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CYNGOR  TREF  LLANGEFNI 
 

COFNODION Cyfarfod Llawn y Cyngor Tref a gynhaliwyd am 6.30y.h. Nos Lun, 4ydd o Fawrth 2019 yn 
Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Llangefni. 
 
PRESENNOL        :    Cyng. Ieuan G. Davies  -  Cadeirydd                        Cyng. Margaret Thomas 
                                   Cyng. Arwel Môn Hughes                                         Cyng. Victor Hughes 
                                   Cyng. Llinos G. Jones                                                 Cyng. Terry Jones 
                                   Cyng. Non Wyn Parry                                                Cyng. Dylan W. Rees 
                                   Cyng. Christine Roberts                                            Cyng. J. Egryn Lewis 
                                   Cyng. Huw Owen                                                       Cyng. Richard Parry. 
 
CLERC                   :   Mr. Rhys Parry      - Clerc 
                                  Ms. Linda Powell  -  Cymorthydd Clerigol. 
 
HEFYD YN BRESENNOL    :   Heddlu  :  PS 2150 Neil Jones. 
 

*** 
Cadeirydd yn rhoi gwybod i’r Aelodau, os dymunwyd rhoi rhodd tuag at Uned Gofal Dwys, Ysbyty 
Gwynedd, er cof am Alwyn, bydd y Cymorthydd Clerigol yn eu casglu ar ddiwedd y Cyfarfod. 

*** 
 
18/326     YMDDIHEURIADAU        :    Cyng. John Lee. 
 
18/327      DATGANIAD O DDIDDORDEB   : 
                   Cyng. Dylan W. Rees  -  Eitem 18/328 - Heddlu - Trafodaeth ynglŷn ag Ystâd Pen Derwydd, 
                   Eitem 18/339.1  -  Cadeirydd Grŵp Prosiect Parc Chwaraeon Llangefni, 
                   Eitem 18/342.1  -  Aelod o Fenter Cymdeithasol Llangefni.     
                   Cyng. J. Egryn Lewis  -   Eitem 18/339.1 - Aelod o Fenter Cymdeithasol Llangefni - Grŵp 
                   Prosiect Parc Chwaraeon, Llangefni – Eitem 18/342.1 – Farchnad Llangefni. 
                   Cyng. Victor Hughes   -  Eitem 18/339.1 – Aelod o Bwyllgor y Parc Sglefrio. 
 
18/328     HEDDLU 

1 Maes Parcio, Lon Talwrn -  Heddwas yn adrodd, yn dilyn adfer y giât ar draws y fynedfa, nid 
oes mwy o gwynion wedi eu derbyn ynglŷn â digwyddiadau ar y safle uchod. 

2 Ystâd Pen Derwydd  - Cyng. Dylan Rees yn adrodd fod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn 
parhau yn waelod Ystâd Pen Derwydd, oherwydd bod pobl ifanc wedi creu llwybr i gael 
mynediad i Faes Chwarae Nant y Pandy.  Mae hyn yn achosi problemau difrod, ysbwriel 
“graffiti”, a defnydd o iaith amhriodol, i’r trigolion cyfagos, sydd wedi cwyno yn swyddogol 
i Cyng. Rees. 
Cyng. Rees yn gofyn i’r Heddwas drefnu i batrolio’r ardal a hefyd fod awgrymiad wedi ei 
wneud yn y gorffennol i roi system CCTV Symudol mewn lle o gwmpas yr ardal yma. 
Heddwas yn adrodd ei fod am ymweld â’r trigolion sydd wedi gwneud cwyn yn 
uniongyrchol, a’i chynghori ar y camau nesaf, yn cynnwys  ffonio 101 ar unwaith pan fydd 
trafferthion yn cychwyn. 
PENDERFYNWYD  derbyn yr uchod a gwneud ymholiadau ynglŷn â pherchnogaeth y tir yn 
waelod yr Ystâd i edrych am ffordd o gau’r llwybr answyddogol yma. 
 

