
                                                                                                                                                              19/035 

1 
 

CYNGOR  TREF  LLANGEFNI 
 

COFNODION Cyfarfod Llawn y Cyngor Tref a gynhaliwyd am 6.30 y.h. NOS FAWRTH, 7fed o FAI 2019, 
yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Llangefni. 
 
PRESENNOL    :      Cyng. Margaret Thomas (Dirprwy Faer)  -  Cadeirydd 
                                 Cyng. Victor Hughes                                 Cyng. Terry Jones 
                                 Cyng. John Lee                                           Cyng. Non W. Parry 
                                 Cyng. Dylan W. Rees                                 Cyng. Christine Roberts 
                                 Cyng. J. Egryn Lewis                                  Cyng. J. Huw Owen 
                                 Cyng. Richard Parry                                   Cyng. Ann Williams. 
 
CLERC             :       Mr. Rhys Parry     -   Clerc 
                                Ms. Linda Powell  -   Cymorthydd Clerigol. 
 

Yn absenoldeb y Cadeirydd, Cyng. Ieuan G. Davies, Cyng. Margaret Thomas, Dirprwy Faer, yn croesawu’r 
Aelodau a Swyddog o Grŵp Adfywio Llangefni, i’r Cyfarfod. 

  

18/398       YMDDIHEURIADAU    :           Cyng. Ieuan G. Davies – Maer 
                                                                        Cyng. Arwel Môn Hughes,   Cyng. Llinos Jones. 

Cyng. Dylan W. Rees yn cyhoeddi bydd rhaid iddo adael y Cyfarfod am 7.30y.h. 
 

18/399       DATGANIAD O DDIDDORDEB   :   Cyng. Dylan W. Rees – Eitem 18/406 – Cyfarfod Llawn  
                    Arbennig 24.04.2019 - Les Drafft, Tŷ Clwb, Lon Talwrn, Llangefni. 
 
18/400       HEDDLU GOGLEDD CYMRU  -  Dim Cynrychiolydd 

1 Ystâd Pen Derwydd - Cwynion 
2 Maes Parcio, Safle Tŷ Clwb, Lon Talwrn, Llangefni - Lloches               

      Cyng. Egryn Lewis yn datgan ei siom fod dim Cynrychiolydd eto mis yma yn bresennol,   
                     i adrodd ar y diweddaraf ynglŷn â’r uchod a materion eraill o gwmpas y dref. 
                     Clerc yn esbonio, os bydd y Swyddogion angen ymateb i argyfwng o flaen y Cyfarfod, ni  
                     fydd yn bosib iddynt fynychu. 
                     Cyng. J. Egryn Lewis yn awgrymu, os bydd Cynrychiolydd ddim ar gael, bod y Clerc yn derbyn 
                     gwybodaeth, o flaen llaw gan Swyddog o’r Heddlu, er mwyn adrodd yn ôl i’r Aelodau. 
                     Derbyn.   
 
18/401       CYFLWYNIADAU 

1        Cynllunio Lle   -   Swyddog wedi Ymddiheuro. 
2        Adfywio Llangefni  -  Swyddog o Grŵp Adfywio Llangefni yn adrodd fod Prosiect yn symud 

       ymlaen yn y dref, fel a ganlyn : 

 Marchnad Llangefni wedi tyfu ac yn ffynnu, Menter Cymdeithasol yn gweithio yn agos 
gydag un o’r Marchnatwyr, gyda llawer mwy o Stondinau ac yn annog mwy; 

 Marchnad Ffermwyr -  Grŵp yn parhau i geisio denu’r Farchnad i Llangefni, yn fisol.  Yn 
anffodus nid ydyw trefnwyr y Farchnad Ffermwyr yn gallu ymrwymo drwy gyfnod 
gwyliau’r Haf.  Byddent yn ail-edrych ar hyn yn ystod yr Hydref. 

