
GŴYS A RHAGLEN SUMMONS AND AGENDA
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CYFARFOD O
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MEETING OF THE 
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COUNTY COUNCIL

a gynhelir yn to be held at the

SIAMBR Y CYNGOR
SWYDDFA’R SIR

LLANGEFNI

COUNCIL CHAMBER
COUNCIL OFFICES

LLANGEFNI

DYDD MERCHER, 
27 CHWEFROR 2019
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27 FEBRUARY, 2019

am 2.00 o'r gloch yp at 2.00 p.m.



 
Nodwch os gwelwch yn dda fod cyfarfodydd y Pwyllgor yn cael eu ffilmio ar gyfer eu 
darlledu’n fyw a’u darlledu wedyn ar wefan y Cyngor.  Mae’r Awdurdod yn Rheolydd Data 
dan y Ddeddf Diogelu Data a bydd data a gesglir yn ystod y gweddarllediad hwn yn cael ei 
gadw’n unol ȃ pholisi cyhoeddedig yr Awdurdod.  

R H A G L E N

1.   COFNODION  

Cyflwyno, i’w cymeradwyo, gofnodion drafft cyfarfodydd y Cyngor Sir a gynhaliwd 
ar y dyddiadau canlynol:-

 11 Rhagfyr, 2018
 28 Ionawr, 2019 (Cyfarfod Arbennig)

2.   DATGANIAD O DDIDDORDEB  

Derbyn unrhyw ddatganiad o ddiddordeb gan Aelod neu Swyddog parthed unrhyw eitem o 
fusnes.

3.  DERBYN UNRHYW GYHOEDDIADAU GAN Y CADEIRYDD, ARWEINYDD Y 
CYNGOR NEU'R PRIF WEITHREDWR  

4.   CWESTIYNAU A DDERBYNIWYD YN UNOL A RHEOL 4.1.12.4  Y 
CYFANSODDIAD  

I gyflwyno’r cwestiwn canlynol o rybudd gan y Cynghorydd Robert Ll Jones i’r
Deilydd Portffolio Cyllid:-

Yn wyneb y gorwariant mawr ar y Gwasanaethau Plant  –

Pa gamau gymerwyd i adolygu’r gwariant yn yr Adran Gwasanaethau 
Cymdeithasol ar sail wythnosol ac a oedd hyn yn cael ei ddwyn at sylw’r Pwyllgor 
Gwaith bob wythnos?

5.   RHYBUDD O GYNNIG YN UNOL Â RHEOL 4.1.13.1 O'R CYFANSODDIAD  

 Derbyn y Rhybuddion o Gynigiad isod gan y Cynghorydd Robert Llewelyn Jones:-

1. Ar 27ain Ebrill 2010, penderfynodd y Pwyllgor Gwaith ar y pryd gymeradwyo 
cynigiad i geisio sicrhau nad oedd yr hyn a ddigwyddodd gyda’r cais cynllunio 
mawr mewn perthynas â Tŷ Mawr, Llanfairpwll yn 2008, yn digwydd eto.  
Cafodd y cais hwnnw ei alw i mewn gan Lywodraeth Cymru a’i wrthod yn y 
diwedd”.

Penderfynwyd cymeradwyo Siartr ar gyfer Cytundeb Perfformiad Cynllunio yn 
nodi’r modd y dylai’r Awdurdod weithio gyda’r datblygwr, y gymuned a 
chydranddeiliaid allweddol eraill i sicrhau bod cynigion ar gyfer datblygiadau 
mawr a chymhleth yn cael eu hystyried yn ofalus mewn modd adeiladol, 
cydweithredol ac agored.   

Ni sefydlwyd Cytundeb Perfformiad Cynllunio mewn perthynas â’r tri datblygiad 



mwyaf yn ystod y ddeng mlynedd diwethaf ac fe gafodd un ei alw i mewn (Tŷ 
Mawr) a bu’r ddau arall, sef datblygiadau Glannau Caergybi a Land and Lakes 
yn gostus iawn i’n hawdurdod ac i bobl Ynys Môn.  Petai Cytundeb Perfformiad 
Cynllunio wedi bod ar gael, mae yna siawns y byddai’r datblygwyr wedi 
gwrando ar yr etholwyr.” 

Rwy’n gofyn i unrhyw ddatblygwyr lofnodi Cytundeb Perfformiad Cynllunio a 
bod y Cytundeb hwn ar gael i etholwyr Ynys Môn a’u bod yn ymwybodol o’r 
hyn sy’n cael ei gytuno.  Byddai hyn yn unol arfer mewn Awdurdodau Lleol 
eraill.  

