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

gynhadledd fideo, Nos FAWRTH, 22ain MEDI 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 Derek Hughes, Mr Einion Williams a  

Mr J Alun Foulkes (Clerc). 

Cynghorydd Sirol: Mr Dafydd Roberts 

   

2.  YMDDIHEURIADAU:   
Cynghorydd Mr John Pritchard.  

 

3.  CROESO. 

 
3.1 Croesawyd pawb gan y Cadeirydd i’r cyfarfod. 

 

3.2 Nodwyd dymuniadau gorau yr aelodau am wellhad buan i Gynghorydd 

John Pritchard yn dilyn cyfnod o afiechyd yn Ysbyty Gwynedd. 

 

3.3 Nodwyd diolchiadau y Clerc i Morgan Nash am y cerdyn caredig y cafwyd 

ganddo yn dilyn derbyn rhodd geiriadur gan y Cyngor. 

 

 

4.  DATGAN DIDDORDEB PERSONOL / RHAGFARNOL. 

 

4.1 Datganwyd diddordeb personal gan Cynghorydd Ian Owen a oedd yn 

rhagfarnol ynglyn a Eitem 13.5 (Cais Cynllunio – 1 Stad Cynlas, 

Gaerwen) gan ei fod yn perthyn i’r ymgeisydd y Cais Cynllunio.               

Ni chymerodd rhan mewn unrhyw sylwadau na penderfyniadau.  

 

 

 

 
Arwyddo……………………… 

1. 

 

 

 



5        ADRODDIADAU. 

 

5.1    YR HEDDLU. 
Roedd PCSO Alison Williams wedi ymddiheuro am beidio â gallu 

mynychu'r cyfarfod rhithwir ond dywedodd y Clerc ei fod wedi siarad sawl 

gwaith gyda PCSO Williams dros y mis diwethaf ynghylch digwyddiadau 

o amgylch y Gaerwen. Roedd wedi rhannu ystadegau goryrru a 

gynhaliwyd yn y pentref yn ystod 2019 ac roedd yr aelodau'n teimlo y 

dylid cynnal arolwg pellach ar hyd Heol Caergybi a Chapel Street cyn 

gynted â phosibl. Y Clerc i gysylltu â Gorsaf Heddlu Llangefni i drefnu 

hyn. Aeth y Clerc ymlaen wedyn i adrodd am yr iawndal diweddar yn yr 

Eglwys ac adroddiadau am iawndal i'r offer glanwestio ym maes chwarae 

Gaerwen Uchaf ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ar Stâd Gaerwen 

Uchaf. Dywedodd PCSO Williams wrtho fod y difa a enwyd yn hysbys 

iddynt a'u bod wedi cael eu trin yn briodol. Gwrthododd y Cyngor 

awgrym i dorri coeden i lawr ar yr Ystâd lle cafwyd adroddiadau am 

ymddygiad gwrthgymdeithasol yn unfrydol. Teimlai'r Cyngor yn gryf y 

dylai preswylwyr gymryd mwy o gamau a chyfrifoldeb wrth adrodd am 

ymddygiad o'r fath i'r Heddlu fel bod cofnod mwy cryno yn cael ei 

gynnal. Hysbysodd y Clerc yr aelodau fod PCSO Williams wedi bod yn 

brysur iawn yng Nghaerwen yn ystod y 3-4 wythnos diwethaf o ran 

monitro materion yn y pentref ac roedd y Cyngor yn ddiolchgar am ei 

phresenoldeb. Ond roedd y Cyngor hefyd yn pryderu o ddifrif ar ôl dysgu 

mai dim ond 1 o 10 Swyddog o'r fath oedd hi yn patrolio'r Ynys gyfan.  

 

5.2    Y GANOLFAN. 
Dywedodd y Cynghorydd Ian Owen nad oedd y Ganolfan Gymunedol 

wedi ailagor eto ond ei bod yn gobeithio y byddai hyn yn newid y mis 

nesaf er mwyn caniatáu i'r gweithgareddau hynny a ganiateir yn unol â'r 

canllawiau ailgychwyn. Adroddodd hefyd fod angen gwaith cynnal a 

chadw a bod cais am grant i'r Cyngor Sir yn barod er mwyn talu'r gost. 

