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Cofnodion Cyfarfod Blynyddol y Cyngor - 7 o’r gloch Nos Fawrth, 21 o Fai 2019 
 

Presennol: 

 

 

 

 

 

 

 

Cyng. Beryl Salisbury  (Cadeirydd) 

Cyng. Gwilym O. Jones 

Cyng. Gordon Owen 

Cyng. William Victor Owen 

Cyng. Siân Enfys Jones  

Cyng. Sharon Wyn Parry 

Cyng. Einir Thomas     

Cyng. Dyfed Williams        

 CYFLWYNIAD  - MORLAIS MARINE ENERGY 
 
Sefydlwyd Morlais gan Fenter Môn, prosiect yw tynnu egni a gynhyrchir gan y llif 
llanw llorweddol oddi ar Ynys Cybi (Parth Arddangos Llanw Gorllewin Ynys Môn) a'i 
drawsnewid yn drydan. Mae ganddo'r potensial i fod y safle ynni llif llanw mwyaf yn y 
byd gydag chapasiti i gynhyrchu hyd at 240mw, sy'n ddigon i bweru 180 mil o 
gartrefi. Mae Menter Môn wedi prydlesu'r safle sy'n cynnwys 37km2 o wely'r môr tan 
2059. Nod cyntaf y prosiect yw sicrhau caniatâd ar gyfer y datblygiad a'r amcan yw 
datblygu incwm cynaliadwy hirdymor a fydd yn galluogi pobl leol i fanteisio ar 
gyfleoedd economaidd, denu buddsoddiadau newydd, sicrhau ynni adnewyddadwy 
a diogelu'r amgylchedd. 
 

Bydd cais yn cael ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn ddiweddarach eleni a dylent 
gyrraedd eu penderfyniad erbyn dechrau 2021. Yn y cyfamser, bydd y grŵp prosiect 
yn parhau i weithio gydag arbenigwyr amgylcheddol a pheirianneg, CSYM, Network 
Rail, Priffyrdd ac ati ac ymgysylltu â chymunedau lleol. 
 

Gofynnwyd nifer o gwestiynau a chafwyd sicrhad bod asesiadau risg amgylcheddol 
yn cael eu cynnal a bod effaith weledol, twristiaeth, pysgota ar y tir a morol ayb i gyd 
yn cael eu hystyried fel rhan o'r broses ymgynghori. Cawsant eu sicrhau hefyd bod 
bond dadgomisiynu wedi'i roi ar waith i sicrhau bod yr holl offer yn cael ei ddileu pe 
bai'r cynllun yn dod i ben. 
 
Caiff cynghorau eu diweddaru'n rheolaidd a threfnwyd cyfarfodydd cyhoeddus fel a 
ganlyn: Gwesty Bae Trearddur ar 11.6.2019, Canolfan Ucheldre ar 12.6.2019 a 
Neuadd y Dref Caergybi ar 17.6.2019. 
 

2. Ymddiheuriadau: dim.  

 
3. Cofnodion Cyfarfod Blynyddol 15 Mai 2018 

Cytunwyd i beidio ag ailymweld â'r rhain gan eu bod wedi'u derbyn o'r blaen 
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4. Ethol Swyddogion 2018 – 2019 

 
Cadeirydd  - Gyda Cyng. Gwilym O. Jones yn cynnig a Cyng. William Victor Owen 

yn eilio fe etholwyd Cyng. Sharon Wyn Parry yn Gadeirydd. 

 

Is-gadeirydd -  Gyda Cyng. William Victor Owen yn cynnig a Cyng. Gwilym O. 

Jones yn eilio fe etholwyd Cyng. Dyfed Williams yn Is-gadeirydd. 

 

  
  

Cymerodd Cyng. Sharon Wyn Parry drosodd fel Cadeirydd am weddill y cyfarfod. 

  
5. Datganiad o ddiddordeb: - dim. 

 

6. Cofnodion cyfarfod 16 Ebrill 2019: 

Derbyniwyd fod y cofnodion yn gywir - (Cynnig Cyng. Einir Thomas, eilio Cyng. 

Gwilym O. Jones.) 

 

7. Materion yn codi o’r cofnodion: 

 1. Cae Chwarae - Cytunwyd y dylai'r Clerc gysylltu â Chyngor Tref Caergybi i weld a 
allent wneud gwaith ar yr offer chwarae. Byddai hefyd yn cael dyfynbris am ailosod 
yr arwyddion ar y cae chwarae. 
 

 2. Lloches Fws - byddai'r clerc yn gofyn i Valley Forge a allent addasu'r lloches bws 
wrth Stad Tre Ifan. 
 

 3. Seddi Gwag - Dim ond un ymgeisydd oedd wedi rhoi ei enw ymlaen mewn 

ymateb i'r Rhybudd Etholiad, roedd y clerc wedi rhoi gwybod iddo am ddyddiad y 

cyfarfod fel y gall lofnodi'r Datganiad Derbyn Swydd ac ati. 

 

 4. Cyfieithu - byddai'r clerc yn parhau i geisio dod o hyd i gyfieithydd. 
 

 5. Unrhyw faterion eraill sy'n codi o'r cofnodion: 
 

     Hysbysfwrdd - roedd y byrddau'n debygol o gostio mwy na £2,000 yr un o'r Sign 
Factory (Stad Ddiwydiannol Mona). Byddai'r clerc yn ceisio dod o hyd i opsiwn 
rhatach a hefyd yn cael caniatâd y Pwyllgor Rheoli Neuadd Bentref am roi un yn 
erbyn eu wal derfyn. 

