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CYNGOR  TREF  LLANGEFNI 
 

Cofnodion Cyfarfod Llawn Cyngor Tref Llangefni, Nos Lun 1af o Orffennaf 2019 am 6.30y.h. yn 
Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Llangefni. 

 
PRESENNOL     :    Cyng. Margaret Thomas – Cadeirydd                              Cyng. Ieuan G. Davies 
                                 Cyng. Victor Hughes                                                           Cyng. John Lee 
                                 Cyng. Non W. Parry                                                            Cyng. Dylan W. Rees 
                                 Cyng. J. Egryn Lewis                                                            Cyng. Christine Roberts 
                                 Cyng. Llinos G. Jones . 
 
HEFYD YN BRESENNOL   :    Mr. Rhys Parry      -   Clerc 
                                                 Ms. Linda Powell   -   Cymorthydd Clerigol  
                                                 Heddlu : PS2150 Neil Jones, C3458 Ashley Dacre, C3915 Sioned Williams 
                                                 Wasg    : Mr. Gareth Wyn Williams. 
 

Cadeirydd yn cydnabod presenoldeb yr Heddlu a Chynrychiolydd o’r Wasg yn y Cyfarfod. 
 

 
19/055      YMDDIHEURIADAU   :   Cyng. Terry Jones   
                                                              Cyng. Arwel Môn Hughes 
                                                              Cyng. Richard Parry 
                                                              Cyng. J. Huw Owen 
                                                              Cyng. Ann Williams. 
 
19/056       DATGANIAD O DDIDDORDEB   :            Dim. 
 

19/057        HEDDLU GOGLEDD CYMRU  -     Swyddogion yr Heddlu yn cyflwyno eu hunain i’r Aelodau. 
1   Ystâd Pen Derwydd, Llangefni : Swyddog o’r Heddlu yn adrodd fod cwynion wedi eu 

  derbyn yn ddiweddar gan berchenogion rhai o’r tai yn waelod yr Ystâd, ger y ffens derfynol, 
  fod pobl ifanc yn achosi aflonyddwch.  Swyddog yn cadarnhau fod yr Heddlu wedi asesu’r 
  sefyllfa ac wedi cysylltu gyda’r achwynwyr i gael trafodaeth ynglŷn â’r ffordd i ddatrys y 
  problemau.  Heddlu yn ychwanegu fod yr ardal yma yn cael ei monitro a hyd at rŵan does 
  dim mwy o gwynion wedi eu derbyn.  Mae’r ddadl ynglŷn â pherchnogaeth y pecyn tir ger  
  y ffens derfyn dal yn mynd ymlaen a’r Heddlu yn gwneud ymholiadau i ddarganfod cyfeiriad  
  y perchennog. 

        2          Ymddygiad Gwrthgymdeithasol o Gwmpas Dref Llangefni : Heddlu yn adrodd fod achosion 
                     anffodus o ymddygiad gwrgymdeithasol wedi torri allan yn y dref yn ddiweddar yn gysylltiedig 
                     a phedwar/pump oedolion.  Gan fod ardal o gwmpas Siop Iceland gyda gordyfiant o goed, ac 
                     yn aneglur golygfa glir, mae’r rhan yma o’r dref yn denu’r troseddwyr i yfed alcohol ac  
                     chamddefnyddio cyffuriau.  Swyddog o’r Heddlu yn datgan eu presenoldeb o gwmpas y dref 
                     wrth alw gyda busnesau lleol yn adrodd nad ydyw yn ymarferol iddynt fod yn patrolio ar hyd 
                     y dydd oherwydd toriadau gweithlu.  Yn unol â hyn, mae’r Heddlu yn annog perchnogion 
                     busnesau/siopau i alw 101 a chofnodi cwynion llafar wrth fod yn dyst i’r ymddygiadau 
                     gwrthgymdeithasol, gan obeithio wedyn cael Gorchmynion Sifil mewn lle i symud y troseddwyr 
                     oddi ar y stryd.  Cyng. Dylan Rees yn croesawu’r weithred i ddatrys y problemau yng nghyffiniau 
                     canol y dref ac yn awgrymu defnydd arall o’r grisiau ger yr Afon lle mae’r troseddwyr yn casglu. 