18/329     CYFLWYNIAD : YMGYNGHORIAD CYNLLUNIO – YSGOL NEWYDD 
                  Cyng. Llinos Jones yn adrodd ei bod wedi cyfarfod ar 22ain o Chwefror 2019 gyda  
                  Pensaer, Cyngor Sir Ynys Môn, i drafod y cais uchod er mwyn roi cyfle i’r Cyngor Tref ymateb 
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PARHAD 
18/329 
                  i’r Adran Cynllunio gydag unrhyw sylwadau am y Cais  o flaen y Pwyllgor Cynllunio ar y 6ed  
                  o Fawrth 2019. 
                  Yn dilyn adborth gan Cyng. Jones yn cadarnhau fod cynlluniau mewn lle ar gyfer parcio i’r         
                  Athrawon a Rhieni , ynghyd a Chylchfan o flaen yr Ysgol i reoli’r traffig. 
                  Tynnwyd sylw at bryderon yn ymwneud a’r cais a gofynnwyd i’r Clerc anfon sylwadau  i’r  
                  Adran Priffyrdd Gwastraff ac Eiddo ynghyd a’r Adran Cynllunio, Cyngor Sir Ynys Môn, i’w 
                  rhoi o flaen y Pwyllgor Cynllunio, fel a ganlyn  : 

 Awgrymu parthau 20mya yn ardal gyfagos yr Ysgol Newydd; 

 Sicrhau fod man croesi ger y Cylchfan ar lon B5109; 

 Awgrymu fod darn o dir yn cael ei glustogi ar gyfer llwybr i’w defnyddio gan Feicwyr/ 
Pramiau a.y.b., ar dir ger Hen Siop, Rhostrehwfa ; 

 Awgrymu fod digon o Oleuadau Stryd yn yr ardal yma; 

 Bod yn ymwybodol fod y tir ger Lon Cae Garw yn dueddol i gael llifogydd ac edrych yn 
fanwl ar y ffosydd cyfagos; 

 Ymwybodol fod y Pitch MUGGA ar gael i’r Gymuned ei ddefnyddio tu allan i oriau’r 
Ysgol. 

                      Mwy o wybodaeth ynglyn a’r Cais ar gael ar Ddisg.        PENDERFYNWYD derbyn yr uchod. 
                      Cadeirydd yn diolch i Cyng. Llinos Jones am ei Chyflwyniad. 
 
18/330       I DDERBYN CYWIRDEB COFNODION CYFARFOD LLAWN 04.02.2019 
                    Cyng. Dylan Rees yn Cynnig derbyn y Cofnodion fel rhai cywir, Cyng. Margaret Thomas yn 
                    Eilio.  PENDERFYNWYD derbyn yr uchod. 
 
18/331       I YSTYRIED MATERION YN CODI O GOFNODION 04.02.2019 
        1          Eitem 18/331.1 – Adfywio Llangefni – Cyflwyniad o’r diweddaraf yng Nghyfarfod Llawn 
                    01.04.2019.                                                                                                                              Derbyn 
        2          Eitem 18/331.2 – Grwp Partneriaeth Llifogydd Llangefni – Cyng. Non W. Parry yn rhoi 
                    adborth yn dilyn Cyfarfodydd diweddar o’r Grwp.   Cadeirydd wedi ei benodi ac yn edrych 
                    i mewn i Gyfansoddiad ar gyfer y Grwp ynghyd a Chylch Gorchwyl.  Deg Aelod ar hyn 
                    o bryd gyda mwy i ymrestru.  Mwy o adborth ymhen tair i bedair wythnos.         Derbyn 
        3          Eitem 18/331.3 - Rheolau Diogelu Data Cyffredinol – GDPR : Mynediad i’r linc wedi ei  
                    ddatrys a chyfleusterau ar gael yn y Swyddfa i Aelodau gwblhau’r Hyfforddiant Ar Lein. 
                                                                                                                                                                        Derbyn 
         4         Eitem 18/331.4 – Parc Chwaraeon Trefol Llangefni – Bydd y Cyfrifon ar gael erbyn 
                    Cyfarfod Llawn 01.04.2019.                                                                                                   Derbyn 
         5         Eitem 18/331.5 – Swyddfa Archwilio Cymru – Trefniadau Archwilio Mewnol Cynghorau 
                    Tref a Chymuned -  Aelod yn holi beth ydyw sefyllfa’r Cyngor Tref ynglyn a chau Archwiliad 
                    Blynyddol y BDO ar gyfer y flwyddyn a ddaeth i ben ar 31.03.2018.  Bydd yr Adroddiad yn 
                    cael ei derbyn maes o law.  
 