 Wi Fi Cymunedol - ddim ar gael ar hyn o bryd ond y Grŵp yn cyd-weithio gyda Menter 
Môn a Grŵp Gweithredu Lleol i geisio cael busnesau i gymryd diddordeb.  Yn dilyn 
Cyfarfod o’r Grwp Adfywio 09.05.2019, bydd adborth yn ôl ynglŷn â darganfod linc Wifi a 
hefyd codi “signal”. 
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 Dingle  - cyd-weithio gyda Menter Cymdeithasol a Swyddog o Gyngor Sir Ynys Môn i 
wneud teithiau cylchol i lincio’r Dref a’r Dingle a chynnwys llwybr celf. Edrych ar gynllun 
o deithiau cylch o amgylch Llangefni gyda phellter arnynt gyda’r posibilrwydd eu 
harddangos yn ffenestri siopau gwag y dref. 
Swyddog yn gofyn am ganiatâd i adnewyddu Taflenni Llangefni a bu drafft ar gael maes o 
law.              Derbyn. 
Cyng. Non Parry yn tynnu sylw fod y gwaith coed/cerfluniau o gwmpas ardal y Dingle 
wedi pydru a bod gwaith adfer angen eu gwneud.   Cyng. Parry hefyd  yn holi a oes 
grantiau ar gael i osod meinciau yn yr ardal yma.  Swyddog o’r Grwp am edrych i mewn i 
hyn ac adrodd yn ôl.   

 Mapio - gwaith mapio yn symud ymlaen, Menter Môn yn cynorthwyo efo’r mapio dros y 
misoedd nesaf gan lincio i fewn i Brosiectau lleol.  Grwp Adfywio yn chwilio am 
wirfoddolwyr i gymhorthi gyda’r mapio a bydd Amserlen ar gael yn y Swyddfa yn fuan. 

 Prosiectau Newydd - tacluso a pheintio siopau/adeiladau’r dref.  Cyngor Sir Ynys Môn yn 
cefnogi hyn ac yn edrych i mewn i gynllun ariannol.  Cyn mynd ymlaen gyda’r peintio, 
bydd y Grwp yn holi Cwmnïau o gwmpas y dref am gymorth, gyda’r busnesau mawr yn 
talu yn uniongyrchol a’r busnesau bach yn cael cymorth.  Swyddog yn awgrymu bydd y 
gwaith peintio wedi’i gydlynu mewn lliwiau sydd yn gweddu’r dref. 

 Arwyddion - Swyddog yn awyddus i gael arwyddion o gwmpas y dref yn arwain at y 
mannau uchod. 

                       
 
18/402         I DDERBYN CYWIRDEB COFNODION CYFARFOD LLAWN 01.04.2019 
                      Cyng. Egryn Lewis yn Cynnig a Cyng. J. Huw Owen yn Eilio derbyn y Cofnodion fel rhai cywir. 
                      PENDERFYNWYD derbyn yr uchod. 
 
18/403         I YSTYRIED MATERION YN CODI O GOFNODION 01.04.2019 

1  Eitem 18/403.1 – Grwp Partneriaeth Llifogydd Llangefni – Cyng. Non Parry yn cadarnhau fod   
y Cyfarfod nesaf, Nos Iau, 9fed o Fai 2019 a bydd yn adrodd yn ôl i’r Cyfarfod Llawn nesaf. 

2  Eitem 18/403.2 - GDPR - Rheolau Diogelu Data Cyffredinol - Clerc yn gofyn i’r Aelodau    
 gadarnhau fod manylion eu e-byst a.y.b. yn gywir, cyn cynnwys hyn yn rhan o’i chyfrinair i 
 gwblhau’r Hyfforddiant Ar Lein.                                                                                            Derbyn. 

3  Eitem 18/403.3 – Y Bont Rheilffordd, Ffordd Glanhwfa -  Aelodau yn siomedig fod ymateb 
 Network Rail yn datgan nad oes cyllid ar gael ganddynt i adfer y Bont Rheilffordd ar hyn o    
 bryd. Yn dilyn trafodaeth ar gynnwys yr e-bost, Cyng. Victor Hughes yn awyddus i anfon 
 yr e-bost ymlaen at Swyddogion, Adran Priffyrdd Cyngor Sir Ynys Môn, fel y corff statudol 
 gyda chyfrifoldebau am y Bont, yn datgan anfodlonrwydd y Cyngor Tref gydag ymateb      
 Network Rail.   PENDERFYNWYD gofyn i’r Clerc anfon e-bost Network Rail ymlaen at Adran 
 Priffyrdd  Cyngor Sir Ynys Môn i dderbyn eu sylwadau ar gynnwys yr e-bost. 
 Cyng. Richard Parry yn adrodd fod Mudiadau/Cyrff Statudol yn cyd-weithio i ail-agor y Lein i 
 Amlwch a bod cyfrifoldebau am hyn ddim yn disgyn ar y Cyngor Tref a bod Albert Owen a    
 Rhun Ap Iorwerth yn lobio hyn yn y Senedd.   