3         Lloches - Cae Pêl Droed, Lon Talwrn, Llangefni  :  Cyng. Victor Hughes yn tynnu sylw’r Heddlu at 
               achosion o fandaliaeth sydd yn mynd ymlaen yn rheolaeth o gwmpas y lloches ac yn gofyn iddynt 
               batrolio’r ardal yma ar ôl oriau gwaith.  Cyng. Victor Hughes yn ychwanegu fod y Cyngor Tref yn  
               y broses o ail-leoli’r Lloches pan fydd safle addas wedi ei gytuno.  Swyddogion yr Heddlu ac yr 
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                 Aelodau yn awyddus i gael cyfarfod i drafod hyn ar gyfer ail-leoli’r Lloches.  Derbyn. 
                 Yn olaf, Swyddogion o’r Heddlu yn pwysleisio'r pwysigrwydd o ddefnyddio gwasanaeth 101, 
                 Safle We (Webchat), neu anfon e-bost at y PCSO’s, i adrodd cwynion a rhoi hwb i’r ystadegau 
                 ac annog trigolion i ddefnyddio’r system uchod i amlygu’r problemau. 
     4          Arwyddion a Llinellau Gwyn o gwmpas y Dref : Cyng. John Lee yn tynnu sylw’r Heddlu at y 
                 canlynol : (i)   Dim digon o arwyddion ILDIO i rybuddio trafnidiaeth o gwmpas ardal Cloc y Dref; 
                                   (ii)   Llinellau gwyn/melyn o gwmpas y dref wedi pylu; 
                                   (iii)  Marciau ffordd yn arwain at Gyffordd Ffordd Glandŵr. 
                 Swyddogion yr Heddlu a’r Cadeirydd yn ymateb mai Adran Priffyrdd, Cyngor Sir Ynys Môn, 
                 sydd yn gyfrifol am yr uchod a bod Cyfarfod Safle wedi mynd ymlaen yn y gorffennol ynglŷn 
                 a (iii) uchod. 

Cadeirydd yn diolch i Gynrychiolydd yr Heddlu am eu mewnbwn llawn gwybodaeth. 
 

19/058     I DDERBYN CYWIRDEB COFNODION CYFARFOD LLAWN 03.06.2019 
                  Cyng. Non Parry yn Cynnig a Cyng. Ieuan G. Davies yn Eilio derbyn y Cofnodion fel rhai cywir. 
                  PENDERFYNWYD derbyn yr uchod. 
 
19/059     I YSTYRIED MATERION YN CODI O GOFNODION 03.06.2019 

1 Eitem 19/059.1 - Grŵp Partneriaeth Llifogydd - Cyng. Non Parry yn adrodd fod Cyfarfod 
wedi ei drefnu gyda Phrif Swyddog Adran Priffyrdd, Cyngor Sir Ynys Môn, Nos Iau 4ydd o 
Orffennaf 2019 yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Dref.  Gwahoddiad wedi ei ymestyn at bawb 
sydd ar y Gofrestr a chroeso i’r Aelodau fynychu hefyd. 

2 Eitem 19/059.2 – GDPR – Rheolau Diogelu Data Cyffredinol – Cyng. Ieuan G. Davies wedi 
cwblhau’r Hyfforddiant Ar-lein yn llwyddiannus.  Clerc yn gofyn i’r Aelodau eraill gysylltu 
gyda’r Swyddfa i wneud trefniadau i gwblhau’r Hyfforddiant.                                        Derbyn. 

3 Eitem 19/059.3 - Y Bont Rheilffordd, Ffordd Glandŵr -  Cyng. Victor Hughes yn anfodlon 
gydag ymateb diweddaraf Adran Priffyrdd, Cyngor Sir Ynys Môn, dyddiedig 01.07.2019, sydd 
yn osgoi ymateb ynglŷn ag erlyn Cwmni Loriau a wnaeth y difrod i’r Bont.  Yn dilyn trafodaeth, 
Cyng. Victor Hughes yn awgrymu ysgrifennu ymhellach at y Cyngor Sir i ofyn am atebion ar 
hyn. Yn y cyfamser, edrych ar wneud cais o dan Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth 2000 a fydd yn 
ymddangos ymateb yr Heddlu ynglŷn ag erlyn y Cwmni.  Cyng. John Lee yn awgrymu gofyn i 
Cyng. Dylan Rees, fel y Cynghorydd Sir,  edrych i mewn i’r uchod a rhannu gwybodaeth  
gyda’r Aelodau.  Cyng. Rees yn cytuno i gael cadarnhad i ryddhau’r wybodaeth o dan y 
Ddeddf uchod.  Cyng. Victor Hughes yn Cynnig a Cyng. J. Egryn Lewis yn Eilio, i edrych ar y 
Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth i ddarganfod pam nad oedd dim erlyn.  PENDERFYNWYD  
derbyn yr uchod. 

