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CYNGOR CYMDEITHAS BODFFORDD COMMUNITY COUNCIL

CoFNoDIoNCYFARFODNoSFAWRTHTgedIoNAWRzoz1

PRESENNOL:

Dim C/arfod wyneb yn wyneb oherwydd Coronafeirws. (Y Clerc mewn cysylltiad a'r Cadeirydd a'r

Clnghorwyr trwy ebost neu ffon'J

\MDDIHEURIADAU:

C\T'IGHOR\AAT. DATGAN DIDDORDEB'

CAEL COFNODION r5ed RHAGFYR zozo YN G\ryVIR'

I'w sganio'n gyflum pan fydd y q'farfodydd yn aiigycht'qm'

I\f,{TEzuON \AI CODI O'R COFNODION.

DEDDF C\1'ILLUNIO GWT"{D A THREF.

t. cais Ilawn i godi anecs, adeilad storta oll'er Amaethydclol gyda gwelliant i'r mlnedih yn:-

Tan Rallt, Llandrygarn.

Dim gwrthwynebiad. Cynnig CyngJ Evans. eilio D T Roberts'

PENDERF\'\]IADAU.

z. Dim.

GOHEBIAETH (C\AJGOR SIR\A]YS MON)

3. cP/Cynorthuydd Gweinycldoi / Snycldog Adnoddau, Ella c Jones' Praeseptau cyrghorau cymuned / Tref

zoztf zz. Band D 426.65.

Awgrymiad gan y Clerc nad oes angen rynyddiad am 2o2r I 22'

Cafr,qrd ymateb gan rhan ftryaf o' r Cynghorwl"r'

Gyda balans o gwmpas E7,zoo.oo mewn llaw ar ddiwedd bluyddyn Mawrth zozo' Nid oes angen gwneud

dim byd mwyaf. &Iae ychydig i'w wneud ar ffens yCae Chwarae ond ni ftdd costfar{r' Bydd angen ralu

am dorri y coed p y Fynrir,ent Gymunedol, ond cost torri'r fimwent yn aros fel ac y mae'

Cynnig Cyng E Wiliiams, eilio Cyng H G Owen' i gadw fel y mae am zozrf zz ar €11'ooo

Cyng D T Roberts yr gofyn i rhoi adolygu cyflog y Clerc a'r agenda nesaf'

,1. Gwrthlif dros dro yr A55. GethinJones.

Dechrau Caerglhi zl.tz-zo. Rhrung c1d$rd d z - 4 ar g1'fer 1'c1{nocl pontio a'r UE'

Gnybodaeth Anne Jones o3oo o625478 I o796769279t'

COHEBTAETH (ARALL)

5. Un Llais Cymru. Tracy Gilmartin-Ward

DiwrnodgweithwyryGlG,gofalCymdeithiasolaRhengflaen5edGorffennafzozr'
Diwrnod Lrnigrynv i rllathll a cloffau 'r -saw1 -sydd yn gweithio bedair awr ar huga.in y dydd saith niwrnod

yr wlthnos heb feddwl clim am eu diogelwch eu hunain'

6. BDO Archwiiiad Alianol.

Cymeradwyo adroddiad materion 1m codi a derbln y.r awdit ddaeth i ben 3rain Mawrth zozo'

Y Cyngor heb nodi'r q,t'eirnocl cofnodion ar gfer cymeradwyo'r datganiad ryfrifon a'r datganiad

Llywodraethiant bllnYddol.

Mae ' r cyngor wedi caclarnhau Mai 3ydd oedd y cf ieirnod y cotnod oedd yn nodi' r cymeradlr'yo'

Mae rhaicl i ' r clngor sicrhau fod pob blwch perthnasol, wedi' i gwblhau ' n llw1'r.



Ni ddaeth unrhyr,v faterion eraiil i sylw.

cymeradwyo 1,r Awdit Cynnig Cyng E williams, eilio cyng R M Roberts. Nid oedd unrh}1,v

wrthwynebiad.

7. Calonnau Cyrnru. Kimberley Lloyd Owen.

Grant i gynghorau Clnnuned a Thref.

e zoo i gael tuag at Diffibrilydd. Yn anffodus ni ellir Bodffordd ei hawlio y gwaith wedi ei wneud. Cadw

mewn golwg efaili fydd rhprun ei angen. Derbyn'

8. Clercod a Cynghorau Uniongyrchol. Cylchgrawn. Derbl'n.

9. Un IJais Cymru. Tracey Gilmartin-Ward'

Ar frys / A11 drefnu isetholiadau Ufvodraeth Leol.

raf Mawrth zozt - 6edMa zozt. Mae h1m yn golygu na fydd trefnu isetholiadau ar gyfer mis Chwefror yn

bosibl muyach.

Ymholiadau: Etholiadau.elections @ gov.wales'

Nid oedd l1awer o sylw. Derbyn ai adael.