4  Eitem 403.4 – Bagiau Tywod – Cyng. Non Parry yn adrodd fod Adran Priffyrdd, Cyngor Sir 
Ynys Môn wedi cynnig lleoliad addas i storio’r bagiau tywod, a Chwmni Lleol wedi rhoddi 
 Cynhwysydd ar gyfer hyn.  Cyng. Parry yn datgan gwerthfawrogaeth am hyn ac yn awgrymu 
 rhoi cydnabyddiaeth  yn y Papurau Lleol.     Cyng. Parry  yn adrodd ymhellach fod Cynllun 
 Argyfwng mewn lle a’r Grwp mewn trafodaeth i edrych am grantiau i bobl Llangefni.Derbyn 
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5 Eitem 403.5 – Ehangu’r Fynwent – Clerc yn adrodd fod Cyfarfod wedi ei drefnu, Dydd 
Mercher, 22ain o Fai 2019, am 1.00y.h. yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, gyda Swyddogion 
Cyngor Sir Ynys Môn.  Mae gwahoddiad i unrhyw un o’r Aelodau sydd ar gael i fynychu a 
bydd y Swyddfa yn anfon gwybodaeth i’ch atgoffa. 

6 Eitem 403.6 – System C.C.T.V – Cyng. Margaret Thomas yn adrodd fod angen cyllid i ymestyn 
Camerâu o gwmpas y dref a bydd angen edrych ar hyn ymhellach.  Cyng. Thomas yn tynnu 
sylw fod tyfiant mawr o’r coed o gwmpas y dref yn aneglur ffilm y Camerâu a bod angen 
tocio’r coed i gael golwg clir.  PENDERFYNWYD cysylltu gyda Swyddogion, Cyngor Sir Ynys 
Môn, i gael golwg ar y coed. 

7 Eitem 403.7 - Cwrs Golff Llangefni - NALC - Clerc yn adrodd ei fod wedi cysylltu yn ddiweddar  
gyda Swyddog o Un Llais Cymru i roi pwysa ar NALC  i edrych ymhellach ar y broses 
Ymgynghoriad.  Ar ôl derbyn y wybodaeth yma, bydd y Cyngor Tref mewn sefyllfa i ymateb yn 
swyddogol i’r Ymgynghoriad Cyhoeddus a dderbyniwyd trwy e-bost dyddiedig 09.04.2019. 
Cyng. Dylan Rees yn adrodd fod yr Ymgynghoriad Cyhoeddus yn cael ei drafod yn y Cyngor Sir 
ar y 9fed o Fai.  Cyng. Terry Jones yn tynnu sylw ei fod yn amlwg fod y broses Ymgynghori 
Cyhoeddus ddim wedi cael ei ddilyn yn gywir.  PENDERFYNWYD disgwyl am ymateb Un Llais 
Cymru cyn symud ymlaen. 
Cyng. Egryn Lewis yn pryderu, yn unol â’r uchod, Ymgynghoriad Ysgol Newydd a gwerthiant 
Neuadd y Sir, fod y broses gywir ddim yn cael ei dilyn gyda diwydrwydd dyladwy.     Derbyn. 
 

18/404        I DDERBYN PENDERFYNIADAU IS-BWYLLGOR CYNLLUNIO 17.04.2019  
                     Cyng. Egryn Lewis yn tynnu sylw at Eitem 18/384.1 o’r Cofnodion sydd yn ymddangos fod 9 o 
                     Geisiadau wedi eu hystyried yn ystod Mawrth/Ebrill 2019 a’r Rhestr o’r penderfyniadau yn  
                     cyfeirio at 5 Cais.  Cymorthydd Clerigol yn esbonio mai camgymeriad oedd cofnodi 9 Cais a 
                     mai’r Rhestr o 5 Cais oedd yn gywir.  PENDERFYNWYD derbyn y Cofnodion. 
 
