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

gynhadledd fideo ar, Nos FAWRTH, 11eg AWST 2020. 
COFNOD: 

 

1.  PRESENNOL: 

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

Mrs Ffion Bullock, Mrs Carol McGregor, Mr Ian Owen 

Mrs Barbara McKeaveney, Ms Rhian Roberts,  

Mr John Pritchard, Mr Einion Williams a  

Mr J Alun Foulkes (Clerc). 

Cynghorydd Sirol: Mr Dafydd Roberts 

   

2.  YMDDIHEURIADAU:   

Cynghorydd Mr Derek Hughes &  

Cynghorydd Sirol Mr Eric Jones. 

 

 

3.  CROESO. 

 

3.1 Croesawyd pawb gan y Cadeirydd i’r cyfarfod. 

 

 

4.  DATGAN DIDDORDEB PERSONOL / RHAGFARNOL. 

 

4.1 Nid oedd unrhyw aelod yn datgan diddordeb. 

 

 

5        ADRODDIADAU. 

 

5.1    Yr Heddlu. 

Adroddiad a thrafodaeth cryno fod gor-yrru trwy pentref yn achosi 

pryderon unwaith yn rhagor a gofyn i’r Clerc anfon llythyr cryf i’r 

Heddlu a’r Cyngor Sir fod angen datrys y sefyllfa cyn i ddamwain 

difrifol ddigwydd.       

 

5.2    Y Clerc. 

Diolchodd y Clerc i’r aelodau am ddod i’r Cae Chwarae Mawr a 

trafod trefniadau ar gyfer cadw offer yn ddiogel. Diolchodd i Ian a 

Cynrig am atgyweirio’r ‘Roced’ a gosod yr offer glanwestio ond 

roedd yn siomedig iawn fod ymddygiad gwrth cymdeithasol yn 

bodoli yn y pentref yn ogystal y difrod a’r sefyllfa sbwriel. 
 

Arwyddo……………………… 

1. 



5.3    Y Ganolfan 

 

Cafwyd adroddiad oddiwrth Cynghorydd Ian Owen fod Gwaith 

anghenrheidiol ac Asesiad Risg ar gyfer ail-agor y Ganolfan yn 

parhau ac disgwyl cadarnhad o’r canllawiau defnyddio. Bwriedir 

ailagor y Ganolfan Gymunedol ganol Medi 

 

5.4        Adroddiad y Cynghorwyr Sirol. 

 

Cafwyd adroddiad ar lafar oddiwrth Cynghorydd Sirol Dafydd 

Roberts. Adroddodd yn briodol fod y Pwyllgor Cynllunio wedi 

ailgychwyn ac y bydd cyfleusterau amrywiol eraill yn ailagor yn 

fuan iawn drwy apwyntiad h.y. Canolfan Ailgylchu Penhesgyn a 

Chanolfannau Hamdden. Bu ychydig o bryderon ynghylch tipio 

anghyfreithlon a dylai trigolion roi gwybod i Adran Gwastraff y 

Cyngor Sir am ddigwyddiadau o'r fath, ar unwaith. 

 

 

6               DERBYN & ARWYDDO COFNODION CYFARFODYDD: 

 

6.1 Cyfarfod Llawn – 7fed Gorffennaf 2020 - cynnig gan (RR) ac 
eiliwyd gan (EPW) fod y cofnodion yn rhai cywir. 

 

 

7 CYMERADWYO TALIADAU & DERBYNIADAU Y CYNGOR 

MIS GORFFENNAF 2020. 

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

y mis ar rhaglen y cyfarfod ac fe cymeradwyd gan yr aelodau yn 

unfrydol (RR/EPW): 

 
7.1    Mr Dafydd Hughes – Cynnal & Cadw – Mis Mehefin 2020 £600.00 

7.2    Mr Dafydd Hughes – Torri Llwybrau – Mis Mehefin 2020 £120.00 

7.3    Viking Direct – Papur Argraffu     £35.28 

7.4    Amazon.Co.UK – Geiriaduron     £68.21 

    Derbyniadau: 

7.5    Ad-Daliad TAW       £6,173.42 

 

 

 

 
Arwyddo…………………………………………………… 

 

 

2. 

