
 
 

CYNGOR CYMUNED LLANDDYFNAN 
COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD NOS FAWRTH  

19 Ionawr 2021, Trwy Zoom 
 am 7:00 y.h. 

YN BRESENNOL: 
Cyng C McGregor, D Roberts, A Wyn, E Williams, W Williams, W 
Vaughan, D Pritchard, A Williams, D Rees (Cyngor Sir), R G Parry 
(Cyngor Sir), G Owen (Clerc) 
YMDDIHEURIADAU: 
Cyng A Williams  
1 Cadeirwyd y cyfarfod gan yr Is-Gadeirydd Cyng D Roberts. 

Cynigodd y Cadeirydd croeso a blwyddyn Newydd dda I 
pawb. Cydymdeimlodd y cyngor â'r Cynghorydd A Wyn ar ei 
brofedigaeth 

  
2 DATGAN DIDDORDEB - Dim 
  
3 DERBYN COFNODION 

Cyflwynwyd cofnodion cyfarfod 17.11.20. Fe’u derbyniwyd 
fel rhai cywir a chyflawn.  

  
4 MATERION YN CODI O’R COFNODION 
4.1 Dosbarthwyr bagiau cwn - Mae'r Clerc wedi siarad â'r 

Cynghorydd G D Williams a chytunwyd nad oes angen 
dosbarthwr bagiau ym Mynydd Bodafon. Mae wedi cyfarfod 
â swyddog o'r Cyngor Sir ac wedi dod i gytundeb i 
ddosbarthwyr bagiau cŵn gael eu gosod yng nghanol 
Talwrn, ger Bodafon, Talwrn ac wrth y fynedfa i Llyn Cefni 
(ochr Bodffordd). Ar ôl talu'r bil, bydd y Cyngor Sir yn trefnu 
iddynt gael eu rhoi yn eu lle. Cytunwyd bod y Clerc yn 
cysylltu a Cyfoeth Naturiol Cymru i ofyn iddynt ystyried 
gosod biniau ac arwyddion gwastraff cŵn wrth fynedfa 
Bodffordd i Llyn Cefni 

4.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cyfoeth Naturiol Cymru – Gweler cofnodion Tachwedd 
2020. Dywedodd y Clerc bod o wedi derbyn galwad ffôn yr 
wythnos diwethaf gan y Cynghorydd G D Williams a oedd 
wedi derbyn galwad ffôn gan breswylydd sydd â hawliau 
pori ar y Gors. Mae gan y preswylydd stoc ar y tir ac nid 
oedd yn hapus ei fod yn cael ei strimio. Ffoniodd y Clerc 
Emyr Humphreys, Cyfoeth Naturiol Cymru a roddodd stop 
ar unwaith i'r strimio. 
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Nid oes gan y Cyngor Cymuned unrhyw gopi o unrhyw 
gytundeb ynghylch hawliau pori. Bydd y Clerc yn cysylltu â'r 
Cyngor Sir i ofyn a oes ganddo unrhyw wybodaeth. 

4.3 Cysgodfan Bws Talwrn - Dywedodd y Clerc fod Shelter 
Solutions o Knowsley o'r diwedd wedi cytuno i amnewid y 
cysgodfan bws yn rhad ac am ddim. Ni fyddant yn gallu 
gwneud y gwaith tan ddechrau mis Mawrth. Bydd y Clerc yn 
gofyn iddynt a ellir dal y lloches newydd gyda boltiau yn 
hytrach na rivets. 

  
5 GOHEBIAETH CYNGOR YNYS MON 
 Priffyrdd 
5.1 Lon Llangwyllog – Llynfaes - Ni all y Cyngor Sir ddod o 

hyd i le mae'r broblem ac maent wedi gofyn am ffotograffau. 
Cytunodd y Cynghorydd A Wyn i ddarparu lluniau 

  
6 GOHEBIAETH YCHWANEGOL 
6.1 Julie James AS/MS y Gweinidog Tai Llywodraeth Leol _ 

Tai Haf – Ymateb: Mae Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i 
weithio gyda'r awdurdodau lleol i sicrhau bod 
penderfyniadau lleol yn cael eu cyfuno â mesurau effeithiol 
ledled Cymru, sy'n cefnogi cymunedau cydlynus a ffyniant y 
Gymraeg. 