                   Cyng. J. Egryn Lewis yn anfodlon gyda’r arwyddion yn arwain at y Lon Gyswllt newydd yn 
                   datgan eu bod ddim digon amlwg ar gyfer cyfeirio cerbydau masnachol  oddi wrth ganol y 
                   dref.  Cyng. Non Parry yn cytuno fod lloriau yn parhau i deithio ar hyd Stryd y Cae a Ffordd 
                   Glandŵr. 

4 Eitem 19/059.4 – System C.C.T.V. – Clerc yn cadarnhau fod yr Heddlu wedi cefnogi cais y 
Cyngor Tref i docio’r coed o gwmpas y dref.  Cyfarfod wedi ei drefnu rhwng Swyddogion o’r 
Cyngor Sir, Cynrychiolydd o’r Heddlu a Maer y Dref, Dydd Mercher, 3ydd o Orffennaf 2019, 
i edrych ar y ffordd ymlaen yn unol â gofynion yr Heddlu a’r Cyngor Tref.                     

5 Eitem 19/059.5 – Cwrs Golff Llangefni – Clerc yn cadarnhau fod yr Ymgynghoriad Cyhoeddus 
erbyn hyn wedi cau ac yn disgwyl ymateb yn ôl.  Cyng. J. Egryn Lewis yn pryderu am gyflwr y 
safle ac yn tynnu sylw fod gwaith yn mynd ymlaen yno ac yn ansicr o bwrpas hyn.  Cadeirydd 
yn awgrymu edrych i mewn i hyn.                                                                                            Derbyn.       
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6 Eitem 19/059.6 – Neuadd y Sir – Clerc yn cadarnhau fod llythyr wedi ei anfon at Brif 
Weithredwr, Cyngor Sir Ynys Môn, yn datgan siom fod Gwasanaeth Cofrestru 
Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau, yn cael ei ail-leoli i’r Ystâd Ddiwydiannol, 
ar werthiant Neuadd y Sir. Darllenwyd y Clerc ymateb Brif Weithredwr Cynorthwyol  
dyddiedig 21.06.2019 yn datgan fod y camau cywir wedi ei dilyn o dan Bolisi 
Gweithdrefnau Rheoli Asedau (2016) y Cyngor Sir.  Y Clerc yn adrodd ymhellach fod  
cynnwys y llythyr yn gamarweiniol o dan Eitem 2.3 o’r Ddogfen uchod sydd yn datgan 
fod hysbysfwrdd “Ar Werth” i’w arddangos ar y safle, ynghyd a marchnata ar safle We  
Cyngor Sir Ynys Môn, ac ymgynghori gydag Aelodau Lleol ar gychwyn y broses marchnata. 
Cyng. Dylan Rees yn datgan siom gydag ymateb y Cyngor Sir wrth anwybyddu’r cwestiwn 
a ofynnwyd ynglyn a symud y Gwasanaeth Cofrestru o’r Adeilad Dinesig yng nghanol y dref 
i’r Ystâd Ddiwydiannol, a fydd yn effeithio ar drigolion Llangefni ac Ynys Môn i gyd. 
Cyng. Ieuan G. Davies yn cefnogi pryder Cyng. Dylan Rees fod ail-leoli’r Gwasanaeth yma 
i’r Ystâd Ddiwydiannol ddim yn addas. 
Cadeirydd yn gofyn, trwy Cyng. Dylan Rees, i’r Cyngor Sir  weithio yn agosach gyda’r 
Cyngor Tref yn y dyfodol, ynghyd a’r ddau Gynghorydd Sir arall, i warchod y dref. 
Swyddog, Grŵp Adfywio Llangefni, yn datgan cefnogi’r Cyngor Tref trwy anfon llythyr i’r 
Cyngor Sir i roi pwysau arnynt i edrych ymhellach ar ail-leoli’r Gwasanaeth Cofrestru. 
Cadeirydd yn awgrymu trefnu cyfarfod gyda’r Tri Chynghorydd Sir i dynnu sylw at bryderon 
y Cyngor Tref a rhoi pwysau arnynt i gyd-weithio ac i ateb cwestiynau ynglyn a’r sefyllfa 
uchod.  Cyng. Victor Hughes yn cynnig a Cyng. John Lee yn eilio, fod cyfarfod yn cael ei 
drefnu gyda’r tri Chynghorydd Sir, mor fuan â phosib. PENDERFYNWYD derbyn yr uchod. 

