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

gynhadledd fideo, Nos FAWRTH, 2ail MAWRTH 2021. 
 

COFNOD: 

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

Mrs Ffion Bullock, 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 & Mr Eric Jones. 

   

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

3.2 Diolchodd y Cadeirydd i Gynghorwr Cynrig Jones am gadeirio cyfarfod 

Mis Ionawr. 

3.3 Dymunwyd penblwydd hapus ac arbennig i Gynghorydd John Pritchard 

yn 80 deg oed. 

3.4 Mynegodd y Cadeirydd gydymdeimlad dwysaf y Cyngor hefyd â 

theuluoedd y Cynghorwyr Mr Cynrig Jones, Mrs Ffion Bullock ac              

Mr Ian Owen yn dilyn eu profedigaethau diweddar.  

 

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

 

4               Derbyn & Arwyddo Cofnodion Cyfarfodydd: 
4.1 Cyfarfod Llawn – 26ain Ionawr 2021 - cynnig gan (DH) ac eiliwyd gan 

(FB) fod y cofnodion yn rhai cywir. 

 

5 Sedd Gwag ar y Cyngor 
 Cadarnhaodd y Clerc yn dilyn y broses o hysbysebu blaenorol ac yna drwy 

yr hawl i gyf-ethol aelod yn unol ag Adran 116 o Fesur Llywodraeth Leol 

(Cymru) 2011, nid oedd wedi derbyn unrhyw gais. 

Penderfyniad: Gadael y sedd yn wag am y tro. 

 

6 Sefyllfa Claddu Mynwent Eglwys y Plwyf. 
 Yn dilyn trafodaeth gyda Parch Emlyn William, nodwyd pryder nad oedd 

llawer o lefydd claddu ar ôl ym Mhynwent yr Eglwys. 

 Penderfyniad: Y Clerc i wneud ymholiadau gyda’r Cyngor Sir am dîr a, 

hefyd, y Cynghorwyr i wneud ymholidau tebyg yn lleol a thrafod yn 

bellach yn y cyfarfod nesaf.   
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7 Derbyn & Cymeradwyo Taliadau & Derbyniadau y Cyngor.  
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 

(DH/CJ): 

    Taliadau. 

7.1   Cyngor Ysgol Esceifiog – Rhodd s137/LGA1972  £120.00 

7.2   Cylch Meithrin Y Gaerwen – Rhodd s137/LGA1972  £150.00 

7.3   Neuadd Bentref Y Gaerwen – Rhodd s19/LGA1976  £4,500.00 

7.4   Eglwys Y Gaerwen – Rhodd s214/LGA1972   £300.00 

7.5   Ty Gobaith – Rhodd s137/LGA1972    £100.00                                                   

    Derbyniadau – DIM. 

7.6 Nodwyd llythyrau o ddiolch gan pob un o’r mudiadau a dderbyniwyd y 

rhoddion uchod  

8  CYSONI Y FANTOLEN BANC – 28 Chwefror 2021. 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9   Ceisiadau Cynllunio Newydd: 
 

9.1   Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (14) o caniatâd cynllunio rhif 

33C190Q/VAR (Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (03) o ganiatâd 

cynllunio cyf 33C190 (Adolygiad o amodau cynllunio yn unol á Deddf yr 

Amgylchedd 1995) er mwyn cael defnyddio yr hen fynedfa cerbydol 

gwreiddiol i'r safle) er mwyn newid oriau gweithio yn: Chwarel Bwlch 

Gwyn – Rhif Cais: VAR/2020/67. 

   SYLWADAU:  

  . Nid oedd unrhyw sylwadau ynghylch amrywio amod (03) o dan 

gynllunio cyfeirnod caniatâd 33C190.  

