
Cyngor Cymdeithas Llanfihangelesceifiog.   

Cofnodion cyfarfod Misol o’r Cyngor a gynhaliwyd yn                        

Y Ganolfan, GAERWEN, Nos FAWRTH, 28ain IONAWR 2020. 

 

1 Presennol: Cynghorwraig Ms Linda Jones (Cadeirydd),  
Cynghorwyr Mr Cynrig Jones, 
Mrs Ffion Mon Bullock, Mrs Carol McGregor, 

Mrs Barbara Mckeaveney, Ms Rhian Roberts, 
Mr Derek Hughes, Mr John Pritchard,                         
Mr Einion Parry Williams a 

Mr J Alun Foulkes (Clerc). 
Cynghorwyr Sirol Mr Dafydd Roberts 
 

2 Ymddiheuriadau:   
 

Cynghorwyr Mr Raymond Evans & Mr Ian Owen. 

Cynghorwyr Sirol Mr Eric Jones 
 
 

3 CROESO & DIOLCHIADAU. 
 

3.1 Croesawyd pob aelod i’r cyfarfod gan y Cadeirydd gyda dymuniadau 
gorau iddynt am Flwyddyn Newydd Dda. 

 
 

4 DATGAN DIDDORDEB. 
  

4.1 Datganodd y Cadeirydd a Cynghorwraig Carol McGregor diddordeb 
personol yn un sy’n rhagfarnu pan drafodwyd rhoddion i’r Neuadd 
Bentref Gaerwen, Cangen yr Urdd ac i’r Ysgol Gynradd (eitem 7.3 – 
Rhoddion y Cyngor 2019/20) gan ei bod naill yn swyddogion neu ar 
Fwrdd y mudiadau yma. Er nad oedd yr un o'r ddau aelod wedi gadael 
yr ystafell tra oedd yr eitem yn cael ei thrafod, ni chymerasant ran 
yn y drafodaeth nac unrhyw benderfyniadau a wnaed. 

 

 

5 CYWIRO & ARWYDDO COFNODION. 

5.1 Pwyllgor Llawn – 26ain Tachwedd 2019 - cynnig gan (DH) ac eiliwyd 
gan (EPW) fod y cofnodion yn rhai cywir. 

 

 

Arwyddo……………………………… 
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6 MATERION YN CODI O’R COFNODION. 

                                        

6.1 Cynnal & Cadw Gwyneb Safle Maes Chwarae – cadarnhaodd y 

Clerc ei fod wedi paratoi ac wedi cyflwyno cais (£16k) i’r  

Ymddiriedolaeth Elusen y Cyngor Sir ‘Y Gymdeithas’ ac disgwylir 

ymateb ganddynt dechrau Mis Ebrill. 

 

6.2 Lles Cae Chwarae (Clwb Pel Droed) – roedd y Clerc wedi anfon 
ymateb y Cyngor Cymuned yn nol i’r Cyngor Sir (Adran Eiddo) ac fe 
ddylai derbyn cadarnhad ganddynt o fewn 3 mis. 

 

6.3 Giat Cae Chwarae Mawr – dywedodd y Clerc ei fod yn disgwyl ymateb 
gan y Cyngor Sir (Adran Briffyrdd) yn gofyn iddynt ystyried gosod 
llinellau gwyn a’r Lon Groes tu allan mynediad y Cae Chwarae.  

 

6.4 Biniau Cae Chwarae – roedd Cynghorwr Cynrig Jones am drefnu  
gosod biniau newydd yn dilyn difrod i’r rhai presennol. 

 

6.5 Giat Mochyn mynedfa Ffynnon Boston – y Clerc i ofyn i’r Cyngor Sir 
(Adran Llwybrau) ystyried gosod giat newydd ger y safle. 

 

6.6 Llwybr Phoenix Metals – angen dwyn sylw i’r Cyngor Sir fod angen 

torri gordyfiant ar hyd y llwybr. 

