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

gynhadledd fideo, Nos FAWRTH, 30ain MAWRTH 2021. 
 

COFNOD: 

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

Mrs Ffion Bullock, Mrs Barbara McKeaveney, Mrs Carol McGregor,  

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  YMDDIHEURIADAU absenoldeb wedi ei derbyn gan: 

  Cynghorydd Mr Ian Owen. 

   

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

 

4.  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 – 2ail Fawrth 2021 - cynnig gan (DH) ac eiliwyd gan (CJ) 

fod y cofnodion yn rhai cywir. 

 

5 Sefyllfa Claddu Mynwent Eglwys y Plwyf. 
 Dywedodd Cynghorydd Derek Hughes ei fod wedi sgwrsio gyda 

perchnogion cae dros lon tu cefn yr Eglwys ac roedd y Clerc wedi gwneud 

ymholiadau gyda’r Cyngor Sir am dîr. 

PENDERFYNIAD: Disgwyl am ymateb cyn trafod yn bellach.   
 

6 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/EPW): 

6.1    Taliadau: 

6.1.1   Mr J A Foulkes – Cyflog (4ydd Chwarter 2020/21)  £772.80 

6.1.2   HMRC – PAYE       £193.20 

6.2    Derbyniadau – DIM. 

 

6.3 Cytunwyd talu aelodaeth Un Llais Cymru eto eleni (£271.00).  
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7  Cysoni y Fantolen Banc - 31 Mawrth 2021. 

 
  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8   Adolygu & Gosod Cytundeb Newydd y Clerc. 
   Yn dilyn penderfyniad y Cyngor yn Mis Ionawr 2021 yn adolygu’r cyflog, 

roedd y Clerc wedi llunio cytundeb newydd ar rhan y Cyngor ac wedi 

dosbarthu copi i pob un ohonynt. 

   PENDERFYNIAD: Cynnig (DH) ac eilio (EPW) fod y Cyngor yn derbyn y 

cytundeb ac fe basiwyd yn unfrydol. 

 

9   Adolygu & Derbyn Rheolau Cyllidol Newydd y Cyngor. 
   Yn dilyn penderfyniad y Cyngor yn Mis Ionawr 2021 i adolygu’r rheolau, 

roedd y Clerc wedi llunio dogfen newydd ar rhan y Cyngor ac wedi 

dosbarthu copi i pob un ohonynt. 

   PENDERFYNIAD: Cynnig (EPW) ac eilio (DH) fod y Cyngor yn derbyn y 

dogfen ac fe basiwyd yn unfrydol. 

 

10   Adolygu & Derbyn Asesiad Risg Newydd y Cyngor. 
   Yn dilyn penderfyniad y Cyngor yn Mis Ionawr 2021 i adolygu’r asesiad 

risg, roedd y Clerc wedi llunio dogfen newydd ar rhan y Cyngor ac wedi 

dosbarthu copi i pob un ohonynt. 

   PENDERFYNIAD: Cynnig (EPW) ac eilio (RR) fod y Cyngor yn derbyn y 

dogfen ac fe basiwyd yn unfrydol. 
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CYSONI BANC. 2020 / 2021 

CYNGOR CYMDEITHAS LLANFIHANGELESCEIFIOG   

Gweddill 1 Mawrth 2021  £                           7,407.61  

DERBYNIADAU  £                            NIL           

Llai TALIADAU -£                              966.00             

Llog Banc  £                             NIL 

GWEDDILL 31 Mawrth 2021.  £                           6,441.61  

    

BALANS CYFRIFON BANC 2020 / 2021 

Cyfrif Cyfredol  £                              501.67  

Cyfrif Cadw  £                           6,089.94  

Llai Siec Heb Cyflwyno  -£                              150.00  

CYFANSWM  £                          6,441.61  



11   Ceisiadau Cynllunio Newydd: 
 

11.1  Cais dan Adran 73 i ddiwygio amod 14 o ganiatâd cynllunio 

33C190Q/VAR i reoli amseroedd gweithredu’r safle fel a ganlyn: Oni 

chytunir yn wahanol gyda'r Awdurdod Cynllunio Mwynau bydd rhaid i'r 

gweithgareddau (i) Chwarelu a phrosesu (ii) Gweithgareddau Cynhyrchu 

Concrid a Asphalt (iii) Gwaith Cynnal a Chadw dyddiol (iv) Cludo Cerrig 

Sychion gydymffurfio gyda'r oriau gweithredu canlynnol:- 07:00 awr hyd 

19:00 awr Llun – Gwener 07:00 awr hyd 13:00 awr Sadwrn Dim 

gweithgareddau ar y Sul ac ar Wyliau Cyhoeddus yn: 

   Chwarel Bwlch Gwyn – Rhif Cais: VAR/2020/67. 