  . AMOD (14) - bod yn gyson ac er lles gorau'r amwynder lleol a'r rhai 

gerllaw preswylwyr, i osod amser cychwyn o 7:00am ac amser cau o'r naill 

18:00yh neu 19:00yh (Dydd Llun i Ddydd Gwener), 7:00am i 13:00pm 

(Dydd Sadwrn) a  DIM AGOR ar Ddydd Sul na Gwyliau Cyhoeddus o 

dan y cyfeirnod caniatâd cynllunio  

   33C190Q/VAR. 
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CYSONI BANC. 2020 / 2021 

CYNGOR CYMDEITHAS LLANFIHANGELESCEIFIOG   

Gweddill 1 Chwefror 2021  £                           12,577.61  

DERBYNIADAU  £                            NIL           

Llai TALIADAU -£                           5,170.00             

Llog Banc  £                             NIL 

GWEDDILL 28 Chwefror 2021.  £                           7,407.61  

    

BALANS CYFRIFON BANC 2020 / 2021 

Cyfrif Cyfredol  £                           1,317.67  

Cyfrif Cadw  £                           6,089.94  

Llai Siec Heb Cyflwyno  -£                             0  

CYFANSWM  £                          7,407.61  



9.2   Cais Llawn – Ail-Ddatblygu’r maes carafanau presennol i letya carafanau 

sefydlog ac ymestyn y safle i gynnwys carafanau symudol, ynghyd â 

chodi bloc toiledau/cawodydd llawn yn:                                                                

Maes Carafan Mornest, Pentre Berw – Rhif Cais: FPL/2021/16 

    

   SYLWADAU:  

  .            Bod Cynllun Goleuo yn cael ei gynnig fel amod cyn cychwyn er mwyn  

                   cael gwared ar unrhyw bryderon ynghylch llygredd golau. 

 

  . Gan y bydd newid enfawr yn rhagolygon y dirwedd, bod cynllun plannu 

coed/gwrychoedd yn cael ei gynnig a'i gynnwys fel mecanwaith sgrinio 

fel amod cyn cychwyn i gael gwared ar unrhyw bryderon ynghylch 

effaith weledol er budd gorau'r amwynder a'r trigolion hynny sy'n byw 

mewn eiddo cyfagos. Awgrymu hefyd y dylid monitro hyn yn ofalus er 

mwyn sicrhau y glynir wrtho. 

 

   . Mae pryderon cryf y bydd y datblygiad arfaethedig hefyd yn niweidiol i'r 

amwynder lleol oherwydd mwy o weithgarwch ac aflonyddwch. 

 

  . Os caiff ei gymeradwyo, gosod amodau pellach i sicrhau y bydd y safle'n 

dangos bod ganddo gyfleuster gwastraff ac ailgylchu ac i sicrhau y 

byddant eu defnyddio i osgoi unrhyw bryderon ynghylch llygredd lleol. 

 

  . Mae awgrymu a chynnwys y llwybr arfaethedig i'r safle drwy Gyffordd 6 

yr A55 yn y pecyn cais yn gamarweiniol. Gyda chyfleusterau SatNav, 

mae'r carafannau teithiol yn fwyaf tebygol o deithio ar hyd yr A5 drwy 

bentref Gaerwen, gan ychwanegu at y problemau parcio presennol a'r 

pryderon y bydd maint y traffig yn dyblu gan achosi straen pellach ar y 

rhwydwaith y ffordd. 

 

  . Oherwydd y llif ychwanegol o ddefnydd o safleoedd, awgrymwyd y dylid 

ystyried ehangu'r mynediad presennol er mwyn cael gwared ar unrhyw 

bryderon ynghylch diogelwch a thagfeydd traffig. 

 

  . Bloc Toiledau / Cawodydd Newydd – codwyd cwestiynau ynghylch ble y 

bydd hwn wedi'i leoli neu a fydd y cyfleuster presennol yn cael ei 

ddefnyddio? Os felly, a fydd unrhyw welliant ychwanegol? Oherwydd yr 

ansicrwydd sy'n gysylltiedig â'r rheoliadau COVID19 presennol, nodwyd 

mai dim ond 1 Drws Gwrywaidd ac 1 Drws Menywod sydd i'r cyfleuster, 

felly, ystyrir bod y cyfleusterau'n anaddas. Nodwyd hefyd nad oedd 

darpariaeth ar gyfer cyfleusterau i'r anabl wedi ei amlinelli yn y cais 

arfaethedig. 
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  . Os yw'r adran i fod yn gwbl fodlon bod gan y cynigion system ddraenio 

gynaliadwy, i gynnwys hyn fel amod cyn cychwyn er mwyn cael gwared 

ar unrhyw bryderon, straen ac effaith y gallai neu y bydd yn ei chael ar y 

system ddraenio bresennol o ystyried hanes diweddar llifogydd yn yr 

ardal a sicrhau y bydd cyfleusterau ar y safle i ddelio ag unrhyw wastraff 

toiled cemegol. 