18/405        I DDERBYN ARGYMHELLION IS-BWYLLGOR CYLLID AC AMCANION CYFFREDINOL 24.04.2019 
       1            Cyfraniadau 2018/2019 -   Cyng. John Lee yn tynu sylw at y Rhestr Cyfraniadau ac yn datgan, 
                     ei ddealltwriaeth, fod yr arian i gael eu rhannu rhwng Mudiadau Lleol yn unig ac nid Mudiadau 
                     Cenedlaethol.  
                     Y Cadeirydd yn esbonio fod 3 categori : Mudiadau Llangefni yn unig, Ynys Môn, Cymru gyfan 
                     (Cenedlaethol), a’r Mudiadau Cenedlaethol ddim yn derbyn mwy na £25.00.       Derbyn. 
       2            Derbyn Adroddiad Archwilwyr Allanol BDO 2017/2018 – Derbyn – dim trafodaeth. 
                     Yn dilyn yr uchod - PENDERFYNWYD derbyn y Cofnodion fel rhai cywir. 
 
18/406        I DDERBYN ARGYMHELLION CYFARFOD LLAWN ARBENNIG - LES DRAFFT TŶ CLWB - 
                     24.04.2019 – PENDERFYNWYD derbyn y Cofnodion fel rhai cywir.  Clerc yn esbonio ei fod yn 
                     disgwyl ymateb gan y Cyfreithiwr ynglŷn ag eglurhad ar Eitem 15.3 o’r Les Drafft. 
                     Cyng. Egryn Lewis yn awgrymu cynnwys Eitem ar Raglen y Cyfarfod Blynyddol 13.05.2019 yn 
                     unol a’r uchod.  PENDERFYNWYD YMHELLACH i drafod Eitem 15.3 o’r Les Drafft yn y Cyfarfod 
                     Blynyddol. 
                     Cyng. Dylan Rees yn awyddus i symud ymlaen i gwblhau’r Les oherwydd bod Tîm Pêl Droed 
                     Llangefni wedi mynd i fynnu’r Gynghrair trwy ennill “Division 1 Welsh Alliance”.  Cadeirydd yn 
                     cadarnhau fod llythyr i longyfarch y Tîm a’r Clwb wedi ei anfon at Gadeirydd y Clwb yn 
                     ddiweddar. 
                     Lloches, Maes Parcio, Lon Talwrn, Llangefni – Clerc yn esbonio fod y Swyddfa wedi derbyn 
                     nifer o gwynion ynglyn a chamddefnydd o’r Lloches ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn 
                     y Maes Parcio.  Yn dilyn trafodaeth, awgrymwyd  symud y Lloches o’r Maes Parcio, gydag Aelod 
                     yn cynnig ei storio dros dro nes bydd lleoliad addas mewn lle.   
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                       Cyng. Dylan Rees yn atal pleidlais. 
 
18/407          I DDERBYN UNRHYW GYFATHREBION Y MAER 

1 05.04.2019 - Cyngor Sir Ynys Môn - Cyngerdd Elusennol Cadeirydd y Cyngor - Cyng. Dylan 
Rees yn diolch i bawb am eu cefnogaeth ar Achlysur llwyddiannus iawn, gydag adloniant 
gwych a’r elw o £7,000.00 yn mynd tuag at Hospis Dewi Sant yng Nghaergybi.  

2 11.04.2019 - Cyngor Sir Ynys Môn - Ffilm - “Resillience” yn Oriel Môn - Dim mynychiad. 
3 12.04.2019 - Cyngerdd Eglwys St. Cyngar - Elw o £320.00 tuag at Gynnal a Chadw’r Organ - 

Noson Lwyddiannus. 
4 12.04.2019 – MPCT – The Motivation Preparation College for Training Bangor Awards 

Awards  - Ymddiheuro – Cyng. Margaret Thomas yn adrodd, yn anffodus nid oedd yn gallu 
mynychu, ond wedi bod yn y gorffennol ac yn fuddiol iawn i weld y gwaith ardderchog o 
newid y ffordd ymlaen i bobl ifanc. 

