêl-droed Iau ar gyfer tarian posibl i'w
gyflwyno gan y Cyngor i gydnabod rhywbeth eithriadol (gwobr i'w drafod) a
ddangoswyd gan chwaraewr(wyr) yn y clwb pêl-droed. Rwy’n benderfynol o
gydnabod a chryfhau ein cysylltiadau â’r bobl ifanc sy’n cynrychioli ac yn gweithio yn y
gymuned.
Mae Cynghrair Newydd wedi ei sefydlu ar gyfer “Bro’r Llynnoedd” ac mae croeso i
aelodau newydd!
Mae’r Cadeirydd wedi mynychu cyfarfod Grŵp Cymunedol y Fali ym mis Gorffennaf
2022 i roi’r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau am waith y cyngor. Mae'r grŵp yn gofyn
am fwy o aelodau i fod yn rhan o'r grŵp.
Mae’r Cyng Helen Williams wedi’i henwebu’n gynrychiolydd y Cyngor ar gorff
llywodraethu’r Ysgol a bydd yn ailddatgan ein hymrwymiad i gryfhau ein cysylltiad â’r
ysgol a’r disgyblion.
Mae'r Cadeirydd wedi bod mewn cysylltiad rheolaidd â PCSO ynglŷn â materion
amrywiol a gobeithiwn gynnal eu cysylltiadau a'u bod yn adrodd yn ôl i ni yn rheolaidd.
Derbyniodd y Cadeirydd lythyr gan 3 o bobl ifanc lleol yn gofyn am osod hŵp pêl-
fasged ym Mharc Mwd. Pwyllgor Parc Mwd i ymchwilio i hyn drwy grantiau posib.
Mynychodd y Cadeirydd Garddwest yng ngwesty’r Bull gyda'r Cyng Andrea Walker.
Mae'r Cadeirydd wedi bod mewn cysylltiad cyson â'r Is-Gadeirydd, y Clerc, a
chynghorwyr unigol drwy gydol yr haf.
Mae Mr Geraint Williams wedi gwneud gwaith eithriadol gyda gweithgareddau'r haf,
hoffwn ddiolch iddo am ei waith caled yn y gymuned!
Mae "Cadw Fali'n Daclus" wedi bod yn brysur yn tacluso ym Mharc Mwd gyda 6
chyngor cymuned yn aelodau. Croeso i aelodau newydd!
Mae’r Maes Parcio bellach yn cael ei ddefnyddio eto!

Diweddariad



Clwb y Cob
Mae’r clwb wedi llwyddo i gael grant o £500 a byddant yn mynd ar eu taith ôl-covid
gyntaf ar 22/9/22 i Betws y Coed a Gwindy Pantddu ym Mhenygroes. Byddant hefyd yn
cael Swper Cynhaeaf yn Bull yn ystod y mis nesaf

Mercaid y Wawr
Y grwp i ddechrau cyfarfod eto mis yma,

Grŵp Cymunedol y Fali
Grant lles o £400 i Bobl Ifanc ac fe'i gwariwyd ar y gweithgareddau a'r gemau ym Mharc
Mwd dros yr haf. Roedd Bale i bobl ifanc a phedwar diwrnod yng nghaiac Rhoscolyn – “Go
Steerting” lle dysgodd pobl ifanc sgiliau newydd ar y dŵr. Nod nesaf y grŵp yw casglu
arian o Goeden Nadolig i’r pentref.

Blodau yn edrych yn dda dros yr haf a nawr yn dod i ben. Hoffai'r cyngor ddiolch i bawb a
fu'n ymwneud â dyfrio a chynnal a chadw'r planhigion. Nid yw eu gwaith caled wedi mynd
heb i neb sylwi.

Clybiau pêl-droed
Iau- tymor bellach yn dechrau a phethau yn edrych yn dda. Mae 70 o chwaraewyr wedi
cofrestru rhwng 6 a 12 oed yn aelodau ac mae 4 tîm. Maent wedi gofalu am y caeau i'w
cael i amodau da. Mae Cae 3   wedi gweithio'n wych i glybiau a phobl yn y gymuned gyda
gosod y rhwydi. Ni adroddwyd am unrhyw fandaliaeth na difrod i Offer.
Tim Hŷn - yn cychwyn 10/9/22 a mwy o aelodau'r gymuned wedi ymuno .