 

9.3    Cais Llawn Addasu & Ehangu yn: Frondirion, Ffordd Caergybi, Gaerwen. 

    Rhif Cais: HHP/2021/58 – DIM SYLWADAU. 

 

 

10    Penderfyniadau Adran Cynllunio. 
 

10.1  Cais Cynllunio - Hen Lladd-dy, Welsh Country Foods Ltd, Lon Groes, 

Gaerwen – Rhif Cais: FPL/2020/153 – CANIATÂD. 

 

 

11  Materion Chwarel Bwlch Gwyn. 
  Nodwyd a penderfynwyd ar y gwybodaeth canlynol: 

 

11.1  Nodwyd trefniant cyfarfod ar y cyd gyda Rhanddeiliaid ar y 23/3/2021. 

 

11.2 Rhannwyd ac fe nodwyd ebost yn amlinellu pryderon Mr Rhys Davies a 

oedd yn byw ar y lon i’r chwarel. 

 

11.3 Dywedodd Cynghorydd Derek Hughes fod ganddo pryder ar hyd Lon 

Graig yn arwain at y chwarel o’r pentref. 

 PENDERFYNIAD: Anfon llythyr a tystiolaeth at Adran Briffyrdd CSYM.

  

12  Materion Parc Gwyddoniaeth Gaerwen (M-Sparc). 
Yn dilyn cyfarfod cafwyd gyda Pryderi ap Rhisiart, nodwyd a              

penderfynwyd ar y gwybodaeth canlynol: 

 

12.1 Nodwyd nad oedd Adran 106 (£10k) o’r cais cynllunio gwreiddiol i godi’r 

adeilad heb ei weithredu a penderfynnu y dylai Swyddog a Pennaeth 

Adran Cynllunio CSYM cysylltu gyda’r asiant er mwyn ei ail-drafod gan 

nad oedd yno yn barod dim pellach yn addas. 

 

12.2 Penderfynnu y dylai trafod ac ystyried creu llwybr newydd ar derfyn y 

Parc gyda’r perchnogion. 
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13  Cau Ffordd Dros Dro - Lon Stesion, Gaerwen. 
   Nodwyd Gorchymyn y Cyngor Sir y bydd y ffordd ar gau rhwng yr 8fed & 

12fed o Fawrth 2021 ar gyfer galluogi codi eiddew trwchus a llystyfiant 

o’r adeiladwaith a thrin y gwreiddiau rhag atal aildyfiant. 

 

14   Dosbarthwyr Bagiau Baw Ci 
   Cadarnhaodd y Clerc fod gwaith ar gyfer gosod 4 peiriant dosbarthu ci o 

amgylch Gaerwen & Pentre Berw wedi ei wneud a gofyn i’r Cynghorwyr 

ymgymeryd y cyfrifoldeb a sicrhau fod y dosbarthwyr yn llawn. 

 

15    Clo Giat Ffynnon Boston 
Dywedodd y Clerc nad oedd wedi derbyn ymateb oddiwrth Mrs Hazel 

Owen, perchennog y tir cyfagos y Ffynnon.  

PENDERFYNIAD: Gofyn i’r Clerc gysylltu gyda CSYM unwaith eto ac 

gan nad yw’r tir dan sylw heb ei gofrestru, cychwyn camau priodol I greu 

a hawlio tramwy cyhoeddus.  

 

16    Llwybr PenClawdd Mawr. 
    Cafwyd trafodaeth bellach er mwyn darganfod cyflwr presennol y llwybr. 

PENDERFYNIAD: Cynghorydd Ian Owen i gerdded y llwybr ac adrodd yn 

nôl i’r cyfarfod nesaf. 

 

17    Llinellau Melyn Y Gofeb & Lon Felin Ferw. 
    Mynegwyd siom nad oedd gan y Clerc unrhyw datblygiad i‘w hadrodd. 

PENDERFYNIAD: Cysylltu gyda CSYM unwaith eto yn gofyn iddynt 

symud ymlaen gyda’r cais ar frys.   

 

18    Arwydd Cyfyngu Cyflymdra 40 mya – Lon Llangaffo. 
    Mynegwyd siom nad oedd gan y Clerc unrhyw datblygiad i‘w hadrodd. 

