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

gynhadledd fideo, Nos FAWRTH, 13eg EBRILL 2021. 
 

COFNOD: 

1.  PRESENNOL: 
  Cynghorwyr Ms Linda Jones (Cadeirydd), Mr Cynrig Jones, 

Mrs Ffion Bullock, Mrs Barbara McKeaveney, Ms Rhian Roberts,                     

Mr Einion Williams, Mr Derek Hughes a Mr J Alun Foulkes (Clerc). 

 

2  YMDDIHEURIADAU absenoldeb wedi ei derbyn gan: 

  Cynghorwyr Mr Ian Owen & Mrs Carol McGregor. 

   

3.  Croeso. 
 Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan y Cadeirydd a rhesymau am 

penderfyniad galw cyfarfod brys o’r Cyngor. 

 

4. Adroddiad y Clerc 
4.1 Yn gyntaf, rhoddodd y Clerc adroddiad llawn o gwynion, helyntion ac 

ymddygiad gwrth-cymdeithasol oedd wedi bodoli o gwmpas y pentref ers 

dechrau Mis Ebrill. Yn arbennig, ganolbwyntiodd a chyfeiriodd at 

ymddygiad yr Ieuenctid yng nghae Chwarae Mawr a oedd wedi difrodi 

peiriant golchi dwylo, gadael llanast sbwriel helaeth yn y cae ac y ffaith 

roedd niferoedd wedi ymgasglu mewn clystyrau ac yn ymddwyn yn groes 

i'r rheoliadau clo ac yn achosi problemau yn Siop McColls. Diolchodd i’r 

Cadeirydd a’r Cynghorwyr oedd wedi treulio amser yn clirio’r sbwriel ac 

fe ddywedodd ei fod wedi adrodd yr holl digwyddiadau i'r Heddlu (Cyf: 

Z043917). Fe wnaeth gais pe bai unrhyw ddigwyddiadau pellach yn cael 

eu hadrodd i unrhyw Gynghorydd, i ddefnyddio'r cyfeirnod hwn. 

 

4.2 Yn ail, cyfeiriodd at gŵ yn a wnaed yn ei herbyn i'r Cyngor Sir gan 

breswylydd oedd yn byw yng Ngaerwen Uchaf yn dilyn cyfnewid 

negeseuon llyfr wyneb a fe ddarparwyd copi o'r gŵ yn i'r holl aelodau er 

eu sylw. Yna, cyfeiriodd y Clerc yr aelodau at gofnodion mis Medi 2020 lle 

codwyd a thrafodwyd y mater i ddechrau a bod yr Heddlu wedi cael 

gwybod yn briodol am y materion. Ers hynny, nid oedd unrhyw faterion 

pellach wedi'u hadrodd na'u dwyn i'w sylw.  

PENDERFYNIAD: Cytunodd yr Aelodau'n unfrydol fod y gŵ yn yn gwbl 

ddi-sail a bod y Clerc wedi ymdrin â'r mater yn gywir. Y Cyngor i ddraftio 

llythyr a'i anfon mewn ymateb i'r preswylydd yng Ngaerwen Uchaf wedi 

ei lofnodi gan y Cadeirydd (DH/BM). 

 

 
Llofnodi……………………………………… 

1. 



 

4.3 Yn olaf, cododd y Clerc y mater dan sylw a bod problemau parhaus yng 

Nghae Chwarae Gaerwen Uchaf. Roedd pêli yn cael eu cicio'n gyson i 

ardd un o'r trigolion ac roedd hyn yn achosi rhywfaint o ofid. Roedd wedi 

cysylltu â GL Jones Playgrounds of Bethesda i ddarparu dyfynbris er 

mwyn ystyried gosod ffens ar gyfer y rhan oedd yn achosi'r broblem ac 

wedi derbyn amcangyfrif o £5265 + TAW.  

PENDERFYNWYD: Ar ôl trafodaeth hir ac ystyried y gost, aelodau i 

feddwl am y pris a'r opsiynau eraill sydd ar gael ar gyfer penderfyniad 

terfynol yn y cyfarfod nesaf ar ddiwedd y mis (DH/EPW). 

 

 

5  Sefydlu Grwp Enfys Esceifiog 
Adroddiad gan y Cynghorydd Ffion Bullock bod y grŵ p wedi'i sefydlu er 

mwyn ymgysylltu â'r bobl ifanc a chymeryd balchder yn eu cymuned a 

darganfod beth maen nhw ei eisiau yn y pentref. Roeddent wedi bod 

mewn cysylltiad ag Angela Bennett o'r Cyngor Sir a fydd yn gallu 

cynorthwyo gydag unrhyw Grantiau Cymunedol.   

 

 

6   Cau y Cyfarfod 
   Diolchodd y Cadeirydd i pob aelod am fynychu’r cyfarfod. 

   Clowyd y cyfarfod am 8:00yh. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llofnod……………………………………………Cadeirydd……………………….Dyddiad. 
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