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Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanddona. 

A gynhaliwyd ar Nos Fercher Hydref 15fed -  2014 
am 6.30 o’r gloch. 

    

1. Presennol - Cynghorwyr Myrddin Roberts (Cadeirydd, MR), Geraint Parry (Clerc), Carwyn Jones (CJ),  

Lewis Davies (LD), Rhian Hughes (RH), Dafydd Pritchard (DP), Gill Cheverton (GC), Maldwyn Williams 

(MW) Alwyn Rowlands (AR) 

 

2.Ymddiheuriadau  - Cyng. Paul Gash a Alwena Roberts. 

 

3. Datgan Ddiddordeb       

     Cyng. L Davies a Cyng. C Jones ar drafodaeth Cae Maes Mawr.      

   

4.Cofnodion 

Penderfynwyd derbyn y cofnodion o’r cyfarfod a gynhaliwyd ar 17ddeg o Fedi fel rhai cywir gan Cyng. R 

Hughes, eilio gan Cyng. G Cheverton. 

Agorwyd y cyfarfod gan fynd yn syth i drafodaeth yr Ysgol (pwynt 6) gydag aelodau Pwyllgor y Neuadd a 

oedd yn bresennol. 

 

5. Materion yn codi o’r Cofnodion 

5.1 Fynwent Llanddona - MR yn darllen allan datganiad ar yr angen am Mynwent leol. Gwrandawiad 

wedi ei drefnu ar 28/10/14 am 10yb yn Canolfan Busnes, Bryn Cefni, Llangefni. Cyfreithiwr y Cyngor 

Sir wedi cysylltu wrth ofyn pa ddyddiad cafodd yr hysbysiadau ei godi - 13/10/14. 

5.2 Llwybr Tai Bach - Dim newyddion ymhellach. Oherwydd yr oedi, penderfynwyd anfon llythyr i’r 

Cyngor Sir yn egluro, os nad ydym yn derbyn unrhyw wybodaeth bellach erbyn cyfarfod nesaf, byddwn 

yn gwneud cwyn swyddogol i’r Ombwdsmon. 

5.3 Difrod ar y Traeth – teimlad bod yr arwyddion wedi gwneud ei gwaith. MR yn dangos dogfen o 1935 

gyda manylion gwerthiant. Penderfynwyd trafod y mater ymhellach yn cyfarfod nesaf.                                                                                                                      

5.4 Gwasanaeth Cymdeithasol, adeiladu cymunedau Pobl Seiriol - cyfarfod wedi ei gynnal 30/09/14 

yn Neuadd Pentref Llanddona. RH yn adrodd, tua 20 o swyddogion yn bresennol, yn siomedig gyda 

ffordd oedd y cyfarfod wedi ei drefnu.                                                                                                                 

5.5 Biniau yn Ponc y Felin - MR yn ymddiheuro fod dim wedi cael cyfle i gasglu barn trigolion. Raglen 

grant cymunedol yn agor mis nesaf, fydd rhaid cael cefnogaeth pawb yn y stryd. CJ yn cynnig cael 

prisiau am y gwaith. 

5.6 Cerrig ger Llain Gron - LD ddim wedi derbyn ymateb eto i'w lythyr. Ydi’r cerrig ar dir comin? Angen 

creu rhestr o lefydd tebyg o gylch y pentre’. 

5.7 Galw Oer - mae rhaid cael 66% o holiaduron yn ôl. CJ yn cytuno gosod gwybodaeth ar “Facebook” y 

Cymuned a hysbysebu’r sefyllfa. 

 

6. Ysgol Llanddona 

Cynhaliwyd cyfarfod ar 2/10/14 rhwng Pwyllgor y Neuadd ar Cyngor Sir. Roedd yn siomedig i glywed nad 

oedd unrhyw wybodaeth bellach ar gael yn y cyfarfod. Dilyn hyn, Cyng. L Davies wedi cael ymateb i'w 

lythyr oddi wrth y Cyngor Sir, wrth gynnig:- 

 Lles 18 mis  

 Rhent am y cyfnod £1,500 

 Yswiriant £100, boeler a larwm tan £500, gyfanswm o £2,100 am y cyfnod. 

Cafwyd deall hefyd bydd dodrefn gegin yn aros yn eu lle, a fydd drefn y lles yn un “atgyweirio’n hunan”.  

Hynny’n feddwl bydd rhaid atgyweirio’r adeilad ar gost i’r Pwyllgor y Neuadd. Hefyd, bydd rhaid i’r Cyngor 

Sir gael prisiau annibynnol o’r eiddo. 

