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Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd  

yng Nghanolfan Bro’r Ysgol, Bodedern,  

Nos Lun, 27 Ionawr 2020 

am 7 yr hwyr. 
 

      1. Croeso ac ymddiheuriadau. 

Presennol: J Ferry JF, J Griffith JG, B Hughes BH, L Jones LJ, Dr E Jones EJ, V Owen VO, OG Roberts  

OGR, JA Roberts cadeirydd, EAB Thomas EABT, RW Owen clerc. 

Ymddiheuriadau:  AI, CJ.  

 
 

2. Datgan Diddordeb: JG eitem 6. 
 
 

3. Arwyddo cofnodion Tachwedd 2019.  

Derbynwiyd y cofnodion fel rhai cywir. LJ yn cynnig, EABT yn eilio. 
 

4. Materion sy’n codi. 

4.1 Yn dilyn ymweliad Dylan Owen sydd wedi trefnu seswin gwybodaeth yn y neuadd ynglyn a datblygu  

tai newydd, mynegwyd bryder na fydd y sesiwn yn mynd ymlaen ddigon hir i’r rhai sy’n gweithio. Y clerc i  

gysylltu i weld os oes modd ymestyn y sesiwn 1/2 awr arall. 

 

5. Gosod Praespet 2020-2021. 

Oherwydd y gwariant sylweddol sydd ei angen ar waliau’r fynwent, cytunwyd i osod y praesept yn  

£14,000. (Pedair mil ar ddeg.) 

 

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

        Meddygfa Bodedern– cais llawn am estynniad. 

        Dim gwrthwynebiad, ond y clerc i fynegi pryder ynglyn a’r cynydd mewn cerbydau fydd angen lle parcio,       

         a’r pwysau y bydd y cynnydd yma yn roi ar ardal sy’n dioddef yn sylweddol gyda problemau parcio. 

 

       7. Gohebiaeth. 

       Dim i’w adolygu.  

 

 

        

 

 

 

 



 

8. Taliadau i’w gwneud– Cytunwyd i wneud y taliadau canlynol. (Yn unol a Rheol 12 o’r Rheolau Sefydlog) 
 

Cyngor Tref Caergybi Cyf: Torri gwair £1576.45 Rhif siec 200089 

HR Hughes  Cyf: Trin Waliau £4521.00 Rhif siec: 200090 

 
 

9. Eitemau a ddaeth i sylw’r Cyngor gan y Cynghorwyr. 

9.1 VO wedi derbyn gwybodaeth gan gyngor arall fod gofynnion ar y cyngor i roi arwydd yn y maes chwarae i 
ddweud pwy sy’n gyfrifol. Y clerc i wneud ymholiadau. 

9.2 JF yn gofyn os bydd y mesurau arafu traffic (speed bumps) yn cael eu rhoi yn ol yn Bron y Graig yn dilyn 
ail wynebu y lon. Y clerc i wneud ymholiadau, ac hefyd i drafod gyda CSYM postyn sydd yn agos iawn i’r lon 

ar lon Dalar ac y gallai fod yn beryglus i gerbydau, ac y dymuniad i ostwng y cyflymder ar y lon i 40, ac i 20 

wrth yr ysgol ac Bron y Graig.  

9.3 Cytunwyd i’r clerc gysylltu a HR Hughes i barhau gyda gweddill y gwaith ar waliau’r fynwent.  

9.4 Y fainc yn y fynwent heb gael sylw. Y clerc i ail gysylltu a’r contractwyr. 

9.5 Y clerc i gysylltu a Mon Grass Cutting i gadarnhau’r angen i dorri’r gwrychyn yn y fynwent yn y gwanwyn. 

9.6 Nodwyd fod y broblem dwr ar lon Dalar yn gwaethygu. Y clerc i bwysleisio i’r cyngor yr angen i’w ddatrys, 

yn enwedig wrth gysidro’r holl drafnidiaeth yn cynnwys bysiau ysgol sy’n ei defnyddio. 

9.7 Y cadeirydd yn codi’r mater o CSYM yn rhoi menthyg arian i gynghorau eraill, tra mae torriadau sylwed-

dol y cael eu gwneud i wasnaethau y cyngor. JG yn egluro fod yr arian wedi ei glustnodi ar gyfer gwasanaethau 

arbennig, ond cyn iddo cael ei wario mae’n cael ei fenthyg dros dro, gyda llog uwch na’r banc. JG hefyd yn 
nodi fod ymgynghoriad cyllideb ar wefan CSYM, ac dylai’r cynghorwyr fanteisio ar y cyfle i gyflwyno sylwadau 

i CSYM.  

9.8 Nodywd fod sedd wag yn parhau yn y cyngor. Y cynghorwyr i gyflwyno enwau a gallai fod a diddordeb 

mis nesaf.  
 

 

 

10.Dyddiad cyfarfod nesaf. 

24 Chwefror 2020.  
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