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CYNGOR  TREF  LLANGEFNI 

 
Cofnodion Cyfarfod Llawn Cyngor Tref Llangefni, Nos Lun 3ydd o Fehefin 2019 am 6.30y.h. yn Siambr 
y Cyngor, Neuadd y Sir, Llangefni. 
 
PRESENNOL       :       Cyng. Margaret Thomas – Cadeirydd                             Cyng. Ieuan G. Davies 
                                     Cyng. Arwel Môn Hughes                                                 Cyng. Victor Hughes 
                                     Cyng. Llinos G. Jones                                                         Cyng. Terry Jones 
                                     Cyng. Non W. Parry                                                           Cyng. Dylan W. Rees 
                                     Cyng. Christine Roberts                                                    Cyng. J. Egryn Lewis 
                                     Cyng. Huw Owen                                                               Cyng. Ann Williams. 
 
HEFYD YN BRESENNOL  :   Mr. Rhys Parry         -    Clerc 
                                                Ms. Linda Powell     -    Cymorthydd Clerigol. 
 

Cadeirydd, Cyng. Margaret Thomas, yn ymestyn cydymdeimlad diffuant i Cyng. John Lee ar golled drist ei 
frawd. 

 

 
19/031        YMDDIHEURIADAU   :         Cyng. Richard Parry 
                                                                      Heddlu. 
 
19/032         DATGANIAD O DDIDDORDEB   :   Cyng. Dylan W. Rees - Eitem 19/036.7 - Les Drafft, Tŷ 
                                                                                  Clwb, Lon Talwrn, Llangefni. 
 
19/033         HEDDLU GOGLEDD CYMRU  -       Dim Cynrychiolydd.  Cadeirydd yn datgan siom fod, eto 
                      mis yma, ddim Cynrychiolydd o’r Heddlu i adrodd yn ôl ar faterion plismona yn y Dref.   
                      Cadeirydd yn adrodd ymhellach fod ymddygiad gwrthgymdeithasol yn mynd ymlaen yn 
                      ddyddiol o gwmpas y dref yn cynnwys digwyddiad difrifol pan dorrodd frwydr allan yn 
                      Siop SPAR.  Aelodau yn adrodd eu bod yn ymwybodol o’r toriadau o fewn yr Orsaf  
                      Heddlu ac yn pryderu fod dim digon o bresenoldeb  PCSO’s o gwmpas y dref i atal 
                      ymddygiad gwrthgymdeithasol.                                                                                     Derbyn. 
 
19/034         CYFLWYNIAD – Cynllunio Lle 
                      Swyddog o Grŵp Adfywio Llangefni yn cyflwyno ei phresenoldeb yn y Cyfarfod i ateb 
                      unrhyw gwestiynau ar Gofnodion Cyfarfodydd y Grŵp dyddiedig 09.04.2019 ac 09.05.2019. 
                      Cyng. J. Egryn Lewis yn tynnu sylw fod yr Eitem uchod yn cyfeirio at Gyflwyniad Cynllunio  
                      Lle. 
                      Clerc yn esbonio fod Swyddog Grŵp Cynllunio Lle ddim yn gallu mynychu’r Cyfarfod a’r 
                      Swyddog o Grŵp Adfywio yn egluro ei bod ddim yn arwain ar y Mapio ond yn cymhorthi. 
                      Cyng. Margaret Thomas a Cyng. Non W. Parry wedi rhoi eu henwau ymlaen i gymhorthi 
                      gyda Rhaglen Cynllunio Lle a’r dyddiadau ar gyfer hyn wedi eu dosbarthu iddynt. Derbyn. 
 
