
GŴYS A RHAGLEN SUMMONS AND AGENDA

ar gyfer for a

CYFARFOD O
GYNGOR SIR
YNYS MÔN

MEETING OF THE 
ISLE OF ANGLESEY
COUNTY COUNCIL

a gynhelir yn to be held at the

SIAMBR Y CYNGOR
SWYDDFA’R SIR

LLANGEFNI

COUNCIL CHAMBER
COUNCIL OFFICES

LLANGEFNI

DYDD MAWRTH, 
14 MAI 2019

TUESDAY,
14 MAY, 2019

am 10.30 o'r gloch yb at 10.30 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 cadarnhau, gofnodion drafft y cyfarfod o’r Cyngor Sir a gynhaliwyd ar 
27 Chwefror, 2019.  

2.   DATGANIAD O DDIDDORDEB  

Derbyn unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb gan unrhyw Aelod neu Swyddog mewn 
perthynas ag unrhyw eitem ar y rhaglen. 

3.  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 Shaun Redmond i’r 
Deilydd Portffolio Addysg, Ieuenctid, Llyfrgelloedd a 
Diwylliant :-

‘Daeth yn amlwg i sawl aelod fod y Rhaglen Moderneiddio Ysgolion yn ymarfer 
sy’n cael ei gyrru gan ystyriaethau ariannol yn hytrach na gwelliannau addysgol.

Oherwydd bod yr ysgolion uwchradd yn hen adeiladau nad ydynt yn addas ar 
gyfer darparu pynciau  technegol iawn megis gwyddoniaeth ac yn creu anfantais 
i’r disgyblion hynny sydd ag angen brys am safonau addysgol uchel o ran y 
dysgu a’r cymhorthion a’r amgylchedd dysgu, beth yw’r cynlluniau ar gyfer 
Moderneiddio’r Ysgolion Uwchradd?’

 I gyflwyno’r cwestiwn canlynol o rybydd gan y Cynghorydd Shaun Redmond i’r 
Deilydd Portffolio Cyllid :-

‘Gan fod y Cyngor yn parhau i weithredu mesurau i dorri costau, pa gamau 
ydych chi’n eu cymryd i sicrhau bod dyledwyr – p’un a ydynt yn sefydliadau, yn 
fusnesau neu’n unigolion yn cael eu herio i dalu’r arian hwn yn ôl i’r Cyngor?’

 I gyflwyno’r cwestiwn canlynol o rybudd gan y Cynghorydd Peter Rogers i’r 
Deilydd Portffolio Priffrydd, Eiddo a Gwastraff :-

‘Roedd yr adroddiad a gyflwynwyd i’r Pwyllgor Gwaith yr wythnos ddiwethaf ar 
Adroddiad Blynyddol yr Ymddiriedolaeth Addysg Bellach yn feirniadol ac yn 
ddamniol iawn o’r modd y mae Stad David Hughes yn cael ei rhedeg. Am ba 
hyd fedrwch chi ganiatáu i hyn barhau?’



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

 Derbyn Rhybudd o Gynig gan y Cynghorwyr K P Hughes a Bryan Owen :-

‘Bod y Cyngor hwn yn cefnogi mewn egwyddor, ac yn amodol ar ganlyniad y 
prosesau statudol perthnasol, drigolion Llanfachraeth yn eu hymdrechion i 
ostwng y cyfyngiad cyflymder drwy’r pentref o 30mya i 20mya.’

 Derbyn y Rhybuddion o Gynigiad isod gan y Cynghorwyr Bryan Owen a Shaun 
Redmond :-

1. Rhybudd o Gynigiad yw hwn yn gofyn i aelodau’r Cyngor wrthod 
argymhelliad y swyddogion i beidio ag ariannu ysgolion yn ôl cost lawn yr 
holl bwysau cyllidebol y byddant yn eu hwynebu yn 2019/20. 

Gofynnir i’r Cyngor Llawn gefnogi eu cyllido’n llawn er mwyn cwrdd â’r 
pwysau ariannol a fydd arnynt yn 2019/20. 

2. Rhybudd o Gynigiad yw hwn yn gofyn i aelodau’r Cyngor gefnogi cadw’r holl 
staff dysgu yn holl ysgolion Ynys Môn am weddill cyfnod y Weinyddiaeth 
hon – hyd at 2022.

Yn ychwanegol at hyn, bod yr aelodau’n cefnogi penodi i’r holl swyddi dysgu 
mewn modd sy’n gymesur â’r lefelau a argymhellir yn ôl niferoedd disgyblion 
yn ystod yr un cyfnod. 

6.   CYFLWYNO DEISEBAU  

Nodi fod dwy ddeiseb wedi eu derbyn yn unol â Pharagraff 4.1.11 o’r 
Cyfansoddiad.

7.   ADRODDIAD BLYNYDDOL ARWEINYDD 2018/19  

Ystyried Adroddiad Blynyddol Arweinydd y Cyngor yn unol â pharagraff 4.1.11 o’r 
Cyfansoddiad.

8.   STRATEGAETH GYFALAF A RHAGLEN GYFALAF 2019/20 I 2021/22  

Cyflwyno adroddiad gan y Pennaeth Swyddogaeth (Adnoddau)/Swyddog Adran 
151.

9.   ADRODDIAD BLYNYDDOL CADEIRYDD Y PWYLLGOR SAFONAU 2018/19  

Cyflwyno adroddiad gan Mr Michael Wilson, Cadeirydd Annibynnol y Pwyllgor 
Safonau.

10.   ADRODDIAD BLYNYDDOL TROSOLWG A  SGRIWTINI 2018/19  

Cyflwyno adroddiad gan Gadeiryddion y Pwyllgor Sgriwtini Corfforaethol a’r 
Pwyllgor Sgriwtini Partneriaeth ac Adfywio.



11.   ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR ARCHWILIO A LLYWODRAETHU 
2018/19  

Cyflwyno adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu fel y’i 
cyflwynwyd i’r Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu ar 23 Ebrill, 2019.

12.   PWYLLGOR GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD - ADRODDIAD BLYNYDDOL 
2018/19  

Cyflwyno adroddiad gan Gadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.

13.   CAU ALLAN Y WASG A'R CYHOEDD  

Ystyried mabwysiadu’r canlynol:-

“O dan Adran 100(A)(4) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972, cau allan y wasg a’r 
cyhoedd o’r cyfarfod yn ystod y drafodaeth ar yr eitem a ganlyn oherwydd 
gallai olygu gwybodaeth eithriedig fel y’i diffinnir ym Mharagraff 12, Rhan 1 o 
Atodlen 12A i’r Ddeddf honno a’r Prawf Budd y Cyhoedd sydd ynghlwm.”

14.   GEMAU'R YNYSOEDD - CAIS I WARANTU COSTAU'R GEMAU  

Cyflwyno adroddiad gan y Prif Weithredwr mewn perthynas â’r uchod.