Mae Pwyllgor y Neuadd nawr wedi penderfynu a pheidio â rhentu’r Ysgol, oherwydd nid yw’n addas. Bydd 

yn edrych ar amodau grant loteri fawr, ac os yw’n ffafriol, yn edrych i bwrcasu’r Ysgol mewn tua 2 

flynedd, a hefyd edrych ar gostau cyfreithiol. 

Mae’r Cyngor Cymuned wedi arwyddo (TR1) am y tir o cylch yr Ysgol, a dychwelyd y ddogfen gofrestrfa tir 

at ein cyfreithiwr, ond nid wedi derbyn unrhyw wybodaeth swyddogol bellach. 

 

7. Adroddiad gan y Cynghorwyr 
LD - Grŵp Bobl Seiriol, wedi cyfarfod yn Llangoed i drafod y posibilrwydd o greu Hwb yn bentre'. Nid 

oedd llawer wedi troi fyny i’r cyfarfod. 

AR - Mae’r grŵp wedi cynnal arolwg i goladu anghenion pobl leol o fewn y ward. Cyfarfod nesaf ym 

Miwmares. 

AR  - Cyngor Sir, cynllun yn edrych am ddiswyddiadau gwirfoddol ar draws y Cyngor. Hefyd edrych ar 

weithio callach. 
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CJ - band eang, am wneud ymchwil lleol i gyflymder ar draws Ynys Môn. 

CJ - ymweliad bws ieuenctid i’r pentre’, profi i fod yn llwyddiannus. 

 

8. Ceisiadau Cynllunio 

Nid oedd ganddom cais newydd i drafod. 

 

Er gwybodaeth 

 22C47A/1/VAR - Cais i amrwymo amod 2 a chyflwyniad o gais 22C47Y ar gyfer codi 4 annedd i alluogi 

3 blynedd bellach yn Mynydd Crafcoed - wedi ei caniatau. 

 22C40A Cais llawn ar gyfer dymchwel yr annedd presennol a modurdy yn Cae Maes Mawr - wedi ei 

wrthod. Cais yn mynd i apêl, dyddiad cychwyn 10/09/14. Unrhyw sylwadau ymhellach i anfon i mewn 

ar-lein mewn 6 wythnos, sef 22/10/14. Wedi derbyn cyngor gan Cymorth Cynllunio Cymru. Mae cyfle i 

gasglu’r sylwadau er mwyn cael anfon i mewn ar y wefan erbyn y dyddiad cau. LD i anfon llythyr i’r 

arolygwr. Ar ddeall fod peipen ddŵr yn croesi’r ffordd o flaen adwy’r safle. Pawb yn cytuno fod y 

Cyngor Cymuned yn ymateb. 

 22C211C cais Tyrbin Gwynt, Yr Orsedd - dilyn ymweliad safle ar 22/09 gan Arolygiaeth Cynllunio, 

mae’r apel wedi cael ei ddiswyddo ar sail cymeriad a golwg yr ardal o gwmpas, yn enwedig i’r AHNE ac 

ar rywogaethau a warchodir.  

 
9. Materion Tir Comin 

 Tir Comin ger yr Ysgol - gwaith papur wedi ei arwyddo gan y Cyngor Cymuned ar 1/09/14 (TR1) ac 

wedi ei yrru ymlaen i gyfreithiwr Menter Môn. Rydym yn disgwyl i dderbyn y ddogfen swyddogol oddi 

wrth y Swyddfa Gofrestru. Wedi cysylltu â Menter Môn i ddilyn y mater i fyny. Dilyn trafodaeth, rydym 

yn credu bydd y Cyngor Sir yn herio perchnogaeth y tir hwn. 

 Tir Comin ger Tŷ Medric - cais Mr Warland i gael hawlfraint dros y tir comin, peipen dwr nawr wedi ei 

osod dros dir comin hyd at safle ger Glan Gors. 

 

10. Gorchymyn Llwybr cyhoeddus 15 a 22 

Dilyn derbyn y gorchymyn gwyro llwybrau oddi wrth yr Arolygaeth Cynllunio, Clerc wedi anfon y sylwadau 

i mewn ar y wefan. 

Gorchymyn gan y Cyngor Sir i gau llwybr troed rhif 15 a 61, dros dro sy’n arwain ger eiddo Erwau’r Môr a 

Bwrdd Arthur. Parhau hyd nes i Ebrill 19eg 2015. 