19/035         I DDERBYN CYWIRDEB COFNODION CYFARFOD LLAWN 07.05.2019 
                      Cyng. J. Egryn Lewis yn tynnu sylw at Eitem 18/403.6 - System CCTV; o’r Cofnodion, yn dilyn 
                      Cyfarfod Is-bwyllgor Y Fynwent a Meysydd Chwarae 29.05.2019, Eitem 19/029. 
                      Bu trafodaeth ymhellach ar hyn o dan Eitem 19/038 o’r Rhaglen. 
                      Yn dilyn yr uchod, Cyng. J. Egryn Lewis yn Cynnig derbyn y Cofnodion fel rhai cywir a Cyng. 
                      Dylan W. Rees yn Eilio. 
                      PENDERFYNWYD derbyn y Cofnodion fel rhai cywir. 
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19/036        I YSTYRIED MATERION YN CODI O GOFNODION 07.05.2019 
1 Eitem 19/036.1 – Grŵp Partneriaeth Llifogydd Llangefni  –  Yn dilyn cyfarfodydd diweddar, 

Cyng. Non Parry yn adrodd, fel a ganlyn : 

 Cadeirydd wedi ymddiswyddo oherwydd materion iechyd; 

 Dylunio Logo trwy Gystadleuaeth Ysgolion Y Graig a Corn Hir - cyhoeddi’r enillwyr yn 
y papurau lleol; 

 Cynlluniau mewn lle ar gyfer dosbarthu Bagiau Tywod a Chynllun Llifogydd; 

 Cwynion wedi eu derbyn gan ddioddefwyr llifogydd. Dim grantiau ar gael i 
gymhorthi’r dioddefwyr yng Nghymru.  Grŵp am ofyn i Rhun Ap Iorwerth edrych  ar 
hyn; 

 Awgrymu glanhau’r Afon Cefni; 

 Modelu yn cychwyn yn ystod mis Gorffennaf gyda Chanolfan Galw i Mewn; 

 Croeso i rhywun ymuno gyda’r Grŵp i gynorthwyo. 
2 Eitem 19/036.2 – GDPR – Rheolau Diogelu Data Cyffredinol – Clerc yn adrodd fod y  

Cyfrinair a’r “User Name” mewn lle i’r Aelodau gwblhau’r hyfforddiant Ar-lein, unai yn y 
Swyddfa neu o gartref.  Clerc yn gofyn i’r Aelodau gysylltu gyda’r Swyddfa i wneud trefniadau 
ac anfon y Dystysgrif yn ôl i’r Swyddfa.                                                                                   Derbyn. 

3 Eitem 19/036.3 – Y Bont Rheilffordd, Ffordd Glanhwfa, - Cyng. J. Egryn Lewis yn datgan 
pryder, yn dilyn symudiad o’r Bont Rheilffordd gyda’r cyfyngiad uchder, fod lloriau yn 
teithio trwy ganol y dref a ddim yn defnyddio’r Ystâd Ddiwydiannol.  Oherwydd hyn, ac 
materion iechyd a diogelwch, Cyng. J. Egryn Lewis yn awgrymu datrys gyda Network Rail 
a’r Cyngor Sir fod rhwystr cyfyngol dros dro yn cael ei osod i rwystro lloriau rhag teithio 
trwy’r dref. Aelodau yn adrodd yr angen i bwysleisio ar Adran Priffyrdd Cyngor Sir Ynys Môn 
mai trwy’r Ystâd Ddiwydiannol ydyw’r ffordd ddiogel i loriau deithio i Llangefni ac nid trwy 
ganol y dref.                                                                                                                               Derbyn. 
Cyng. Victor Hughes yn datgan pryder ar gynnwys e-bost 23.05.2019 wedi ei dderbyn gan 
Swyddog Adran Priffyrdd, Cyngor Sir Ynys Môn, yn dilyn gohebiaeth ddiweddar rhwng 
Cyngor Tref Llangefni, Cyngor Sir Ynys Môn a Network Rail.  Cyng. Victor Hughes yn gofyn, 
trwy’r Cadeirydd, am eglurhad gan Swyddogion Adran Priffyrdd, Cyngor Sir Ynys Môn, pam 
mae rhwng pump a chwe mis wedi mynd heibio cyn derbyn gwybodaeth fod y Bont 
Rheilffordd nac y strwythurau sydd yn ei dal mewn cyflwr da ac felly ddim yn addas ar gyfer 
defnydd fel Pont.  PENDERFYNWYD anfon llythyr at Adran Priffyrdd yn datgan 
anfodlonrwydd ar gynnwys yr e-bost yn enwedig ynglŷn â’r uchod. 