7 Eitem 19/059.7 – Materion Heddlu a Throsedd – Cadeirydd yn adrodd ei bod wedi 
cael cyfarfod gyda’r Arolygydd Ardal ynghyd a’r Clerc, i drafod y problemau o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol o gwmpas y dref.  Yr Arolygydd yn ymddiheuro fod dim Cynrychiolydd 
o’r Heddlu wedi mynychu Cyfarfodydd yn ddiweddar a hyn oherwydd galwadau argyfwng. 
Yn dilyn y cyfarfod, yr Arolygydd yn ymwybodol o bryderon y Cyngor Tref ac am edrych i 
gael presenoldeb yr Heddlu yn fwy rheolaeth yn y Cyfarfod Llawn misol.                  Derbyn. 
 

19/060           I DDERBYN PENDERFYNIADAU IS-BWYLLGOR CYNLLUNIO 19.06.2019 
                        Cadeirydd yn adrodd, oherwydd dim ond un Cais syml oedd wedi ei dderbyn, cytunwyd, 
                        i wneud penderfyniad trwy’r Swyddfa.   Cyng. J. Egryn Lewis yn tynu sylw fod angen cadw 
                        o fewn y rheolau, o dan y Cyfansoddiad Statudol, a chynnal cyfarfodydd fel y trefnwyd. 
 
                        Cyng. Dylan Rees yn cyfeirio at erthygl yn y “Daily Post” yn ddiweddar yn dyfynnu Cynghorydd 
                        Lleol, Brynsiencyn, yn adrodd fod Cyngor Tref Llangefni ddim wedi ymateb i’r Cais isod : 
                        FPL/2019/40 : Ymgynghoriad Cynllunio : Cais llawn ar gyfer newid defnydd Siop Golff a Thŷ’r 
                        Clwb (Dosbarth Defnydd D2) yn Fwyty Pizza (Dosbarth Defnydd A3) yn Glwb Golff, Llangefni. 
                        Penderfyniad : GWRTHOD (wedi ei anfon at Adran Cynllunio’r Cyngor Sir 21.03.2019). 
                        Cyng. Dylan Rees yn cwestiynu pam oedd Adran Cynllunio wedi cael ei effeithiau yn anghywir 
                        gan fod  cofnod clir o’r penderfyniad i wrthod y cais.  PENDERFYNWYD ysgrifennu at Adran 
                        Cynllunio i ofyn am esboniad i’r camgymeriad uchod. 
 
19/061          I DDERBYN ARGYMHELLION IS-BWYLLGOR STAFFIO A SAFONAU 26.06.2019 
                       Cyfarfod wedi ei ohirio oherwydd disgwyl mwy o wybodaeth ar gyfer paratoi Gwerthuso Staff 
                       i’w gyflwyno i’r Aelodau.                                                                                                              Derbyn. 
 
7.30y.h. Cynghorydd Llinos G. Jones yn cyrraedd y Cyfarfod 
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19/062          I DDERBYN UNRHYW GYFATHREBION Y MAER 
1 Mehefin 2019 – Gwaith Mapio – Cynllunio Lle :  Cadeirydd yn adrodd mynychu, ynghyd a 