  
18/332       AIL-GYFLWYNO ARGYMHELLION IS-BWYLLGOR CYLLID AC AMCANION CYFFREDINOL  
                    23.01.2019 - Swyddog o Grwp Parc Chwaraeon Trefol ac Aelod wedi tynnu sylw fod un 
                    brawddeg wedi ei gofnodi yn anghywir, Eitem 18/268.1, Tudalen 2, paragraff cyntaf, 
                    oherwydd nid oedd unrhyw wariant o’r gyllideb wedi ei ddefnyddio i leihau'r cyllid 
                    refeniw. 
                    Yn dilyn dileu’r frawddeg anghywir - PENDERFYNWYD derbyn y Cofnodion fel rhai cywir. 
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18/333      I DDERBYN ARGYMHELLION IS-BWYLLGOR STAFFIO A SAFONAU 11.02.2019 AC 
                   27.02.2019 

1 Eitem 18/322 (Cofnodion 27.02.2019) – Cyfarfod Staff Allanol 21.02.2019  
Clerc yn adrodd, o dan yr amgylchiadau presennol, fod gan y Gweithwyr Allanol  
lwyth gwaith ychwanegol a'u bod yn ymdopi gyda’i dyletswyddau.  Fel eu Rheolwr 
Llinell, bydd yn cysylltu yn ddyddiol gyda’r Gweithwyr Allanol, ar hyn o bryd does dim 
angen cyflogi tri Aelod o Staff Allanol. 
Aelodau yn awgrymu cael amcanbris gan Gontractwyr, os bydd angen cymorth, gyda rhai 
o’r dyletswyddau allanol yn y dyfodol.     
Sefyllfa Bresennol : 

 I drafod yn fanwl os bydd angen Staff Allanol ychwanegol yn y dyfodol/Ail- 
strwythuro’r gwaith; 

 Staff y Swyddfa yn gyfrifol am waith papur y Fynwent a chysylltu gyda’r 
Ymgymerwyr, ynghyd ac unrhyw waith papur priodol i’r gwaith allanol; 

 Clerc, fel eu Rheolwr Llinell, yn ymwybodol o Raglen gwaith wythnosol y Gweithwyr 
Tir; 

 Adolygiad ymhen tri mis o 1af o Ebrill 2019 i ymwneud a’r uchod. 
                     Cyng. Victor Hughes yn Cynnig a Cyng. Arwel Môn Hughes yn Eilio i dderbyn y Cofnodion  
                     uchod. 
                     PENDERFYNWYD derbyn y Cofnodion fel rhai cywir. 
 
Oherwydd natur sensitif y mater uchod, casglwyd  Cofnodion 27.02.2019 ar ddiwedd y Cyfarfod. 
 
 
18/334       I DDERBYN PENDERFYNIADAU IS-BWYLLGOR CYNLLUNIO 20.02.2019 
                    PENDERFYNWYD derbyn y Cofnodion fel rhai cywir.  

1 Ymgynghoriad Cynllunnio VAR/2018/13 : 5 Bryn Coed, Llangefni – Cyng. Llinos Jones  
yn cadarnhau ei bod yn ymwybodol o leoliad y Cais, sef Plot ar gornel Ystâd Ty’n Coed. 

2 Ceisiadau Cynllunio -  Pennaeth Adran Cynllunio yn cadarnhau ei fod wedi cyforio’r mater 
i’w gyd-weithiwr i esbonio’r ffordd gywir o weithredu’r Ceisiadau drwy Gyflwyniad i’r 
Cyngor Tref – disgwyl ymateb pellach. 
 