 

6.7 Llwybr PenClawdd Mawr – nodwyd fod angen atgyweirio y pont bren 
a torri y gwrychod a oedd yn gordyfu ac yn plygu’r ffens goed ar ddull 
gorsaf rheilffordd Gaerwen - y Clerc i ddwyn sylw y Cyngor Sir (Adran 
Llwybrau) 

 

6.8 Lon Llangaffo – dywedodd y Clerc fod llythyr anfonwyd i’r Adran 
Briffyrdd yn gofyn iddynt ail-lleoli arwydd 40mya tuag at cyfeiriad 
Llangaffo mewn llaw. 
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6.9 Cais Gosod Llinellau Melyn ger y Gofeb – dywedodd y Clerc ei fod 
wedi ail-agor trafodaethau gyda’r Cyngor Sir (Adran Briffyrdd) a 
gobeithio gweld datblygiadau yn y Gwanwyn. Yn y cyfamser,diolchwyd 
i pawb a gynorthwyodd yn ystod gwasanaeth Sul y Cofio 

 

6.10 Graffiti Cysgodfan Bws ger Stermat – dywedodd y Clerc ei fod wedi 

derbyn cwyn ac ei fod am gysylltu gyda cwmni ACS Cleaning, 
Caergybi am ei ddatrys. 

 

6.11 Coeden Nadolig – yn dilyn trafodaethau ng nghyfarfod Mis Tachwedd, 
roedd y Clerc wedi cysylltu gyda Cyngor Cymuned Llanfairpwll er 
mwyn derbyn manylion a costau erbyn Nadolig 2020. Roedd wedi 
derbyn manylion cyswllt ond heb dderbyn unrhyw amcangyfrif o’r 
costau ond disgwylir y bydd y goeden odditeu £200.00. Cytunwyd 
taro’r eitem ar rhaglen y cyfarfod nesaf. 

 

6.12 Safle Parcio & Rhannu Cyffordd 7 (A55) – roedd y Clerc wedi 

rhannu gwybodaeth diweddaraf ar y cynllun ac y bydd y prif waith a 
adeiladu y safle yn cychwyn ar 20fed Ionawr 2020 gyda gobaith o 
cwblhau erbyn Mehefin 2020. 

 

7 MATERION CYLLID. 

7.1 Cysoni Taliadau, Derbyniadau & Cyfrif y Cyngor hyd at 31/12/2019 – 
cafwyd esboniad llawn o holl wariant y Cyngor am misoedd Tachwedd 
& Rhagfyr 2019 gan  cynnwys y cysoniad.  Derbyniwyd yn 
unfrydol gan yr aelodau ac fe arwyddodd y datganiad banc gan y 
Cadeirydd. 

 

7.2 Roedd y Clerc wedi paratoi adroddiad llawn o wariant a derbyniadau 
2019/2020 y Cyngor hyd at 31.3.2020 yn ogystal a nodiadau a 
gwariant gyllideb disgwyliadwy ar gyfer gosod y priseb am 2020/2021. 
Roedd yn argymellu y dylai codi lefel y priseb i £18,750 am y flwyddyn 
er mwyn diogelu yr hyn oedd angen ei wario a sicrhau fod cronfa fach 

wrth gefn fel mesur rhagofalus. Cynnig gan DH ac eiliwyd gan RR 

fod y Cyngor yn derbyn yr argymelliad ac fe cytunwyd yr aelodau 

yn unfrydol.  
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7.3 Cytuno ar Rhoddion y Cyngor 2019/20.                                                – 

Cynunwyd aelodau y Cyngor i wneud y cyfraniadau canlynol (cyfanswm 

£6,500) yn unfrydol:  (Cynnig EPW/Eilio JP). 

7.3.1 Neuadd Bentref y Gaerwen - £4,500 tuag at costau rhedeg 

(s19(3)/LGA1972).  

7.3.2 CPD Gaerwen - £750 tuag at costau rhedeg (s19/LGA1976). 

7.3.3 Cangen Urdd y Gaerwen - £250 tuag at costau rhedeg 

(s19/LGA1976).  

7.3.4 Cyngor Ysgol Esceifiog - £250 tuag at costau rhedeg 

(s137/LGA1972). 

7.3.5 Eglwys St Mihangel - £300 tuag at costau rhedeg (s214/1972) -  

7.3.6 CPD Iau y Gaerwen - £100 tuag at costau rhedeg (s19/LGA1976). 

7.3.7 Eisteddfod Bro Esceifiog 2020 – rhodd £250. (s145/LGA1972) 

7.3.8 Ambiwlans Awyr Cymru – rhodd £100 (s137/LGA1972). 

 

7.4   Cytunwyd aelodau ofyn i Mr O G Jones, Gaerwen am gario ymlaen 
gyda cytundeb cynnal a cadw'r llwybrau am 3 blynedd ac adolygu’r 
pris y cytundeb yn unol a argymelliad adroddiad y Clerc. 

