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

gynhadledd fideo, Nos FAWRTH, 27ain EBRILL 2021. 
 

COFNOD: 

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

Mrs Barbara McKeaveney, Mrs Carol McGregor, Mr Ian Owen,  

Mr John Pritchard, Ms Rhian Roberts, Mr Derek Hughes,                                  

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

Hefyd: Cynghorydd Sirol: Mr Dafydd Roberts. 

 

2  YMDDIHEURIADAU absenoldeb wedi ei derbyn gan: 

  Cynghorydd Mrs Ffion Bullock & Cynghorydd Sirol Mr Eric Jones. 

   

3.  Croeso gan y Cadeirydd. 
3.1 Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan y Cadeirydd. 

3.2 Dywedodd ei bod wedi mynychu cwrs Cod Ymddygiad gyda Un Llais 

Cymru yn ddiweddar ac roedd yn annog aelodau eraill fynd ar y cyrsiau 

yn sgil newidiadau a threfniadau newydd sydd ar y gorwel 

 

4.  Datgan Diddordeb Personal / Rhagfarnol. 
4.1 Nid oedd neb yn datgan diddordeb ar unrhyw eitem oedd wedi rhestru.  

 

5               Derbyn & Arwyddo Cofnodion Cyfarfodydd: 
5.1 Cyfarfod Llawn – 30ain Mawrth 2021 - cynnig gan (DH) ac eiliwyd gan 

(CJ) fod y cofnodion yn rhai cywir. 

 

5.2 Cyfarfod Arbennig – 13eg Ebrill 2021 - cynnig gan (DH) ac eiliwyd gan 

(EPW) fod y cofnodion yn rhai cywir. 

 

6 Derbyn & Cymeradwyo Taliadau & Derbyniadau y Cyngor.  
Derbyniwyd ac fe cymeradwyd yr aelodau taliadau canlynol yn unfrydol 

(DH/EPW): 

6.1  Taliad - Un Llais Cymru – Aelodaeth Blynyddol -     £271.00 

6.2  Taliad - Zurich Municipal – Yswiriant Blynyddol -     £928.49 

6.3  Derbyniad – Cyngor Sir – Rhandaliad Cyntaf Priseb 2021/22 - £6,875.00 

 

7   Derbyn & Cymeradwyo Mantolen Ariannol Blynyddol y 

Cyngor 2020 / 2021. 
Yn dilyn eglurhad llawn a chryno gan y Clerc, derbyniwyd ac fe 

cymeradwyd yr aelodau y fantolen ariannol yn unfrydol (EPW/DH). 
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8   Mabwysiadu Polisi Protocol Datrys Leol Newydd y Cyngor. 
Yn dilyn eglurhad llawn a chryno gan y Clerc, derbyniwyd ac fe 

cymeradwyd yr aelodau y polisi yn unfrydol (EPW/RR). 

 

9   Ystyried Mabwysiadu Polisi Cyfryngau Cymdeithasol Newydd 

y Cyngor. 
Yn dilyn eglurhad llawn a chryno gan y Clerc, derbyniwyd ac fe 

cymeradwyd yr aelodau y dylai’r Cyngor fynd ati i fabwysiadau y polisi a 

gofyn i’r Clerc ei lunio erbyn y cyfarfod nesaf. (DH/CM). 

 

10   Ystyried Mabwysiadau Polisi Iaith Gymraeg Newydd y Cyngor. 
Yn dilyn eglurhad llawn a chryno gan y Clerc, derbyniwyd ac fe 

cymeradwyd yr aelodau y dylai’r Cyngor fynd ati i fabwysiadau y polisi a 

gofyn i’r Clerc ei lunio erbyn y cyfarfod nesaf. (DH/CM). 

 

11   Ceisiadau Cynllunio Newydd – Dim cais wedi ei dderbyn.  

 

12    Penderfyniadau Adran Cynllunio. 

12.1 Cais llawn i ddymchwel y modurdy presennol ynghyd Addasu & Ehangu 

yn: Frondirion, Ffordd Caergybi, Gaerwen – HHP/2021/58 – CANIATÂD. 

 

13 Datblygiad Tyddyn Rhydd. 
 Penderfynwyd aelodau yn unfrydol y dylai’r datblygwyr ystyried enw Stád 

Maes Rhydd i’r datblygiad Newydd. 

 

14 Sefyllfa Claddu Mynwent Eglwys y Plwyf. 
 Adroddiad gan Cynghorydd Derek Hughes a’r Clerc nad oedd ganddynt 

datblygiad mewn ymholiadau gyda perchnogion cae dros lon tu cefn yr 

Eglwys a’r Cyngor Sir am dîr. 

PENDERFYNIAD: Disgwyl am ymateb cyn trafod yn bellach.   
 

15    Clo Giât & Safle Ffynnon Boston 
   Adroddiad gan y Clerc nad oedd ganddo unrhyw ddatblygiad yn dilyn yr 

hyn a drafodwyd yn y cyfarfod diwethaf gan gynnwys ffensio’r safle a 

symud coeden rhwystredig dros y ffos. 

PENDERFYNIAD: Disgwyl ymateb y Cyngor Sir cyn symud ymlaen. 

 

16    Llwybr PenClawdd Mawr. 
   Adroddiad gan y Clerc ei fod wedi dwyn sylw pryderon aelodau a 

drafodwyd yn y cyfarfod diwethaf. 