18/335        I DDERBYN CRYNODEB O GYFARFOD TREFI MÔN 13.02.2019 - 
                     Cyng. Margaret Thomas yn ymddiheuro am ei absenoldeb o’r Cyfarfod. 

1 Cynllun Arbed Ynni Cymunedol :  Yn dilyn cais grant llwyddiannus i Ynys Môn, bydd bob 
Tref yn derbyn canran o’r arian ar gyfer Paneli Solar.  Cyngor Tref i gysylltu gyda  
Ymgynghorydd Arbed Ynni, gydag awgrymiadau o adeiladau i’w hystyried gan Arbenigwr 

                      a fydd yn cynghori pa adeilad fydd yn addas i ofynion y grant o ran effeithiolrwydd ynni. 
                      PENDERFYNWYD ystyried i edrych i mewn i leoliadau addas. 
 
 18/336       I DDERBYN UNRHYW GYFATHREBION Y MAER 
         1          Agoriad Swyddogol o Lon Gyswllt, Llangefni – Ken Skates – 07.02.2019  - Maer wedi 
                     mynychu – Cyng. Dylan Rees yn adrodd bod hyn yn fuddsoddiad enfawr i’r ardal sydd yn 
                     hybu ac yn arwain at y Parc Busnes a chroesawi’r fenter gydag agwedd cadarnhaol.     

2 Gem Pêl Droed Cartref - Llangefni v Bodedern - 09.02.2019 - Cadeirydd yn cyfeirio at 
lythyr wedi ei dderbyn gan Gadeirydd Clwb Pêl Droed Llangefni, yn cynnig cydymdeimlad 
diffuant ar farwolaeth annhymig Alwyn, i’w deulu, ffrindiau a chydweithwyr  yn y Cyngor 
Tref. 

3 Cyngor Sir Ynys Môn – Cyngerdd Elusennol Cadeirydd y Cyngor – 05.04.2019 – Elw at 
Hosbis Dewi Sant 
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18/337        MATERION YN CODI GAN AELODAU 
         1          Cyng. Victor Hughes - Y Bont Rheilffordd, Ffordd Glandŵr -   Cyng. Victor Hughes yn 
                     adrodd fod chwe mis wedi mynd heibio ers y difrod i’r Bont, yn dilyn eu symudiad gan 
                     Network Rail.  Yn y cyfnod yma mae gohebiaeth rhwng Adran Priffyrdd, Cyngor Sir 
                     Ynys Mon wedi parhau ac yn ymddangos fod trafferth gydag Yswiriant Cwmni’r Lori, 
                     sydd yn achosi oedi.  Cyng. V. Hughes yn adrodd ymhellach ei fod wedi cwestiynu’r 
                     Adran Briffyrdd, bod sôn am beidio ail-osod y Bont a hefyd ail-ledu Llon Glanhwfa. 
                     Roedd yr hen system yn gweithio yn iawn, pan oedd y Bont yn ei lle, gyda’r  
                     loriau yn defnyddio’r Ystâd Ddiwydiannol a dim mynd trwy’r dref. 
                     Cyng. Victor Hughes yn gofyn am gefnogaeth y Cyngor Tref i roi pwysau ar yr Adran 
                     Briffyrdd a Network Rail i ail-sefydlu’r Bont, gydag ail-agor lein Amlwch mewn golwg. 
                     Cyng. J. Egryn Lewis yn awgrymu fod hyn yn fater i Grwp Adfywio Llangefni gefnogi 
                     a chael mewnbwn. 
                     Mae’r Cyngor Tref yn ymwybodol fod Rhun ap Iorwerth A.S. yn mynd ati i lobio ail- 
                     agor Lein Amlwch yn y Senedd, ac yn gwybod am y pryderon ynglyn a sefyllfa’r 
                     Bont ar Ffordd Glanhwfa. 
                     PENDERFYNWYD  -   

(i)  Ysgrifennu at Adran Priffyrdd, Cyngor Sir Ynys Mon, yn gofyn am y sefyllfa 
 diweddaraf ynglyn ac ail-sefydlu’r Bont a phwyso arnynt i drafod ymhellach 
 gyda Network Rail; 

(ii)  Cyfarfod gyda Swyddogion Cyngor Sir Ynys Mon i drafod y ffordd ymlaen; 
(iii) Llythyr i Network Rail yn pwysleisio pwysigrwydd ail-sefydlu’r Bont.     Derbyn. 