 

5.3    YR YSGOL. 
Dywedodd y Cynghorydd Ian Owen fod yr Ysgol wedi ailagor a chanmol 

ymdrechion y Pennaeth a'i Staff am eu holl waith caled. Dywedodd hefyd 

fod llawer o waith cynnal a chadw wedi'i wneud a bod y gwaith o 

adeiladu'r Caban newydd wedi'i gwblhau gyda'r Clwb Brecwast a'r Cylch 

Meithrin eisoes yn defnyddio'r cyfleuster hwn. 

 

 
Arwyddo…………………………………….. 

2. 

 

 



5.4        ADRODDIAD Y CYNGHORWYR SIROL. 
Rhoddodd y Cynghorydd Sir Dafydd Roberts adroddiad llafar ar sut mae'r 

Cyngor Sir wedi ymdopi yn ystod y pandemig. Roedd yn ymwneud â 

system profi trac ac olrhain a'r effaith ar gartrefi oedrannus a'r pwysau 

am roi canlyniadau'n gyflymach. Adroddodd o'r diwedd fod trafodaethau 

wedi dechrau ar gyfer Cyllideb 2021-2022 a gofynnwyd am doriadau 

pellach a fydd, yn naturiol, yn cael effaith bellach ar wasanaethau lleol. 

 

 

6               DERBYN & ARWYDDO COFNODION CYFARFODYDD: 
6.1 Cyfarfod Llawn – 11eg Awst 2020 - cynnig gan (EPW) ac eiliwyd gan (BM) 

fod y cofnodion yn rhai cywir ar ôl cywiro mai ‘Gareth’ ac nid ‘Geraint’ 

Davies ddylai fod wedi ei gofnodi yng nghofnod 11. 

 

7 CYMERADWYO TALIADAU & DERBYNIADAU Y CYNGOR 

MIS AWST 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    Huws Gray – Deunyddiau Cae Chwarae    £52.10 

7.2    Cyngor Sir Ynys Mon – Gosod Giat Mochyn Ffynnon Boston £600.00 

7.3    Hosbis Dewi Sant – Rhodd S137     £250.00 

7.4    Cyngor Sir Ynys Mon – Rhent Cae Chwarae Clwb Peldroed £261.00 

7.5    Mr Dafydd Hughes – Torri Gwair Caeau Chwarae  £400.00 

    Derbyniadau: 

7.6    Cyngor Sir Ynys Mon – Ail Rhandaliad Priseb 2020/2021 £6,250.00 

 

  Nodwyd fod clo wedi ei osod ar giât mynedfa Ffynnon Boston. 

Y Clerc i ddod a hwn i sylw y Cyngor Sir er mwyn tynnu i ffwrdd. 

 

8  CYSONI Y FANTOLEN BANC – 31 AWST 2020. 

3. 

CYSONI BANC. 2020 / 2021 

CYNGOR CYMDEITHAS LLANFIHANGELESCEIFIOG   

Gweddill 1 Awst 2020  £                           7,786.14  

DERBYNIADAU  £                           6,250.00  

Llai TALIADAU -£                          1,563.10  

Llog Banc  £                                     -    

GWEDDILL 31 AWST 2020.  £                         12,473.04  

    

BALANS CYFRIFON BANC 2020 / 2021 

Cyfrif Cyfredol  £                           6,633.28  

Cyfrif Cadw  £                           6,089.76  

Llai Siec Heb Cyflwyno (Siec 201378) -£                             250.00  

CYFANSWM  £                         12,473.04  



8.1  Derbyniodd yr aelodau yr adroddiad yn unfrydol. 

 

9   CEISIADAU AM RHODD 
   Roedd y Clerc wedi derbyn y DDAU gais canlynol: 

 

9.1   Ty Gobaith. 

9.2   Eglwys Y Gaerwen – roedd tuag at atgyweirio yr adeilad yn dilyn difrod 

yn ddiweddar ac at cynnal a chadw’r Fynwent. 