Eglwys Sant Mihangel.
Mae'r Eglwys wedi bod yn codi arian ar gyfer Apêl Wcráin, 'The Mission to Seafarers'.
Byddant yn codi arian i'r Eglwys ar y 7fed, Hydref mae ganddynt gyngerdd dwyieithog
gyda Bara Brith, côr meibion o ardal Llangefni. Hefyd ar nos Iau 20fed, Hydref am 6.30yh
mae cwis codi arian ganddynt yng Ngwesty’r Bull.

Mae'r ficer yn ymweld â'r Ysgol Gynradd yn rheolaidd.

Newyddion Grwpiau
Gwirfoddol!

Fy nod fel Cadeirydd yw cadw mewn cysylltiad â grwpiau gwirfoddol i helpu
cryfhau'r cyswllt rhwng y Cyngor a'r grwpiau cymunedol.



Beth nesaf?
Cyllid - Mae'r clerc yn gweithio ar y gyllideb ar gyfer y flwyddyn
nesaf. Gwnewch yn siŵr bod ganddi eich cais am lety cyn
Cyfarfod mis Hydref! Gosod cyllideb fydd y ffocws ar gyfer y
misoedd nesaf.
Byddwn yn ymchwilio ffyrdd o farchnata cymorthfeydd a
lleoliadau.
Cyrsiau Cod Ymddygiad yn cael eu cynnal yn fuan - gwnewch yn
siŵr eich bod wedi archebu lle os nad ydych wedi gwneud y cwrs.
Byddwn yn parhau i gryfhau ein cysylltiadau gyda’r Ysgol
Gynradd dan arweiniad yr Is-Gadeirydd, a chynyddu eu
gwybodaeth am waith y cyngor.
Byddwn yn gwneud cynlluniau i ddatblygu'r triongl ym Mharc Mwd
Bydd y Cadeirydd yn parhau i gyfathrebu â busnesau a grwpiau
gwirfoddol i sefydlu cysylltiadau pellach ac adrodd yn ôl i'r cyngor
llawn.
Bydd cynghrair newydd Bro'r Llynnoedd yn cychwyn y mis hwn ac
angen aelodau newydd.
Cadeirydd ac Is-Gadeirydd (ac unrhyw wirfoddolwr arall) i wirio
safle bws i asesu amodau.
Bydd gwaith archwilio yn dechrau ar y 'took kit' i ganfod beth sydd
angen i ni weithio arno i wella ein heffeithiolrwydd ymhellach
Cadeirydd, Is-Gadeirydd a Chlerc i ddechrau cyfarfod bob mis i
edrych dros yr agenda a phennu cyfeiriad.



Diolch

Clerc
valleycommunitycouncil@gmail.com 

Cadeirydd y Cyngor
chairman.valleycommunitycouncil@gmail.com

Wefan
www.valleycommunitycouncil.com

Diolch i bawb sydd wedi cyfrannu at fywyd cymunedol naill ai drwy eich
rôl fel cynghorydd cymuned neu drwy sefydliadau eraill yr ydych yn
ymwneud â nhw. Gwelodd Covid lawer ohonoch yn mynd yr ail filltir
gyda’r trigolion bregus ac roeddwn wedi fy syfrdanu o glywed faint o
gynghorwyr sy’n cyfrannu at y gymuned trwy ffyrdd gwirfoddol eraill ac
mae hyn yn dyst i’ch gwaith caled a’ch ymrwymiad i’r gymuned. Mae’n
bwysig cydnabod a diolch i bawb yn y gymuned a helpodd yn ystod y
pandemig. Mae gan lawer ohonoch lawer i fod yn falch ohono, ac mae'n
fraint ac yn anrhydedd cael gwasanaethu ochr yn ochr â chi i gyd!

Am bopeth rydych yn eu wneud!


