
 
 

CYNGOR CYMUNED LLANDDYFNAN 
COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD NOS FAWRTH  

16 Mawrth 2021, Trwy Zoom 
 am 7:00 y.h. 

YN BRESENNOL: 
Cyng C McGregor, A Wyn, E Williams, W Williams, W Vaughan, A 
Williams, A C Jones, C Jones, D Pritchard, D ap Rhobert, D Rees 
(Cyngor Sir), G Owen (Clerc) 
YMDDIHEURIADAU: 
Cyng D Roberts 
1 Cadeirwyd y cyfarfod gan y Cadeirydd Cyng A C Jones  
  
2 DATGAN DIDDORDEB – Cyng D Pritchard eitem 5.6 - 

Cynigiodd y Clerc i'r Cynghorydd Pritchard adael y cyfarfod 
yn ystod y drafodaeth neu ohirio'r mater i ddiwedd y cyfarfod 
a gallai'r Cyng. Pritchard adael cyn iddo gael ei drafod. 
Cyng E Williams eitem 8.5. Dywedodd y Cynghorydd 
Williams y gallai'r mater gael ei drafod ar ddiwedd y cyfarfod 
ar ôl iddo adael. 

  
3 DERBYN COFNODION 

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod 16.02.21. Fe’u derbyniwyd 
fel rhai cywir a chyflawn.  

  
4 MATERION YN CODI O’R COFNODION 
4.1 Dosbarthwyr bagiau cwn - Mae'r peiriannau bagiau 

gwastraff cŵn wedi'u gosod yn Llyn Cefni a 2 yn Nhawrn fel 
y cytunwyd. Mae'r Clerc wedi cael cyflenwad cychwynnol o 
fagiau gan y Cyngor Sir 

4.2 Cysgodfan Bws Talwrn - Nid yw'r Clerc wedi clywed 
unrhyw beth pellach ynglŷn â'r cysgodfan bws newydd a 
bydd yn cysylltu â'r cwmni 

4.3 Lon Llangwyllog – Llynfaes - Mae'r Cynghorydd Arfon 
Wyn wedi darparu lluniau ar gyfer y Clerc sydd wedi'u 
hanfon at y Cyngor Sir. Mae'r Clerc yn disgwyl i glywed 
ganddyn nhw. 
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4.4 Damweiniau Sgwar Talwrn - Nid yw'r Clerc wedi clywed 
unrhyw beth gan y Cyngor Sir yn dilyn ei gais am gyfarfod 
gyda chynrychiolwyr y Cyngor Cymuned. Awgrymodd y 
Cynghorydd Dylan Rees y dylai'r Clerc anfon cais arall am 
gyfarfod a chopïo'r Cynghorwyr Dylan Rees a Bob Parry i'r 
e-bost. 

4.5 Cytundeb Gors Bodeilio - Mae'r Clerc wedi ysgrifennu at 
Mr Jones, Bryn Gors i ofyn am gopi o'r cytundeb pori. Mae 
Mr Jones wedi ffonio'r Clerc gan nodi ei fod yn hapus i'r 
cyngor weld y ddogfen ond ni fyddwn yn gallu ei chopïo. 
Byddai'n well gan Mr Jones gyfarfod wyneb yn wyneb â'r 
cyngor pan godir cyfyngiadau Covid. Cytunodd yr aelodau i 
drefnu cyfarfod pan fydd amgylchiadau'n caniatáu. 