PENDERFYNIAD: Disgwyl ymateb y Cyngor Sir cyn symud ymlaen. 
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17    Llwybr Parc Gwyddoniaeth 
Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi anfon pecyn i’r Cyngor Sir a oedd yn 

cynnwys ymateb Mr Pryderi ap Rhisiart yn gofyn i’r Parc Gwyddoniaeth 

ystyried creu llwybyr newydd drwy trosi parsel o dîr ar ymyl ffîn yr A55 i 

greu llwybr troed newydd. Hefyd, i gynnwys y costau o greu y llwybr 

mewn amodau newydd Cytundeb Adran 106.  

PENDERFYNIAD: Disgwyl ymateb y Cyngor Sir cyn symud ymlaen. 

 
18    Llinellau Melyn Y Gofeb & Lon Felin Ferw. 

Adroddiad gan y Clerc ei fod wedi anfon llythyr arall i’r Cyngor Sir a copi 

i’r Cynghorwyr Sirol yn gofyn iddynt ymateb a datrys y mater hanesyddol 

PENDERFYNIAD: Disgwyl ymateb y Cyngor Sir cyn symud ymlaen. 

 
19    Arwydd Cyfyngu Cyflymdra 40 mya – Lon Llangaffo. 

Adroddiad gan y Clerc ei fod wedi anfon llythyr arall i’r Cyngor Sir a copi 

i’r Cynghorwyr Sirol yn gofyn iddynt ymateb a datrys y mater hanesyddol 

PENDERFYNIAD: Disgwyl ymateb y Cyngor Sir cyn symud ymlaen. 

 
20    Ymddiriedolaeth Elusennol Y Gofeb 

Nodwyd fod angen diweddaru'r Comisiwn Elusennau gyda manylion 

perthnasol yr Ymddiriedolwyr presennol. 

PENDERFYNIAD: Cynghorwyr i ebostio’r Clerc.   

 
21    Materion & Archwiliad Blynyddol y Caeau Chwarae. 
21.1  Trafodwyd sefyllfa diweddar casglu sbwriel a rota glanhau yr offer. 

 

21.2  Trafodwyd llythyr wedi ei dderbyn gan Miss Jodie Williams o Gaerwen 

Uchaf a penderfynnu y dylai’r Cadeirydd ei chysylltu er mwyn darganfod 

yn union oedd y gofyniad ac adrodd yn nol I’r cyfarfod nesaf. 

 

21.3  Trafodwyd anghenion atgyweirio yr offer yn dilyn derbyn yr Archwiliad 

Blynyddol.  

   PENDERFYNIAD: Cynghorwyr Mr Ian Owen a Mr Cynrig Jones i fynd ati 

a darparu rhestr i’r Clerc er mwyn iddo drefnu dyfnbrisiau. 
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22    Prydles Cae CPD Gaerwen 
Cafwyd trafodaeth cryno yn dilyn llythyr wedi ei dderbyn gan y Cyngor 

Sir yn dweud nad oeddynt yn fodlon trosglwyddo’r brydles y Cae Chwarae 

i ddwylo y Clwb Peldroed.                                                                       

PENDERFYNIAD: Cytuno mewn egwyddor i adnewyddu y brydles yn 

enw’r Cyngor Cymuned a sicrhau fod yr amodau yn dderbynniol cyn 

arwyddo. 

 
23    Tipio Anghyfreithlon 
23.1  Safle Lon Ceint rhwng Cyffordd 6 & 7 (A55) – cadarnhaodd y Clerc ei fod 

wedi dwyn sylw pryderon y Cyngor gan cynnwys tipio anghyfreithlon i’r 

Cyngor Sir. 

 

23.1  Lon Myfyrian ger Bont yr Hen Rheilffordd – cadarnhaodd y Clerc nad 

oedd y sefyllfa wedi gwella ac y bydd yn mynd ati i gysylltu gyda’r Aelod 

Seneddol unwaith y bydd yr Etholiad wedi bod er mwyn iddo fod yn 

ymwybodol o’r sefyllfa a phryderon y Cyngor Cymuned.  

PENDERFYNWYD: Cymeradwyo sylwadau’r Clerc.  

 
24    Lwfans Cynghorwyr 

Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth 

Ariannol – Chwefror 2021 - Gofynnodd y Clerc i’r Cynghorwyr anfon y 

ffurflen yn nol ato erbyn y cyfarfod nesaf os nad ydynt am hawlio y taliad 

priodol. 

 
25    Gohebiaeth. 

  

25.1 Geiriaduron Newydd (Plant Ysgol Esceifiog) – cytuno yn unfrydol gyda 

argymelliad y Cadeirydd a’r Clerc y dylai gwneud cyfraniad unwaith eto 

eleni (IO/DH). 

 

25.2 Canolfan Esceifiog yn Ail Agor – 10fed Mai 2021. 

 

25.3 Cyrsiau Un Llais Cymru. 

 

25.4 Cyngor Sir Ynys Mon - Datganiad i’r Wasg - Dros 10,000 o gartrefi yn 

tanysgrifio i’r gwasanaeth ‘casglu gwastraff gwyrdd’ 

 

26    Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 25ain Mai 2021.     
26.1  Diolchodd y Cadeirydd i pob aelod am fynychu’r cyfarfod. 

   Clowyd y cyfarfod am 8:35yh. 

 

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

4. 


