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CYNGOR  TREF  LLANGEFNI 
COFNODION Cyfarfod Llawn Cyngor Tref Llangefni Nos Lun 14eg o Fawrth 2022 am 6.30y.h. trwy 

Gyfrwng TEAMS. 

PRESENNOL     :    Cyng. Margaret Thomas                       -           Cadeirydd 
                                 Cyng. Ieuan G. Davies                          -            Cyng. Henry D. Jones 
                                 Cyng. Eleri Lloyd Burns                        -            Cyng. John Lee 
                                 Cyng. J. Egryn Lewis                             -            Cyng. J. Huw Owen 
                                 Cyng. Richard Parry                              -            Cyng. Non Wyn Parry 
                                 Cyng. Christine Roberts                       -            Cyng. Gwenan Ll. Evans 
                                 Cyng. Terry Jones. 
 
HEFYD YN BRESENNOL      :    Cyng. Dylan W. Rees         -             Cynghorydd Sir 
                                                     Mr. H. Rhys Parry              -             Clerc 
                                                     Ms. Linda Powell               -             Cymhorthydd Clerigol 
                                                     Heddlu Gogledd Cymru  -              PCSO Lee Monk 
                                                                                                                 PCSO Carwyn Gilford. 
                         

Cadeirydd yn croesawu’r Aelodau i’r Cyfarfod 
 

21/175  YMDDIHEURIADAU  :      Cyng. Arwel Môn Hughes 
                                                                          Cyng. Victor Hughes. 
 
21/176  DATGANIAD O DDIDDORDEB  :    Cyng. Christine Roberts - Eitem 21/181 - Is-bwyllgor 
  Cyllid ac Amcanion Cyffredinol - Cyfraniadau - Gŵyl Cefni. 
 
21/177  HEDDLU GOGLEDD CYMRU   :   
      1   Safle Maes Chwarae Lon Las a’r Lawnt Bowlio - PCSO Lee Monk yn adrodd fod yr 
  ardal yma yn cael ei batrolio yn aml a bod dim problemau wedi eu nodi yn ddiweddar.
  Clerc yn cadarnhau fod dim cwynion o ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi eu derbyn 
  trwy’r Swyddfa yn ystod y misoedd diwethaf. 

2 System CCTV - PCSO Carwyn Gilford yn datgan fod cyfran y Camerâu CCTV yn Llangefni 
yn isel i gymharu â’r Cynghorau Tref eraill ar Ynys Môn. PCSO’s yn awyddus i gynyddu 
nifer y Camerâu i, oeliaf bump, ac i ystyried ail-leoli dau o’r Camerâu i fannau yn y dref 
sydd allan o olwg y Camerâu.  Cadeirydd yn ymateb fod costau pwrcasu Camerâu 
ychwanegol yn uchel iawn a bydd rhaid edrych ar yr opsiynau i ariannu hyn. 

 Cyng. Christine Roberts yn awgrymu gwneud ymholiadau ynglŷn â chyllideb ac efallai 
holi am Gyllid Cymunedol.                                                                             Derbyn.
 Cadeirydd yn diolch i’r Swyddogion am eu mewnbwn a’u gwaith caled. 

 
21/178  ETHOLIAD 5ed o FAI 2022 : 
  Cadeirydd yn datgan bydd y Pecyn Enwebu yn cael ei anfon trwy e-bost ar 18fed o  

Fawrth 2022, gan Adran Etholiad Cyngor Sir Ynys Môn. Bydd y Pecyn yn cael ei anfon 
ymlaen yn syth at Aelodau’r Cyngor Tref.  Gall yr Aelodau gwblhau a chyflwyno’r 
Ffurflenni Ar-lein i’r Cyngor Sir neu  argraffu copïau (neu gael argraffu copïau trwy’r 
Swyddfa)  a’u dychwelyd i’r Cyngor Sir erbyn y  Dyddiad Cau, sef, 5ed o Ebrill 2022.                                                                                                 
Derbyn. 

