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Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd  

ar lein drwy Zoom Nos Lun, 26 Hydref 2020 am 7 yr hwyr. 
 

      1. Croeso ac ymddiheuriadau. 

Presennol: B Elin BE, LM Huws LMH, B Hughes BH, E Jones EJ, 

OG Roberts OGR, JA Roberts  

cadeirydd, RW Owen clerc.    Ymddiheuriadau:  JF, AI, CJ, LJ, VO, 

EABT. 
 

 

 

2. Datgan Diddordeb: BE eitem 5.1 
 

 

3. Arwyddo cofnodion Medi 2020  

Derbynwiyd y cofnodion fel rhai cywir. OGR yn cynnig, BH yn eilio. 
 

4. Materion sy’n codi. 

4.1 CSYM yn ymchwilio os oes modd ail leoli’r polyn mewn man arall 

ar Lon Dalar.   

4.2 CSYM wedi bod i edrych ar y gwrychynod oedd wedi eu torri ar 

Lon Dalar ac wedi eu gadael ar y               palmant– y gwynt wedi eu 

clirio erbyn iddynt ddod i edrych.  

4.3 CSYM yn ymateb i’r cwnynion ynglyn a’r difrod i finiau wrth gael 

eu casglu– hoffent fwy o fanylion, dyddiad, cyfeiriad ayyb. Y cyn-

ghorwyr i nodi’r manylion hyn os yn digwydd eto, a’r clerc 

i’w pasio ymlaen i LMH.  
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4.4 Y Cadeirydd wedi siarad gyda’r contractwyr waliau– wedi gwneud 

addewid i ddechrau ddiwedd yr wythnos neu cychwyn wythnos 

nesaf.  

4.5 Cylch Meithrin wedi gofyn i’w cais am gymorth ariannol gael ei 

neilltuo dros dro.  

4.6 Nigel Williams wedi gofyn am gontract ar bapur i dorri’r parc– y 

clerc wedi egluro nad yw’r cyngor yn gallu cyhoeddi contract, ac y 

cofnodion fydd yn cael eu defnyddio fel cadarnhad o’r gytundeb. Y 

clerc i gael copi o dystysgrif yswiriant Nigel Williams.   

 

5. Deddf Cynllunio a Gwlad a Thref: I dderbyn unrhyw sylwadau ar 

geisiadau cynllunio.  

5.1 Bryn Du, Bodedern. Dim gwrthwynebiad. 

5.2 Bryn Goleu, Bryngwran. Dim gwrthwynebiad.  

 

6. Gohebiaeth i’w adolygu. 

6.1 CSYM yn hysbysu bwriad i godi ffi o £35 am wasanaeth casglu bi-

niau gwyrdd. Bydd modd cofrestru am y gwasanaeth ar lein o fis 

Rhagfyr, ac ar bapur o mis Ionawr.  
 

 

        

 

 

 

 

 

 

 



 

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

 

7.1 CSYM Rent Cae Chwarae  £65.20 Rhif siec 200 098 

 

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

8.1 OGR yn mynegi pryder am gyflwr Lon Dywyll, ac ei bod yn ymddan-

gos fod y ffosydd wedi eu cau a dwr yn sefyll.  LMH am wneud ymholi-
adau gyda CSYM ond yn ymwybodol nad yw’r math yma o lonydd yn 

cael blaenoriaeth.  

8.2 LMH yn nodi fod y sefyllfa gyda Covid-19 yn heriol iawn i CSYM,  
ond eu bod wedi bod yn llwyddiannus yn cyfynnu achosion o’r feirwys 

mewn llefydd fel y “Two Sisters” yn Llangefni. Y sefyllfa yn parhau yn un 

heriol iawn gyda cwestiynnau ynglyn a sut orau i gael y neges allan i 

drigolion Môn.  

8.3 JAR yn nodi fod gor dyfiant y mieri yn y fynwent ar yr ochor dde an-
gen eu torri. Y clerc i drafod eto gyda Mon GC.  

 

9. Dyddiad cyfarfod nesaf. 

23 Tachwedd 2020 am 7.00 o’r gloch dros Zoom. 
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