 

11. Seddi Gwag 

Penderfynwyd cynnal etholiad i lenwi dwy sedd wag yn ward Llanddona. 

Clerc yn egluro - cawsom dau enw ymlaen gyda diddordeb yn ystod cyfarfod diwedda. Penderfynodd gael 

arweiniad pellach ynghylch sefyllfa cyfethol gan y Cyngor Sir. 

Am ein bod yn llenwi hen swyddi oedd yn wag cyn yr etholiad, mae’n bosib cyfethol heb hysbysebu. Felly, 

anfonodd y Clerc e-bost i’r Cynghorwyr wrth ofyn i gael yr holl enwau i mewn erbyn diwrnod cau 

15/10/14. Erbyn hyn, oedd tri enw wedi dod ymlaen. 

Penderfynwyd cynnal pleidlais, neb yn datgan diddordeb. 

Canlyniad – Julie Hamilton -1, Mark Williams - 4, Bari Gwilliam - 4. 

Clerc i gysylltu ar dri ymgeisydd i ddiolch am dangos diddordeb. 

 

12. Cyfrifon - cytunwyd i dalu:- 

 Geraint Parry, cyflog y Clerc Gorffennaf - Medi – £409.46 

 Hacker Young, awdit blynyddol 2013/14 - £210.00 

 Canolfan Hamdden Biwmares, rhodd 2014/15 - £700.00 

 Pwyllgor Henoed Llanddona - £100.00 

 

Incwm 

 Cyfreithiwr Carys Hughes (balans gwaith tir comin) - £64.00. 

 

13. Gohebiaeth 

Llythyr – Cyngor Dref Biwmares, rhodd canolfan Hamdden 

Llythyr – Cynllun datblygu lleol ar y cyd, cyfarfod 7/11/14 

e-bost – Pwyllgor y Neuadd, cofnodion cyfarfod 15/10/14 

e-bost - Cyng. L Davies, cyn llwybr Tai bach 

e-bost - Cyngor Dref Biwmares, Sul y gof 9/11/14 

Llythyr - Carys Hughes cyfreithiwr 

Llythyr – Hacker Young, awdit 2013/14 

Llythyr - Cyngor Sir, hyfforddiant cod ymddygiad 30/10/14 
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Llythyr – swyddfa archwilio 

e-bost – Natalie Tookey, arwyddion baw ci 

e-bost - penderfyniad apêl cais cynllunio Yr Orsedd 

Llythyr - Cyngor Sir, pobl sy’n cysgu allan 

Llythyr - estyniad i rybudd, llwybr 15 a 61 

Llythyr - Cyngor Sir, cyfarfod fforwm cynllunio 

Llythyr – Un Llais, cyfarfod blynyddol 21/10/14, 7 o’r gloch Shire Hall 

Llythyr – Cyngor Sir, apel cais cynllunio cae maes Mawr 

 

14.UFA:  

14.10 Nid oedd S Hunt yn llwyddiannus gyda chais am grant “Tidy Towns”. I drafod ymhellach yn cyfarfod 

nesaf.  

14.11 Safle Bws – penderfynwyd gofyn i’r Cyngor Sir a oes bosib gosod safle bws ger Pensarn. Dim wedi 

derbyn ymateb.  

14.12 RH yn gofyn pa mor aml ydan ni yn derbyn arian ar gyfer y sgip ail-gychu? Clerc i wneud ymholiad. 

14.13 DP wedi trafod y mater torri’r clawdd ar dir comin ger Pensarn gyda deiliad y tŷ.  

14.14 GC - sesiwn hyfforddiant i ddefnyddio’r defibrilator wedi ei drefnu yn y Neuadd 30/10. 

14.15 Cyfarfod Fforwm cynllunio 13/11/14 am 6 o’r gloch yn y Cyngor Sir. 

14.16 Gwahoddiad i wasanaeth Sul y Gof ar 9/11/14 gan Cyngor Dref Biwmares. 

14.17 Penderfynwyd talu am gael defnydd o ystafell Capel Peniel. 

 

15.Dyddiad cyfarfod nesaf:                                         

Nid oedd mwy o fusnes i’w drafod. Diolchodd y Cadeirydd i bawb am ei gyfraniad. 

Daeth y cyfarfod i derfyn am 9.15 o’r gloch. 

Penderfynwyd trefnu cyfarfod nesaf ar 19/11/14 am 7.30 yn Capel Peniel. 

 

Llofnod y Cadeirydd                                            Dyddiad 


