
Cyngor Cymuned Llanfihangelesceifiog. 
Cofnodion cyfarfod arbennig o’r Cyngor a gynhaliwyd drwy                            

gynhadledd fideo ar, Nos FAWRTH, 7fed GORFFENNAF 2020. 
 

COFNOD: 

 

1.  PRESENNOL: 

  Cynghorydd Ms Linda Jones (Cadeirydd), Mr Cynrig Jones, 

Mrs Ffion Bullock, Mrs Carol McGregor,  

Mrs Barbara McKeaveney, Ms Rhian Roberts,  

Mr Derek Hughes, Mr Ian Owen, Mr John Pritchard,  

Mr Einion Williams a Mr J Alun Foulkes (Clerc). 

 

Cynghorydd Sirol: Mr Dafydd Roberts 

   

 

2.  YMDDIHEURIADAU:   

Cynghorydd Sirol Mr Eric Jones. 

 

3.  CROESO. 

 

3.1 Croesawyd pawb gan y Cadeirydd i’r cyfarfod. 

 

4.  DATGAN DIDDORDEB PERSONOL / RHAGFARNOL. 

 

4.1 Datganwyd y Cadeirydd diddordeb personal yng nghofnod ond nid 

oedd y diddordeb personol yn un oedd yn rhagfarnu. Nodwyd ni 

chymerwyd rhan yn yr eitem nac mewn unrhyw benerfyniad a 

wnaed gan yr aelodau. 

 

5 DIWEDDAR CYNGHORYDD RAYMOND EVANS 

 

5.1 Cyn cychwyn y cyfarfod treuliwyd munud o ddistawrwydd gan yr 

aelodau er cof am Cynghorwydd Raymond Evans a fu farw yn Mis 

Mawrth. 

 

6 SEDD GWAG. 

 

6.1 Penderfynwyd y Cyngor nad oedd angen blaenoriaethu hysbysebu y 

sedd gwag am y tro. 
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7        ADRODDIADAU. 

 

7.1    Y Clerc. 

Diolchodd y Clerc i’r aelodau am fod yn amyneddgar dros y cyfnod 

Coronafeirws ac ei fod wedi rhannu yr holl wybodaeth dderbyniodd 

yn y cyfnod er mwyn cadw a diweddaru’r aelodau. Diolchodd i’r 

sawl Cynghorwyr a oedd wedi trefnu gweithgareddau i blant y 

pentref yn ystod Mis Ebrill a Mai a gobeithio fod hyn wedi ei 

diddori. Dywedodd fod y cyfnod wedi bod yn un anodd iddo ac ei 

fod wedi bod yn brysur yn sicrhau nad oedd materion wedi bod yn 

ddigyfnewid ac fod rhaglen cyfarfod y noson yn adlewyrchu hyn. 

 

7.2    Ysgol Esceifiog 

 

Cafwyd adroddiad Cynghorydd Ian Owen ers y cyfyngiadau ac fod 

yr amser wedi bod yn un prysur i Bennaethiad ’r Pennaeth er gyfer 

ail-agor ar 29/6/2020. Ond oherwydd y digwyddiad yn Langefni – ni 

fydd ail-agor yn digwydd tan 13/7/2020 am wythnos yn unig. Yn 

dilyn asesiad risg, ni chanietir mwy na 30 ar y tro yn yr Ysgol allan o 

cyfanswm 160. Nodwyd y bydd y mesurau yma yn parhau yn Mis 

Medi ac fod y Ganolfan wedi derbyn ystyriaeth fel lleoliad 

ychwanegol. Yn olaf, fe ddywedodd y dylai gwaith cychwyn gosod y 

Caban newydd ar gyfer yr Ysgol Feithrin & Clwb Ar ol Ysgol 

gychwyn wythnos nesaf.  

 

7.3    Y Ganolfan 

 

Cafwyd adroddiad oddiwrth Cynghorydd Ian Owen ei fod wedi 

llwyddo derbyn grantiau i’r Ganolfan (£2,500 a’r gyfer digolledu 

Incwm a £950 tuag at prynnu a gosod offer COVID19 ar gyfer ail-

agor y Ganolfan). Dywedodd fod Leonard Cheshire yn ei ddefnyddio 

ar hyn o bryd ar gyfer plenty mewn angen ac fod hyn wedi ei drefnu 

ar y cyd gyda Adran Gwasanaethau Cymdeithasol y Cyngor Sir. 