Cyng. J. Egryn Lewis a Cyng. Dylan W. Rees, Digwyddiad Rhwydweithio/Cynhadledd ar y  
cyd rhwng Un Llais Cymru a Chymorth Cynllunio Cymru, 11.06.2019 yn Llanrwst. “Llunio 
eich Cymuned - Rôl Cynlluniau Cymunedol a Chynlluniau Bro” - trafodwyd y ffordd ymlaen 
i Gynghorau weithio gyda’i gilydd i gael Grantiau, dealltwriaeth o “Community Asset 
Transfer” gydag Un Llais Cymru yn paratoi “Toolkit” i gymhorthi ar hyn. 
Cynlluniau Bro : defnyddio tir er mwyn datblygiadau i’r trigolion ar draws y gymdeithas. 
Swyddog o Grŵp Adfywio Llangefni yn ychwanegu : 

 Y fantais o dan fenter Cynllunio Lle i edrych ar gynllun strategol i Llangefni a rhoi 
gweledigaeth o’r ffordd ymlaen; 

 Rhoi Cais at ei gilydd  i’r Cynulliad o dan “Foundational Economy Challenge”; 

 Mudiadau a Grwpiau yn gweithio yn galed gyda'i gilydd a dim strategaeth; 

 Cyd-weithio i gael y Gymuned at ei gilydd ac i gael dweud eu barn; 

 Ystyried cael amcan bris gan Gwmni i edrych ar economi’r dref a chyd-weithio 
i’r un nod; 

 Trafod dod a Chanolfan Gwybodaeth Twristiaeth i’r dref gyda’r cyfle i werthu 
Crefftau pobl Ynys Môn; 

 Cadw Cyngor Tref Llangefni yn ymwybodol o ddatblygiadau. 
Cadeirydd yn diolch i Swyddog Grŵp Adfywio Llangefni am ddod a’r syniadau uchod ymlaen. 

 

                       Mapio :  Mynd ymlaen gydag awgrymiad i dacluso Canol y Dref                        Derbyn 
    
            2         Noson Agored – Llawr y Dref – 13.06.2019 – Cyng. Llinos G. Jones yn adrodd fod y gwaith  

drawsnewid i’r Unedau o safon uchel iawn. Cyng. Jones yn datgan pryder fod y giatiau a’r 
ffens o gwmpas y safle ddim yn addas o uchdwr a bod dim cynnal a chadw o gwmpas yr 
Unedau tu allan i’r cynllun.  Trigolion yn parhau i bryderu fod dim rheolaeth parcio mewn  
lle, Cyng. Jones wedi rhoi gwybod am hyn i Adran Priffyrdd, Cyngor Sir Ynys Môn, llawer 
gwaith, gyda dim ymateb. 

 
            3         Rhyng-Gemau’r Ynysoedd 2019 – Cadeirydd yn adrodd ei bod wedi mwynhau cyfarfod a 

Chyfarch Tîm Dynion Ynys Môn a Thimau Ymweld, a bod yn rhan o’r Achlysur.  E-bost   wedi 
ei dderbyn gan Reolwr Cyffredinol Clwb Pêl Droed, Llangefni, yn diolch yn fawr i Faer y   
Dref, am ei chyfraniad pwysig iawn i Rhyng-Gemau’r Ynysoedd 2019. 
Cyng. Ieuan G. Davies yn llongyfarch Maer y Dref am ei chyfraniad i Gemau’r Ynysoedd ac    
i Bwyllgor Trefnu Twrnamaint am lwyddiant yr Achlysur a’r trefniant proffesiynol.  Cyng. 
Davies yn awyddus i roi cefnogaeth i’r Cais i gynnal y Gemau yn eu cyfanrwydd ar Ynys Môn 
yn 2025. 
Cadeirydd yn cadarnhau fod llythyrau o longyfarch wedi eu hanfon at Glwb Pêl Droed 
Llangefni a Chadeirydd Pwyllgor Trefnu Twrnamaint.  Cadeirydd yn ymestyn diolch i Cyng. 
Victor Hughes ac i Weithwyr Allanol Cyngor Tref Llangefni, am eu cyfraniad i dacluso’r 
safle. 
 