RHODDION

ro. Elusen Ambiwlans Awlr Cymru. Apel Argfwng. Gadael hyd Mawrth zozr'

u. Radio Ysbyty Gwynedd. Gadael hyd Mawrfh zozl'

PL\^,\'FOL.

rz. Ml,nwent Gyrnunedol Bodffordd'

Dylan Evans Mon Grass Cutfing Service yn barod i dorri'r fynwent am 1r un bris eto eleni e 63o.oo.

Derbyniodd y Cierc y pris ar Cyngor yn cefnogi. (Unfrydol.t

13. Mynwent G}'munedol Bodffordd'

Amcangy.frifisymuctymaithcymaintagsyddbosiboeiddewo'rbriffura'rpos[l1 giati'rchwitho'r

finedfa / Maes Parcio.

Wrth dynnr-r yr eiddew mae posibilrwydd bydd y cerrig 1m dod yn rhydd'

Symud praith mwsog a' r dail o ' r Maes Parcio.

Symud ymaith yr eiddew i gyd ar hyd y wal isel ochr dde i'r Maes Parcio.

Y gwastraff i'w symud Frlaith o'r safle ar gwblhad'

Cfanswm €12o.oo
y cyngor yn derbyn yr amcangfrif (os daw y cerrig yn rhydd nid yd)rw yn broblam)

Cynig CyngJ Evans, eilio Cyng R M Roberts.

14. Gamfa Afallon i BrynMawr. Ar"wel G Evans.

Stepau wedi trr.vsio gan y perchennog, cyflaun ar dd*ry ochr y gamfa yn flaenorol.

Dan aclran 477.ADeddf Priflyrdd rg8o pwer i wneud cytundeb hefo' r Tirfeddiannwr goflmwyd i ' r

Perchennog i gael rhoi giat yn lle'r gamfa ond nid oedd yn fodlon.

Fel Awdurdod PriffFdd nid oes Sanddy,nt bwer i orfodi rhoi giat 1n lle gamfa.

Mae'r gamfa wedi eu hawdurdodi pan gafodd y gorchyrnlm gwpo r98t ei wneud ac nid ydy'v }n bosib

newid y gorchymyn r"wan.

Cyngor dclim yn hapus ar ymateb. Tybed fydcl y perchennog yn gyfrifol os bydd pobl mewn oed yn disgyn

wrth ei defnyctdio fei yn y gorffenol. Dylai y Cyngor Sir wneud gwell gorchymyn yn y dechrau.

Nid yw'r Cyngor yn ei dderbyn ond nid ydy,v bosib gwneud dim.

Er Gu,ybodaethlMIIIMI

Mae newid deddfr,,uriaethol wedi bod ers 2ooo sy'n golygu nad ydi camfeydd yn cael eu hawdurdodi

mewn gorchmpion gwyro a chreu llwybrau ddim mwy (dim ond giatiau sy'n bosib eu hawrdurdodi)

nid oes dim pellach ellir ei wneud yn yr achos hwn.



15. Arolwg Clflymder Tramwy Trwy lJynfaes' Daniel M Jones'

Gofynnocld Hecldlu c'ogteid Cymru i ail arolygu'r safle gan ei bod wedi derbyn cwyn bod ,, arolwg

clntaf wedi 
. i g],ut,au pan o"dd ad.."*yddiadau ar g{er Neuadd Bentref yn mynd ymlaen, gan yrnlrryd

felly chanlPiadau' r arolwg'

Mae un peth )'n amlwg t'a f,t"het"'og Treflys sydd yn anfodlon o'r canllniad clntaf'

Nid oedd gwaith yn cael ei wneud yn yNeuacld pan oedd yr arolwg glintaf yn cymryd tle' Ni ellir y Cyngor

dderbYn hYn.

16. Craigie, Glanrafon' Alan Jones'

Y garafan wecli cael ei lleoli mewn eiddo preifat' Ochr i fewn i'r linellau g\tryn' Nid ellir gwneud dim r""

symud.

r7. Asesiacl Rheolaeth Risg / Cynllun Rheolaeth'

Preseb.ClflogClerc'cor,,oaAriannol.TAW.Siecs.DychweliadFlynyddol.Cofnodion/Rhagien'
Hi,sbysford. l,leoliad Cfarfodydd' Cofnodion y CFrgor (Papur)

Derbyniad unfrydol. Gr'vreiddiol ar ffeil bapur'

IVLATERION ARL{NNOL:

18.C1,frifRhedegoie13,868.17.(Preseb3.e3,666.67.AgorBeddJeanParry€4oo.ooGosodCarregNeilie
Owen e roo.oo.

TALIADAU:

rg. Clerc ezzo.83. Swydclfa Archwilio Cymru (Awdifl tz6z'5o'

Er nas oes c1'farfod :ol dahry dYledioni gYd.

i-u)
(