4.6 Medrwn Mon – mapio Awgrymodd y Cynghorydd Pritchard 
y dylai'r aelodau gerdded y llwybrau cyhoeddus i wirio cyflwr 
y llwybrau, yr arwyddion ac ati 

4.7 Ffosydd am Lôn Ffinnan – Ymateb y Cyngor Sir 
“Ffosydd Bodeilio am Llanddyfnan - mae rhain wedi cael eu 
agor pythefnos yn ol. Mae un neu ddau fater fydd rhaid i mi 
ddatrys gyda perchennog un darn o dir ac yr NRW lle mae 
dwr yn sefyll y lon. Bydd rhaid disgwyl I lefel y dwr yn 
ffosydd fynd lawr mae gen I of nachos nid ydynt yn saff iawn 
lle mae’r ‘outlet’ iddynt ar y funud” 

4.8 Glaswellt rhwng y tai cyngor a’r hen eglwys, Talwrn – 
mae’r gwaith wedi’I wneud 

4.9 Dwr ar lôn Benllech – Llanddyfnan - Ymateb y Cyngor Sir 
“B5110 am Talwrn – does dim unrhyw ffosydd ar hyd y lon 
yma ond mae’r draeniau wedi cael eu dad-blocio yn 
ddiweddar – mi roedd problem ochrau Cefniwrch lle roedd 
dwr yn sefyll – mae hyn bellach wedi’w ddatrys” Dywedodd 
y Cynghorydd Ann Williams fod y broblem yn dal I fodoli. 
Bydd hi’n tynnu lluniau ac afnon ymlaen at y Clerc 

  
5 GOHEBIAETH CYNGOR YNYS MON 
 Priffyrdd 
5.1 Damweiniau Sgwar Talwrn – Ymateb y Cyngor Sir: “Yn 

dilyn fy e-bost blaenorol ynghylch y ddamwain ddiweddar a 
gafwyd ar Sgwâr Talwrn bydd y gwelliannau yma yn cael eu 
trefnu –  
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•           ‘Rumble strips’ rhwng yr arwydd mawr lliw gwyn 
Ceint/Llangefni a lle mae’r cyfyngiad 30mya yn dechrau. 
Mae'r rhain yn cael eu defnyddio i godi ymwybyddiaeth 
modurwyr o fesur o’i blaen fel cyfyngiad cyflymder. Nid oes 
tai yn yr ardal yma felly dim yn debygol o dderbyn cwynion 
am sŵn wrth i gerbydau fynd dros y strips. 
•           Bydd arwydd ychwanegol ‘Ildiwch/Giveway’ yn cael 
ei osod cyn cyrraedd y gyffordd. Rhywbeth fel ‘Ildiwch / 
Giveway 100m’, Bydd hwn ar gefndir melyn i’w wneud yn 
fwy amlwg.  
•           Bydd y marciau ffordd bresennol yn cael eu 
hadnewyddu - ARAF/SLOW efo bands coch,  y roundel 
gwyn 30 a hefyd y  llinell ‘Ildiwch / Give way’ ar y Sgwâr 
             
Ynghyd destun y damwain diwethaf nid wyf yn ymwybodol 
fod yna ddiffyg penodol efo’r lôn na’r arwyddion cyn y 
gyffordd a arweiniodd ar y digwyddiad ond yn hytrach 
camgymeriad ar ochor y gyrrwr a achosodd i'r cerbyd fethu 
a stopio ar y gyffordd. Er hyn mae’r awdurdod yn awyddus i 
sicrhau diogelwch gyrwyr yma ac rwyf yn hyderus y bydd y 
gwelliannau uchod yn cyfrannu tuag at hyn” 
 

5.2 Dwr ar lôn Benllech – Llanddyfnan – gweler 4.9 
5.3 Ffosydd am Lôn Ffinnan – gweler 4.7 
5.4 Glaswellt rhwng y tai cyngor a’r hen eglwys, Talwrn – 

gweler 4.8 
 Cynllunio 
5.5 FPL/2020/226 He Siop, Maenaddwyn – dim sylwadau 
5.6 S106/2021/2 Gwel Eryri, Llangwyllog - Dechreuodd y 

