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Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd  

ar lein dros Zoom Nos Iau, 8 Gorffennaf 2021. (Cyfarfod Mehefin) 
 

      

      1. Croeso ac ymddiheuriadau. 

Presennol: JF, BH, LJ, VO, OGR, JAR (cadeirydd) RWO (Clerc)  

Ymddiheuriadau: JG/ CJ/ EJ/ EABT. 
 
 

2. Datgan Diddordeb: Dim.  
 
 

3. Ethol Cadeirydd ac Is-Gadeirydd. 

Etholwyd JAR fel cadeirydd, EJ fel is-gadeirydd. 

 

4. Cofnodion Mai 2021 a materion sy’n codi. 
 

Derbyniwyd y cofnodion fel rhai cywir– OGR yn cynnig, LJ yn eilio.  

 

4.1 Derbyniwyd ebost gan CSYM yn egluro diffyg cyllideb i wneud llawer o waith trin y priffyrdd, ond 

roedd yn uniaith saesneg. Y clerc i ddiolch am yr ymateb ac atgoffa CSYM fod polisi dwyieithog 

mewn lle.   

4.2 Cadarnhawyd fod arain elusen David Williams wedi ei rannu i 18 o drigolion. Y clerc i wneud 

ymholiadau gyda CSYM os oes modd cadarnhau nifer unigolion yn y pentref dros 70 er mwyn gwirio 

os oes modd codi’r swm.  

 

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

      5.1 Ysgol Uwchradd Bodedern– Cais i godi ffens- dim gwrthwynebiad 

      5.2 Penmynydd, Bodedern– Cais i greu llyn pysgota ynghyd a 30 siale- dim gwrthwynebiad 

      5.3 Pig y Berth, Trefor- Cais ôl-weithredol ar gyfer adeiladu "Yurt" llety gwyliau- dim gwrthwynebiad 

 

      6. Gohebiaeth 

      6.1 Swyddfa Archwilio Cymru yn cadarnhau bydd dwy flynedd o archwilio yn cael ei wneud ar unwaith         

       oherwydd effaith Covid. 

      6.2 Ymgeiswr cais Penmynydd eisiau cadarnhad o benderfyniad y Cyngor yn dilyn y cais  

      cynllunio– y clerc i gadarnhau.  

 

 

 



7. Taliadau i’w gwneud 

 

N. Williams Gwaith torri Mai/Mehefin £450.00 

Y clerc i dalu drwy BACS oherwydd diffyg llyfr siec gan fod HSBC wedi rhewi’r cyfrif. 

 
 

 

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

8.1 LJ yn nodi trafferthio Pwyllgor Towyn Trewan gyda campio/faniau camper yn aros dros nos yn 

anghyfreithlon. Cadarnhawyd bydd arwyddion a barrier yn cael eu gosod.  

8.2 JAR wedi derbyn pris gan M Stevens ynglyn a rhywfaint or gwaith atgyweirio yn y fynwent, ond bod                   

angen dyfnbrisiau i gymharu a cwrdd ar y safle i drafod y gwaith. 

8.3 JAR yn nodi gor yrru ar y lon gefn, ac efallai byddai symud yr arwydd 30 yn ol yn help– y clerc i gysylltu a 

CSYM. 

8.4 JAR yn gofyn os oedd dyddiad wedi ei gadarnhau ar gyfer staff CSYM yn dychwelyd i’r swyddfa gan bod 

diffyg ymatebion i ebyst a galwadau ffon ar hyn o bryd. 

8.5 N Wms yn nodi bod difrod i’r ffens yn y maes chwarae. Y clerc i wneud ymholiadau am bris atgyweirio. 

8.6 Nodwyd fod yngynghoriad fferm solar yn fuan, gyda’r cadeirydd yn gobeithio mnychu. 

8.7 Derbyniwyd memorandwm gan LMH ynglyn a cyfrifoldaebau Ffrindiau Bodedern a’r Cyngor Cymuned 

ynglyn a’r parc yn uniaith saesneg, ond heb ei arwyddo nai dyddio. Y clerc i edrych dros y cofnodion baleno-

rol i weld os a pha bryd cafodd ei arwyddo a gan bwy. Y cadeirydd yn cadarnhau na fyddai yn fodlon ei 

arwyddo heb gyngor cyfreithiol oherwydd natur cyfreithiol yr eirfa a’r goblygiadau fyddai’n dilyn. 

 

9. Dyddiad cyfarfod nesaf. 

26 Gorffennaf 2021 dros zoom.  
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