 



8  CYSONI Y FANTOLEN BANC – 31 GORFFENNAF 2020. 

 

 

8.2

  Derbyniwyd yr aelodau yr adroddiad yn unfrydol. 

 

9   Archwiliad & Adroddiad Diweddaraf Ail-Agor y Caeau 

Chwarae. 

 

9.1   Cadarnhad fod Gwaith atgyweirio offer ‘Roced’ yn Nghae Chwarae 

Mawr wedi ei gwblhau. 

 

9.2   Caead Bin Cae Chwarae Mawr – wedi ei ddatrys. 

 

9.3   Archwiliad Blynyddol Offer Caeau Chwarae – disgwylir 

ymweliad diwedd Mis Awst a derbyn adroddiad llawn erbyn cyfarfod 

Mis Medi. 

 

9.4   Asesiad Risg – cadarnhawyd fod y Caeau Chwarae wedi ail-agor ac 

fe ddiolchodd y Clerc unwaith eto i’r aelodau am eu cefnogaeth a 

sicrhau fod yr offer yn ddiogel ac fod y caeau chwarae yn rhydd o 

sbwriel. Disgwylir y Clerc fod wedi cwblhau yr Asesiad Risg erbyn 

y cyfarfod nesaf er mwyn ufuddhau argymhellion ac rhag atal 

unrhyw gwyn swyddogol. Dywedodd mai dim ond gosod yr 

arwyddion priodol sydd yn weddill.  
 

Arwyddo...…………………… 

Tudalen 3. 

  

CYSONI BANC. 2020 / 2021 

CYNGOR CYMDEITHAS LLANFIHANGELESCEIFIOG   

Gweddill 1 Gorffennaf 2020  £                           2,436.21  

DERBYNIADAU  £                           6,173.42  

Llai TALIADAU -£                             823.49  

Llog Banc  £                                     -    

GWEDDILL 31 GORFFENNAF 2020.  £                           7,786.14  

    

BALANS CYFRIFON BANC 2020 / 2021 

Cyfrif Cyfredol  £                           7,696.38  

Cyfrif Cadw  £                                89.76  

Llai Siec Heb Cyflwyno  £                                     -    

CYFANSWM  £                           7,786.14  

  



9.5   Ffens Cae Chwarae Mawr – dywedodd Cynghorydd Ian Owen fod 

angen sylw ac ymestyn y Ffens rhwng tir yr Ysgol a’r Stad 

Diwydiannol. Roedd wedi derbyn pris ar lafar oddiwrth Huw Owen 

(£470+VAT). Roedd yr aelodau yn hapus gyda’r dyfnbris a gofyn fod 

y Gwaith yn cael ei wneud cyn gynted a phosib. 

 

10    Prydles Cae Peldroed 

 

Cafwyd adroddiad y Clerc ei fod wedi siarad gyda’r swyddog yr 

Adran Eiddo yn cadarnhau fod y dogfennau priodol wedi ei basio I’r 

Adran Cyfreithiol er mwyn iddynt paratoi y prydles newydd ond am 

rhyw rheswm nid oedd dim wedi digwydd. Y Clerc i adrodd yn nol 

i’r Cyngor yn y cyfarfod nesaf.  

 

11    Safle Ffynnon Boston 

 

   Cafwyd adroddiad y Clerc fod Mr Geraint & Mrs Meinir Davies, 

Pentre Berw wedi creu a rhoi arwydd i’r Gymuned yn dynodi’r safle 

ac fod Cynghorydd John Pritchard wedi ei osod ger mynedfa y giat 

mochyn. Fe ddiolchwyd y Cyngor i Mr & Mrs Davies am y rhodd 

hael yma. Cadarnhawyd penderfyniad cyfarfod Mis Gorffennaf 

ac fod y Clerc wedi dosbarthu hen mapiau o’r safle i’r aelodau 

ac parhau i wneud ymholiadau cyfreithiol ynghylch 

perchnogaeth y safle oherwydd gan fod y safle o natur 

hanesyddol i’r ardal ac y bydd rhaid ystyried ei brynu.  

