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Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd  

ar lein drwy Zoom Nos Iau, 6 Mai 2021 am 7 yr hwyr. 

(Cyfarfod mis Ebrill– wedi ei ohurio) 
 

      

      1. Croeso ac ymddiheuriadau  

Presennol: BH, JAR Cadeirydd, LJ, VO, LMH, RWO Clerc 

Ymddiheuriadau: JF, AI, BE, CJ, EJ, EABT. 
 

 
 

2. Datgan Diddordeb: Dim. 
 
 

3. Arwyddo cofnodion Ebrill 2021.   

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

4. Materion sy’n codi 

4.1 CSYM yn cadarnhau na fyddai BIFFA yn gwagio’r bin os fyddai yn cael ei symud ymhellach i lawr yn 

y fynwent. 

4.2 CSYM yn cadrnhau fod polyn ger Dalar wedi ei ail osod. 

4.3 Arwydd wedi ei archebu i’r fnwent ynglyn a’r sbwriel. 

4.4 Y clerc i drafod gyda’r neuadd os oes modd ei defnyddion i rannu’r arian ar ran elusen David Wil-

liams. 

4.5 Cadarnhad gan MON GC na fyddent yn ymgymryd a’r gwaith torri yn y fynwent. Dyfnbris wedi ei 

dderbyn gan gwmni arall– y clerc i drafod telerau. 

4.6 Grwp annibynnol wedi terfnu casglu sbwriel yn y pentref– mynegwyd diolchgarwch y Cyngor. 

 

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

      Dim 

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 

 



6. Gohebiaeth i’w adolygu. 

Dim 

 

 

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

7.1 Yswiriant Zurich £594.22 
 

 

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

8.1 LJ yn nodi pryderon ynglyn a newid enw ty cymraeg i’r saesneg. LMH yn cadarnhau nad oes pwerau i    

orfodi cadw enwau gan CSYM, dim ond gyrru llythyr yn annog yn gryf i gadw’r new. LMH yn trefnu i lythyr 
fynd allan i’r preswylwyr yn nodi pryderon y Cyngor. 

8.2 JF (trwy’r gadair) eisiau trefnu hysbyseb ynglyn a’r Cylch Meithrin. Y clerc i drefnu cael copi o’r hysbyseb. 

8.3 Cadeirydd yn nodi pryderon ynglyn a chysylltu a’r ganolfan ail gylchu a’r diffyg ymateb i negeseuon sy’n 

cael eu gadael. LMH yn cadarnhau fod problem wedi bod gyda’r system negeseuon, ac fod cysylltu drwy ebost 
os yn bosib yn well ar hyn o bryd. 

8.4 LMH yn nodi fod her mawr yn gwynebu’r Cyngor wrth i’r rheolau lacio a’r sector ymwelwyr yn ail agor. 

 

9. Dyddiad cyfarfod nesaf. 

24 Mai 2021. 
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