Gwrthodwyd unrhyw geisiadau eraill ar gyfer llogi oherwydd 

rhesymau Iechyd & Diogelwch ac roedd y Pwyllgor yn disgwyl 

gwybodaeth ac arweiniad y Llywodraeth cyn ail-agor y safle. 
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7.4        Adroddiad y Cynghorwyr Sirol. 

 

Cafwyd adroddiad llawn oddiwrth Cynghorydd Sirol Dafydd Roberts 

ynghylch a ail-ddechrau cyfarfodydd y Cyngor Sir , sefyllfa ail-agor 

ysgolion yr Ynys, adroddiad Cwmni 2 Sisters yn Langefni, llefydd 

Parcio ac effaith Twristiaid yn dilyn gostyngiadau COVID19. 

 

 

8               CYMERADWYO & ARWYDDO COFNODION 

CYFARFODYDD: 

8.1 Cyfarfod Llawn – 28ain Ionawr 2020 - cynnig gan (DH) ac eiliwyd 
gan (EPW) fod y cofnodion yn rhai cywir. 

 

8.2 Cyfarfod Arbennig – 16 Mehefin 2020 - cynnig gan (DH) ac 
eiliwyd gan (FB fod y cofnodion yn rhai cywir. 

 

 

 

9   Adroddiad Cais Cymdeithas Elusennol Ynys Mon – Grantiau 

Mawr 2020/21 cadarnhad gan y Clerc fod cais y Cyngor am £16k 

wedi ei cymeradwyo ac fod y Gwaith wedi ei wneud gan Cwmni GL 

Jones o Fethesda yn ystod cyfyngiadau pandemic COFID19. 

Ymfalchiodd i ddweud fod y gwelliannau a’r safle yn edrych yn dda 

ac dywedodd fod arian y cais wedi ei dderbyn ac fod yr anfoneb 

wedi ei dalu. Diolchodd yr aelodau i’r Clerc am ei waith a 

trefniadau. 
 

 

10 Archwiliad Blynyddol – Dogfen Datganiad 2019/20. 

Dywedodd y Clerc ei fod wedi anfon y ddogfen ymlaen i’r 

Archwilydd Allanol, BDO yn Southampton. Oherwydd sefyllfa 

Coronafeirws, cadarnhaodd fod dyddiadau wedi newid ac na fydd 

unrhyw archwiliad tan Mis Hydref. Felly disgwylir y ddogfen yn nol 

ganddynt o gwmpas Mis Tachwedd 2020. 
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11 CYMERADWYO TALIADAU & DERBYNIADAU Y CYNGOR 

ERS  1af EBRILL 2020. 

 

Roedd y Clerc wedi rhestru holl daliadau a derbyniadau y Cyngor ers 

Mis Ebrill ar rhaglen y cyfarfod ac fe cymeradwyd gan yr aelodau yn 

unfrydol: 

 
11.1   Eisteddfod Bro Ysceifiog - Rhodd     £250.00 

11.2   Welsh Air Ambulance – Rhodd     £100.00 

11.3   Un Llais Cymru – Aelodaeth     £263.00 

11.4   Mr Dafydd Hughes – Cynnal & Cadw – Mis Ebrill 2020 £600.00 

11.5   Mr Dafydd Hughes – Cynnal & Cadw – Mis Mai 2020  £400.00 

11.6   G L Jones Playgrounds – Atgyweirio Giatau Cae Chwarae £54.00 

11.7   Zurich Insurance – Yswiriant Blynyddol    £908.35 

11.8   I G Jones & Co – Archwiliad Mewnol    £198.00 

11.9   GL Jones Playgrounds – Llawr Cae Chwarae Gaerwen Uchaf £6,600.00 

11.10   GL Jones Playgrounds – Llawr Cae Chwarae Mawr  £24,426.00 

11.11   Zoom Conference – Cyfraniad     £48.00 

11.12   Cyflog Clerk – Ebrill, Mai & Mehefin 2020   £772.80 

11.13   HMRC – PAYE       £193.20 

11.14   Cyngor Sir Ynys Mon – Rhent Hen Ysgol   £1.00 

11.15   Mr O G Jones – Torri Llwybrau/Gwrychod   £1,164.00 

    Derbyniadau 

11.16   Cyngor Sir Ynys Mon – Rhandaliad Priseb Cyntaf  £6,250.00 

11.17   Cyngor Sir Ynys Mon – Cymorthdal Cae Chwarae  £16,000.00 

 

