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Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd  

ar lein drwy Zoom Nos Lun, 22 Chwefror 2021 am 7 yr hwyr. 
 

      

      1. Croeso ac ymddiheuriadau  

Presennol: L Jones LJ, E Jones EJ, V Owen VO, OG Roberts OGR, JA Roberts Cadeirydd, K Huws KH, 

R Owen clerc. Ymddiheuriadau: J Ferry, B Hughes, A Ifan, B Elin, EAB Thomas.  
 

Croesawyd y cynghorwyr, a myegwyd ddymuniad am wellhad buan a dymuniadau da y cyngor i’r                             

Cynghorwr EAB Thomas yn dilyn cyfnod o salwch. 
 
 

2. Datgan Diddordeb: KH eitem 5.  
 
 

3. Arwyddo cofnodion Ionawr 2021.   

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

4. Materion sy’n codi 

4.1 CSYM yn wedi cadarnhau byddent yn trefnu casglu sbwirel yn y pentref. Y clerc i ychwanegu Lon 

Cymunod/Lon am Cae Gwyn i’r rhestr. 

4.2 CSYM yn cadarnhau bydd gwaith llenwi bylchau/trin lon Llundain/Garden Lane yn cychwyn yn  

fuan (Garden Lane yn cael blaenoriaeth oherwydd ei chyflwr) 

4.3 CSYM yn gwneud arolwg ynglyn ac ail osod twmpathau arafu traffic yn Bron y Graig.  

4.4 Cadarnhau fod y pridd wedi ei glirio yn y fynwent. 

4.5 Lamp ger Bodowyr byth wedi ei ail osod– y clerc i atgoffa CSYM. 

4.6 Gwter dwr sy’n gor lifo ger y fynwent heb ei drin– y clerc i gysylltu eto. 

4.7 Gwaith mesur wal y fynwent wedi cychwyn, ond dim dyddiad pan fydd y gwaith yn cychwyn eto. 

4.8 Rhannu arian elusen David Williams i’w ohurio eto. 

 

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

5.1 Prysan Fawr– cais llawn ar gyfer cadw a chwblhau’r sied amaethyddol ynghyd â gosod ffos gerrig.  

(drwy ebost– dyddiad cau am sylwadau cyn dyddiad y cyfarfod) 

5.2 Llys Helyg, Bryngwran. (Dim gwrthwynebiad) 

 

 

 

 

 

  

 

        



6. Parcio ym Modedern. 

Derbyniwyd ddau ebost gan aelodau o’r cyhoedd yn nodi pryderon ynglyn a’r cais i CSYM wneud arolwg os 

oes angen llinellu melyn ar y B5109 dros ffordd i fynedfa Maes Edeyrn. Y clerc i ymateb yn nodi bod 

dyletswydd statudol i weithredu ar ran y llu o gwynion a dderbyniwyd ynglyn a ceir wedi parcio yno, ac ni 

fyddai’r Cyngor yn gwneud eu gwaith os byddent yn anwybyddu’r pryderon yma. Yn yr un ffordd bydd y 

ddau gwyn yma yn cael ei basio i CSYM os byddent yn cyrraedd y cam ymghynghori ynglyn a gosod y         

llinellau.   

 

7. Gohebiaeth. 

Dim 

 

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

Dim 
 

 

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

9.1 EJ yn nodi fod rhai tyllau ar y ffordd am Presaddfed wedi eu llenwi, ond eu bod yn agor eto. Y clerc i gy-
sylltu a CSYM. 

9.2 EJ yn gofyn beth yw’r broses o newid defnydd sied o amaethyddol i gyffredin (yn dilyn eitem 5.1) KH yn 
nodi byddai angen cais am newid defnydd os byddai’r sied yn newid o amaethyddol i gyffredin. 

9.3 LJ yn nodi nad oes pwyllgor Tywyn Trewan wedi ei gynnal oherwydd y pandemig 

9.4 VO wedi derbyn cwynion ynglyn a’r parcio yn y pentref. 

9.5 KH yn nodi fod trosglwyddiad yn y cartref o Covid-19 yn achosi codiad yn y nifer o achosion, ac yn nodi 
fod y raglen brechu yn gweithio yn dda. Hefyd fod codiad araf yn y traffig yn defnyddio’r porthladd. 

 

10. Dyddiad cyfarfod nesaf. 

22 Mawrth 2021. 
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