5 07.05.2019 – Cyngor Tref Beaumaris – Cyfarfod Blynyddol a Chinio 2019 – Ymddiheuro. 
6 Cyng. Dylan Rees : Taith Gerdded o gwmpas Arfordir Ynys Môn - Cyng. Rees yn diolch i bawb 

am ei gefnogi ar ei daith o gwmpas yr Ynys gyda’r, gyda’r arian a gasglwyd yn mynd 
tuag at Hospis Dewi Sant. 

                        Er Gwybodaeth – Dydd Sul 19.05.2019 – Rhwng 10.00a.m. a 4.00y.h. Diwrnod Agored Llawr 
                        Y Dref (Galw Heibio) – Cyfle i weld yr Unedau a hefyd gofyn cwestiynau.  Cyng. Dylan Rees  
                        yn cyhoeddi fod Gorsaf Mon FM yn hysbysebu’r cynllun.  Wrth fod rhai o’r Aelodau ddim yn 
                        gallu mynychu ar 19.05.2019, PENDERFYNWYD gofyn i Swyddogion Cyngor Sir Ynys Mon os 
                        yn bosib trefnu dyddiad arall i weld yr Unedau.                                                                  Derbyn.  
                        Cyfarfod Blynyddol 13.05.2019 – Clerc yn awgrymu fod Aelodau yn mynd am Ginio yn dilyn 
                        Y Cyfarfod Blynyddol, yn unol â Chynghorau Tref eraill.  Cyng. Richard Parry ddim yn cytuno 
                        a dim trafodaeth bellach. 
 
18/408          MATERION YN CODI GAN AELODAU 
                       Cyng. Non Parry - Cwyn - Ystâd Corn Hir  -  Cyng. Non Parry yn esbonio ei bod wedi derbyn 
                       cwynion gan drigolion Ystâd Corn Hir ynglyn a cherbydau wedi eu parcio o flaen un o’r tai. 
                       Cynghorwyr eraill yn ateb eu bod hefyd yn ymwybodol o hyn.  Clerc yn ymateb ei fod wedi  
                       derbyn cyngor gan Swyddog o’r SLCC yn datgan fod  ddim yn fater i’r Cyngor Tref  ei ddatrys 
                       oherwydd nid ydyw’r eiddo yn gyfrifoldeb y Cyngor yma. 
                       Aelodau yn cytuno i ofyn i Swyddogion o Gyngor Sir Ynys Mon edrych ar hyn.     
                       PENDERFYNWYD derbyn yr uchod. 
 
Cyng. Dylan W. Rees yn gadael y Cyfarfod.         

 
18/409         ADRODDIAD Y CLERC 

1 Neuadd y Sir - Clerc yn adrodd fod dim newidiadau mewn lle ar hyn o bryd gyda’r Lletywr 
newydd yn ymweld â Neuadd y Sir yn ei gyfanrwydd ar 9fed a 10fed o Fai 2019 i drafod 
opsiynau.  Mae gwahoddiad wedi ei estyn at y Maer a’r Dirprwy Faer i fod yn bresennol     
fel rhan o’r ymweliad yn ymwneud a dyfodol lleoliad Swyddfa’r Cyngor Tref. 
Clerc yn adrodd ymhellach fod Cyfreithiwr Cyngor Sir wedi cadarnhau, trwy e-bost dyddiedig 
29.03.2019 fod gwerthiant o’r rhydd-ddaliadol (Freehold) yn mynd ymlaen, a fydd hyn ddim 
yn effeithio nac yn terfynu’r Les sydd mewn lle hyd at y flwyddyn 2025. 
Aelodau yn datgan ddim i ymddiried i delerau nac swm o rent cyn derbyn cyngor cyfreithiol. 
Cyng. J. Egryn Lewis yn adrodd fod y penderfyniadau i’w gwneud trwy’r Cyngor Llawn yn dilyn  
cymorth cyfreithiol.  Cyng. Margaret Thomas yn cyfeirio fod angen cymryd i mewn i ystyried 
defnydd o’r Siambr, y gost o symud y system CCTV, cyn cytuno i unrhyw gytundeb. 
PENDERFYNWYD  derbyn yr uchod ac adrodd yn ol i’r Cyngor Llawn ar ddatblygiadau. 
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2 Cae Criced - Clerc yn adrodd ei fod, ynghyd a’r Dirprwy Faer, wedi cyfarfod a Chyfreithiwr 
Ymddiriedolwyr y Cae Criced ar y 4ydd o Ebrill 2019, er mwyn a dod a materion at ei gilydd i 
gwblhau’r trosglwyddiad i’r Cyngor Tref.  Cyfreithiwr wedi addewid i ymateb yn ol yn 
ysgrifenedig i’r Cyngor Tref o fewn pythefnos o’r cyfarfod, Clerc yn datgan fod dim ymateb 
wedi ei dderbyn. 
Clerc yn adrodd ymhellach fod yr Ymddiriedolwyr yn awyddus i symud ymlaen gyda’r 
trosglwyddiad ac yn pwysleisio fod y cae i gael ei ddefnyddio ar gyfer chwaraeon yn unig. 
Clerc yn datgan ei siom fod y mater yma yn mynd ymlaen ers Mis Hydref 2018 heb ddim 
cynnydd.                                                                                                                                     Derbyn. 
 

