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Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd  

ar lein drwy Zoom Nos Lun, 24 Mai 2021 am 7.00 o’r gloch.  
 

      

      1. Croeso ac ymddiheuriadau  

Presennol: BH,LJ,BE,EJ,VO,OGR,JAR (cadeirydd) RO (clerc). Ymddiheuriadau: JF,CJ, EABT. 
 

 
 

2. Datgan Diddordeb: BH eitem 5.  
 
 

3. Cofnodion Ebrill 2021.   

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

4. Materion sy’n codi 

4.1 Cytunwyd i rannu arian elusen David Williams– y clerc a’r cadeirydd i gadarnhau dyddiad. 

4.2 Cadarnhad fod y polyn newydd ar lon Dalar yn gweithio. 

 

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

      5.1 Tre Angharad, Bodedern. Dim gwrthwynebiad.  

 

       6. Maes Chwarae. 

        Derbyniwyd ebost gan CJ yn nodi fod swing yn y parc angen ei drwsio ac yn tybio mae cyfrifoldeb y                                   

        Cyngor Cymuned oedd ei drin. Cadarnhawyd bod angen eglurhad a chadarnhad beth yw telerau’r  

        trefniadau gyda Ffrindiau Bodedern ar bapur. Cytunwyd mae’r Cyngor Cymuned sydd yn gyfrifol am  

         dorri’r glaswellt, yswiriant ac arolwg blynyddol o’r offer, ond roedd y Cyngor ar ddeall mae Ffrindiau  

         Bodedern oedd yn gyfrifol am gynnal a chadw’r offer y maent wedi brynu i’r parc. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

        



7. Gohebiaeth. 

7.1 Derbyniwyd ebost gan aelod o’r cyhoedd yn nodi pryderon ynglyn a llwybr cyhoeddus ger Llain y Delyn. 
Nodwyd fod rhywun yn gosod cerrig mawr i geisio atal defnydd y llwybr. Y clerc i hysbysu CSYM. 

7.2 Derbyniwyd ebost gan Cyngor Tref Nefyn gyda gwadd i gyfarfod Zoom i drafod argyfwng ail gartrefi. 

 

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 siomedigaeth yn cyflwr y lon ger Presaddfed yn dilyn ei thrin. Y clerc i hysbysu CSYM. 

9.2 Nodwyd diolchgarwch y Cyngor i aelodau o’r cyhoedd sydd wedi trefnu i gasglu sbwriel o amgylch y pen-

tref. 

9.3 JAR yn cadarnhau nad yw Nigel angen bin pwrpasol i gasglu gwair y fynwent oherwydd mae ei beiriant yn 

ei dorri ddigon man. Nodwyd fod llawer o waith angen ei gwbwlhau yn y fynwent, yn cynnwys: 

- Trin carreg fedd sydd yn rhydd, 

- Torri mieri o amgylch dau fedd 

- Clirio sbwriel a blociau 

- Cychwyn trafodaeth ynglyn a’r camau nesaf i ymestyn y fynwent. 

- Nodwyd bydd angen creu cynllun blaenoriaeth ar gyfer y Gwaith. 

- Cytunwyd i gwrdd yn y fynwent nos Fercher 26 o Fehefin i drafod ymhellach.  

 

10. Dyddiad cyfarfod nesaf. 

28 Mehefin 2021. 
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