
 
CYNGOR CYMUNED LLANDDYFNAN 

COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD NOS FAWRTH  
12 Medi 2017, Neuadd Talwrn 

 am 7:30 y.h. 
YN BRESENNOL: 
Cyng D Pritchard, W Vaughan, D Morgan, A Wyn, D ap Rhobert, W Williams, 
A Williams, D Roberts, Cyng R G Parry (Cyngor Sir) 
YMDDIHEURIADAU: 
Cyng D Rees (Cyngor Sir) 
1 Cadeirwyd y cyfarfod gan y Cadeirydd Cyng D Pritchard. 
  

2 DATGAN DIDDORDEB - Cyng D ap Rhobert eitem 5.4 cais cynllunio 
23C262B/VAR 

  
3 DERBYN COFNODION 

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod 18 Gorffennaf 2017. Fe’u derbyniwyd 
fel rhai cywir a chyflawn. Cyng D ap Rhobert yn cynnig a Cyng W 
Vaughan yn eilio. 

  
4 MATERION YN CODI O’R COFNODION 
4.1 Gofeb Talwrn - mewn llaw 
4.2 Damwain sgwar Talwrn - mewn llaw 
4.3 Halfway, Talwrn (ildio) - mewn llaw 
4.4 Polisi y Cyngor Sir ar dysgu Cymraeg. Cytunwyd i dynnu y mater 

o'r agenda 
4.5 Mynwent Llanddyfnan (perchnogaeth) - mewn llaw 
4.6 Ymgynghoriad ar Strategaeth Ddrafft y Gwasanaeth Llyfrgell 

2017 - dim sylwadau 
4.7 Llwybr Cyhoeddus Bodffordd - Llyn Frogwy. Darllenwyd ymateb y 

Cyngor Sir " Yn y gorffennol mae’r tirfeddiannwr wedi gwrthod cais 
gennym i newid y strwythur presennol am risiau a giât. Camfa sydd 
wedi bod yna yn hanesyddol a dyletswydd y tirfeddiannwr ydi cynnal 
camfa i safon boddhaol. Mae’r gamfa bresennol wedi ei hailadeiladu 
gan y tirfeddiannwr yn 2010 ond mae’n debyg iawn i’r un oedd yna 
cynt ac nid ydym yn ystyried ei bod yn ddiffygiol mewn unrhyw ffordd. 
Fe wnaethom ychwanegu canllaw bach dur i’r wal ychydig 
flynyddoedd yn ôl ac rwy’n cymryd ei fod yn dal yna? 
Ar hyn o bryd nid oes gan awdurdodau priffyrdd bŵer i orfodi 
tirfeddiannwr i newid strwythur anaddas/ anhwylus am fath gwahanol 
o strwythur. Mae’n bosib bydd y gyfraith yn newid yng Nghymru yn y 
blynyddoedd nesaf gan bod Llywodraeth Cymru yn ymgynghori ar 
nifer o gynigion newydd mewn perthynas a mynediad cyhoeddus. 
Gweler pennod 4 o’r ddogfen yn 
 https://ymgyngoriadau.llyw.cymru/node/11069/respond-online 
Mewn perthynas a Cynnig 21 mae nifer o sefydliadau/ Cynghorau yn 
ymateb i ddatgan bod angen diwygio Adran 146 Deddf Briffyrdd 1980 i 
roi pŵer i awdurdodau priffyrdd i newid strwythur anaddas am un sy’n 
haws i’w ddefnyddio" 
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5 GOHEBIAETH CYNGOR YNYS MON 
 Cynllunio 
5.1 Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd - Gwynedd & Môn. Mae'r cynllen wedi 

cael ei derbyn. Cytunwyd i ail drafod mis nesaf. 

5.2 23C278C Tyn Lon, Llangwyllog - cais wedi cael ei dynnu'n ol - 
gwybodaeth yn unig. 

5.3 23C345 Cais llawn ar gyfer codi modurdy dwbl yn Penllain Cottage, 
Mynydd Bodafon - dim sylwadau 

5.4 23C262B/VAR Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod 11 o caniatad 
cynllunio rhif 23C262A (rhaid i'r datblygiad gael ei wneud yn llwyr fel y 
dangosir yn y cynlluniau a gyflwynwyd dan rhif 23C262A er mwyn i 
addasu ac ymestyn ysgubor bresennol yn annedd 3 ystafell wely yn 
Nyth Clyd Capel, Talwrn - dim sylwadau 

5.5 23C314B Cais llawn i adeiladu manege ar dir yn Pen y Garreg, 
Cefniwrch - dim sylwadau 

5.6 23C314A Cais llawn ar gyfer dymchwel y sied bresennol a rhan o'r 
annedd gyfredol ynghyd a gwaith altro ac ymestyn a chodi garej 
newydd yn Pen y Garreg, Cefniwrch - dim sylwadau 

  
 Pwyllgor Safonnau 
5.7 Aelodau Cyngor Tref/Cymuned o Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys 

Môn - Gwahoddir pob Cyngor Tref a Chymuned i ddewis y ddau 
ymgeisydd. Cytunwyd i ddewis Iorwerth Roberts a Ken Taylor 

 Priffyrdd 
5.8 Llwybr Cyhoeddus Bodffordd - Llyn Frogwy - gweler 4.7 
 Prif Weithredwr 
5.9 Gwahoddiad i Sul y Cadeirydd - 08.10.17 - yn anffodus, nid oes neb 

ar gael 
  
6 GOHEBIAETH YCHWANEGOL 
6.1 Mrs C Jones, Cadfan, Llangwyllog. Darllenwyd copi o lythyr gan Mrs 

Jones at y Cyngor Sir yn gofyn am palmant yn Llangwyllog a copi o 
ymateb y Cyngor Sir yn dweud nid oes arian ar gael. 

  
7 MATERION ARIANNOL 
 Cytunwyd i dalu: 
7.1 Snowdonia National Slate Products £105.84 
  

8  MATERION ERAILL 
8.1 Rheilau o gwmpas y gofeb - mae Alan Davies a Tudur Owen wedi 

cynnig paentio y rheiliau - bydd y Cyngor yn talu am y paent. 
8.2 Safle bws - tai cyngor Talwrn - mae sawl wedi gofyn am cysgodfan 

bws wrth ymyl y tai cyngor, Talwrn. Bydd y Clerc yn trefnu cael 
prisiau, hefyd gofyn i'r Cyngor Sir os oes angen cais cynllunio. 

8.3 Tyfiant o gwmpas arwydd y siop - mae angen torri o gwmpas yr 
arwydd - bydd y Clerc yn dod â'r mater at sylw y Cyngor Sir 

8.4 Llwybr Bodffordd - Llyn Cefni - tyllau a baw ci. Bydd y Clerc yn gofyn i 
"Kingdom" mynychu'r ardal 
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8.5 Polisi y Cyngor Sir ar cwn ar y traethau - cytunwyd i drafod yn y 
cyfarfod nesaf 

8.6 Sul y Maer (Cyngor Dref Llangefni) 01.10.17 - bydd Cyng D Pritchard 
yn mynychur gwasanaeth 

  
9 MATERION AR GYFER Y RHAGLEN NESAF 

9.1 Broadband Talwrn 
9.2 Car wedi'i dympio yn Talwrn  
9.3 Trefnu gosod y plac ar y Gofeb 
9.4 Coed angen ei dorri o gwmpas lamp (rhif 5) wrth ymyl Bodlondeb 
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