 
21/179  I DDERBYN CYWIRDEB COFNODION CYFARFOD LLAWN 14.02.2022 
  Cadeirydd yn adrodd fod yr Aelodau wedi cael cyfle o flaen llaw i edrych trwy’r  
  Cofnodion uchod.  Cyng. Eleri Lloyd Burns wedi cysylltu gyda’r Swyddfa trwy e-bost 
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  yn ymddiheuro i Gyfarfod 14.02.2022.  Bydd y Cofnodion yn cael eu cywiro i  
  ymddangos hyn. 
  Yn dilyn yr uchod, Cyng. J. Egryn Lewis yn Cynnig a Cyng. John Lee yn Eilio i dderbyn y 
  Cofnodion fel rhai cywir.  PENDERFYNWYD derbyn y Cofnodion. 
 
21/180  I YSTYRIED MATERION YN CODI O GOFNODION 14.02.2022 
  Cadeirydd yn datgan, os bu unrhyw faterion yn codi o’r Cofnodion uchod, gofynnwyd  
  i’r Aelodau gysylltu trwy’r Swyddfa o flaen llaw, i arbed amser yn ystod y cysylltiad 
  TEAMS.  Clerc yn datgan fod dim ymholiadau wedi eu derbyn gan yr Aelodau. 
  Eitem 21/165.2 - Cyfarfod Wyneb yn Wyneb - Cyng. J. Egryn Lewis yn holi ynglŷn â’r 
  diweddaraf o waith paratoi i gael amodau mewn lle i gyfarfod wyneb yn wyneb pan 
  fydd cyfyngiadau yn codi ar ôl 28.03.2022.  Cadeirydd yn ymateb fod gwaith “IT” 
  mewn lle ar gyfer Cyfarfodydd Hybrid a bydd y Swyddfa yn cadw mewn cysylltiad  
  ynglŷn â hyn.   

Cadeirydd yn tynnu sylw’r Aelodau at gyfnod “PURDA” o’r 5ed o Ebrill 2022 hyd at 
ddiwrnod yr Etholiad yn Mis Mai, lle bydd cyfyngiadau mewn lle i Gynghorau  wneud 
penderfyniadau.  Y Cyfarfod Llawn nesaf yn disgyn yn ystod y cyfnod yma ar 11eg o 
Ebrill 2022, bydd y Swyddfa yn rhoi’r wybodaeth ddiweddaraf i’r Aelodau os bydd 
Cyfarfod yn cael ei gynnal.                         

 

21/181  I DDERBYN ARGYMHELLION IS-BWYLLGOR CYLLID AC AMCANION CYFFREDINOL  
  28.02.2022 
      Cyng. J.Egryn Lewis yn Cynnig a Cyng. Margaret Thomas yn Eilio i dderbyn y Cofnodion 
  fel rhai cywir.  PENDERFYNWYD derbyn y Cofnodion.  Materion yn codi o’r Cofnodion: 
  Eitem 21/170 – I Ystyried Rhestr Cyfraniadau 2021-2022 – PENDERFYNWYD derbyn  
  Y Rhestr Cyfraniadau 2021-2022 ac anfon sieciau ymlaen i’r Mudiadau. 
  Eitem 21/172 – I Ystyried Codi Ffioedd y Fynwent 2022-2023 – Clerc yn arwain y 
  drafodaeth ac yn awgrymu i gynyddu Ffioedd y Fynwent ar gyfer 2022-2023.  Clerc  
  wedi derbyn rhestr o ffioedd mynwentydd Cynghorau Tref eraill ar Ynys Môn, fel 
  cymhariaeth, ac yn ymddangos fod ffioedd Cyngor Tref Llangefni ychydig yn rhatach. 
  Rhan fwyaf o’r Aelodau yn cytuno cynnydd o £10.00 ar bob Eitem, heb unrhyw newid 

i’r Eitemau “Dim Ffi”, Claddu Plant. PENDERFYNWYD derbyn cynnydd o £10.00 ar 
gyfer 2022-2023. 

