
CYNGOR CYMDEITHAS BODFFORDD COMMUNITY COUNCIL
COFNODION CYFARFOD NOS FAWRTH 17eg TACFI\MEDD zozo

PRESENNOL:

Dim Cfarfod oherwydd Coronafeirws. (Y Clerc mewn ryslltiad a'r Cadeirydd a'r Cynghoru,yr trwy ebost

neu ffon.)

YMDDIHEURIADAU:

C\}JGHOR\AN'R DATGAN DIDDORDEB.

CAEL COFNODION zoed H\DREF zozo \N G\ryWR.

I'w sganio'n g1flum pan fydd y cyfarfodydd yn ailgychw.vn.

MATEzuON \'}J CODI O'R COFNODION.

DEDDF CYNLLLINIO G\\'I,AD A THREF.

r. ENF/zozo /r77. Addasu ac ehangu. (Tor Rheolaeth)

Casteli, Tynlon.

Ar o1 lnnchwiliad, mae angen caniatad qrilunio dan y ddeddf.

Dan Orchymyn cynllunio Gwlad a Thref [Datb]ygu clffredinol a Ganiateir)(cymru) zor3.

Mae lllwodraeth Cymru wedi gorchymyn bod caniatad wedi ei roi yn barod ar gfer y datblygiad dan yr

hyn a adwaenir yn gyfreithiol fel *Hawliau Datblygu a Ganiateir*

th yr achos hwn caruarauyd y datblygrad dan dosbarth a rhan r o atodlen z y gorchyrrryn uchod ac nid

oes angen caniatad pellach ar gyfer v mater, gan y bernir bod caniatad wedi ei roi dan orchl.myn.

Cadarnahad nad oes tor-rheolaeth qnllunio. y ffeil yn cael ei gau.

Derbyn. Cadw h1,r-r mewn golwg am g1'feiriad yn y d1'fodo1.

PENDERFYNIADAU.

GOHEBIAETH (C\TJGOR SIRYNYS MON)

3. Sr^,yddog Polisi. RhianWJones.

Datganiad: Gwasanaethau'r Cyngor i ailagor wrth i'r q{nod clo byr ddod i ben.

Canolfanr-rau Hamdden, Canolfannau Ailgyichu Penhesgyn a Gwalchmai. Gwasanaeth Galw a Chasglu

LlfrgeJloedd. Gwasalaeth da.nfon i stepel dnvs- Archifau 1n ajJ agor- (Gwisgo gorclrudd wyneb)

Tachwedd ged ymlaen:-

Aros gartref o gartrefi eich gilydd.

Cfyngu ar faint rydych yn gadael eicl-r cartref, afr pellter rydych 1n teithio.

Gwell gweld un neu ddau o bobl yn rheolaidd na gweid 1lawer o wahanol bobl yn achlysurol.

Cadw pellter Cymdeithiasoi, gan gynnuys yn yr awyr agored.

Ceisio cwrdd a phobl yn yr awyr agored, yn hytrach na dan do. Lle bo hynny'n bosibl.

Gweithio Gartref os gallwch.

Golchi eich dwylo'n rheolaidd a dilyn cyngor arall ar hylendid.

Hunanynysu os oes gennych symptomau.

Derbyn y r,rybodaeth a cydi,mffurfio.



6.

Sr,ryddog Polisi. Rhian WJones.

Fwyllgor gwaith yn cltuno i godi ffi blynyctdol ar gfer casglu gwastraff gardd (z5ain Hydref)

Mwy o r,rybodaeth i ddilyn a sut i gofrestru ar g}'fer y gwasanaettr newydd. Bydd yn costio e35.oo y

flv,yddyn.

Nid pob eiddo sydd angen y gwasanaeth casglu gwastraff gardd gan nad oes gan y rhai eiddo ardd neu

byddant yn ei gomPostio adref'
y rhai nact ydynt yn dymuno talu' r ffi fynd a'i gwastraff gardd i un o'r canolfannau ailgylchu am ddim

neu gallant barhau i gomposlio ell gwastraff gwyrdd'

Ni fydcl yn rhaid i funrn'entydd, malllall addoii na neuaddau pentref / qrmunedol dalu am y gwasanaeth'

Derbyn teimladau cymysg. Oncl megis dechrau i'w h1n ar godi ffi. Beth am binniau erarli mewn amser?