4 Eitem 19/036.4 - Ehangu’r Fynwent - Cadeirydd yn adrodd, yn unol â’r Nodiadau yn dilyn 
Cyfarfod 22.05.2019 gyda Swyddogion o Gyngor Sir Ynys Môn, i edrych ar leoliadau addas 
ar gyfer Mynwent Newydd.  Trafod ymhellach o dan Eitem 19/038 – Cyfarfod Y Fynwent a 
Meysydd Chwarae 29.05.2019.                                                                                            Derbyn. 

5 Eitem 19/036.5 - System C.C.T.V. -  Cadeirydd yn adrodd fod angen edrych ar docio’r coed 
sydd yn aneglur Camerâu C.C.T.V. er mwyn cael golwg clir ar y ffilm.  Aelodau yn ychwanegu 
fod angen gwneud gwaith ar goed y dref i gyd, yn enwedig o gwmpas ardal Siop Iceland 
a’r Toiledau Cyhoeddus, lle mae ymddygiad gwrthgymdeithasol yn mynd ymlaen yn 
rheolaeth.  Cadeirydd yn adrodd ymhellach fod angen  golygfa glir tuag at y lleoliadau yma. 
PENDERFYNWYD gofyn i’r Clerc wneud ymholiadau pellach. 

6 Eitem 19/036.6 – Cwrs Golff Llangefni – NALC – Llythyr NALC dyddiedig 20.05.2019 yn  
egluro’r camau cywir i’w dilyn o dan Reolaeth 2015 o’r weithdrefn i Awdurdodau Lleol eu 
dilyn wrth waredu Caeau Chwarae. Y llythyr yn esbonio ymhellach fod toriad wedi digwydd 
os nad oedd Cyngor Sir Ynys Môn wedi dilyn y camau wedi eu hamlinellu yn y llythyr. 
Cyng. Terry Jones yn adrodd fod Cyngor Sir Ynys Môn ddim wedi gweithredu yn gywir, gan 
fod y Cwrs Golff wedi ei gau ers Medi 2018 a’r Ymgynghoriad wedi ei ddyddio Mawrth 2019, 
ac yn gofyn y cwestiwn, pwy sydd yn atebol am hyn ? 
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PARHAD 
19/036             

    Cyng. Dylan Rees yn ymateb gan esbonio nad oedd yr Ymgynghoriad yn gofyn am farn y     
    bobl. Dau benderfyniad wedi eu gwneud, i gau’r Cwrs Golff a Menter Gymdeithasol gyda 

                         cytundeb cynaliadwy.    
                         Cyng. Llinos Jones yn cefnogi Cyng. Terry Jones ac yn datgan fod angen dilyn y drefn 
                         Ymgynghori cyn i benderfyniad gael ei wneud.  Cyng. J. Egryn Lewis yn cynnig rhoi mwy 
                         o wybodaeth i NALC yn dilyn eu hymholiad o ddefnydd y tir fel tir amaethyddol. 
                         Cyng. J.Egryn Lewis yn Cynnig a Cyng. Llinos G. Jones yn Eilio i ysgrifennu eto at NALC 
                         yn unol â’r uchod.  PENDERFYNWYD derbyn yr uchod. 

7     Eitem 19/036.7 - Les Drafft, Tŷ Clwb, Lon Talwrn - Clerc yn adrodd fod y Les Drafft wedi 
    ei diwygio yn dilyn penderfyniad yng Nghyfarfod Arbennig 24.04.2019.  Clerc yn darllen 
    llythyr dyddiedig 21.05.2019 wedi ei dderbyn gan Reolwr Cyffredinol, Clwb Pêl Droed 
    Llangefni, yn dilyn ei ymweliad i’r Swyddfa i ofyn am gopi o’r Les Drafft. Cadeirydd yn  
    ymateb, yn dilyn cymorth cyfreithiol, fod y Les Drafft ddim i’w drafod gyda phartïon eraill, 
    a hyn wedi ei amlygu yn flaenorol, oherwydd cyfrinachedd.  Cadeirydd yn atgoffa’r  
    Aelodau o gynnwys y Rheolau Sefydlog sydd yn cyfeirio at gyfrinachedd o fewn y Siambr. 
 