                             Eitem 21/173.2 - Dathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines 02-03.06.2022 - Cadeirydd yn 
  adrodd fod dim gwrthwynebiad gan yr Eglwys i olau Beacon gyda chymorth gan y  
  Cyngor Tref i archwilio’r lleoliad a materion iechyd a diogelwch. Clerc yn rhoi gwybod  
  ei fod wedi holi ynglŷn â chostau dosbarthu Mygiau Cofiadwy i blant yr Ysgolion, cost 
  o £5.50 yr un wrth archebu fesul cant.  Aelodau yn cytuno fod yn ddrud ac efallai holi 
  cwmnïau eraill fel cymhariaeth.  Cytunwyd i gydnabod yr Achlysur wrth greu rhyw 
  ddigwyddiad yn y dref neu ymuno gyda Mudiadau eraill i drefnu’r dathlu.      Derbyn                                                                                                  
 
21/182  CYNLLUNIO     
                             I DDERBYN PENDERFYNIADAU PWYLLGOR CYNLLUNIO AR YMGYNGHORIADAU 
  CHWEFROR/MAWRTH 2022 
  PENDERFYNWYD derbyn Cofnodion 2.03.2022 fel rhai cywir.  Cadeirydd yn cadarnhau 
  fod sylwadau’r Aelodau wedi eu hanfon ymlaen at Gyngor Sir Ynys Môn. 
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21/183  I DDERBYN UNRHYW GYFATHREBON GAN Y MAER 
1 Orymdaith Dydd Gŵyl Dewi Sant - 03.03.2022 - Cadeirydd wedi mwynhau’r 

Achlysur.  Canu gwych a braf gweld oddeutu 400 o blant Ysgolion Lleol yn  
gorymdeithio o gwmpas y dref gyda baneri i hybu’r iaith. 

 

21/184  MATERION YN CODI GAN AELODAU 
1 Cyng. Eleri Ll. Burns - Baner Wcráin - Awgrymu gosod Baner ar y Llys fel cefnogaeth 

i’r argyfwng yn Wcráin.  Cyng. Margaret Thomas yn cadarnhau fod Baner, erbyn hyn 
wedi ei gosod yn ffenestr Y Llys.  Yn dilyn o’r uchod, mewnbwn gan yr Aelodau ar y 
pwyntiau isod : 

• Rhai Aelodau yn cytuno mai arian, meddygaeth a bwyd sydd angen eu 
hanfon fel cymorth, ac wedi rhoi cyfraniad personol; 

• Cyng. Dylan Rees, yn awgrymu, i’r dyfodol, i ystyried “Twinio” gyda thref yn 
Wcráin; 

• Cyng. J. Egryn Lewis yn cytuno i gael Baner Wcráin ac yn rhoi cynnig fod y 
Cyngor Tref yn gosod Polyn Baner ar safle’r Llys ar gyfer Achlysuron yn y 
dyfodol; Cytunwyd i wneud ymholiadau ynglŷn â hyn; 

• Cyng. Margaret Thomas am roi rhodd ariannol o Lwfans y Maer ac yn gofyn 
a oes rhywun eisiau gwneud casgliad ariannol trwy’r Swyddfa - dim 
trafodaeth; 

• Cyng. Non W. Parry yn awgrymu gosod un Faner Wcráin ar bob stryd yn y 
Dref, o amgylch y Baneri Cymraeg, sydd yn eu lle yn barod. 

PENDERFYNWYD derbyn cynnig Cyng. Non W. Parry yn unol â’r uchod. 
 