 19/063         MATERION YN CODI GAN AELODAU 
1        Safle’r Orsedd – Llwybr Cyhoeddus – Cyng. J. Egryn Lewis yn datgan pryder ar gyflwr y 

llwybr cyhoeddus ar hyd terfyn y safle uchod.  Clerc yn cadarnhau fod Swyddog o Gyngor 
Sir Ynys Môn wedi ymaelyd a’r safle ac wedi cysylltu gyda’r Gwasanaeth Iechyd sydd bellach 
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 wedi clirio cerrig a chael golwg ar gyflwr y ffens amgylchynol.  Cyng. Llinos G. Jones, fel                       
 Cynghorydd Ward Tudur, yn holi ynglyn a gosod canllawiau ar gyfer defnydd dyfodol o’r 

                         llwybr yma a gwneud gwaith ymchwil o Fapiau Llwybrau Cyhoeddus i ddatrys y ffordd 
                         gywir mae’r llwybr yma yn ei ddilyn. Cyng. Jones yn tynu sylw hefyd fod giât a wal 
                         mewn cyflwr drwg.  Yn dilyn trafodaeth awgrymwyd, Ymweliad Safle, trafod termau 
                         gyda Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ac wedyn edrych ar wneud gwelliant i’r fynedfa, gan 
                         gofio fod arian grant wedi’i ddyrannu i’r safle yma.  Clerc yn adrodd ar y diweddaraf yn 
                         ystod Cyfarfod Llawn mis Medi.                                                                                        Derbyn. 
             2          Rhybudd Cyhoeddus - Arolwg Llefydd Pleidleisio (Ward Tudur) - Cyng. J. Egryn Lewis yn 
                         tynu sylw i’r Rhybudd uchod sydd yn ymddangos dim ond dwy Orsaf Pleidleisio ar gyfer 
                         Wardiau Llangefni.  Cyng. Lewis yn awgrymu, gan fod Canolfan Ebenezer yn Ganolfan 
                         amlbwrpas, i Gyngor Sir Ynys Môn ystyried ychwanegu’r  safle yma ar y Rhybudd 
                         Cyhoeddus yn y dyfodol.                                                                                                    Derbyn.     
 
     19/064       ADRODDIAD Y CLERC 

1 Neuadd y Sir -  Wedi ei drafod o dan Eitem 19/059 o’r Rhaglen. 
2 Troi’r Goleuadau Nadolig Ymlaen - Cadeirydd yn awgrymu, yn dilyn cais  gan Stondinwyr 

Ffair Grefftau Nadolig, a fydd yn arddangos o gwmpas Neuadd y Dref a Gwesty’r Bull, ar y 
6ed o Ragfyr 2019, i gynnal y ddau Achlysur gyda’i gilydd er mwyn denu pobl i’r dref. 
PENDERFYNWYD derbyn yr uchod a throi’r Goleuadau Nadolig ymlaen ar y 6ed o Ragfyr 
2019. 

3 Ffurflen i Ddatgan Diddordeb Ariannol neu Diddordeb Ymgofrestredig – Clerc yn 
atgoffa’r Aelodau sydd ddim wedi cwblhau a dychwelyd y Ffurflen i’r Swyddfa.     Derbyn.  

 
      19/065      ADRODDIAD PWYLLGORAU ALLANOL 

1 Grwp Llifogydd Llangefni – 03.06.2019 – Wedi ei drafod o dan Eitem 19/059 o’r Rhaglen. 
2 Cyfarfod Cymdeithas Rhandir – 07.06.2019 – Cyng. J. Egryn Lewis yn datgan nid oedd yn 

bresennol yn y cyfarfod oherwydd ymrwymiad arall ac felly dim byd i adrodd yn ôl. 
Derbyn. 