2.  Yn ystod yr ugain mlynedd diwethaf, mae mwy a mwy o gapeli ac eglwysi  
wedi cau ar Ynys Môn gyda hynny’n golygu colli llefydd cyfarfod cymunedol 
sydd wedi gwasanaethu ein trigolion am dros gant a hanner o flynyddoedd. 
Roedd ym mhob pentref ar Ynys Môn un neu ragor o addoldai a llawer iawn 
mwy yn ein trefi.

A fedr yr Adran Gynllunio, drwy eu Swyddog Treftadaeth, edrych ar beth sydd 
wedi digwydd i’r llefydd cyfarfod hyn a pha gofnodiadau sy’n cael eu cadw i 
ddiogelu hanes yr adeiladau pwysig hyn fel rhan o’n hanes dros yr 150 
mlynedd diwethaf. A fyddai modd dod ag adroddiad llawn yn ôl i’r Cyngor. Mae 
gan nifer o’r capeli a’r eglwysi hyn goflechi marmor a chofnodiadau eraill o’r 
dynion a’r merched ifanc a fu farw yn y ddau ryfel byd – beth sy’n digwydd i’r 
rhain ac a fyddai modd eu cofnodi.

6.   CYFLWYNO DEISEBAU  

Derbyn unrhyw ddeiseb yn unol â Pharagraff 4.1.11 y Cyfansoddiad.

7.   Y GYLLIDEB AR GYFER 2019/20 A'R STRATEGAETH ARIANNOL TYMOR 
CANOL  

(a)  Cyllideb Refeniw 2019/20

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog 
Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 18 Chwefror 2019. 

(b)   Cyllideb Gyfalaf 2019/20

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog 
Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 18 Chwefror 2019. 

(c)   Datganiad ar Strategaeth Rheoli Trysorlys 2019/20

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog 
Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 18 Chwefror 2019. 

(ch)  Gosod y Dreth Gyngor

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog 
Adran 151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 18 Chwefror 2019.

(d)   Diwygio’r Gyllideb 



Cyflwyno’r gwelliant canlynol i gynigion y Gyllideb gan Grŵp Annibynnwyr Môn, yn 
dilyn derbyn rhybudd yn unol â Pharagraff 4.3.2.2.11 y Cyfansoddiad fel a ganlyn:-

‘Hoffai Grŵp Annibynwyr Môn gynnig cynnydd o 5% yn y Dreth Gyngor ar gyfer 
blwyddyn ariannol 2019-2020.

Gwneir hynny drwy:-

 beidio â llenwi swydd wag y Prif Weithredwr Cynorthwyol – arbediad o 
£100,000;

 gostwng nifer yr Aelodau sydd ar y Pwyllgor Gwaith o 9 i 7 – arbediad o 
£26,464;

 gohirio adeiladu’r Safle i Sipsiwn a Theithwyr yn Star – arbediad o £33,600 
yn y taliadau cyllido cyfalaf;

 gostwng y gyllideb ar gyfer y Cynllun Gostyngiadau’r Dreth Gyngor o 
ganlyniad i osod Treth Gyngor is na’r un a gynigiwyd gan y Pwyllgor Gwaith 
– arbediad o £225,000;

 cynnydd o 5% yn y Dreth Gyngor. Byddai hyn yn golygu fod y dreth ar gyfer 
Band D yn £1,197.18 – cynnydd blynyddol o £56.97;

 cynyddu’r premiwm ar dai gwag i 35% yn hytrach na’r 100% a gynigiwyd 
gan y Pwyllgor Gwaith;

 byddai’r gostyngiad yn y Dreth Gyngor a’r Premiwm ar Gartrefi Gwag yn 
golygu lleihad o £1,950,449 yn yr arian a geir drwy’r Dreth Gyngor a byddai 
modd cyllido hynny drwy ostwng gwariant gan £385449 (gweler uchod), trwy 
ddefnyddio £1m o’r arian wrth gefn sydd wedi’i glustnodi a chan ddefnyddio 
£565,000 o’r balansau cyffredinol;

 os bydd arian ychwanegol yn cael ei ryddhau ar gyfer pensiwn, bydd yn cael 
ei drosglwyddo’n ôl i’r balansau cyffredinol.’

(Sylwer : Mae angen ystyried y cyfan o’r papurau uchod fel un pecyn).

8.   ADOLYGIAD CANOL BLWYDDYN - RHEOLI TRYSORLYS  

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 
151, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 28 Ionawr 2019. 

9.   NEWIDIADAU I'R CYFANSODDIAD: 4.5 RHEOLAU GWEITHDREFN 
SGRIWTINI - 4.5.4 CYNRYCHIOLWYR ADDYSG  

Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Swyddogaeth (Busnes y Cyngor)/Swyddog 
Monitro, fel y’i cyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith ar 18 Chwefror 2019. 

10.   DATGANIAD POLISI TAL 2019  

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Proffesiwn, Adnoddau Dynol a Thrawsnewid.