 
    Cytunwyd i Cyng. Gordon Owen drefnu i gael gwared ar y bin ailgylchu dillad o 

Iard Greenough gan nad oedd y clerc wedi gallu cael gwybod pwy oedd wedi ei 
osod yno. 

 
8. Cytundebau a Thelerau:  
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a) Cynnal a chadw - cytunwyd i godi’r taliad  i £ 430 y flwyddyn am oruchwylio'r ardal 

chwarae ac ati. 
b) Y Clerc - roedd cyflog y clerc yn parhau i fod yn gysylltiedig â'r graddfeydd tâl 

Awdurdod Lleol.  

 
9. Deddf Gynllunio Gwlad a Thref:   

9.1 Penderfyniadau cynllunio 
FPL/2019/53 -  Cymyran House, Holyhead Road, Caergeiliog. 
Cais llawn ar gyfer newid defnydd y llawr gwaelod o fod yn ardal adwerthu (dosbarth 
defnydd A1) yn lle paratoi bwyd (B2) – Caniatâd 
 

9.2 Ceisiadau Cynllunio  

VAR/2019/28 Parc Carafanau Pen Y Llyn, Llanfair Yn Neubwll.  
Cais o dan Adran 73A i ddiwygio amod (06)(Cynllun Tirlunio) o ganiatâd cynllunio 
rhif 32C39F (Ehangu'r maes carafanau teithiol cyfredol er mwyn darparu 15 o leiniau 
ychwanegol i garafanau teithiol) fel y gellir cyflwyno cynllun tirlunio wedi i’r gwaith 
gael ei gwblhau – dim gwrthwynebiad. 

 
9.3 Dogfen Drafod Cyn y Cais: Parc Solar Traffwll 

 
Nodwyd bod hyn wedi'i gyfeirio at y Cyngor Cymuned gan CSYM, byddent yn casglu 
adborth ac yn ei gyfeirio'n ôl i'r Arolygydd Gynllunio (Swyddfa Llywodraeth Cymru) a 
fyddai'n penderfynu ar y cais. 
 
Roedd y Cyngor Cymuned eisoes yn ymwybodol bod y rhai a oedd yn byw yn agos 
at y safleoedd arfaethedig yn gwrthwynebu'r prosiect fferm solar yn llwyr, ac roedd 
eu safbwyntiau i'w cyflwyno fel rhan o'r broses ymgynghori gychwynnol. 
 
Dywedodd Cyng. Gwilym O. Jones a'r Cyng. Richard Dew ei fod wedi cael ei 
awgrymu iddynt y gallai fod manteision cymunedol pe bai'r cais yn llwyddiannus. 
Roedd yr aelodau o'r farn y byddai'n rhaid i unrhyw gymhelliant ariannol fod yn hael 
ac yn gynaliadwy drwy gydol cyfnod y brydles os oedd hyn i helpu i wneud iawn am 
effaith negyddol hirdymor y datblygiad. 
 

10. G    Gohebiaeth Cyngor Sir Ynys Môn: - cyflwynwyd a nodwyd y canlynol: 

 1. Blaen raglen waith y Pwyllgor Gwaith  
 

 2. Hyfforddiant a Datblygiad ar gyfer Cynghorwyr a Chlercod. 
Roedd y Pwyllgor Safonau eisiau i Gynghorau Tref a Chymuned gytuno ar eu 
cynlluniau hyfforddi ar gyfer Clercod ac Aelodau am y flwyddyn. Roedd rhain i 
gael eu rhannu gyda'r Pwyllgor Safonau erbyn 31 Gorffennaf 2019. 
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 3. Cynghorau Tref a Chymuned - Penderfyniadau OGCC a PDC - Tynnwyd sylw 
aelodau at gopïau o grynodebau o'r achosion yn ymwneud ag aelodau 
etholedig, a ystyriwyd yn ddiweddar gan Banel Dyfarnu Cymru a chan 
Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru (OGCC).  
 

 4. Digwyddiad Rhwydweithio / Cynhadledd ar y cyd rhwng Un Llais Cymru a 
Chymorth Cynllunio Cymru. 
 

 5. Bwletin Newyddion Un Llais Cymru. 
 

 6. Newyddlen Dan Do Môn.   

   

11. Materion Ariannol 

Cyflwynwyd a chadarnhawyd yr Adroddiad Ariannol ar gyfer Ebrill 2019 ynghyd â 
Chysoniadau a Datganiadau Banc. 

Yn y banc ar 21.5.2019    Cyfrif Cyfredol  £13,580.26, Cyfrif Cadw £3,928.64 

 
12. Taliadau i’w gwneud 

 Cyflog y clerc (Ebrill) £237.09 BHIB Insurance £1625.63 

 GMS INV-5040 £108 F Rowlands £180 

 
13 

 

Dogfennau Statudol  

Cytunwyd nad oedd angen unrhyw newidiadau i'r Rheoliadau Ariannol na'r Rheolau 
Sefydlog ac roedd yr holl Aelodau wedi derbyn y Cod Ymddygiad diweddaraf. 
Cytunodd Cyng. Dyfed Williams i gynorthwyo'r clerc i gynnal asesiad risg pellach. 

 
14.   Unrhyw fater arall: 

 Dywedodd Cyng. Victor Owen fod mynedfa newydd wedi'i chreu yn y cae wrth  
Minffordd Cottage, Llanfihangel yn Nhowyn, byddai'r clerc yn gwneud ymholiadau 
gyda'r adran gynllunio 

  

15. Cyfarfod Nesaf – 18 o Fehefin 2019 

  
 