         
2 Cyng. Non Parry – Bagiau Tywod ar gyfer Llifogydd – Cyng. Non Parry yn adrodd fod 

600 o Fagiau Tywod ar gael i ddefnydd trigolion Llangefni a bod angen lle sych, o dan 
do ac wedi ei gloi, fel storfa.  Aelodau yn awgrymu nifer o leoliadau, gyda phosibilrwydd 
o’u storio mewn Cynhwysydd.  Cyng. J. Egryn Lewis yn holi ynglyn a’r hen safle Nwy ger y 
Fynwent. Clerc yn adrodd fod gohebiaeth mewn lle gyda’r Cwmni i drosglwyddo’r safle 
yma i berchenogaeth y Cyngor Tref. 
Cyng. Victor Hughes yn adrodd, ei fod yn ddyletswydd  ar y Cyngor Tref i wneud trefniadau 
ar gyfer yr uchod, ac mi fydd yn holi Cwmni Lleol i ofyn a oes ganddynt Gynhwysydd i’r 
Cyngor Tref allu ddefnyddio ar gyfer storio’r Bagiau Tywod.                                                                                                                                                     
Derbyn. 
 

18/338       ADRODDIAD Y CLERC 
1 Neuadd y Sir - Clerc yn adrodd ei fod wedi cael sgwrs fer iawn gyda’r Lletywr Newydd, a 

Dau Bensaer, yn ddiweddar. 
                    Bydd y Clerc yn adrodd ymhellach pan fydd mwy o wybodaeth i law.                       Derbyn. 
 
Cyng. Christine Roberts yn gadael y Cyfarfod. 
 

2 Cysgodfanau Bwses - Clerc yn adrodd, yn dilyn gohebiaeth gan Gyngor Sir Ynys Mon, yn 
cadarnhau fod dim Grantiau ar gael ar hyn o bryd tuag at gynnal a chadw’r Cysgodfanau. 
                                                                                                                                                Derbyn. 

3 Defnydd o’r Maes Parcio, Lon Talwrn – Clerc yn adrodd fod dau gais wedi eu derbyn yn 
ddiweddar yn gofyn i ddefnyddio’r Maes Parcio, i feicwyr, yn cynnwys cais gan MENCAP. 
Clerc yn adrodd ei fod wedi ymateb i’r ddau gais yn esbonio fod y safle i gyd, ar hyn o bryd, 
o dan ystyriaeth i adnewyddu Cytundeb y Brydles.  Oherwydd hyn, nid ydyw’r Cyngor 
Tref mewn sefyllfa i ystyried unrhyw gais.  Aelodau yn cytuno gydag esboniad y Clerc. 

 
Roedd cais MENCAP hefyd yn cyfeirio at y Bwrdd Pwl sydd wedi ei gadw yn y Tŷ Clwb, yn 
datgan fod Clwb Pêl Droed Llangefni wedi addewid y Bwrdd i MENCAP i’w roi yn Hub Môn. 
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PARHAD 
18/338 
                     Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd fod holl gynnwys y Tŷ Clwb yn feddiant y Cyngor Tref ac o 
                     herwydd hyn, nid yw’r Bwrdd Pwl ar gael i MENCAP, hyd nes i Aelodau weld y Bwrdd 
                     Pwl, cael golwg ar “Inventory” y Tŷ Clwb ac asesu'r sefyllfa. 
                      
