
Clerc/ Clerk:  
Ms. Rhian Wyn Owen,    
Rhoscryman Bach, Llanfairynghornwy, LL65 4LS. 
 

Cyngor Cymuned Bodedern 

Ffôn dydd / Day tel:  (01407) 740 940  
Symudol /mobile: 07802 754 187 

cyngorcymunedbodedern@outlook.com 

Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd  
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Nos Lun, 22 Gorffennaf 2019 

am 7 yr hwyr. 
 

      1. Croeso ac ymddiheuriadau. 

Presennol: J Ferry JF, J Griffith JG, B Hughes BH, E Jones EJ, V Owen VO, OG Roberts OGR, JA  

Roberts JAR Cadeirydd, EAB Thomas EABT, R Owen clerc. Ymddiheuriadau: A Ifan AI, C Jones CJ, L  

Jones LJ. 

 

 

2. Datgan Diddordeb: clerc eitem 4.1, JG, BH eitem 6. 
 

 

 

3. Arwyddo cofnodion cyfarfod: 24 Mehefin 2019 

Derbynwiyd y cofnodion fel rhai cywir. JF yn cynnig, VO yn eilio. 
 

 

4. Materion sy’n codi. 

4.1 Cadarnhawyd fod cyfarfod pellach wedi bod rhwng y cadeirydd, clerc a chwmni H Hughes yn y fyn-

went i drafod y gwaith ymhellach, a cytunodd H Hughes i wneud y gwaith mewn camau i’r cyngor 

gael rhanu’r gost rhwng mwy nac un blwyddyn ariannol. Cytunodd y cyngor i wneud y gwaith fel y 

canlyn: 1. I Drin y twll ar yr ochor chwith. 2. I drin y wal ar yr ochor dde lle mae peryg iddo syrthio i 

mewn. 3. I gwmni H Hughes wneud penderfyniad, yn dilyn asesiad i wneud unai ymhellach i lawr ar y 

chwith, neu y wal bellaf ar yr ochor chwith.  Hefyd, Mon GC wedi cadarnhau nad ydynt yn gallu yn-

drin ar gor dyfiant, a’r clerc wedi derbyn un dyfnbris gan D Roberts o £4170.00 i wneud y gwaith. 

Cytunwyd na fyddai modd cyfiawnhau y gwariant ar hyn o bryd, a’r clerc i wneud ymholiadau pellach 

yn y cyfamser. Ymhellach, cytunwyd i’r clerc drefnu cael trin un o’r feinciau sydd wedi torri, cyn 

belled a bod yn gost ddim mwy na £60.  

4.2 Cadarnhaodd cwmni W Evans y gallent roi amcangyfrif o bris trin y gysgodfan yn dilyn ymweliad un-

waith byddent yn yr ardal. 

4.3 Cyfoeth Naturiol Cymru yn cadarnhau nad ydynt yn gallu rhoi cyfraniad ariannol tuag at biniau baw 

ci. Y clerc i weld sut i ddod yn gymwys i dderbyn cymorth.  

4.4 Y clerc wedi cysylltu a pherchennog newydd y Crown ynglyn a’r gor dyfiant unwaith eto.  

4.5 EABT yn cadarnhau bydd caniatad i ddefnyddio’r Capel tra mae’r ganolfan yn cael ei 

thrin, gyda cyfraniad gan y cyngor am gostau trydan/gwres y capel. 
 

         

 

        

 



 

5. Derbyn adroddiadau ynglyn a’r maes chwarae gan cynrychiolydd Ffrindiau Bodedern. 

5.1 Roedd cadarnhad wedi ei dderbyn nad oedd angen trin y coed yn offer y maes chwarae gan eu bod wedi 

cael eu trin ar adeg eu adeiladu.  

5.2 Codwyd yr angen i gael eglurhad pendant o gyfrifoldebau Ffrindiau Bodedern a’r Cyngor, a sut mae’r 

cyfrifoldebau yna wedi eu rhanu. Cytunwyd fod y cyngor yn gyfrifol am ysiwriant i’r maes chwarae a’r 

offer,  ac am dorri’r glaswellt. Roedd y cyngor o’r farn y dylai Ffrindiau Bodedern fod yn gyfrifol am drin 

yr offer pan fyddai’r angen yn codi. 

5.3 Nodwyd yr angen am arwydd “Plant yn Chwarae” wrth y maes chwarae. Y clerc wedi gwneud cais i 

CSYM yn flaenorol, ond i wneud y cais eto, yn cynnwys arwydd yn Bron y Graig.  

 

6. Deddf Cynllunio a Gwlad a Thref: I dderbyn unrhyw sylwadau ar geisiadau cynllunio a yrrwyd eisioes. 

6.1 Tir Tre Angharad, Bodedern. 

      Gadawodd BH ac EABT y cyfarfod tra roedd trafodaeth ynglyn a’r datblygiad. Gwnaethwyd y sylwadau 

canlynol. Y cyngor ddim yn gwrthwynebu’r cais, ond eisiau tynnu sylw at dri pwynt. 1. Sicrhau fod y 

sytem carffosiaeth yn ddigonnol. 2. Yr Adran Briffyrdd yn edrych ar yr effaith ar drafnidiaeth a 3. Yr an-

gen i ganran fod yn dai fforddiadwy.   

6.2 Ty Hen, Llanynghenedl. 

Roedd yn aneglur os i’r cyngor yma y dylai’r cais wedi dod, ond serch hyn nid oedd unrhyw sylwadau. 

6.3 13 Maes Edeyrn, Bodedern. 

Dim sylwadau.  

 

7. Gohebiaeth i’w adolygu. 

7.1 Trafodwyd holiadur effaith ail gartrefi ar gymunedau gwledig.  
 
 

        8. Taliadau i’w gwneud. 
 SAC   Archwiliad Cyfrifon 17-18 £329.40 Rhif siec: 200080 

 Mon Grass Cutting MGC3057/91   £500.00 Rhif seic: 200081 

 Mr Alun Foulkes Archwiliad Mewnol 18-19 £75.00  Rhif siec: 200082 
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9.Eitemau a ddaeth i sylw’r cyngor gan y cynghorwyr. 

9.1 Crac mawr wedi ymddangos yn wal y Crown sydd yn rhedeg gyda’r lon. Y clerc i gyslltu gyda’r perchennog, a 

JG am hysbysu Adran Priffyrdd er mwyn sicrhau diogelwch cerddwyr a gyrrwyr ceir. 

9.2 Hysbyswyd y cyngor gan JG fod holiadur ar lein ynglyn a pholisi gosod tai cygor CSYM. 

9.3 Nodwyd fod arwydd Bodedern ar lon gefn pasio Tyn Graig yn gwaethygu ac angen sylw. Y clerc i gysylltu a 

CSYM. 

 

 

10. Dyddiad cyfarfod nesaf. 

Cadarnhawyd bydd cyfarfod nesaf 23 Medi 2019.  
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