  

12    Difrod Mynedfa Cyffordd Lon Graig a’r A5. 

 

   Adroddiad y Clerc ei fod wedi dilyn y mater gyda Adran Priffyrdd 

ond ei fod yn parhau i ddisgwyl ymateb ganddynt. 

 

13    Llinellau Melyn – Safle Gofeb. 

 

   Adroddiad y Clerc ei fod wedi dilyn y mater gyda Adran Priffyrdd 

ond ei fod yn parhau i ddisgwyl ymateb ganddynt. 

 

 

 

 

 
Arwyddo………………………………… 
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14    Arwydd Cyfyngu Cyflymdra 40 mya. 

 

   Cadarnhaodd y Clerc fod yr Adran Briffyrdd wedi ymateb ac nid 

oeddynt wedi cytuno ail-leoli yr arwydd i’r safle argymellwyd gan y 

Cyngor Cymuned ac fe rhannwyd y gwybodaeth er mwyn trafodaeth 

pellach. Nid oedd aelodau yn hapus gyda cynnig safle arfaethedig y 

Cyngor Sir ac roedd y Clerc a Cynghorydd Sirol Dafydd Roberts 

eisoes wedi anfon ebost yn mynegi pryder a siom am y safle dan 

sylw. Penderfynwyd anfon llythyr cryf yn nol at y Cyngor Sir a 

gobeithio derbyn ymateb ac adroddiad pellach erbyn y cyfarfod 

nesaf.  

 

15    Llinellau Gwyn – Giat Mynedfa Cae Chwarae Mawr. 

   Nid oedd ymateb wedi ei dderbyn a disgwylir adroddiad pellach yn y 

cyfarfod nesaf.  

 

16    Safle Gwelfan – Cyffordd 7 (A55). 

   Nodwyd fod mynediad i’r safle wedi ei gloi ac roedd y Clerc eisoes 

wedi gwneud ymholiadau ynghylch a pwy oedd perchen y tir. Y 

Clerc wneud ymholiadau pellach ac adrodd yn nol erbyn y 

cyfarfod nesaf.  

 

17   Llwybr Rhif 9.                                                                                

Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi derbyn ymateb oddiwrth Mr Arwel 

Evans, Swyddog Llwybrau y Cyngor Sir ac fe nodwyd ei sylwadau 

fod pryderon y Cyngor Cymuned yn derbyn sylw. Y Clerc i adrodd 

yn nol yn y cyfarfod nesaf. 

  

18    Materion Chwarel Bwlch Gwyn. 

Yn dilyn sylwadau a thrafodaeth cafwyd mis diwethaf, penodwyd 

Cynghorydd Cynrig Jones a Derek Hughes i gynrychioli y Cyngor 

Cymuned petai y Grwp Cyswllt yn cael ei sefydlu. Nodwyd fod 

cyflwr y lonydd yn dirywio ac fod cerbydau trwm yn defnyddio 

croesffordd Lon Graig er mwyn cyrraedd y Chwarel 

 

19    Coeden Nadolig 

   Yn dilyn adroddiad y Clerc ei fod wedi cysylltu gyda’r Cwmni 

Goleuo ac wedi derbyn dyfnbris ganddynt, penderfynwyd symud 

ymlaen gyda’r fenter am flwyddyn yn unig am y tro a gosod 

cyllid cyfanswm £650 ar ei gyfer. Os bydd yn llwyddiannus, 

roedd yr aelodau yn hapus gosod cyllideb yn flynyddol.   
 

Arwyddo…………………………... 
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20  Dogfen Arolwg Trefniadau Etholiadol ar gyfer Ynys Mon 

(Cynigion Drafft) – cafwyd trafodaeth cryno eto ac fe 

benderfynwyd y dylai ail-enwi y Ward newydd yn ‘Ward Bodowyr’ 

ac anfon ymateb priodol i’r Comisiwn Ffiniau.  