21/185  ADRODDIAD Y CLERC 
  Diweddariad gan y Clerc ar y canlynol : 

1 Tir Penlan - Cais Cynllunio “Pre-Application” : Ymateb Cyngor Sir Ynys Môn wedi ei 
dderbyn prynhawn heddiw, yn dilyn cyflwyno’r Cais Cynllunio gan yr Asiant.  
Oherwydd, maint y gwaith papur, Clerc yn adrodd ei fod ddim wedi cael cyfle i edrych 
trwy’r manylion o flaen y Cyfarfod heno. Bydd Cyfarfod o Is-bwyllgor Y Fynwent a 
Meysydd Chwarae yn cael ei drefnu yn fuan i ystyried yr uchod, gyda gwahoddiad i’r 
Asiant fod yn bresennol hefyd.                                                                                   Derbyn. 
Gosod Tir Pori : Cytundeb pori defaid yn dod i ben ar 31ain o Fawrth 2022.  Clerc yn 
egluro fod yr un person a llynedd wedi gofyn eto i gael rhento’r caeau dros gyfnod yr 
Haf,  ar yr un amodau/telerau a rhent, ar gyfer torri gwair o 1af o Fai 2022 hyd at 30ain 
o Fedi 2022.  Cyng. Richard Parry yn datgan dylid rhoi allan i Dendr ar y telerau torri’r 
gwair yn unig.  Yn dilyn trafodaeth, Cyng. J. Huw Owen yn gofyn y cwestiwn o’r 
gwahaniaeth mewn gadael i’r unigolyn llynedd rhento’r cae eto eleni a mynd allan i 
Dendr.  Clerc yn ymateb buasai rhento’r caeau allan i’r un person a llynedd yn arbed 
gwaith, ac mae’r unigolyn yn gyfarwydd â’r tir a’r telerau.  PENDERFYNWYD derbyn 
ymateb y Clerc yn unol â’r uchod a mynd ymlaen i baratoi Cytundeb o’r 1af o Fai 2022 
hyd at 30ain o Fedi 2022 fel llynedd. 

2 Diweddariad ar y canlynol : 

(a) Trosglwyddo Safle’r Orsedd - Dogfen Derfynol wedi ei derbyn yn y Swyddfa, 

trefniadau mewn lle i’r Clerc a Chadeirydd arwyddo’r ddogfen o flaen Tyst mewn 

Swyddfa Cyfreithiwr.  Yn dilyn hyn, bydd y trosglwyddiad wedi ei gwblhau a’r Safle 

yn cael ei baratoi ar gyfer cyfnod yr Haf. 
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(b) Trosglwyddo’r Cae Criced - Dim byd pellach i adrodd, sefyllfa ddim wedi newid. 

Cadeirydd yn adrodd fod Cyfreithiwr yr Ymddiriedolwyr wedi ymgynghori gyda’r 

Bargyfreithiwr a bod anfoneb o £1,000.00 i’w dalu am ei gyngor. Er mwyn symud 

ymlaen, Cadeirydd yn cynnig talu’r ffi uchod a chyfnewid am yr Adroddiad. 

PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL  i dderbyn cynnig y Cadeirydd. 

3 Cyngor Sir Ynys Môn - Teithio Llesol - Swyddogion Cyngor Sir Ynys Môn wedi trafod 

Prosiect Cynlluniau gwelliannau i’r Dref yn mis Rhagfyr 2021 yn cynnwys gosod dwy 

Fainc ar hyd Lon Las Cefni a lledu’r llwybr troed ger Maes Chwarae Maes Hyfryd.  Clerc 

am gysylltu gyda’r Swyddogion am ddiweddariad o’r Prosiect.                           Derbyn. 

4 Cloc y Dref - Hyd at Rhagfyr 2021 nid oedd y Cloc yn cadw amser a rhannau tu mewn 

i’r Cloc yn dirywio. Arbenigwyr lleol wedi gwneud gwaith mawr o gynnal a chadw ar y 

cloc ac mae rŵan yn cadw amser ac yn taro ar yr awr. 

5 Cyfarfodydd Wyneb yn Wyneb - Wedi ei drafod o dan Eitem 21/180 o’r Cofnodion 

yma.  Clerc yn adrodd fod Cais Grant am Deledu Smart wedi ei gyflwyno i Medrwn 

Môn, ar gyfer cynnal Cyfarfodydd Hybrid yn y Llys.                                                            Derbyn. 