3 Cymorth Cynllunio Lle – “Llunio eich Cymuned” – 11.06.2019 – Wedi ei drafod o dan  
Eitem 19/062.1 o’r Rhaglen.             

4 Cyfarfod Grŵp Adfywio Llangefni - 25.06.2019 - Cyng. Margaret Thomas ddim yn 
bresennol oherwydd ymrwymiad arall.  Cofnodion i ddilyn. 
Cais Cynllunio - Adeilad Hen Lys Sirol, Ffordd Glanhwfa, Llangefni - Yn dilyn trafodaeth 
yn ystod y Cyfarfod uchod, Cyng. Victor Hughes yn datgan siom fod Adran Cynllunio, 
Cyngor Sir Ynys Môn ddim yn gefnogol o’r cais i newid defnydd ar gyfer Sinema, Bwyty a 
“Bar”, wrth fynnu am asesiadau ychwanegol i ganiatáu caniatâd.  Aelodau yn awyddus i 
bwysleisio ar y Cyngor Sir i wneud penderfyniad cadarnhaol ar y Cais yma.  Cyng. Dylan W. 
Rees yn awgrymu anfon e-bost at Gynghorydd Sir/Cadeirydd Pwyllgor Cynllunio i ystyried 
edrych ar Bolisïau i gadw cymeriad yr adeilad hanesyddol yma ac mewn egwyddor i fod yn 
gefnogol o’r cais. 
Yn dilyn trafodaeth, Aelodau yn cytuno fod y cynnig  newid defnydd o safon uchel, yn 
adnodd i’r dref ac am ddenu pobl i Llangefni.  Cyng. Dylan Rees yn awgrymu llunio llythyr 
gyda rhesymau i gefnogi’r cais. PENDERFYNWYD derbyn yr uchod. 

5 Un Llais Cymru - Pwyllgor Ardal - 27.06.2019 - Cynrychiolwyr yn adrodd fod Cynghorau 
Tref a Chymuned yn cwyno fod diffyg yn derbyn gwybodaeth gan Adran Cynllunio, Cyngor 
Sir Ynys Mon, ond hefyd yn ymwybodol fod mwy o bwysau ar yr Adran sydd yn gweithio  
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gyda llai o staff.  Un Llais Cymru am ddilyn o Bwyllgorau Fforwm Ardal, Cyngor Sir Ynys 
Mon, i roi mwy o bwysau i symud ymlaen ...  Portal  ddim yn fyw oherwydd dim digon  

           o staff a diogelu data.                                                                                
       6                Cofnodion Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a Chymuned – 14.03.2019 – Swyddog Ardal, 

Un Llais Cymru am ysgrifennu i’r Fforwm ar bryderon Cynllunio.                               Derbyn. 
 

19/066          CYLLID 
      1               Mantolen Ariannol Mis Mehefin :    Yn codi o’r Fantolen : 

 Treth Cymdeithas Rhandir - Clerc yn cadarnhau mai’r Cyngor Tref sydd yn 
trosglwyddo’r arian i Gyngor Sir Ynys Mon, gydag ad-daliad gan y Gymdeithas 
Rhandir; 

 Dileu enw’r Glanhau Gwraig o’r Fantolen cyn dosbarthu yn gyhoeddus; 

 Cyfraniadau : Cywirdeb i ymddangos fod Parkrun Nant y Pandy wedi derbyn 
£100.00 ac nid £25.00 fel y cofnodwyd ar y Fantolen Ariannol. 

                        Cyng. Dylan Rees yn Cynnig derbyn a Cyng. Ieuan G. Davies yn Eilio i dderbyn y Fantolen  
                        Ariannol.  PENDERFYNWYD yn unol â’r uchod, i dderbyn y Fantolen Ariannol. 
 

2        BDO Ffurflen Flynyddol 2018-2019 :   
              Cyng. Dylan W. Rees yn Cynnig a Cyng. Ieuan Davies yn Eilio i gymeradwyo’r Ffurflen  
              Flynyddol 2018-2019.  PENDERFYNWYD derbyn y Datganiad Blynyddol 2018-2019 yn unol 
              a’r copi ac anfonwyd gan yr Archwilwyr Mewnol, Cyngor Gwynedd, gan dderbyn yr Adroddiad  
              o’r Archwiliad yn ystod yr wythnosau nesaf. 
 

19/067         ADRODDIAD MISOL CYNGOR SIR YNYS MÔN 
                      Cyng. Dylan Rees yn adrodd ar y canlynol  :  

 Prif Weithredwr, Cyngor Sir Ynys Mon, wedi rhoi rhybudd ei fod yn ymddeol o’r 
Swydd a’r broses o apwyntio ei olynydd wedi cychwyn; 

 Comisiwn Ffiniau - Ystyried newid y ffiniau i fod yn gyfartal a’r boblogaeth gydag o 
leiaf tri Chynghorydd Sir ychwanegol yn Ward Canolbarth Mon; 

 Cyfweliad Adran Tai – Cychwyn datblygu tai Cyngor newydd, cychwyn gyda 25 o dai 
gyda 130 o dai i ddilyn ar dir y Cyngor Sir ar drawn Ynys Mon. 
 