 

   Penderfynwyd yr aelodau atal unrhyw benderfyniad a trafod eto yng 

nghyfarfod Mis Ionawr 2021. 

 

 

10   ARCHWILIAD DIWEDDARAF Y CAEAU CHWARAE. 
   Roedd y Clerc am ddilyn fyny i weld a oedd archwiliad wedi ei chynnal 

eleni er mwyn darganfod os oedd angen unrhyw atgyweiriadau. 

 

 

11   FFENS CAE CHWARAE MAWR. 
   Cadarnhad fod y Gwaith wedi ei wneud ac yn disgwyl anfoneb oddiwrth 

Huw Frazer Owen (£470+VAT).  

 

 

12    PRYDLES CAE PELDROED 
Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi siarad eto â'r Swyddog yn Adran Eiddo'r 

Cyngor Sir er mwyn canfod unrhyw ddatblygiadau o ran adnewyddu'r 

brydles. Y cyngor a roddwyd iddo oedd osgoi unrhyw adnewyddu prydles 

gyda'r Cyngor Cymuned gan y byddai hyn yn wrthgynhyrchiol. Roedd y 

Cyngor Sir yn bwriadu adnewyddu'r brydles yn uniongyrchol gyda'r Clwb 

Pêl-droed yn unig. Ar ôl trafodaeth hir, roedd yr aelodau'n cytuno â'r 

cynnig newydd. 

 

13    LLWYBR PENCLAWDD MAWR. 
Dywedodd y Cynghorydd Ian Owen ei fod wedi cerdded y llwybr yn 

ddiweddar a bod angen rhoi sylw i'r bont droed a'r gordyfiant unwaith eto. 

Penderfynwyd y dylai’r Clerc ysgrifennu at Arwel Evans yn swyddfeydd y 

Cyngor Sir a gofyn iddo gynnal ymweliad safle gyda'r bwriad o wneud y 

gwaith atgyweirio a chynnal a chadw angenrheidiol. 

 

 

 
Arwyddo………………………………………………… 

 

4. 

 



14    SAFLE PARCIO & RHANNU CEFN DU (A55) 
14.1  Roedd y Clerc a'r Cynghorydd Ian Owen wedi ymweld â'r safle ac, ar ôl 

gwario swm enfawr o arian wrth adeiladu'r safle (£700k), codwyd 

pryderon cryf gyda cyflwr presennol y safle gan ei fod bellach yn aros yn 

wag, heb ei ddefnyddio ac wedi'i ordyfu gyda mynediad hawdd. Gyda 

diffyg unrhyw gamerâu teledu cylch cyfyng, gallai ganiatáu i unrhyw 

weithgarwch troseddol ddigwydd. Cafwyd trafodaeth gref rhwng aelodau'r 

Cyngor Lleol a'r Cynghorydd Sir a'r farn oedd bod y safle wedi dod yn 

'eliffant gwyn' ac y gellid bod wedi gwario yr arian yn well i wella 

materion priffyrdd pwysig eraill o amgylch y pentref.  Codwyd y 

pryderon 'Parcio a Rhannu' hefyd drwy e-bost gyda Swyddog o Adran 

Briffyrdd y Cyngor Sir a oedd yn cydnabod ein pryderon ac fe rhoddwyd 

esboniad pam nad oedd y safle wedi agor yn ffurfiol. Byddai'n trefnu i'r 

safle gael ei thacluso a'i agor yn ffurfiol cyn gynted â phosib.  

 

14.2  Roedd y Cadeirydd a'r Clerc wedi rhoi gwybod yn swyddogol am 

ddigwyddiad o dipio anghyfreithlon gyferbyn â mynedfa'r safle Parc a 

Rhannu i Adran Wastraff y Cyngor Sir a gobeithio y byddai hyn yn cael 

sylw cyn y cyfarfod nesaf. 

 

14.3  Roedd y Clerc hefyd wedi bod i Safle'r Gwelfan ac wedi tynnu lluniau i 

gefnogi e-bost yr oedd wedi'i anfon at Adran Briffyrdd ac Eiddo'r Cyngor 

Sir i ofyn am adfer y mynediad i'r safle ac i'r ffens o amgylch y safle gael 

eu hatgyweirio. 