 

21/186  ADRODDIAD PWYLLGORAU ALLANOL 
1 Cymorth Cynllunio Cymru – Hyfforddiant – Ymateb i Geisiadau Cynllunio – Uwch 

07.03.2022 - Cyng. Gwenan Ll. Evans wedi bod yn rhan o’r Hyfforddiant uchod yn 
ymwneud a senarios gwahanol o Gynllunio.  Cymorth Cynllunio Cymru yn fodlon 
ymateb i unrhyw broblemau trwy eu ffonio. 

       2  Grŵp Llandrillo Menai - Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol - 17.02.2022 - Cyng. Richard 
  Parry yn adrodd ei fod wedi cysylltu gyda Chadeirydd y Pwyllgor uchod a fu gadarnhau 
  mai Cyfarfod cadarnhaol oedd wedi eu drefnu ac nid oedd yn disgwyl i Cyng. Parry fod 
  yn bresennol.  Cyng. Parry yn gobeithio bod yn bresennol yn y dyfodol. 
 
21/187  CYLLID 
      1                     I Dderbyn Mantolen Ariannol Chwefror 2022 
  Cadeirydd yn adrodd, os bu unrhyw gwestiynau yn codi o’r Fantolen Ariannol uchod, 
  gofynnwyd i’r Aelodau gysylltu gyda’r Swyddfa o flaen y Cyfarfod, i arbed amser yn  
  ystod y cysylltiad TEAMS. 
  Cyng. J. Egryn Lewis wedi ymweld â’r Swyddfa yn gofyn am eglurhad o Eitemau ar y 
  Fantolen Ariannol, Clerc wedi ymateb fel a ganlyn : 
  01.02.2022 - Cwmni OES - Dau Daliad ar gyfer Meddalwer (Software) a Thrwydded 
                             Cyfrifiaduron; 
  Taliadau HMRC – Clerc yn egluro fod dau daliad yn ystod mis Chwefror ddim wedi eu  
  rhestru ar y Fantolen ond wedi cael eu talu.  Bydd yr addasiad yn cael ei gynnwys yn  
  Fantolen Mis Mawrth. 
  02.02.2022 – Rhandir Llangefni – Rhent am y flwyddyn 2022; 

01.02.2022 & 11.02.2022 - Fflagiau’r Dref - Dau Daliad - Wedi archebu mwy o fflagiau 
oherwydd dim digon wedi eu harchebu yn flaenorol; 
Trydan Tŷ Clwb - Clerc yn esbonio fod y taliadau yn ystod cyfnod 15.08.2020 hyd at 
14.10.2021 erbyn hyn wedi eu talu yn llawn i’r Cyngor Tref.  Cynrychiolwyr y Tŷ Clwb 
yn ymwybodol fod mwy o daliadau yn ddyledus erbyn hyn. 
Yn dilyn yr uchod PENDERFYNWYD derbyn  Mantolen Ariannol Chwefror 2022. 
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2 Aelodaeth Un Llais Cymru 2022-2023 - Clerc yn cadarnhau’r mai’r Ffi Aelodaeth eleni 

ydyw £903.  Cadeirydd yn arwain yr Aelodau trwy’r pwysigrwydd o dderbyn 

gwybodaeth gan Un Llais Cymru. Yn dilyn hyn, PENDERFYNWYD YN UNFRYDOL i 

ymuno ac Un Llais Cymru am y flwyddyn 2022-2023. 

3 IRPW - Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol : Adroddiad Blynyddol  

2022-2023 Adan 13 yn ymwneud a Chynghorau Thref Chymuned yn benodol - Dim 

Trafodaeth.                                                                                                                       Derbyn. 

21/188  ADRODDIAD MISOL CYNGOR SIR YNYS MÔN 
                             Cynghorydd Sir, Dylan W. Rees yn adrodd ar y canlynol : 

• Cyllideb 2% o gynnydd ar Dreth y Cyngor; 

• Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd - adolygu bob pedair blynedd ac ystyried 
unrhyw newidiadau; 

• Llywodraeth i ystyried datgan hawl ein hunain i ddynodi Dydd Gŵyl Dewi 
Sant fel Gŵyl y Banc - er gwybodaeth, Cyngor Sir Ynys Môn wedi pasio 
pleidlais i gefnogi’r hawl. 