    Cyng. Dylan Rees yn adrodd fod trafodaethau ynglŷn â’r Les Drafft wedi bod yn mynd 
    ymlaen ers misoedd a’r Tîm Pêl Droed yn awyddus i symud ymlaen i ddod a phethau i 
    ben.  
    Cadeirydd yn atgoffa’r Aelodau fod unrhyw ymholiad i’w derbyn yn ysgrifenedig trwy’r 
    Swyddfa, er mwyn cadw’r rheolau yn unol â’r Cod Ymddygiad.  Cyng. Victor Hughes yn 
    ymateb fod Aelodau’r Cyngor Tref yn atebol i’r trigolion ar faterion yn ymwneud a’r dref 
    a bod yn ddyletswydd ar y Cynghorwyr i sicrhau eu bod yn cael ymateb boddhaol. 
 
    Yn dilyn trafodaeth, Clerc yn cadarnhau cais Rheolwr Cyffredinol, Clwb Pêl Droed, yn 
    gofyn pan fydd y Les Drafft ar gael i’w hystyried, ei fod yn derbyn copi o’r Les i’w arolygu  
    gan Bwyllgor y Clwb. Wedyn mi fydd yn anfon y Les at Gynrychiolydd Cyfreithiol y Clwb i 
    dderbyn unrhyw sylwadau. Cyng. Llinos G. Jones yn Cynnig a Cyng. Victor Hughes yn Eilio     
    i anfon y Les Drafft ymlaen heno at y Rheolwr Cyffredinol.  Cyng. Llinos Jones yn ail-adrodd  
    fod pawb wedi cytuno i hyn.  PENDERFYNWYD gofyn i’r Clerc anfon y Les Drafft at y Rheolwr 
    Cyffredinol. 
 

19/037            I DDERBYN PENDERFYNIADAU IS-BWYLLGOR CYNLLUNIO 22.05.2019 
                         Cyng. J. Egryn Lewis yn tynnu sylw at Geisiadau Cynllunio ar Restr Mis Mai a’r angen i ystyried 
                         Cytundebau Adran 106 trwy Gyngor Sir Ynys Môn ar Geisiadau yn y dyfodol.  Cyng. Lewis 
                         yn awgrymu cynnwys Eitem ar Raglen Is-bwyllgor Cynllunio i symud ymlaen ar hyn. 
                         Cyng. Llinos G. Jones yn ymateb mai’r broses ydyw i ofyn i Gyngor Sir Ynys Mon, digon buan 
                         trwy lythyr, pan mae’r cynlluniau wedi eu cofrestru a’r seilwaith y datblygiadau mewn lle, cyn 
                         gwneud cais.  Yn unol â’r uchod, Cyng. J. Egryn Lewis yn cyfeirio at Rybudd Derbyn Cais 
                         Amlinellol Safle Peboc ar gyfer dymchwel cyn gweithle cemegol ynghyd a chodi 7 uned  
                         defnydd busnes.  Aelodau yn tynnu sylw fod Unedau’r Ystâd Ddiwydiannol ddim yn effeithio 
                         ar seilwaith o’r dref ac felly ddim o dan feini prawf Cytundebau Adran 106. 

          Cyng. Llinos Jones yn adrodd, yn dilyn derbyn Rhybudd Derbyn Cais i godi 52 annedd           
                         fforddiadwy  gyda datblygiad cysylltiedig ar safle ger Huws Gray, Stryd y Bont, Is-bwyllgor   
                         Cynllunio 22.05.2019 ddim wedi cefnogi’r cais oherwydd pryderon lleoliad y Fflatiau a.y.b.     
                         ac wedi mynegi pryderon y trigolion ar hyn.  Cyng. Llinos Jones yn adrodd ymhellach, yn 
                         dilyn pryderon y trigolion, fod y Cais erbyn hyn, i ail-fodelu’r safle a newid y cynllun, yn 
                         cynnwys ail-leoli’r Fflatiau. 
                         Yn dilyn yr uchod PENDERFYNWYD derbyn y Cofnodion fel rhai cywir. 
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19/038            I DDERBYN ARGYMHELLION IS-BWYLLGOR Y FYNWENT A MEYSYDD CHWARAE 
                         29.05.2019 
      1                 Cyng. J. Egryn Lewis yn tynu sylw at Eitem 19/029 o’r Cofnodion sydd yn cyfeirio at docio’r 
                         coed o gwmpas y dref. Cyng. Lewis yn datgan fod angen bod yn ymwybodol o’r gost cyn  
                         gwneud unrhyw benderfyniad.  Cytunwyd, oherwydd mater o gywirdeb, i ddileu'r frawddeg  
                         olaf o Eitem 19/029.  Yn dilyn yr uchod PENDERFYNWYD derbyn y Cofnodion fel rhai cywir. 
 