 

12 ADRODDIAD CYSONI Y FANTOLEN BANC – 30 MEHEFIN 2020. 

 
  

Gweddill 1 Ebrill £                     16,160.31 

DERBYNIADAU £                     22,250.00 

Llai TALIADAU -£                     35,978.35 

Llog Banc £                                4.25 

GWEDDILL 30 Mehefin 2020. £                2,436.21 

  

BALANS CYFRIFON BANC 2020 / 2021 

Cyfrif Cyfredol £                       2,376.45 

Cyfrif Cadw £                             89.76 

Llai Siec Heb Cyflwyno -£                             30.00 
  

CYFANSWM £                2,436.21 
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12.2 Wrth cymeradwyo yr holl daliadau a derbyniadau uchod, 

cadarnhaodd y Clerc fod y Cyngor wedi derbyn £22,250 ond wedi 

talu £35,978 allan o’r cyfrif a oedd yn gadael cyfanswm £2,436 yn 

weddill hyd at 30/6/2020. Roedd wedi hawlio £6,173 TAW oddiwrth 

yr HMRC ac disgwylir derbyn yr ail rhandaliad o’r briseb (£6,250) 

diwedd Mis Awst. Gyda fawr o daliadau a oedd angen i’w wneud, 

roedd yn hapus gyda’r cyllid a’r sefyllfa ar hyn o bryd. Derbyniwyd 

yr aelodau yr adroddiad yn unfrydol.  

 

13    CEISIADAU AM RHODD. 

 

13.1  O ystyried y cyfnod anodd i blant y pentref, argymellodd y Clerc y 

dylai y Cyngor Cymuned ystyried rhodd o Geiriadur 

Cymraeg/Saesneg i pob plentyn Blwyddyn 6 a oedd yn gadael Ysgol 

Esceifiog eleni gyda cost cyfanswm ddim mwy na £75.00. 

Cytunwyd yr aelodau yn unfrydol a gofyn i’r Clerc wneud y 

trefniadau pridol. 

 

 

13. 2  Cais Rhodd Hosbis Dewi Sant (Uned Newydd Ysbyty Penrhos 

Stanley Caergybi) – cynnig (DH) and eilio (EW) fod y Cyngor yn 

cyfrannu swm £250.00 (s137/LGA1972). Cytuno yn unfrydol. 

 

 

14    Taliadau Lwfans Cynghorwyr 

 

14.1  Cytunwyd yr aelodau yn unfrydol o beidio cymeryd hawliad lwfans 

£150.00 pob aelod 

 

 

15    Bancio Cyngor Ar-Lein 

 

15.1  Wrth ystyried y cyfnod diweddaraf a newidiadau yn y byd Bancio yn 

lleol, cytunwyd yr aelodau gyda argymelliad y Clerc y dylai y 

Cyngor ystyried arwyddo at Bancio Ar-Lein a talu biliau yn 

uniongyrchol. Gofynwyd I’r Clerc cychwyn y broses a gwneud yr 

ymholiadau priodol.  
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16    Cytundeb Torri Caeau Chwarae a Llwybrau. 

 

16.1  Dywedodd y Clerc ei fod wedi trefnu a cwblhau cytundebau 3 

blynedd gyda Mr Dafydd Hughes a Mr O G Jones ac fod y DDAU 

contractwr wedi arwyddo y cytundebau.  

 

 

17    Cofrestr Asedau y Cyngor. 

 

17.1  Dywedodd y Clerc ei fod wedi darparu cofrestr asedau newydd ar 

rhan y Cyngor er mwyn ufuddhau gofynion yr Archwilydd Mewnol 

ac fod pob aelod wedi derbyn copi, er gwybodaeth. 

 

18   Archwiliad & Adroddiad Diweddaraf Ail-Agor y Caeau 

Chwarae. 