      3              Safle’r Orsedd – Y Gronfa Gwella Amgylchedd a Chymunedol   - Clerc yn adrodd ei fod yn  
                      disgwyl y ddogfen Penawdau Termau (Heads of Terms) yn ol gan Gyfreithiwr y Cyngor Tref  
                      cyn cwblhau’r trosglwyddiad.   
                      Clerc yn adrodd ymhellach, fod y Panel Amgylchedd, Cyngor Sir Ynys Mon, wedi cymeradwyo 
                      arian grant o £3,100 tuag at gostau; blodau, tybiau, meinciau a diddymu miaren.        Derbyn. 
 
18/410         ADRODDIAD PWYLLGORAU ALLANOL 

1 Cyfarfod Adfywio Llangefni – 09.04.2019 – Swyddog o’r Grwp yn arwain Aelodau trwy’r 
brif eitemau a drafodwyd - mwyaf afrif wedi eu cynnwys o dan Eitem 18/401.2 o’r 
Cofnodion yma.   

                      Cyng. Egryn Lewis yn tynu sylw fod dim Cofnodion o Gyfarfodydd y Grwp Adfywio wedi ei 
                      derbyn ers Cyfarfod 29.01.2019.  Swyddog o’r Grwp yn cadarnhau ei bod yn anfon Cofnodion 
                      ymlaen yn dilyn pob Cyfarfod i’r Cyngor Tref. 

Cyng. J. E. Lewis yn pryderu am amserlen cais grant o’r Cyngor Sir Ynys Môn.  Swyddog y Grŵp 
yn edrych ar hyn ac adrodd yn ôl maes o law.                                                                      Derbyn. 

2 Toiledau Cyhoeddus - Swyddog o’r Grŵp a’r Aelodau yn cytuno fod dim newid wedi bod i 
sefyllfa’r toiledau yn y dref, sydd ar hyn o bryd yn agored. Cyngor Sir Ynys Mon, ddim 
wedi dod ymlaen gyda mwy o wybodaeth ynglŷn â dyfodol y toiledau.                           Derbyn. 

Cadeirydd yn diolch i’r Swyddog am ei chyfraniad i’r Cyfarfod. 
 

18/411        CYLLID 
1 Mantolen Ariannol Mis Ebrill 2019 - Cyng. Egryn Lewis yn tynnu sylw at un o’r taliadau. 

Clerc yn esbonio fod yn daliad cyflogaeth i Aelod o Staff dros dro.  Yn unol â hyn, Cyng. 
Terry Jones yn Cynnig a Cyng. Richard Parry yn Eilio i dderbyn y Fantolen Ariannol. 
PENDERFYNWYD derbyn y Fantolen. 