   SYLWADAU: 

   Wedi trafod y cymhwyso a datblygu arfaethedig yn fanylach, ac, 

ymhellach i dderbyn sylwadau a thystiolaeth ffotograffig gan breswylwyr 

sy'n byw yn agos at y Chwarel, roedd aelodau wedi penderfynnu 

gyflwyno'r arsylwadau canlynol: 

.   Gan gyfeirio at lythyr dyddiedig 24 Chwefror 2021, hoffai DIWYGIO  

cynigion anfonwyd yn yr ymateb blaenorol - i fod yn gyson ac er lles  

   pennaf yr amwynder lleol a'r trigolion cyfagos hynny, i osod amser agor a 

dechrau llym o 7:00am ac amser cau o 17:00pm (Dydd Llun i Ddydd 

Gwener), 8:00am i 13:00pm (dydd Sadwrn) a DIM AGOR ar Dydd Sul neu 

Wyliau Cyhoeddus AT BOB DIBEN o ran amrywio amod (14) o dan 

ganiatâd cynllunio sydd â'r cyfeirnod 33C190Q/VAR. 

 

12    Penderfyniadau Adran Cynllunio. 
12.1  Cais Llawn - Dymchwel un annedd, codi 12 annedd tai marchnad a 4 

annedd fforddiadwy, addasiadau i’r fynedfa bresennol ar gyfer cerbydau, 

adeiladu ffordd newydd ar y safle ynghyd â thirlunio meddal a chaled ar 

dir yn:                                                                                                         

Tyddyn Rhydd, Ffordd Caergybi, Gaerwen – FPL/2020/87 – CANIATÂD. 

 

12.2  Cais Llawn Creu Teras gyda Grisiau Allanol yn:  

   1 Swn yr Engan, Gaerwen – HHP/2021/1 – GWRTHODWYD.  

 

12.3  Cais dan Adran 73 i ddiwygio amod 14 o ganiatâd cynllunio 

33C190Q/VAR i reoli amseroedd gweithredu’r safle fel a ganlyn: Oni 

chytunir yn wahanol gyda'r Awdurdod Cynllunio Mwynau bydd rhaid i'r 

gweithgareddau (i) Chwarelu a phrosesu (ii) Gweithgareddau Cynhyrchu 

Concrid a Asphalt (iii) Gwaith Cynnal a Chadw dyddiol (iv) Cludo Cerrig 

Sychion gydymffurfio gyda'r oriau gweithredu canlynnol:- 07:00 awr hyd 

19:00 awr Llun – Gwener 07:00 awr hyd 13:00 awr Sadwrn Dim 

gweithgareddau ar y Sul ac ar Wyliau Cyhoeddus yn: 

   Chwarel Bwlch Gwyn – Rhif Cais: VAR/2020/67 – CANIATÂD. 
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13  Adroddiad Materion Chwarel Bwlch Gwyn. 
Cafwyd adroddiad oddiwrth Cynghorwyr Mr Derek Hughes,                   

Mr Cynrig Jones a’r Clerc yn dilyn cyfarfod ar y cyd gyda Rhanddeiliaid 

ar y 23/3/2021: 

Trafodwyd sawl mater gyda swyddogion y chwarel ac estynnwyd    

gwahoddiad i bob cynghorydd cymuned ymweld â'r safle. Roedd bwriad i 

symud y bont bwyso i fynedfa'r chwarel a gosod cyfleuster golchi                  

cerbydau a sicrhau gorchudd priodol a gwell ar y cerbydau i atal llwch 

rhag dianc ar ôl derbyn cwynion diweddar. Yn gyffredinol, ymrwymodd 

perchnogion y chwareli i wella gwarchodaeth a rheolaeth gyffredinol y 

safle. Yn olaf, roedd pryderon bod Lon Ceint yn dangos arwyddion o 

ddirywiad pellach a byddai'r mater hwn yn cael ei ddwyn i sylw Adran 

Briffyrdd y Cyngor Sir. Fodd bynnag, tynnwyd sylw at y ffaith nad oedd 

amserlen bendant wedi'i chlustnodi i wneud y gwaith hwn. 

 

14   Dosbarthwyr Bagiau Baw Ci 
   Adroddiad & Cadarnhad fod trigolion lleol wedi dechrau defnyddio’r 

dosbarthwyr ac ystyried gosod rhai eraill petai angen. 

 

15    Clo Giât & Safle Ffynnon Boston 
15.1  Dywedodd y Clerc ei fod wedi siarad gyda swyddogion y Cyngor Sir ac ei 

bod wedi mynd i’r safle a torri’r clo oedd ar y giát. Roedd hefyd wedi 

derbyn dogfennau perthnasol oedd angen llenwi er mwyn dechrau y 

broses o ddynodi a cofrestru y mynedfa lawr i’r ffynnon fel tramwy 

cyhoeddus ac wedi anfon copi ohonynt i Cynghorydd Mr Ian Owen,       

Mr Cynrig Jones, Mr Derek Hughes a Mr John Pritchard.  

15.2  Dywedodd Cynghorydd Mr Ian Owen ei fod wedi ymweld a’r safle gyda 

Cynghorydd Mr Cynrig Jones a’r Contractwr, Mr Huw Frazer Owen ar 

gyfer ffensio o gwmpas y safle ac wedi derbyn dyfnbris o gwmpas £1,400. 