 

18.1  Dywedodd y Clerc fod rhan helaeth o diffygion adroddiad 2019 wedi 

ei wneud ac y bydd Cynghorwyr Ian Owen a Cynrig Jones yn 

ymweld ar DDAU Gae Chwarae erbyn y cyfarfod nesaf a gwneud 

unrhyw welliannau brys sydd angen cyn ail-agor y caeau chwarae a 

darparu unrhyw dyfnbris o soes rhaid. 

 

18.2  Caead Bin Cae Chwarae Mawr - dywedodd Cynghorydd Ian  

Owen fod y caead wedi torri ac fod angen cysylltu gyda’r Cyngor Sir 

a gofyn iddynt gosod caead newydd. 

 

18.3  Cofrestru Tir y Caeau Chwarae – trafodwyd ac ystyriwyd 

cofrestru y tir gyda’r Gofrestrfa Tir. Cytunwyd yr aelodau yn 

unfrydol a gofyn i’r Clerc gychwyn y broses yn fuan iawn. 

 

18.4  Dywedodd y Clerc nad oedd wedi derbyn unrhyw wybodaeth na 

arweiniad gyda ail-agor y caeau chwarae ond pan ddaw y 

gwybodaeth fe fydd gan y Cyngor cyfrifoldeb o sicrhau y bydd y 

caeau chwarae yn ddiogel ac yn ufuddhau pob amod. Dywedodd ei 

fod wedi anfon ebost eisoes at Cwmni Yswiriant Zurich ac yn 

disgwyl arweiniad priodol ganddynt. Er fod y caeau yn cael ei dorri, 

roeddynt yn parhau ar gau yn unol a rheolau y llywodraeth ac fod 

arwyddion wedi ei gosod yn y mannau priodol. Serch hynny, 

mynegwyd siom nad oedd rhai wedi parchu’r rheolau ac wedi neidio 

ffens y caeau neu wedi torri’r arwyddion. Gobeithio y bydd gan y 

Clerc adroddiad pellach i wneud erbyn y cyfarfod nesaf.  
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19    Prydles Cae Peldroed 

 

Cafwyd adroddiad y Clerc ei fod wedi ymateb i’r Cyngor Sir ers 

dechrau’r flwyddyn gyda sylwadau y Cyngor Cymuned yn dilyn 

gohebiaeth derbyniwyd ganddynt Mis Tachwedd 2019. Er ei fod 

wedi cyfarfod a trafod sylwadau y Cyngor Cymuned gyda’r 

Swyddog priodol yn swyddfeydd y Cyngor Sir, nid oedd wedi 

clywed ganddo oherwydd sefyllfa COVID19. Gofynwyd i’r Clerc 

wneud ymdrech i gysylltu gyda’r swyddog ac adrodd yn nol i’r 

Cyngor yn y cyfarfod nesaf.  

 

  

20    MATERION LLWYBRAU. 

 

20.1  Llwybrau Rhifau 4 & 19 - cadarnhad fod y Cyngor Sir wedi anfon 

rhybudd gorchymyn yn diddymu y llwybrau yma naill ochor yr A55 

ger Graig Bach a Graig Fawr gan nad oedd angen defnydd pellach 

arnynt. 

 

20.2  Llwybr Rhif 9 - Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi anfon ebost i’r 

swyddog llwybrau y Cyngor Sir yn dwyn sylw ato fod y Cyngor 

Cymuned wedi derbyn cwynion ynghylch a cyflwr y llwybr ac yn 

ogystal a clirio y gordyfiant, fod y giat mochyn wedi clymu gyda 

arwyddion yn atal cerddwyr rhag ei ddefnyddio. Nid oedd ateb yn 

nol wedi ei dderbyn. Dywedodd y Clerc y bydd yn dilyn hwn i 

fyny ac adrodd yn nol yn y cyfarfod nesaf. 

  

20.3  Llwybr Lon yr Ynys - cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi awdurdodi 

dyfnbris £80.00 + TAW oddiwrth OG Jones am waith atgyweirio 

oedd angen ar frys i’r llwybr nol yn Mis Ebrill yn dilyn llanast 

gadawyd o’r Stad Diwydiannol i Lon Myfyrian.  