                     Yn dilyn trafodaeth – PENDERFYNWYD – 

(i) Gofyn i’r Clerc gysylltu gyda Chwmni Morgan Evans, Priswyr ac Arwerthwyr, i 
gael cyngor o werth meddiant y Tŷ Clwb yn eu gyfanrwydd; 

(ii) Asesu’r Tŷ Clwb gydag ystyried ydyw’r cynnwys yn fwy o werth yn eu lleoliad 
presennol neu wedi eu gwerthu; 

(iii) Fod cynnwys y Tŷ Clwb ddim yn perthyn i Glwb Pêl Droed Llangefni.       Derbyn. 
 

4 Cynllunio Lle Canolbarth  -  Clerc yn adrodd derbyn e-bost yn gofyn i’r Cyngor Tref  
greu rhestr o grwpiau, gweithgareddau a digwyddiadau lle byddai cyfle i fapio, yn ogystal  
a rhestr o Aelodau a fydd yn fodlon gwneud rhywfaint o fapio gyda Swyddogion Cynllunio 
Lle.   
Mae Swyddog Cynllunio Lle ar gael i awl i mewn i Swyddfa’r Cyngor Tref i roi cyfle i Grwp o 
Aelodau roi syniadau ymlaen o beth hoffwn eu gweld yn datblygu yn Llangefni. 
Cyng. Non Parry gyda diddordeb yn yr uchod. 
PENDERFYNWYD – Clerc i gysylltu gyda’r Swyddog i drefnu Sesiwn Grwp. 
 

5 Ehangu’r Fynwent – Cyng. Dylan Rees yn adrodd ei fod yn ymwybodol fod trafodaeth wedi 
bod rhwng y Clerc, Dirprwy Faer a Swyddogion y Cyngor Sir, ynglyn a lleoliad i ehangu’r 
Fynwent.  Dirprwy Faer yn cadarnhau fod  cymorth wedi eu derbyn gan Swyddogion Cyngor 
Sir Ynys Mon, yn cynnwys manylion Cwmni “Cemetery Development Services”, sydd yn 
arbenigwyr mewn dylunio, cynllunio a chyflwyno gwasanaeth ar gyfer cynllunio 
Mynwentydd.  Manylion hefyd yn cadarnhau fod sawl arolwg o’r tir ger y Lôn Gyswllt 
wedi’u paratoi gyda chopïau o’r adroddiadau perthnasol ar gael os bu angen.  Opsiwn arall 
ydyw, ddefnyddio adnoddau sydd mewn lle yn barod gan Adran Gynllunio Cyngor Sir Ynys 
Mon yn dilyn prawf tyllau turion ar safle ger Cylchfan Coleg Menai, Lon Penmynydd. 
 
Cyng. Victor Hughes yn adrodd fod pedwar lleoliad mewn ystyriaeth a bod yn bwysig 
symud ymlaen mor fuan â phosib i gytuno ar leoliad.  Clerc a’r Dirprwy Faer yn cadarnhau 
fod Arweinydd y Cyngor Sir yn ymwybodol o’r sefyllfa ac yn gweithio yn agos gyda’r Cyngor 
Tref i ddod a phethau at ei gilydd.                                                                                       Derbyn. 
 

18/339       ADRODDIAD PWYLLGORAU ALLANOL 
1 Cyfarfod Parc Chwaraeon Llangefni - 31.01.2019 - Cofnodion -   Yn dilyn ymchwil o hen 

Gofnodion gan y Clerc,  Cyng. Llinos Jones,  yn tynnu sylw fod y Cyngor Tref wedi “cytuno 
mewn egwyddor”  i roi cyfraniad o £1,000.00 tuag at yr Yswiriant.                             Derbyn. 

2 Un Llais Cymru - Hyfforddiant  - Modiwl 17 - Gwneud Ceisiadau Grant Effeithiol - Gohirio.                                                                                                                                  
Derbyn. 
 

 
18/340      CYLLID 
       1          Mantolen Ariannol - Aelod yn holi ynglyn a gordaliad i gyn-aelod o’r staff.  Yn absenoldeb 

  y Swyddog Ariannol Cyfrifol, y Clerc yn cadarnhau fod taliadau wythnosol wedi dod i ben ac      
  fod tal yn lle gwyliau mewn lle.  PENDERFYNWYD derbyn y Fantolen. 
 