6.2 Adroddiad BDO- Derbyniodd y cyngor adroddiad yr 
archwilydd allanol a oedd yn cynnwys un mater bach. Nid 
yw'r ffigurau cymharol a ddatgelir yn Adran 1 y Ffurflen 
Flynyddol yn cytuno â'r Ffurflen Flynyddol 
a archwiliwyd ar gyfer y flwyddyn ddaeth i ben ar 31 Mawrth 
2019. Cafodd y ffigurau cymharol ar 
gyfer y flwyddyn ddaeth i ben ar 31 Mawrth 2019 eu 
hailddatgan. Rydym wedi adolygu'r newidiadau 
sydd wedi eu gwneud ac rydym yn fodlon eu bod yn gywir. 
Mae'r cyngor wedi cynnwys rhai o'r costau staff ym mlwch 
6, taliadau eraill. Felly mae'r taliadau eraill 
wedi eu datgan yn rhy uchel a'r costau cyflog wedi eu 
hadrodd yn rhy isel. 
Cadarnhaodd y clerc fod hyn oherwydd gwall cyfrifyddu gan 
yr archwilydd mewnol. Yn y dyfodol, bydd y ffigurau'n cael 
eu gwirio gan y Clerc cyn eu cyflwyno  
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6.3 Ysgolion Môn - Mae’r Cyngor Sir wedi cyhoeddi rhybudd 
statudol o’I fwriad i gynyddu capasiti Ysgol Y Graig i gymryd 
disgyblion o Ysgol Talwrn, cau Ysgol Talwrn ac adolygu 
dalgylchoedd Ysgol Y Graig ac Ysgol Talwrn. Bydd cyfnod o 
28 diwrnod I wrthwynebu yn dilyn a bydd yn mynd tan 10:00 
ar 15 Chwefror, 2021. Mae copi o’r rhybudd statudol ar 
wefan y Cyngor  

7 MATERION ARIANNOL 

7.1 Adolygiad cyllid chwarterol - Derbyniwyd adroddiadau y 
Clerc/Swyddog Cyllid sydd yn cadarnhau bod digon o 
incwm a chronfeydd i gynnal chostau hyd at ddiwedd y 
flwyddyn ariannol 

7.2 Cytunwyd I dalu yswiriant flynyddol Zurich Municipal 
£320.92 

7.3 Praesept 2021/22 - Ar ôl ystyried y gyllideb ar gyfer 
2021/22, cytunodd yr aelodau i gynyddu'r praesept i  
£10000. 

7.4 Cytunwyd hefyd I dalu Archwilio Cymru £262.15 (am 
2019/20), Cyngor Bryngwran £45 (cyfraniad at Zoom - Mae'r 
Clerc yn defnyddio cyfrif Zoom Bryngwran (diderfyn) ar 
gyfer cyfarfodydd), M Cash (The Mole Catcher) £175.00, 
Cyngor Môn £37.50 (dosbarthwyr bagiau gwastraff cwn)  

  
8 MATERION ERAILL 
8.1 Lon Llangwyllog – Llynfaes – gweler 5.1 
8.2 Lon tyn Llan – Marian, Talwrn – mae’r Clerc yn disgwyl 

ymateb gan y Cyngor Sir 
8.3 Carthffosiaeth Talwrn - Mae'r Clerc yn disgwyl lythyr cwyn i 

gael ei drafod yn y cyfarfod nesaf 
8.4 Mynwent Llanddyfnan - Mae'r Clerc unwaith eto wedi 

derbyn cwynion ynghylch tyrchod daear yn y fynwent ac 
wedi contractio "The Mole Catcher" i wneud y gwaith 

  
9 MATERION AR GYFER YR AGENDA NESAF 
9.1 Ffosydd Bodeilio am Lôn Llanffinnan 
9.2 Y glaswellt rhwng y tai cyngor a'r eglwys 
9.3 Dwr ar lôn Benllech - Llanddyfnan 
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