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Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd  

ar lein drwy Zoom Nos Lun, 23 Tachwedd 2020 am 7 yr hwyr. 
 

      

 1. Croeso ac ymddiheuriadau. 

Presennol: J Ferry JF, B Hughes BH, K Huws KH, L Jones, LJ, C Jones CJ, E Jones EJ, OG Roberts  

OGR, JA Roberts cadeirydd, RW Owen clerc. Ymddiheuriadau:  BE, AI, VO, EABT.  
 

 
 

2. Datgan Diddordeb: KH Ynglyn ac eitem 5 (dim cesiadau). 
 
 

3. Arwyddo cofnodion Hydref 2020  

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

4. Materion sy’n codi. 

4.1 Derbyniwyd gadarnhad gan CSYM y byddai’r polyn oedd wedi ei dynnu ar lon Dalar yn cael ei ail 

osod mewn man priodol. Y clerc i wneud ymholiad ynglyn a’r gost. 

4.2 Gwaith atgywierio wedi ail gychwy ar wal y fynwent on y tywydd gwlyb yn amharu ar y gwaith.  

 

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

Dim ceisiadau. 

 

6. Gohebiaeth i’w adolygu. 

6.1 LLythyr gan CSYM yn gwahodd enwebiadau o unigolion/gwplau i dderbyn anrheg fydd yn gwario y 

Nadolig eu hunan—enwau i’w cyflwyno i’r clerc. 

6.2 E-bost gan yr Heddlu gyda gwybodaeth ynglyn a sgam sydd yn targedu pobol bregus. 

 

7. Elusen David Williams. 

Oherwydd y sefyllfa gyda’r pandemig, cytunwyd i ohurio dosbarthu’r arian, ac caiff y sefyllfa  

ei arolygu yn y flwyddyn newydd. 

 

 

  

 

        

 

 

 

 

 



 

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

8.1 Mon Grass Cutting Cyf:3482 £500  Rhif siec: 200099 

 
 

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

9.1 JF wedi derbyn cwynion fod y “speed bumps” yn Bron y Graig ddim wedi cael eu ail osod yn dilyn ail 

wynebu’r lon. KH am drafod drafod gyda CSYM.  

9.2 JF wed derbyn cwynion nad oes arwydd yn Bron y Graig, ac fod post/parseli yn cael eu gyrru i’r cyfeiri-
adau anghywir oherwydd diffyg arwydd. Nodwyd fod hyn yn creu problemau sylweddol gyda pobol yn gorfod 

danfon post/parseli maent wedi dderbyn mewn camgymeriad i’r cyfeiriadau cywir, ac wrth ystyried yr angen i 

gymysgu cyn lleied â phosib oherwydd y pandemig bydd angen trefnu arwydd cyn gynted ac bo modd. KH 

am drafod gyda CSYM.  

9.3 CJ yn mynegi pryder ynglyn a sefyllfa parcio dros ffordd i fynediad Maes Edeyrn. Mae’r broblem wedi ei 
thrafod yn y gorffennol, ond heb ganlyniad boddhaol. Yn dilyn tarfodaeth ynglyn a’r manteision ac anfan-

teision o gael llinellau dwbwl melyn, cytunwyd i KH roi cais i mewn i CSYM. 

 

10. Dyddiad cyfarfod nesaf. 

25 Ionawr 2021. 
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