 

 

21   Gorchymyn Cynllunio Gwlad & Thref – Cyhoeddusrwydd & 

Ymgynghoriad Cyn Ymgeisio am Ganiatad Cynllunio – 

Dymchwel Adeiladau Presennol Safle Cyn Ladd-dy Welsh 

Country Foods, Lon Groes, Gaerwen – roedd y Clerc wedi 

dosbarthu a rhannu gwybodaeth y ddogfen ac fod croeso i unrhyw 

aelod ymateb a gwneud sylwadau erbyn 16 Awst 2020. 
      

 

22   Cynllun Lliniaru Llifogydd – 6 Maes Hyfryd, Gaerwen – roedd y 

Clerc wedi rhannu gwybodaeth y cynllun i’r aelodau drwy ebost yn 

cadarnhau fod y Cyngor Sir wedi bod yn llwyddiannus mewn cais o 

glirio ffosydd sydd eisoes yn bodoli yn y briffordd yn ogystal ag 

adeiladu gafaelion concrid er mwyn caniatau i’r dŵr adael wyneb y 

ffordd a mynd i mewn i’r cwrs dŵr. Hefyd roeddynt am lunio 

twmpath tarmac bach i ddargyfeirio’r dŵr rhag iddo fynd mewn i 

gardd Rhif 6 Maes Hyfryd. Croesawyd aelodau y newyddion. 

 

23   Cwyn Baw Ci – Cors Ddyga – roedd y Clerc wedi derbyn ebost gan 

un o drigolion Pentre Berw yn dangos pryderon problemau Baw Ci o 

gwmpas y Cors Ddyga ac roedd y Clerc wedi dosbarthu yr ebost 

ymlaen at sylw pob aelod. Penderfynwyd wneud ymholiadau a 

trefniadau priodol gyda perchogion y Gors a’r Cyngor Sir 

   gyda bwriad gosod Bin Newydd ar y Gors. 

 

24   Cais Gosod Storfa CPDI Y Gaerwen – roedd y Clerc wedi derbyn 

ebost oddiwrth Ysgrifenyddes y CPD yn gofyn am ganiatad ail-leoli 

cynhwysydd bach sy'n dal eu hoffer i'r cae Pêl-droed ac adleoli mor 

agos â phosib i'r ffreutur presennol ynghyd â pheintio'r cynhwysydd 

i gyfateb gyda’r lliwiau presennol. CYTUNWYD. 

 

25   Cyfarfodydd Rhanbarthol Un Llais Cymru – nodwyd na fydd 

cyfarfod wyneb yn wyneb am y tro ac y bydd ymdrech cynnal 

cyfarfodydd drwy gynhadledd video. 

 
Arwyddo………………………………………. 
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26   Rhaglen Cenedlaethol Hyfforddiant Cynghorau Tref & 

Chymuned – Un Llais Cymru – rhannwyd y ddogfen drwy ebost er 

gwybodaeth yn unig. 

 

27   Datganiad Gwasg y Cyngor Sir - Sector Lletygarwch yn 

hanfodol wrth atal lledaeniad Covid-19 - rhannwyd y ddogfen 

drwy ebost er gwybodaeth yn unig. 

 

28   Datganiad Gwasg y Cyngor Sir - dyfarnu contract casglu 

gwastraff a glanhau newydd - rhannwyd y ddogfen drwy ebost er 

gwybodaeth yn unig. 

 

29   Datganiad Gwasg y Cyngor Sir - croesawu agor ysgolion yn 

ddiogel ym mis Medi 2019 - rhannwyd y ddogfen drwy ebost er 

gwybodaeth yn unig. 
 

 

 

30  DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 22ain MEDI 2020. 

 

30.1 Clowyd y cyfarfod gan y Cadeirydd am 8:55yh. 

Diolchodd y Cadeirydd i pawb am fynychu’r cyfarfod. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arwyddo:  …………………………………   Cadeirydd:  ……………………….  Dyddiad. 
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