2 Yswiriant 2019/2020  -  Clerc yn adrodd derbyn Amcan bris yn y swm o £3,371 gan Gwmni 
“Came and Company”, yn dilyn Cynrychiolydd o’r Cwmni yn ymweld ag Asedau’r Cyngor Tref.  
Mewn cymhariaeth gyda’r Cwmni Yswiriant presennol, sef Zurich, mae arbedion o ddeutu 
£1,000, a’r Amcan Bris yn cynnwys “Key Man Cover” o £400.00 ar gyfer cyflogaeth staff. 
Cyng. J. Egryn Lewis yn Cynnig derbyn yr Amcan Bris a Cyng. Non Parry yn Eilio. 
PENDERFYNWYD derbyn Amcan bris Cwmni “Came and Company” am y flwyddyn 2019/2020. 
 

Cyng. John Lee yn gadael y Cyfarfod ac yn tynnu sylw fod llawer o ysbwriel o gwmpas datblygiad cyn Ysgol Penrallt 
sydd yn creu golwg yn ardal y Dingle. 
 

18/412       ADRODDIAD MISOL CYNGOR SIR YNYS MÔN 
                    Cynghorydd Sir wedi adrodd ar yr uchod cyn gadael Cyfarfod am 7.30y.h. ond wedi ei gofnodi fel trefn 
                      y Rhaglen. 

                      Cyng. Dylan Rees yn adrodd ar y canlynol : 
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 Ymgynghoriad Ysgolion – Ardal Llangefni :  Pwyllgor Gwaith i ddiddymu ei 
benderfyniadau blaenorol ar y broses Ymgynghori Statudol; 

 Ail-gychwyn Ymgynghoriad o dan Còd Trefniadaeth Ysgolion Newydd, a gyhoeddwyd 
ym mis Tachwedd 2018; 

 Bydd cyfle i’r Cyngor Tref a’r Gymuned i fynegi barn ac ymateb i’r Ymgynghoriad; 

 Agoriad o Ysgol Newydd Niwbwrch o dan “Strategy for 21st Century Schools”. 
 
18/413           ADOLYGIAD Y PWYLLGOR SAFONAU - CYNGOR SIR YNYS MÔN 

1  Adroddiad 16.04.2019  :  Clerc yn adrodd fod copi o’r Adroddiad uchod wedi ei atodi i Becyn 
 Rhaglen y Cyfarfod Llawn 07.05.2019 o flaen y Cyfarfod i roi cyfle i’r Aelodau edrych trwy’r 
 Adroddiad. 
 Yn dilyn trafodaeth, Aelodau yn ymateb fod yr Adroddiad yn awgrymu fod Cynghorwyr yn 
 mynychu mwy o hyfforddiant i fod yn fwy effeithiol fel Cynghorwyr. 
 PENDERFYNWYD fod yr Aelodau yn barod i dderbyn hyfforddiant ac anfon y wybodaeth yma 
 ymlaen i’r Cyngor Sir. 

2  Hyfforddiant a Datblygiad ar gyfer Cynghorwyr a Chlercod Cynghorau Thref a Chymuned 
E-bost 01.05.2019 wedi ei dderbyn gan Gadeirydd y Pwyllgor Safonau - Dim trafodaeth. 
 

18/414           GOHEBIAETH A MATERION NEWYDD 
1 Llythyr “Seafarers UK” dyddiedig Mawrth 2019 – “Fly The Red Ensign” – 03.09.2019 

Achlysur yn dod o dan gylch gwaith Cyngor Sir Ynys Môn. 
 

18/415           GOHEBIAETH : ER GWYBODAETH (Materion wedi eu hanfon trwy e-bost) 
1 Un Llais Cymru  - Derbyn 
2 Materion Eraill  - Derbyn. 

 
18/416           I YSTYRIED UNRHYW FATER BRYS GAN Y MAER 
                        Papur Pleidleisio i Gynrychioli Un Llais Cymru ar y Grŵp Cyfeiriol Budd-ddeiliaid 
                        Betsi Cadwaladr - Clerc yn cadarnhau fod y ballot wedi ei anfon ymlaen yn dilyn y cynnig 
                        gan Cyng. Egryn Lewis i gefnogi un o’r Ymgeisydd. 
 
 18/417          DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – Nos Lun 3ydd o Fehefin 2019 
                        Cyfarfod Blynyddol – Nos Lun 13eg o Fai 2019 
 
 
 
 
 

CYNG. MARGARET THOMAS 
CADEIRYDD 
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