
Cyngor Cymuned Llanbadrig  
 

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor Llawn a gynhaliwyd nos Fawrth 15fed o Hydref 2019 

 

Yn bresennol:  Derek Owen (Cadeirydd), Elfed Jones, Enid Jones, Carys Davies, Dei Owens, Vic      

Ensor, y Cynghorydd Aled Jones, y Cynghorydd Richard Jones. 

 

Ymddiheuriadau: Peter Cross, Brian Potter, Jack Longman, y Cynghorydd Richard Griffiths, Carli 

Evans-Thau (clarc). 

 

1  Croeso 

 Cadeiriwyd y cyfarfod gan Derek Owen a chroesawyd pawb i'r cyfarfod. 

 

2  Datgan diddordeb 

Dim 

 

3  Cofnodion y cyfarfod diwethaf 

Cadarnhawyd bod y cofnodion yn gofnod cywir. Fe’i cynigiwyd gan Elfed Jones a’u heilio 

gan Enid Jones. 

 

4  Materion yn Codi 

Cyfethol aelodau - gweler eitem 7 isod. 

 

5  Adroddiadau Pwyllgor 

5.1         Cyllid a Phersonél 

Cymeradwywyd torri llwybrau troed. 

Yn anffodus gwrthodwyd cais gan y Grŵp Cyn-Ysgol i gwrdd â'r diffyg yng nghymhorthdal 

CSYM oherwydd ei fod y tu draw i gylch gorchwyl y Cyngor Cymuned, ond bydd yn lobïo 

i’w cefnogi 

Dygwyd ymlaen gais am gyfraniad i Eisteddfod Môn 2020. 

Roedd y gwaith yn Y Rhyd wedi'i gwblhau'n foddhaol yr wythnos yn dechrau’r 7fed o Hydref 

2019. 

Mae rhestr o daliadau ar gael i aelodau pe byddent yn dymuno cael trafodaeth bellach 

 

5.2  Parciau a Mannau Agored 

Bydd mainc newydd yn cael ei hariannu a'i lleoli gan y Gymdeithas Hanes gyda'r fainc 

bresennol yn cael ei hail-leoli wrth ymyl y Ganolfan Dreftadaeth ar ben y grisiau. Bydd y gost 

net i'r Cyngor Cymuned oddeutu £50. Mae angen eglurhad ar bolisi'r Cynghorau Cymuned 

yng nghyswllt teyrngedau a phethau cofiadwy na roddwyd caniatâd iddynt ar feinciau coffa. 

 

5.3  Pwyllgor yr Harbwr 

Mae cyfrifon archwiliedig Pwyllgor yr Harbwr wedi'u cymeradwyo. Bydd y Cyngor Cymuned 

nawr yn rhyddhau £3,500. 

 

5.4  Pwyllgorau Allanol 

Dim i'w adrodd. 

 

6  Cynllunio 

6.1  Ceisiadau 

Ni dderbyniwyd yr un 

 

6.2  Penderfyniadau 

Cymeradwywyd tri chais: 

a)  Addasu Eglwys Tyddewi 

b)  Derwyddfa 

c)  Cae Garnedd (cwt mochyn) 

 

6.3  Cais am wybodaeth 

Cafwyd ymholiad ynghylch caniatâd a roddwyd a chwmpas y gwaith datblygu sy'n mynd 

rhagddo ar hyn o bryd yn Marine Terrace. Gofynnwyd i Glarc y Cyngor Cymuned anfon e-



bost swyddogol gyda chyfeiriad llawn a chôd post i adran gynllunio Cyngor Sir Ynys Môn 

fydd yna’n sicrhau bod y cynlluniau ar gael. 

 

7  Cyfethol Aelodau (2) 

Cynhaliwyd hwn fel eitem olaf y cyfarfod lle nad oedd y Cynghorydd Aled Jones a'r 

Cynghorydd Richard Jones yn bresennol. 

Yn unol â'r canllawiau a gafwyd gan Unllais Cymru, cyflwynwyd manylion yr holl 

ymgeiswyr am y ddwy swydd wag i’r holl aelodau oedd yn bresennol a chafwyd trafodaeth 

arnynt. Yn dilyn hynny cafwyd pleidleisiau cudd. 

 

Trwy benderfyniad unfrydol, penodwyd Mr Tim Turner a Mr Frank Egan i lenwi'r ddwy 

swydd wag. Byddai’r Clearc yn eu gwahodd i'r cyfarfod nesaf. 

 

8  Gohebiaeth 

8.1  Trafodwyd cynigion Parth Arddangos Morlais. 

8.2  Safle Rehau (Amlwch). Trafodwyd dyfodol y safle capasiti busnes gwerthfawr hwn a 

rhoddwyd pwyslais ar yr angen i gadw cyfleusterau o'r fath. Pwysleisiwyd gwaith chwe 

Chyngor Gogledd Ynys Môn yn cefnogi ac yn hyrwyddo'r achos hwn. 

8.3  Gwasanaeth tân. Pwysleisiwyd pwysigrwydd Gorsaf Dân Amlwch er y byddai’n dibynnu ar 

leoliad y staff sydd ar gael o leoliad anfon yr injan pan fyddir yn troi allan. 

 

9  Unrhyw fater arall 

9.1  Derbyniwyd cwyn gan Glyn Parry ynghylch difrod a achoswyd i garreg fedd ei Fam. Mae 

wedi gofyn am iddo ef yn unig gael gofalu am ei bedd. Byddir yn adolygu polisi mynwent yr 

eglwys. 

 

10  Dyddiad y cyfarfod nesaf 

Cynhelir y cyfarfod nesaf ddydd Mawrth Tachwedd 19 am 7:00 yr hwyr 

 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 8:45pm 

 

 

Llofnodwyd 

Derek Owen 

Cadeirydd, Cyngor Cymuned Llanbadrig   
  