PENDERFYNIAD: Cysylltu gyda CSYM unwaith eto yn gofyn iddynt 

symud ymlaen gyda’r cais ar frys.   

 

19    Llinellau Gwyn – Giat Mynedfa Cae Chwarae Mawr. 
    Mynegwyd siom nad oedd gan y Clerc unrhyw datblygiad i‘w hadrodd. 

PENDERFYNIAD: Cysylltu gyda CSYM unwaith eto yn gofyn iddynt 

symud ymlaen gyda’r cais ar frys.   
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20    Gordyfiant Palmant ger Safle Doctor – Stad Bronllys. 
    Derbyniwyd cwyn fod angen torri gordyfiant o gwmpas terfyn y safle. 

    PENDERFYNIAD: Clerc anfon llythyr at y perchnogion. 

 

21    Archwiliad Blynyddol y Caeau Chwarae. 
    Roedd y Clerc wedi dosbarthu a rhannu adroddiad yr archwiliad: 

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

gwmpas y caeau chwarae ac adrodd yn nol i’r cyfarfod nesaf a cynnwys 

unrhyw arwyddion newydd sydd angen yn ei argymellion er mwyn 

ufuddhau y ddeddf newydd 

 

22   Adroddiad y Cynghorwyr Sirol. 
 

22.1  Cynghorwr Sirol Eric Jones yn ganolbwyntio ar disgyblion yr Ynys yn 

mynd yn nôl i’r Ysgol ar ôl cyfnod y clo. 

 

22.2  Cynghorwr Sirol Mr Dafydd Roberts yn ganolbwyntio ar penderfyniad y 

Cyngor Sir i gynyddu Treth y Cyngor o 2.75%. 

 

23       Unrhyw Adroddiad Eraill: 
 

23.1  Ysgol Esceifiog – adroddiad Cynghorydd Mr Ian Owen yn cadarnhau 

amser heriol i’r plant ac athrawon ers blwyddyn ac yn gweithio’n galed yn 

y cefndir.   

 

23.2  Y Ganolfan - adroddiad Cynghorydd Mr Ian Owen yn cadarnhau fod              

Y Ganolfan yn parhau ar gau ac wedi manteisio ar y cyfle i ail-drin 

angenrheidiol yn yr ystafell gefn a’r ystafell mawr 

 

24    Gohebiaeth. 
 Rhannwyd y gwybodaeth canlynol gyda’r aelodau er gwybodaeth yn 

unig: 

 

24.1  Datganiad y Cyngor Sir - Gwasanaeth Tai i adeiladu ar gynnydd rhagorol. 

 

24.2 Datganiad y Cyngor Sir - ‘Byddwn yn gwneud yr hyn sydd orau i Ysgolion 

Môn’, meddai Arweinydd y Cyngor. 

 

24.3 Datganiad y Cyngor Sir - Disgyblion i aros adref wrth i raddfa heintio 

Môn fod yr uchaf yng Nghymru. 
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24.4 Datganiad y Cyngor Sir - Cynllun Bioamrywiaeth newydd er mwyn helpu 

i fynd i’r afael â newid hinsawdd. 

 

24.5 Datganiad y Cyngor Sir - Arweinydd y Cyngor yn cefnogi’r alwad i 

amddiffyn Porthladdoedd Cymru. 

 

24.6  Diweddariad Mesurau Rheoli Traffig ym Mhorthladd Caergybi. 

 

24.7  Ffi Blynyddol ar gyfer casglu gwastraff gardd gwyrdd. 

 

24.8 Ymgynghoriad Sbwriel a Thipio Anghyfreithlon i Gymru – dyddiad cau – 

22 Ebrill 2021. 

 

24.9  Newyddlen Etholiadau. 

 

24.10  Cyrsiau Un Llais Cymru Mis Mawrth 2021. 

 

24.11  February Facebook Phishing campaign. 

 

24.12  Amrhyw Gohebiaeth Diweddaraf Coronafeirws. 

 

 

25    Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 30ain Mawrth 2021.     
 

25.1  Diolchodd y Cadeirydd i pob aelod am fynychu’r cyfarfod. 

   Clowyd y cyfarfod am 8:30yh. 
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