7.5   Cytunwyd aelodau ofyn i Mr Dafydd Hughes, Dwyran am gario ymlaen 
gyda cytundeb torri a cynnal a chadw'r Cae Chwarae am 3 blynedd ac 
adolygu’r pris y cytundeb yn unol a argymelliad adroddiad y Clerc. 

7.6  Cytunwyd aelodau o gario ymlaen o benodi Cwmni I G Jones & Co, 
Cwmni Cyfrifwyr Siartredig, Llangefni fel Archwilydd Mewnol y Cyngor 
Cymuned 

 

8        CEISIADAU CYNLLUNIO NEWYDD.                                                                                                  

8.1    Cais llawn i ddymchwel un annedd, codi 12 annedd tai marchnad 

a 4 annedd fforddiadwy, addasiadau i’r fynedfa bresennol ar gyfer 
cerbydau, adeiladu ffordd  newydd ar y safle ynghyd â thirlunio 
meddal a chaled ar dir yn:                                            

Tyddyn Rhydd, Ffordd Caergybi, Gaerwen. Rhif: FPL/2019/315. 

 
  Nodwyd fod yr ymgeisydd wedi nodi pryderon y Cyngor ac wedi ei    
  gynnwys yn y cais, felly nid oedd gan yr aelodau dim    

  gwrthwynebiad/sylwadau 
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8.2     Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (08) o caniatâd cynllunio 
rhif 33C265 (Trosi adeilad allanol) er mwyn diwygio'r dyluniad 

yn: Glan Morfa, Gaerwen.   Rhif Cais: VAR/2019/92.  
   DIM GWRTHWYNEBIAD / SYLWADAU. 

 

9.   PENDERFYNIADAU CEISIADAU CYNLLUNIO.                                                                               

9.1 Cais Llawn Addasu & Ehangu – 39 Gaerwen Uchaf, Gaerwen 

(HHP/2019/259) – CANIATÂD. 

9.2 Cais Llawn Dymchwel Swyddfa Bresennol ynghyd a Codi Swyddfa 
Newydd yn ei le yn Swyddfeydd Olew GD Jones, Stad Diwydiannol, 

Gaerwen – FPL/2019/250 - CANIATÂD. 

  

10. ADRODDIADAU. 

10.1 Cynghorwyr Sirol –adroddiad ar lafar oddiwrth Cynghorydd Sirol 
Dafydd Roberts gyda diolch yn  ganolbwyntio ar Gyllideb y Cyngor Sir 
2020/2021 ac ad-drefnu Ysgolion Môn 

10.2 Un Llais Cymru – dim adroddiad 

10.3  Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref & Chymuned – disgwylir derbyn 

cofnodion cyfarfod a gynhaliwyd 23 Ionawr 2020 a oedd wedi 
ganolbwyntio ar Cyllideb Refeniw & Chyfalaf y Cyngor Sir ar gyfer 
2020/21 a Strategaeth Iaith Gymraeg 2016-2020 a rôl Pencampwyr 
Iaith Cynghorau Tref & Chymuned 

 

11  GOHEBIAETH. 

11.1 Bil Llywodraeth Leol & Etholiadau (Cymru) – dosbarthwyd 
copi i pob aelod er gwybodaeth yn unig. 

 
11.2 Cynllunio Lle Bro Rhosyr – dyweododd y Clerc ei fod wedi 

gofyn i Menter Môn drefnu cyfarfod cyn gynted a phosib er 
mwyn sefydlu Grwp Cymunedol i Wardiau Rhosyr. 

 
       11.3            Digwyddiad Menter Môn – Cartrefi Hapus Carbon Isel    

                           (Neuadd Tref Llangefni  (7/2/2020) rhwng 9:30yb &  

                         12:00yp. – er gwybodaeth yn unig. 
 

12 DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF -25ain CHWEFROR 2020. 

12.1 Clowyd y cyfarfod am 8:50yh. 

Arwyddo……………………………………CADEIRYDD….………………Dyddiad. 
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