       2                Materion yn Codi o’r Cofnodion uchod : 
                         Eitem 19/022 – Ehangu’r Fynwent -  Cadeirydd yn adrodd fod Aelodau Is-bwyllgor Y 
                         Fynwent a Meysydd Chwarae wedi trefnu i ymweld â safleoedd ar gyfer ail-leoli’r Fynwent 
                         yn dilyn y Cyfarfod 29.05.2019.  Oherwydd tywydd garw, nid oedd yr ymweliad safle wedi 
                         mynd ymlaen ond bydd Rhestr Fer o dri safle addas  yn cael ei baratoi a’i anfon ymlaen at 
                         Swyddogion Cyngor Sir Ynys Mon, sydd wedi cytuno i gyd-weithio a chefnogi’r broses, gyda’r 
                         Cyngor Tref yn arwain. 
                         Eitem 19/023 – Meysydd Chwarae – Cadeirydd yn adrodd fod difrod wedi cael ei wneud i’r 
                         Lawnt Bowlio, Lon Las.  Clerc yn adrodd ei fod am gysylltu gydag Aelodau’r Clwb Bowlio i 
                         geisio datrys y broblem. 
                         Yn dilyn difrod i’r siglenau yn Faes Chwarae Plas Tudur, Cadeirydd yn diolch i’r Clerc am 
                         drefnu i gael gosod siglenau newydd yn syth ac yn cadarnhau fod yr hawliad i’r Cwmni 
                         Yswiriant wedi talu am hyn.  
                         Eitem 19/024 - Rhaglen Gwaith y Gweithwyr Tir - Cysgodfannau Bwses - Clerc yn adrodd 
                         fod gwaith mewn lle i lanhau’r Cysgodfannau a bod Paneli Perspex wedi eu harchebu ar gyfer 
                         dau o’r Cysgodfannau.                                                                                                            Derbyn. 
                         Eitem 19/028 - Tŷ Clwb, Safle Pel Droed, Lon Talwrn - Clerc yn adrodd fod Gweithwyr 
                         Allanol y Cyngor Tref wedi dechrau tacluso’r fynedfa i’r Maes Parcio, ar gyfer Gemau’r 
                         Ynysoedd 2019 yn mis Mehefin.  Cyng. Victor Hughes yn datgan cymhorthi gyda’r gwaith 
                         yma.                                                                                                                                             Derbyn. 
                         Eitem 19/029 – I Ystyried Unrhyw Fater Brys gan y Cadeirydd – Tocio’r Coed o gwmpas y 
                         Dref - Cadeirydd yn datgan fod y coed o gwmpas y dref angen eu tocio ac yn awgrymu gofyn 
                         i’r Heddlu am lythyr o gefnogaeth yn esbonio fod rhai o’r coed yn cyfyngu ffilm Camerâu 
                         CCTV.                                                                                                                                          Derbyn. 
 
19/039            CYFARFOD BLYNYDDOL 13.05.2019 – MATERION I’W CYFLWYNO AC YSTYRIED 

1 (a) Rhestr Aelodau ar Bwyllgorau’r Cyngor - Cyng. Dylan Rees yn awgrymu fod Cyng. Ann 
      Williams yn cael ei chynnwys ar Restr o’r Is-bwyllgorau.  Cyng. Williams yn ymateb 
      bydd yn galw i’r Swyddfa i drefnu hyn; 
(b) Cynrychiolwyr ar Gyrff Allanol – Dim newidiadau; 
(c)  Rhestr Aelodau – Clerc yn gofyn i’r Aelodau edrych os ydyw eu manylion wedi eu 
       cofnodi yn gywir a rhoi gwybod i’r Swyddfa os ddim. 
PENDERFYNWYD derbyn yr uchod. 