 

20.4  Llwybr Pen Clawdd Mawr - cadarnhaodd y Clerc fod gwaith 

atgyweirio y bont goed troed wedi ei wneud ac fod Gwaith trin y 

ffens a oedd yn disgyn a dan bwysau y gwrychyn, hefyd, wedi ei 

gyweiro.   

 

20.5  Llwybr Phoenix Metals - cadarnhaodd y Clerc fod Gwaith trin y 

llwybr wedi ei ddatrys. 
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21    Safle Ffynnon Boston 

 

21.1  Yn dilyn sylwadau cyfarfod Mis Ionawr, roedd y Clerc wedi rhannu 

gwybodaeth gyda’r Cadeirydd ar Is-Gadeirydd y Cyngor Cymuned 

ac nodwyd fod y Cyngor Sir yn fodlon gosod giat mochyn i 

mynediad y safle ar gost o £600.00. Cafodd caniatad ganddynt fwrw 

ymlaen a dywedodd fod y gwaith wedi ei wneud. Roedd angen 

tacluso mymryn bach o dir yn arwain lawr i’r ffynnon ac roedd 

ansicrwydd yn parhau gyda perchennog y tir. Gan fod y safle o 

natur hanesyddol i’r ardal, gofynwyd i’r Clerc wneud 

ymholiadau cyfreithiol er mwyn ystyried ei brynu. Yn y 

cyfamser, y Clerc i ddosbarthu hen mapiau i’r aelodau erbyn y 

cyfarfod nesaf. 
 

22    Safle Parcio & Rhannu – Parc Cefn Du Mawr. 

 

22.1  Cadarnhawyd fod Gwaith o cwblhau y safle wedi darfod ond heb 

agor ac fe nodwyd enw’r parc swydd wedi ei fabwysiadu. Nodwyd a 

mynegwyd siom gan y Cadeirydd y rhybudd a rhoddwyd ac 

amseriad o gau y lonydd o amgylch y pentref nol yn Mis Ebrill yn 

ystod cyfnod pwysica COFID-19.  
 

23    Arwydd Safle Gwelfan – Cyffordd 7 (A55). 

 

23.1  Nodwyd fod yr arwydd ar goll am gyfnod ond cadarnhawyd ei fod 

bellach yn ei le. 

 

24    Llinellau Melyn – Safle Gofeb. 

 

24.1  Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi anfon llythyr unwaith eto at Adran 

Briffyrdd y Cyngor Sir yn gofyn iddynt cadarnhau pryd y bydd 

penderfyniad yn cael ei wneud i’r cais a rhoddwyd nol yn 2015 am 

linellau melyn ger y safle. Disgwylir adroddiad pellach yn y 

cyfarfod nesaf.  
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25    Difrod Mynedfa Cyffordd Lon Graig a’r A5. 

 

25.1  Dywedodd y Clerc ei fod wedi ysgrifennu at y Cyngor Sir (Adran 

Briffyrdd) i ddwyn sylw atynt fod y wal gerrig ar cornel cyffordd 

Lon Graig wedi disgyn i’r palmant ac mewn cyflwr peryg. Roedd 

hefyd wedi dwyn sylw atynt fod cerbydau mawr a thrwm yn 

defnyddio’r cyffordd ac weithiau yn cael trafferth troi. Roedd heb 

derbyn ymateb hyd yn hyn. 

 

26    Arwydd Cyfyngu Cyflymdra 40 mya. 

 

26.1  Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi anfon llythyr ychwanegol i’r Adran 

Briffyrdd yn cyfeirio i lythyr blaenorol y Cyngor Cymuned nol yn 

2017 yn gofyn iddynt ail-leoli yr arwydd o’r safle presennol yn 

agosach i gyfeiriad LLangaffo yn dilyn cwynio gor-yrru. Roedd 

wedi anfon lluniau yn argymellu y safle deiniadol a gobeithio 

derbyn ymateb erbyn y cyfarfod nesaf.  

 

27    Llinellau Gwyn – Giat Mynedfa Cae Chwarae Mawr. 

 

27.1  Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi anfon llythyr unwaith eto at Adran 

Briffyrdd y Cyngor Sir yn gofyn iddynt ystyried gosod llinellau 

gwyn ger giat mynedfa Cae Chwarae Mawr er mwyn atal parcio yn 

dilyn pryderon parcio ac fod parcio yn rhwystredig pan fydd angen 

defnyddio’r mynedfa I gontractwr torri cae chwarae y Cyngor. Nid 

oedd ymateb wedi ei dderbyn a disgwylir adroddiad pellach yn y 

cyfarfod nesaf.  