 

15   DIWEDDARIAD Y CORONAFEIRWS gan CLlLC – 26/8/2020, 

28/8/2020,3/9/2020 & 9/9/2020, 15/9/2020 gan cynnwys gohebiaeth, 

datganiadau & adroddiadau eraill ynglyn a’r feirws – cadarnhad fod y 

Clerc wedi rhannu ac ebostio pob gohebiaeth wedi ei dderbyn i’r aelodau 

er gwybodaeth yn unig. 

 

16   Gorchymyn Cyngor Sir (Gwahardd Traffig Dros Dro) 

(Croesfan Rheilffordd, Lôn Stesion, Gaerwen) 2020 – cadarnhad 

y bydd y lôn ar draws y Rheilffordd ar gau rhwng 11:30yh a 7:45yb 26ain 

– 27ain Medi 2020 er mwyn Gwaith cynnal a chadw ar y groesfan 

rheilffordd.  

 

17   CEISIADAU CYNLLUNIO NEWYDD: 

 
17.1  Cais i bennu os oes angen caniatâd blaenorol ar gyfer codi sied 

amaethyddol ar dir yn Ty Mawr Llan, Gaerwen.                                      

Rhif Cais: DAG/2020/14  -  DIM SYLWADAU. 

 
Arwyddo…………………………………. 

5. 



17.2  Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (02) a (11) o caniatâd cynllunio rhif 

33C295C/VAR (codi annedd) er mwyn cyflwyno manylion o'r deunyddiau 

y bwriedir i'w gyflwyno o fewn 6 mis yn lle 1 mis ac i newid dyluiad yr 

annedd ar dir ger 4 Nant y Gors, Pentre Berw.                                            

Rhif Cais:  33C295E/VAR – DIM SYLWADAU. 

 

17.3  Cais Cynllunio Hybrid ar gyfer dymchwel yr adeiladau cyfredol ac 

ailddatblygu’r safle ar gyfer adeiladu Stad Ddiwydiannol yn cynnwys 

arwynebedd llawr oddeutu 26,914 metr sgwâr (Dosbarth B1/B2/B8) ac yn 

ymgorffori caniatâd cynllunio llawn ar gyfer dymchwel yr holl 

adeiladau/strwythurau cyfredol ar safle’r cais; adeiladu mynedfa newydd 

i’r safle; adeiladu Unedau Diwydiannol Rhifau 1 a 2; gwaith priffyrdd, 

draenio, tirlunio a gwaith ategol (sy’n gysylltiedig ag adeiladu a 

gweithredu Uned rhif 1 ac Uned rhif 2) (cyfanswm arwynebedd llawr yn 

3,824 metr sgwâr); a chaniatâd cynllunio amlinellol (yr holl faterion wedi 

eu cadw’n ôl) ar gyfer datblygu gweddill cyn safle: 

   Hen Lladd-dy Welsh Country Foods, Lon Groes, Gaerwen 

   Rhif Cais: FPL/2020/153 – ROEDD GAN AELODAU PRYDERON Y BYDD 

Y DATBLYGIAD YN GOLYGU CYNNYDD MEWN TRAFFIG 

(CERBYDAU ARFEROL & CERBYDAU MAWR (LLYDAN & TRWM) AR 

FFYRDD IS-SAFONOL & EFFAITH NIWEIDIOL I’R CATHFFOSIAETH 

LLEOL. 

 

17.4  Cais llawn ar gyfer codi ty haul yn:  3 Stad Cynlas, Gaerwen.                                             

Rhif Cais: HHP/2020/200 -  DIM SYLWADAU. 

 

 

17.5  Cais llawn ar gyfer codi ystafell haul yn: 1 Stad Cynlas, Gaerwen. 

   Rhif Cais: HHP/2020/203 -  DIM SYLWADAU. 

 

 

 

 

18  DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 27ain HYDREF 2020. 

 
18.1 Clowyd y cyfarfod gan y Cadeirydd am 8:35yh. 

Diolchodd y Cadeirydd i pawb am fynychu’r cyfarfod. 

 
 

 

 

 

 

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

Tudalen 6. 