2 Adolygu Rheolau Ariannol - PENDERFYNWYD mabwysiadu’r Rheolau Ariannol 03.06.2019. 
Clerc yn cadarnhau fod copïau dwyieithog o’r Rheolau Sefydlog ac Ariannol ar gael yn y 
Swyddfa.  PENDERFYNWYD derbyn yr uchod. 
 

 19/040            I DDERBYN UNRHYW GYFATHREBION Y MAER 
1 Llawr y Dref – Diwrnod Agored 19.05.2019 – Cadeirydd yn adrodd ei bod wedi ymweld 

a’r Unedau ac yn canmol y gwaith da sydd wedi eu wneud o dacluso’r safle ond yn tynu 
sylw fod blerwch o gwmpas y llwybrau.  Cyfle arall i ymweld â’r Unedau, Nos Iau, 13.06.2019 
rhwng 5.30y.h. a 7.30y.h.  
Cadeirydd yn adrodd ymhellach fod parcio anghyfreithiol o gwmpas y bolardiau yn 
rhwystro’r trigolion fynychu’r Unedau. 
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PARHAU 
19/040 

PENDERFYNWYD gofyn i’r Clerc anfon llythyr at Gyngor Sir Ynys Mon, yn tynu sylw, yn unol 
at faterion iechyd a diogelwch, bod angen datrys y problemau uchod.                 

2 Diwrnod y Lluoedd Arfog a Rhoddi Rhyddfraint y Sir i Wasanaeth Llongau Tanfor y Llynger 
25.05.2019 – Ymddiheuro. 
 
 

19/041             MATERION YN CODI GAN AELODAU  -  Dim 
                          Cadeirydd yn atgoffa’r Cynghorwyr i fynd i’r Swyddfa gydag unrhyw bryder, gyda chofnod 
                          ysgrifennedig os bydd Eitem i’w gynnwys ar Raglen Cyfarfod Llawn/Is-bwyllgorau’r Cyngor 
                          Tref.                                                                                                                                        Derbyn. 
 
 
19/042             ADRODDIAD Y CLERC 

1 Neuadd y Sir  -  Clerc yn datgan fod dim cysylltiad wedi bod gyda’r Lletywr newydd ers 9fed 
o Fai 2019 ac felly dim datblygiadau i’w hadrodd yn ôl.  Clerc yn adrodd ymhellach, yn y 
cyfamser fod e-bost wedi ei dderbyn, ac wedi ei anfon ymlaen i’r Aelodau, gan Brif Swyddog 
Gwarchod y Cyhoedd, Cyngor Sir Ynys Mon, yn cofnodi fod gwasanaeth Cofrestru 
Genedigaethau, Marwolaethau a Phriodasau, yn adleoli yn barhaol i’r Ganolfan Busnes, 
Ystâd Ddiwydiannol, Llangefni. 
Cyng. J. Egryn Lewis yn datgan pryder fod symud y Gwasanaeth yma i safle ar yr Ystâd 
Ddiwydiannol yn annerbynnol a ddim o gymorth i’r cyhoedd.  Cyng. J. Egryn Lewis yn 
ychwanegu dylid y Cyngor Tref gwrthdystio am hyn.  Cyng. Ieuan G. Davies yn cefnogi 
Cyng. Lewis wrth adrodd fod dim Ymgynghoriad Cyhoeddus ar ddyfodol Neuadd y Sir, sydd 
yn Adeilad Dinesig a hanesyddol, chyfeiriwyd hefyd at Wasanaeth Llysoedd, Swyddfa’r 
Cyngor Tref, a’r Cof Golofn tu allan i’r Adeilad. 
Cyng. Llinos Jones yn datgan siom ar gynnwys yr e-bost a Cyng. Victor Hughes yn awgrymu 
gofyn i Gyngor Sir Ynys Mon ail-ystyried adleoli Swyddfa Gofrestru gan ofyn ac ydyw Uned 1 
o’r Ganolfan Busnes yn addas at y diben. 
PENDERFYNWYD gofyn i’r Clerc anfon ateb yn ôl i Gyngor Sir Ynys Mon yn datgan siom a 
gwrthwynebiad fod Gwasanaeth gwerthfawr yn cael ei adleoli o Neuadd y Sir a rhoi pwysau 
ar y Cyngor Sir i edrych ymhellach ar hyn. 
 