Swyddog Polisi. Rhian WJones.

Cysylltu a'r Cyngor - Pryderon, Cwlnion a Chanmoliaeth'

Derbyn yw3'Lxxlaeth"

Suyddog Polisi. Rhian WJones.

Datganiacl - Ail acos Coronafeirws im Ysgol sefydledig caergeiliog (Tachwedd 4ydd) Dcrbyn dim sylw'

7. Suyddog Gofal Cwsmer. Sue Condra.

Wedi derbyn c1)rn baw ci gan Bethan Morris drr.r)i'r Cyngor Cpndeithas. Cysylltiad i wneud a'r Clerc

Derek Owen gan BarryJ Owen.

Tebyg fod y Cyngor wedi cael y pwnc )rma o'

Cymunedau yn fuY manwl.

r blaen. Oherwydd y Pandemic rydym yn sylwi ar ein

Baw ci ar y brif ffordd drvr,y Bodffordd o'r ysgol at yr Eglwys 1m

fewn i Staclau megis Cae Bach Aur, rVlaes &Ieiilion'

"ddychrynllyd" ln enwedig ar droeon i

Wrth gerdded i'r ysgol mae )m angen bod yn ofalus iau'n o dan droed'

Y Cyngor Sir heb ddod p ol ac ymateb. Wedi gof,rn iddy'nt am bin baw cwn' A fydd hyn yn datruso y

broblam, maevn ormod o drafferth i'w godi. Mae un neu ddaurrvedi ei gweld yn cerdded hefo cwn yn

rheolaidd. Hefyd mae ci yn crwydro o gwmpas y Stadau. Y Cyngor Sir wedi cael gw'ybod'

GOHEBIAETH (ARATL)

B. Un Llais Cltr-rru. Trary Gilmartin-Ward.

Cyhoeddiadau Polisi: Prynu Gorfodol. Polisi Cynllunio Cyr-rru. Ceir y n-ianylion ar y Wefan' Derbyn'

9. Un Llais Cymru. Trary Gilmartin-Ward.

Rheoliadau Gwastraff (Cymru)(Diwygiadau Amryrviol)zozo'

Wedi bod gerbron Senedd Cymru a byddant yn dod i rym ar y lged Tachwedd zozo' Derbyn dim sylw'

ro. Cyngor ar Bopeth. Barbara Sonnex'

Wythnos agorcd Ynni.

Yn Hyrwycido wlthnos 5,,nni fawr mis Ionawr 2C,21. acyrraedd cymaint o bobl ag sydd bosib'

Gobeithio ga1l y Cyngor gefnogi y fenter. Beth gailem ni /chi i wneud i helpu i ledaenu'r gair i gynifer o

bobi a phosib. Os yn bosib rymryd rhan.

Yn anffodus ni chafityd llawer o ddiddordeb gan y Cynghorwlr' Gadael'

rr. Ciosg or4o772o317.

Heb gael ymateb gan y Cyngor i fabwysiadu y ciosg'

Materion wedi newid y Cyngor wedi penderfynnu nad oes ei angen yn awr' rhoi gwybodaeth'

rz. Clercod a Cynghorau Uniongyrchol. Cylchgrawn' Derbyn'



13.BancNatWest.Newidiadauynysiarsioatermauq4rifbusnes.Derbynimsylw'

RHODDION

14. Cerebal Palsy Cymru. Gadael hyd Mawrttr zozr'

PLWryFOL.

r5. clerc wedi ail anfon i'r Cyngor Sir lnghyich a dwr Jn llilo o'r tai i lwybr cae'r Deilm i'r B5ro9'

Nf,{TEzuON ARIANNOL:

16. Cirfrif Rhedegol u,147.o4.

TALLADAU:

r7. Clerc e zzo.B3. Torri Glasr'vel1t Fynwent GlT tuned a63o'oo'

Er nas oes c1-farfod 1n bodoli mae yn rhaid dan rheol dalu y dyledion i gyd'