 



                                                                                                                                                          18/367 

6 
 

PARHAD 
18/340 
        2        Aelodaeth Un Llais Cymru 2019-2020 - Yn dilyn derbyn gohebiaeth ar Wasanaeth Un Llais 

Cymru, Cyng. Dylan W. Rees yn Cynnig a Cyng. Llinos Jones yn Eilio, i dalu’r Aelodaeth am y 
Flwyddyn 2019/2020 yn y swm o £772.00.                       PENDERFYNWYD derbyn yr uchod. 
 
 

18/341     ADRODDIAD MISOL CYNGOR SIR YNYS MÔN 
                  Cynghorydd Sir yn adrodd ar y canlynol : 

 Codiad o 9.5% gan Gyngor Sir Ynys Mon ar Dreth y Cyngor fel darpariaeth i gynnal 
y gwasanaethau; 

 Gofyn am Refferendwm Llywodraeth Cymru - BREXIT - pryderu bydd hyn yn cael 
effaith negyddol.                                                                                                   Derbyn. 
 
 

18/342     GOHEBIAETH A MATERION NEWYDD 
1 Menter Gymdeithasol Llangefni – Farchnad – Llythyr dyddiedig 19.02.2019 -  Dim 

Trafodaeth  oherwydd angen mwy o wybodaeth. 
2 Ymweliad Ryan Giggs - Agoriad Swyddogol Pitch 3G - Llythyr hunain esboniadwy 

22.01.2019 - Cadeirydd yn adrodd ei fod wedi derbyn eglurhad ar lafar ynghyd a’r llythyr 
gan Reolwr Masnachol Hamdden.                                                                                    Derbyn. 

3 National Grid - Llythyr dyddiedig 20.02.2019 - Cadeirydd yn adrodd fod cytundeb gyda 
Wylfa Newydd wedi dod i ben.  Yn dilyn hyn mae’r cais am gysylltiad trydan newydd ar draws 
Ynys Mon a gogledd Gwynedd wedi cael ei dynnu yn ôl.                                                Derbyn. 

4 Uned Polisi Cynllunio ar y Cyd - Gwynedd a Mon - Chwefror 2019 - Sylwadau erfyn 
04.04.2019 - Dim trafodaeth.                                                                                               Derbyn. 

 
 
18/343     GOHEBIAETH : ER GWYBODAETH  

1 Un Llais Cymru  - Derbyn.   
           Cyng. J. Egryn  Lewis yn adrodd nad oedd wedi derbyn y Rhybudd ar gyfer  Pwyllgor Ardal  
           Ynys Mon 17.01.2019.  Cyng. Margaret Thomas yn ail-adrodd mai prif bwyntiau y 
           drafodaeth oedd ynglyn a Wylfa Newydd ddim yn mynd ymlaen ar hyn o bryd.        Derbyn. 
2 Materion Eraill – Derbyn. 

 
 
18/344      SEDD WAG – WARD TUDUR 
                   Clerc yn cadarnhau fod un cais wedi ei dderbyn trwy e-bost ac yn cyfleu'r wybodaeth i’r 
                   Aelodau.     Cyng. Dylan Rees yn Cynnig a Cyng. Victor Hughes yn Eilio i dderbyn 
                   y cais uchod.  Cyng. J. Egryn Lewis yn atal pleidlais. 
                   PENDERFYNWYD derbyn y cais uchod a gofyn i’r Clerc ysgrifennu at yr Ymgeisydd gyda 
                   gwahoddiad i’r Cyfarfod Llawn 01.04.2019.           
 
 
18/345      I YSTYRIED UNRHYW FATER BRYS GAN Y MAER :       Dim.         
 
 
18/346      DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF   :         1af o Ebrill 2019. 

           
 

CYNG. IEUAN G. DAVIES - CADEIRYDD 