Hefyd, adroddwyd fod coeden wedi disgyn ar draws yr afon ac fod angen 

torri eraill. 

PENDERFYNIAD: Cwblhau’r ffurfleni mewn amser ac ymestyn 

gwahoddiad i Mr Arwel Evans, Swyddog Tramwy Cyhoeddus y Cyngor Sir 

i’r cyfarfod nesaf. 

 

16    Llwybr PenClawdd Mawr. 
Cafwyd adroddiad a phryderon pellach oddiwrth Cynghorydd Mr Cynrig 

Jones ynghylch a cyflwr presennol y llwybr. 

PENDERFYNIAD: Ymestyn gwahoddiad i Mr Arwel Evans, Swyddog 

Tramwy Cyhoeddus y Cyngor Sir i’r cyfarfod nesaf er mwyn adrodd 

pryderon iddo. 
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17    Llwybr Parc Gwyddoniaeth 
Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi anfon llythyr at 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. Cadarnhaodd 

hefyd fod y Cynghorydd Sir Dafydd Roberts wedi gwneud cais tebyg ac i 

gynnwys ei greu fel rhan newydd o Gytundeb Adran 106. Derbyniwyd 

ymateb ffafriol yn amodol ar wiriadau diogelwch a phroses briodol y 

Cyngor Sir wrth greu hawl tramwy cyhoeddus newydd. 

PENDERFYNIAD: Ychwanegu y cais wrth ymestyn gwahoddiad i Mr 

Arwel Evans, Swyddog Tramwy Cyhoeddus y Cyngor Sir i’r cyfarfod 

nesaf. 

 

18    Llinellau Melyn Y Gofeb & Lon Felin Ferw. 
    Nid 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    Arwydd Cyfyngu Cyflymdra 40 mya – Lon Llangaffo. 
    Nid 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.   

 

20    Gordyfiant Palmant ger Safle Doctor – Stad Bronllys. 
    Nodwyd fod gwaith torri’r gordyfiant wedi ei wneud. 

 

21    Ymddiriedolaeth Elusennol Y Gofeb 
Nodwyd fod angen diweddaru'r Comisiwn Elusennau gyda manylion 

perthnasol yr Ymddiriedolwyr presennol. 

PENDERFYNIAD: Cynghorwyr i ebostio’r Clerc.   

 

22    Archwiliad Blynyddol y Caeau Chwarae. 
22.1  Dywedodd Cynghorwr Mr Cynrig Jones nad oedd wedi cael cyfle i fynd ar 

afael materion oedd wedi ei gynnwys yn yr adroddiad ond y bydd ynte a 

Cynghorwraig Mrs Ffion Bullock wedi gwneud hynny erbyn y cyfarfod 

nesaf. 

22.2   Nodwyd bod yr offer diheintio wedi'i ddifrodi a'i ddinistrio eto. 

PENDERFYNIAD: Tynnu’r offer cyn gynted â phosibl ac iddynt beidio â 

chael eu disodli. penderfynwyd hefyd trefnu rota at ddibenion arolygu 

wythnosol yn unol â'r polisi asesu risg newydd. 
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23    Tipio Anghyfreithlon 
Roedd tipio anghyfreithlon yn parhau i fod yn bryder yn y pentref ac ar 

hyd Lon Myfyrian ger Bont yr Hen Rheilffordd. Roedd y Clerc eisoes wedi 

cysylltu â Network Rail i dynnu eu sylw at hyn. Er nad oedd yn 

flaenoriaeth ganddynt, byddant yn mynd i'r afael â'r mater cyn gynted â 

phosibl.  

PENDERFYNWYD: Monitro'r sefyllfa a diweddaru’r Clerc.  

 

24    Gohebiaeth. 
 Roedd y Clerc eisoes wedi rhannu y gwybodaeth canlynol gyda’r aelodau. 

Nodwyd y caiff y Cyngor parhau gyda cyfarfodydd Zoom ar ôl 1/5/2021 

yn unol a’r Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 newydd. 

Nodwyd hefyd y dylai pob Cynghorydd ystyried mynychu Cyrsiau Un 

Llais Cymru er mwyn i'w hadnewyddu ar eu rhwymedigaethau fel 

Cynghorwyr Cymuned 

 

24.1 Crynodeb o brif ddarpariaethau Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 

(Cymru) 2021 ar gyfer y Sector Cynghorau Cymuned a Thref 

 

24.2 Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) – cychwyn, rhoi ar waith 

a chanllawiau 

 

24.3  Datganiad - Cyngor Llawn yn cefnogi “Cyllideb ar gyfer adfer”  

 

24.4  Ymgynghoriad - Canllawiau drafft newydd Cod Ymddygiad. 

 

24.5 Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth 

Ariannol – Chwefror 2021. 

 

24.6   CYBER SECURITY GUIDE 

 

24.7   Cyrsiau Un Llais Cymru 

 

 

25    Dyddiad y Cyfarfod Nesaf – 27ain Ebrill 2021.     
 

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

   Clowyd y cyfarfod am 8:35yh. 
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