 

28    Gwaith Ail Wynebu yr A55. 

 

28.1  Roedd y Clerc eisoes wedi dosbarthu cadarnhad fod Cwmni Cawley 

Brothers wedi cychwyn gwaith ail wynebu yr A55 rhwng cyffordd 7 

& 7A ar y 26ain Mehefin ac bydd hyn yn parhau hyd at 29ain 

Gorffennaf gyda manylion ddargyfeirio cerbydau. 

 

 

29    Materion Chwarel Bwlch Gwyn. 

Dywedodd y Clerc ei fod wedi derbyn ebost oddiwrth yr Adran 

Cynllunio yn amlinellu hanes y chwarel ers iddo ail-agor a’r 

cwynion sydd wedi bodoli ac fe gyfeiriodd i’r cyfarfod cafwyd gyda  

    trigolion cyfagos i’r chwarel nol yn Mis Hydref 2019. Oherwydd 
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hyn, roedd y Swyddog Cynllunio a oedd yn gyfrifol am y cais yn 

awgrymu y dylai sefydlu Grwp Cyswllt ar gyfer y Chwarel er mwyn 

datrys unrhyw broblam/cwyn ac bod y grwp yn cyfarfod 2 waith y 

flwyddyn gan cynnwys cynrychiolaeth; Swyddogion y Cyngor Sir, 

Gweithredwyr/Perchnogion y Safle/ Aelodau y Cyngor Cymuned a 

Cynghorydd Sirol. Cynnig (DH) & Eilio (CJ) i’r argymelliad.  

 

30    Coeden Nadolig 

 

30.1  Cafwyd adroddiad y Clerc y gellir prynnu coeden am £150 o Benllyn 

ond fod rhaid gwneud trefniadau ei gasglu. Yn dilyn trafodaeth 

cryno, gofynwyd i’r Clerc fynd yn nol at y Cwmni Goleuo a 

gofyn iddynt am ddyfnbris goleuo y Goeden Nadolig er mwyn 

ystyried cyfanswm y costau a gwneud penderfyniad terfynol yn y 

cyfarfod nesaf. 

 

31  Dogfen Arolwg Trefniadau Etholiadol ar gyfer Ynys Mon 

(Cynigion Drafft) - derbyniwyd crynodeb y ddogfen arolwg gan y 

Clerc yn dweud fod nifer Cynghorwyr Sirol ar draws yr Ynys yn 

codi o 30 i 35 ac fod nifer wardiau etholiadol yn codi o 11 i 14 petai 

derbyn y cynigion. Dywedodd na fydd Llangristiolus yn rhan o Ward 

Bro Rhosyr yn y drefn newydd ac fod cynnig ail-enwi yn Ward 

Braint wedi ei cynnig. Nid oedd angen ymateb terfynol i’r ddogfen 

tan 14 Medi 2020 ac penderfynwyd yr aelodau trafod yn bellach yn y 

cyfarfod nesaf.  
 

32   Penderfyniad Adran Cynllunio – Cais Glan Morfa – VAR/2019/92– CANIATAD. 

 

33   Ceisiadau Cynllunio Newydd – Ail Cyflwyno Cais Tyddyn Rhyd                       

Rhif Cais FPL/2020/87 - dywedodd y Clerc fod y cais wedi ei ail-

gyflwyno oherwydd nad oedd adroddiad gwreiddiol ystlumod yn 

ddigonol. Dyma’r unig newid sydd yn wahanol ac felly nid oedd gan 

yr aelodau unrhyw sylwadau ychwanegol i’r hyn a gyfeiriwyd ato yn 

wreiddiol, hynny yw, mynediad addas a carthffosiaeth digonol.  

 

34  DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 11eg AWST 2020. 

 

34.1 Clowyd y cyfarfod gan y Cadeirydd am 9:15yh. 

Diolchodd y Cadeirydd i pawb am fynychu’r cyfarfod Penderfynwyd 

ymestyn gwahoddiad i’r Heddlu at ein cyfarfod nesaf.. 
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