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Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd  

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

      

      1. Croeso ac ymddiheuriadau  

Presennol: J Ferry, B Hughes, L Jones, E Jones, V Owen , OG Roberts, JA Roberts Cadeirydd, J  

Griffith, R Owen clerc. Ymddiheuriadau: B Elin, A Ifan, C Jones, EAB Thomas.  
 

 
 

2. Datgan Diddordeb: JG eitem 5.  
 
 

3. Arwyddo cofnodion Chwefror 2021.   

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

4. Materion sy’n codi 

4.1 Cytunwyd i ohurio rhannu arian elusen David Williams unwaith eto. 

4.2 CSYM wedi eu hatgoffa o’r angen i ail osod y lamp ger Bodowyr. JG yn cadarnnhau fod offer                    

pwrpasol yn cael ei ddarparu felly efallai byddai ychydig o oedi. 

4.3 CSYM wedi trefnu i sbwriel gael ei gasglu yn y pentref. 

4.4 LJ ac EJ yn nodi fod y ffordd ger Presaddfed wedi ei thrin, ond mewn cyflwr drwg os nad gwaeth                 

unwaith eto. Y clerc i gysylltu a CSYM. 

 

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

      5.1 Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn Cartref, Maes Gwynfa, Bodedern. Dim gwrthwynebiad.  

      5.2 Cais llawn ar gyfer newid defnydd presennol safle Cartio Môn i fod yn safle carafanau teithiol â 20    

      llain ar gyfer carafanau teithiol ynghyd ag adeiladu ffordd breifat yn Bryn Goleu, Cartio Môn, Bryngwran. 

     Dim gwrthwynebiad.  

     5.3 Cais llawn ar gyfer adeiladu modurdy/sied garddio yn Efail Newydd, Bodedern. Dim gwrthwynebiad.  

 

 

 

 

 

 

  

 

        

 



6. Gohebiaeth i’w adolygu. 

6.1 Dyfnbris gan Nigel Williams am waith yn y parc 2021-22. Cytunwyd i’w dderbyn, ar yr amod bydd copi 

o’r yswiriant yn cael ei yrru i’r clerc.  

6.2 Llythyr gan CSYM yn nodi bydd Garden Lane ar gau tra bydd gwaith ail wynebu’r ffordd yn cael ei 

gwbwlhau. 

 

 

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

7.1 Aelodaeth Un Llais Cymru 2021-22   £172.00 

7.2 Nigel Williams    £300.00 

7.3 Cyflog Clerc   Hyd 2020-Mawrth 2021 £960.00 

7.4 HMRC      Hyd 2020-Mawrth 2021 £240.00 
 

 

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

8.1 BH yn nodi fod blodau yn cael eu taflu i’r cae o’r fynwent, ac yn gofyn os fyddai modd symud y bin 
ymhellach lawr y llwybr yn y fynwent? Nodwyd na fyddai’r unigolion sy’n gwagio’r bin yn fodlon cerdded 

ymhellach i’w wagio. JG yn mynd i holi os oes modd cael ail fin gan CSYM. 

8.2 BH yn nodi fod darn o’r wal wedi syrthio yn y fynwent. Y clerc i gysylltu a’r cwmni atgywirio i’w hysbysu. 

8.3 LJ yn nodi fod lamp ger Caban Cylch ddim yn gweithio. Y clerc i gysylltu a CSYM. 

8.4 LJ yn nodi fod eithin ger Towyn Trewan wedi ei dorri yn ol gan CNC. 

8.5 JG yn cadarnhau bydd y treth Cyngor yn codi 2.75%- y codiad isaf yng Ngogledd Cymru. 

8.6 JG ync adarhau fod lorriau gritio newydd wedi eu harchebu gan CSYM.  

8.7 EJ yn nodi efallai byddai arwydd yn y fynwent yn helpu gyda’r sbwriel yn y cae. Y clerc i wneud ymholi-
adau. 

8.8 EJ yn gofyn am wybodaeth ynglyn a Parc Solar ger Llyn Alaw. JG yn nodi fod ymgynghoriad ar fin 
cychwyn. 

 

9. Dyddiad cyfarfod nesaf. 

26 Ebrill 2021. 
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