 
21/189  GOHEBIAETH A MATERION NEWYDD 
 

1 Cydlynydd Parc Ffrindiau Nant y Pandy – E-bost 28.02.2022 : Aelodau wedi cael cyfle  
o flaen y Cyfarfod i ddarllen y ceisiadau yn yr e-bost uchod.  Cadeirydd yn arwain yr 
Aelodau drwy gynnwys yr e-bost ac yn cadarnhau fod y Cyngor Tref  yn y broses o 
osod Bin Ysbwriel newydd ar y safle uchod.  Mae’r cwyn blaenorol ynglŷn â’r “Offer 
Pyramid” wedi ei anfon at Arbenigwyr lleol amryw  waith yn gofyn i’r Cwmni 
archwilio’r offer a dod yn ôl at y Cyngor Tref gydag Amcan Bris o’i ail-osod i safon 
RoSPA - Dim gwybodaeth wedi ei dderbyn. 
Clerc yn tynnu sylw’r Aelodau at ofynion y Cydlynydd i Faes Chwarae Nant y Pandy 
wrth gofio fod pedwar Maes Chwarae arall o dan gyfrifoldeb y Cyngor Tref sydd angen 
gwariant arnynt. Clerc yn awgrymu cael cyfle i edrych ar y Meysydd Chwarae yn eu 
cyfanrwydd cyn dod i benderfyniad. 
Cyng. J. Egryn Lewis  yn awgrymu fod Is-bwyllgor Y Fynwent a Meysydd Chwarae yn  
ymweld â’r safle uchod, er mwyn bod yn ymwybodol o’r sefyllfa ar y cae . 
Cyng. Ieuan G. Davies yn dwyn sylw fod dim son am gostau yn yr e-bost uchod ac  
bod opsiynau ar gyfer Grantiau Cymunedol ar gael. 
Cynghorydd Sir, Dylan W. Rees yn datgan mai cefnogaeth mewn egwyddor mae 
Grŵp Ffrindiau Nant y Pandy yn ofyn ac i weithio mewn partneriaeth gyda’r Cyngor 
Tref ar gyfer Grant sylweddol. Cytunwyd mewn egwyddor i’r uchod heb ddim cost i’r 
Cyngor Tref. 
“Dirt Track for Biking” –  Elfen iechyd a diogelwch i’w ystyried ynghyd  a gwaith  
ychwanegol o gynnal y cae chwarae.  Dim Trafodaeth bellach. 
 

21/190  GOHEBIAETH : ER GWYBODAETH 
  Materion wedi eu hanfon trwy E-bost yn ystod Mis Chwefror 2022 : 
      1   Un Llais Cymru                              :   Derbyn 
      2  Materion Eraill                              :   Derbyn. 
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21/191  I YSTYRIED UNRHYW FATER BRYS GAN Y MAER 
  Cadeirydd yn cyfeirio at y sefyllfa druenus iawn yn Wcráin ac yn pryderu am ddyfodol 
  Y Wlad a’i thrigolion.  Cadeirydd wedi rhoi cyfraniad, fel Maer y Dref, trwy Fudiad y 
  Groes Goch. 
 
21/192  DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF : 11.04.2022 
  Cadeirydd yn cyfeirio at gyfnod “PURDA”  hyd at 5ed o Fai 2022.  Gwybodaeth  
   ymhellach i ddilyn trwy’r Swyddfa, os bydd angen. 
  Fynwent Newydd – Tir Penlan : 

Cyng. J. Egryn Lewis yn awyddus i symud ymlaen yn dilyn derbyn ymateb Cyngor Sir 
Ynys Môn ar y Cais Cynllunio “Pre-Application”, pan fydd Cyng. Victor Hughes yn 
dychwelyd o’i wyliau. Dim trafodaeth ymhellach. 

   
 
 
 

CYNGHORYDD MARGARET THOMAS 
CADEIRYDD 

 

 

 

   

     
 

   

 

 

 

   

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 