2 Pwyllgor Carnifal Llangefni - Clerc yn adrodd ei fod wedi derbyn ymholiad gan Bwyllgor 
Carnifal Llangefni yn gofyn am ganiatâd i osod Plac Coffa  ar y Cloc yng nghanol y Dref.  Clerc 
wedi ymateb wrth esbonio fod y Cloc, oherwydd ystyr hanesyddol, yn Adeilad wedi’u Restru, 
sydd o dan Reolaeth Treftadaeth. 
Aelodau yn cefnogi’r cais ac yn awgrymu amryw o leoliadau cofiadwy o gwmpas y Dref. 
Cyng. Dylan Rees yn awgrymu fod Pwyllgor y Carnifal yn ysgrifennu’n swyddogol i’r Swyddfa 
gyda chais ffurfiol pan yn briodol.  Cyng. Ieuan Davies yn diolch i’r Clerc am ei ymateb clir a 
chywir.                                                                                                                                         Derbyn. 

 
3 Ffurflen i Ddatgan Diddordeb Ariannol neu Ddiddordeb Ymgofrestredig – Clerc yn atgoffa’r 

Aelodau i gwblhau’r Ffurflen a’i danfon yn ôl i’r Swyddfa. 
 

7.45y.h. Cyng. Arwel Môn Hughes yn gadael y Cyfarfod. 
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19/043            ADRODDIAD PWYLLGORAU ALLANOL 
1 Cyfarfod Adfywio Llangefni – 09.05.2019 – Swyddog o Grŵp Adfywio Llangefni yn barod i 

                         ymateb ar Gofnodion 09.04.2019 ac 09.05.2019. 
                         Cyng. J. Egryn Lewis yn holi beth ydi cyfansoddiad y Grŵp a bod angen trafod materion 
                         sylweddol  o gwmpas y dref e.e. trafnidiaeth, cyn rhoi sylw i faterion llai o bwys.  Swyddog 
                         yn ymateb bod y Grŵp yn agored i unigolion ddŵad a materion i’w trafod i sylw’r 
                         Swyddogion o flaen y Cyfarfodydd.  Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd fod angen 
                         cyfathrebu gydag Adran Priffyrdd, Cyngor Sir Ynys Mon, ynglyn a thrafnidiaeth a.y.b. 
                         a thrafod ymhellach yng Nghyfarfod nesaf o’r Grŵp. 
                         Swyddog Grŵp Adfywio Llangefni yn adrodd ymhellach ei bod yn disgwyl gwybodaeth 
                         am gronfa ar y cyd ar gyfer Trefi Marchnad, canllawiau grantiau a rhoi cynlluniau 
                         mewn lle. Gobeithio symud ymlaen ar hyn yn ystod Medi/Hydref 2019. Swyddog yn   
                         cadarnhau fod gwaith Mapio yn mynd ymlaen wythnos nesaf, gyda rhai o Aelodau 
                         Cyngor Tref yn cymhorthi.  Cyng. Dylan Rees yn gwerthfawrogi’r wybodaeth uchod ac 
                         yn datgan derbyn y Cofnodion a symud ymlaen gyda’r uchod yn ystod y misoedd nesaf. 

2 Cyfarfod Llifogydd 09.05.2019 – Wedi ei drafod o dan Eitem 19/036.0 o’r Cofnodion 
yma. 

3 Cyfarfod Cymdeithasol Rhandir 07.05.2019 - Cofnodion wedi eu dosbarthu i’r Aelodau, 
er gwybodaeth.  Cyng. J. Egryn Lewis yn cadarnhau ei bresenoldeb yn Cyfarfod nesaf 
ar 7fed o Fehefin 2019 am 7.30y.h.  Croeso i rhywun arall fynychu hefyd. 

4 Un Llais Cymru - Hyfforddiant - Sgiliau Cadeirio - 16.05.2019 - Dim trafodaeth. 
5 Taith Gerdded o Amgylch y Dingle – 18.06.2019  - Croeso i bawb gyda Warden Tywys 

yn arwain trigolion trwy’r llwybrau.                                                                           Derbyn. 
 