19/068         GOHEBIAETH A MATERION NEWYDD 
1         Swyddfa Bost, Llangefni - Cadeirydd yn adrodd ar gynnwys llythyr dyddiedig 18.06.2019, fod 

                       y gangen yn cael ei redeg o Fis Medi 2019, gan bartner masnachfraint annibynnol, gyda 
gwasanaethau’r post yn parhau.  Bydd deunydd ysgrifennu yn cael eu gwerthu ynghyd ag 
oriau agor estynedig ar brynhawniau Dydd Sadwrn.                                                         Derbyn. 
 

2          Cyngor Sir Ynys Mon – Ymgynghoriad Polisi Gosod Tai Cyffredin -  Cyng. J. Egryn Lewis yn tynu 
sylw fod angen cyflwyno sylwadau erbyn 5ed o Awst 2019.   
Cyng. Dylan W. Rees yn cynnig ymateb i’r Ymgynghoriad yn datgan rhoi blaenoriaeth i bobl 
leol ac yn cefnogi’r newidiadau sydd yn y Polisi Adlewyrchu Pobl Leol. 
Cyng. J. Egryn Lewis yn  Eilio’r Cynnig.  PENDERFYNWYD derbyn yr uchod. 
 

3          Cyfraniadau 2018-2019 – Cadeirydd yn cyfeirio at y Rhestr o lythyrau o ddiolch gan Fudiadau 
- Derbyn 
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19/069          GOHEBIAETH : Er Gwybodaeth :  
1 Un Llais Cymru  - Penodi Pencampwr y Gymraeg : Cytunwyd i enwebu Cyng. Llinos G. Jones  

a bydd Grŵp yn cael ei sefydlu i gynnwys cynrychiolwyr  y Cynghorau Thref a Chymuned. 
- Derbyn 

Cyng. Llinos G. Jones yn gadael y Cyfarfod. 

       2              Materion Eraill :   E-bost 07.06.2019 a dderbyniwyd gan Uwch Beiriannydd Cynorthwyol,  
                       Cyngor Sir Ynys Mon, ynglyn a chanllawiau Teithio Llesol (Active Travel) o Oriel Mon i Nant 
                       y Pandy, Lon Las a Chanol y Dref, i ddarparu mannau croesi newydd, arwyddion ac ail-wynebu     
                       llwybrau troed. 
                       Cyng. John Lee yn adrodd buasai llinell wen yng nghanol Ffordd Glandwr yn arwain at 
                       y gyffordd o gymorth i drigolion ac ymwelwyr i’r dref.  Aelodau yn ymateb fod Uwch 
                       Swyddog, Adran Priffyrdd, Cyngor Sir Ynys Mon, wedi edrych a chynghori ar hyn yn y 
                       gorffennol, byddai rhannu'r ffordd yn ddau yn arwain at broblemau gan fod yn rhaid i 
                       gerbydau mawr ddefnyddio ochr dde'r ffordd er mwyn gwneud y tro i’r chwith. 
                       Aelodau yn pryderu fod rhai o’r llinellau gwyn/melyn o gwmpas y dref wedi pylu a’r 
                       angen o dynnu hyn i sylw’r Cyngor Sir.                                                                        Derbyn. 
                       Arwyddion – Cyng. J. Egryn Lewis yn tynu sylw fod arwyddion “Ysgol” yn ymddangos ar  
                       Ystâd Ddiwydiannol er bod yr ysgol ddim yn bodoli yna rŵan.  PENDERFYNWYD gofyn i 
                       Cyngor Sir Ynys Mon dynnu’r arwyddion i lawr. 
 
                       Aelodau yn mynegi eu diolch i Adran Priffyrdd, Cyngor Sir Ynys Mon, am adfer y rheiliau 
                       ar y stryd fawr tu allan i Siop Rowlands Fferyllfa. 
 
 
19/070         I YSTYRIED UNRHYW FATER BRYS GAN Y MAER  -  Dim. 
 
 
19/071         DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – Nos Lun, 2ail o Fedi 2019. 
 
 
 
 
 
 

CYNG.  MARGARET  THOMAS 
 
 

 
 
                      Llofnod                      ............................................................................ 
 
                      Dyddiedig                 ............................................................................. 

 
 
                  