Cynghorydd Pritchard egluro rhesymau ei wraig dros 
gymhwyso dileu S106. Ar ôl ychydig, awgrymodd y 
Cynghorydd Rees y dylai adael y cyfarfod tra bod y mater 
yn cael ei drafod. Gosododd y Clerc y Cynghorydd Pritchard 
yn "ystafell aros Zoom" a'i aildderbyn ar ôl i'r drafodaeth 
ddod i ben. 
Penderfynodd yr aelodau wrthwynebu'r cais ar y sail bod 
S106 wedi'i osod ar y penderfyniad cynllunio gwreiddiol am 
reswm ac na allent weld rheswm buddiol iddo gael ei ddileu. 
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 Pwyllgor Safonnau 
5.7 Newyddion y Pwyllgor – Mae pob aelod wedi derbyn copi 

o newyddion y pwyllgor ac mae'r cynnwys wedi'i nodi 
  
6 GOHEBIAETH YCHWANEGOL 
6.1 Anglesey Computer Solutions - Derbyniwyd llythyr gan 

Anglesey Computer Solutions ynghylch A yw ein gwefan yn 
cydymffurfio â'r canllawiau hygyrchedd newydd? Mae'r 
cwmni'n barod i wneud y gwaith. Bydd y Clerc yn gofyn 
iddynt baratoi adroddiad ar gyfer y cyfarfod nesaf 

  
7 MATERION ARIANNOL 

7.1 Ceisiadau ariannol: Hosbis Dewi Sant, Macmillan, 
Ambiwlans Awyr Cymru, Dawns I Bawb, Urdd Gobaith 
Cymru, Radio Ysbyty Gwynedd, Ty Gobaith. Cytunwyd i roi 
£ 100 i bob sefydliad y Cynghorydd C McGregor yn cynnig 
a'r Cynghorydd W Williams yn eilio 

  
8 MATERION ERAILL 
8.1 Lôn Hendre – Tregaian - Mae yna lawer o fwd ar y ffordd 

gan ei fod yn cael ei ddefnyddio'n aml gan dractorau. Bydd 
y Clerc yn cyfeirio'r mater at y Cyngor Sir 

8.2 Scaffolding a goleuadau traffig Maenaddwyn. Mae'r 
Clerc wedi cyfeirio'r cwestiwn o scaffolding at y Cyngor Sir 
ac mae'n deall bod y goleuadau traffig bellach yn gweithio 

8.3 Broadband - Dywedodd y Cynghorydd Vaughan fod tua 10 
tŷ yn ardal Gwastad Bach / Gwastad Gwyn, Talwrn nad 
ydyn nhw'n gallu cael band eang ffibr cyflym. Bydd y Clerc 
yn cyfeirio'r mater at Open Reach 

8.4 Damwain Llangwyllog - Mae'r Clerc wedi gofyn am 
gyfarfod rhwng Staff Priffyrdd a chynrychiolwyr y Cyngor 
Cymuned i drafod digwyddiadau diweddar yn Llangwyllog. 
Gwnaed y cais yn yr un cyfathrebiad â'r ddamwain yn 
Sgwâr Talwrn (Gweler 4.4). Nid yw wedi derbyn ymateb. 
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8.5 Carthffosiaeth Talwrn - Gadawodd y Cynghorydd E 

Williams y cyfarfod cyn i'r mater hwn gael ei drafod. Mae’r 
Cynghorydd Williams wedi codi’r mater hwn gyda’r Cyngor 
Cymuned sawl gwaith ac wedi anfon ei bryderon trwy e-bost 
at y Clerc heddiw. 
Cytunwyd bod y Clerc yn gwahodd cynrychiolwyr o'r Cyngor 
Sir, Dwr Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru i gyfarfod misol 
nesaf y cyngor 

8.6 Côd Ymddygiad - Awgrymodd y Clerc fod aelodau'n 
mynychu cwrs hyfforddi Cod Ymddygiad a chytunodd i 
drefnu hyfforddiant. 

  
9 MATERION AR GYFER YR AGENDA NESAF 
9.1 Maes yr Haf 
9.2 Llain Wen/Llyr yr Efail 
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