19/044            CYLLID 
                          Cyng. Llinos G. Jones yn Cynnig derbyn y Fantolen Ariannol Mis Mai 2019 a Cyng. 
                          Terry Jones yn Eilio.  PENDERFYNWYD derbyn Fantolen Ariannol Mis Mai 2019. 
 
19/045             ADRODDIAD MISOL CYNGOR SIR YNYS MÔN 
                          Cyng. Dylan W. Rees yn adrodd ar y canlynol :         

 Pwyllgor Gwaith yn diddymu eu penderfyniadau blaenorol ar y broses  
Ymgynghoriad Ysgolion gan gyflwyno Adroddiad Swyddogol; 

 Ysgol y Graig i fynnu gallu llawn, Ysgol Corn Hir yn siomedig iawn ar y 
canlyniad uchod gyda’r cynnig o gael Cyfarfod gyda Swyddogion y Cyngor 
Sir i drafod y ffordd ymlaen; 

 Cefnogi Cais gan Bwyllgor Gemau’r Ynysoedd  am Grant gan Lywodraeth 
Cymru i ddŵad a’r Gemau i Ynys Mon yn 2025. 

                        
19/046           GOHEBIAETH A MATERION NEWYDD : 
                        Gohebiaeth : Rheiliau, Stryd Fawr, Llangefni – Cyng. J. Egryn Lewis yn pryderu am gyflwr 
                        y rheiliau ar y Stryd Fawr ger Siop Rowlands Pharmacy.  Clerc yn adrodd fod y Cyngor 
                        Tref wedi derbyn cadarnhad gan Beiriannydd, Cyngor Sir Ynys Mon, fod rheiliau newydd 
                        wedi eu harchebu.  Gan fod y rheiliau yn benodol i Llangefni ac yn cael eu gwneud yn 
                        arbennig, oherwydd hyn, mae’n cymryd 4-8 wythnos i gael y rheiliau wedi eu llunio a’i 
                        danfon.                                                                                                                             Derbyn. 
 
19/047           GOHEBIAETH : Er gwybodaeth - Materion wedi eu hanfon trwy e-bost   

1 Un Llais Cymru –    Derbyn 
2 Materion Eraill –    Derbyn. 
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19/048            I YSTYRIED UNRHYW FATER BRYS GAN Y MAER 
                         Materion Heddlu a Throsedd : Cadeirydd yn datgan siom yn dilyn absenoldeb Cynrychiolydd 
                         o’r Heddlu mewn Cyfarfodydd Llawn o’r Cyngor Tref, a chymaint o broblemau difrifol o 
                         ymddygiad gwrthgymdeithasol yn mynd ymlaen yn ddyddiol o gwmpas y Dref.  Gan fod  
                         materion priodol i’w trafod, sef parthau “Dim Alcohol”, Camddefnyddio Cyffuriau, awgrymu 
                         Canolfan i’r troseddwyr fynd i’w hatal oddi ar y strydoedd.  Aelodau yn awgrymu cysylltu  
                         gydag Arolygydd Lleol yr Heddlu i drafod yr uchod yn unol â phryderon y Cyngor Tref fod dim 
                         Cynrychiolwyr o’r Heddlu yn bresennol yn y Cyfarfodydd Llawn a hefyd Cyfarfodydd 
                         Grŵp Adfywio Llangefni. 
                         Cyng. Dylan Rees yn Cynnig gofyn i’r Clerc gysylltu gyda’r Arolygydd yn datgan fod yn  
                         ofynnol iddynt anfon Cynrychiolydd i’r Cyfarfodydd uchod, Cyng. J. Egryn Lewis yn Eilio’r 
                         cynnig.  PENDERFYNWYD derbyn yr uchod gan baratoi rhestr o’r problemau i’w trafod gyda’r  
                         Arologydd a Maer y Dref o flaen y Cyfarfod Llawn nesaf.          
 
 
19/049            DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF : Nos Lun 1af o Orffennaf 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyng. Margaret Thomas 
Cadeirydd 
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