
CYNGOR CYMDEITHAS BODFFORDD COMMUNITY COUNCIL
CCFNODION CYFARFOD NCS FAWRTH 17eg MAt 2022

PIESENNOL:

Cyng j Evans, j E Le'r;is, Miss B Cwen, Mrs L Roi:erts, R R Robets

YMDDIHEURIADALJ:

Dim

Dyma'r Cyfarfcd cyniaf v;yneb yn v;ynei: ers y Covid 2019.

Croesawyi aeiociau ner'"rydC t'r Cvngor gan y Clerc a'r Cynghonlyl presennolyn atectt.

Y Cynghorwyr yn anvyddo ffurfien DartganiaC Derbyn Sr,vydd ar cdechrau y cyfarfoc.

Ni dcierorisvryd Cadeirycid ar y noson tan bydd Cyngor liawn. Y Cler-c yn gweithredu.

CYNGHCRWYR DATGAN DIDDCRDEB, NCb

CAEL CCFNCDICN 19eq EBRL2A22 YN GYW|R. DERBYN YN LLAWN CCFNODICN AMSER v

COVID. Cynnig Cyng J Evans, eilio Cyng R R Roberls. Pawb yn hapus.

MAiIR|ON YN CODIO'R COFNCD{ON-

D:rl.

DEDDF CYNTLTJNIC GWLAD A THREF

1 4l?/2C22/12-7. Ca\s liar,vn ar gyier acciasu ac ehangu yi't,-

31 Bronheuloq, BoCffordd

Di rri gu;nhv.ryneDiad.

Cynnig Cyng J E Lervis, eliio Cyng R R Roberis.

2. VAR12C22/22 Cais o can Adran 73 iddi,riygic anroC 2 (Gwarediad dr,vr buciur, cl'lr wyneb a cli;r'

iir 03 (Cynl[rniar: a Gymeraowyuryd o Caniatad Cynllunio Rht F?L/202A/Q2 (Coci annedd gyoa

Balconi) er ms/yn cii,;,rygio y Cynlluntau yn:

Tydciyn lsaf, Bodffordd.

D i': gu. rtrrr 1'rreD aC.

Cynniq Cyng J Evans eilio Cyng Miss B Cwen. (Cyng j E Lewis dim yn cymryd rhan yn y

cirafodaeth)

PENDERFYNiADAU

3. F?L/2A22124 Stabl Ne,rydd a Creu Mynedfa.

Tyn Rhos, Trefor:-

Caniatad.

Y Cyrrgcr yn methu a derbyn.

Siornedig a'i penderlyniad {Gwarthys)
Pury bynnag sydd o'r Adran Prif,yrdd wedi ei ganiatau cldim yn gv;eld (A5 idcio gycla P45.)

MethLr a deall mae y Cyngor pam maen't yn gotyn arr sylwaclau, blcn bob tro os yr ydym ni yn

gr.,,rihi,rynebu mae'r Aciran Cynllunro vn caniatau. Cs vn cefnogi mae'r Adran Cynliunio yn

ovirthrrrrinoht t

Mae'r adeiiadau sydd yn Trefor wecii pasio i gyd helo help y Cynghorydd Sirol er fod y Cyngor

Cyrnoerthas,.^;eCi sefyllyn erbyn. Beth fedntn ai',v hyn ond caniatad dnvs cefn.



4. Rheoleiddo a Datblygu Economaidd. Uwch Swyddog Cynllunio Gorfodaeth. S Colette Redfern.

Ymchwilio i'r consyrns. Canlyniadau.

Coedmor, Tynlon.

i. Garel dwbl arall wedi cael ei adeiladu. Wedi cael caniatad cynllunio 14C.190G.

ii. Rhyd Fawr, Trefor.

Agoriad newydd wedi ei gwblhau. Cerrig mawr wedi ei paentio yn wyn a bolards ar y ffin

glaswellt. Mae yn tynnu llygaid tramwy pan yn mynd heibio (Peryglus)

Yn dilyn ymchwiliad o "aerial images" fod y lynedfa i'r cae yn funediad hanesyddol y

perchennog wedi gwneud diwygiadau i'r fynedfa er mwyn gwella diogelwch ar y briffordd

Gofyn am gais cynllunio i rheoleiddio y mater gan y perchennog.

Adran Priflyrdd wedi cadarnhau nad yw y cerrig ar y glaswellt yn cael effaith ar ddiogelwch y

briffordd.

iii. Rhyd Caradog. Llandrygarn.

Perchennog Newydd. Llawer o weithgareddau yn cymryd lle. (Codwyd hwn gan y Cyng Sirol)

Yn ystod ymweliad gwelwyd bod yr eiddo wrthi'n cael ei adnewyddu ac nad oedd modd byw

yn yr annedd. Carafan seflTdlog wedi'i leoliyn ystod y gwaith adnewyddu.

Adeilad wedi'i leoli ar dir ger y ty er mwyn darparu swyddfa i weithio o gartref. Cadarnahad

bod yr adeilad yn cael ei ddefnyddio gan ddeiliaid yr eiddo ac ni fl7dd unrhyw gwsmeriaid yn

ymweld ar safle.

Mae angen caniatad cynllunio ar gyfer lleoli'r uned yn y lleoliad hwn. Gan fod yr adeilad yn

cael ei ddefnyddio yn gysylltledig a'r prif annedd ac wedi ei leoli ar ol troed hen sled,

cadarnhau buasai cais i greu estyniad i'r cwrtil a cadw yr adeilad yn gallu cael ei gefnogi.

Golyn i'r perchennog am gais i reoli y mater.

iv. Tyn Pwll, Tynlon.

Y Perchennog wedi ei gynghori bod angen canratad cynllunio i gadw yr adeiladau ar y safle.

Nrd oes achos amlwg o niwed i amwynder cyhoeddus o ganlyniad i'r hyn a welwyd fel torriad

technegol. Barn debygol y byddai caniatad cynllunio ol-weithredol yn cael ei roi. Felly nid oes

cyfrawnhad i'r Cyngor Sir gymryd camau gorfodi cynllunio yn yr achos hwn.

Ydi yr atebion yma yn dderbyniol i'r Cyngor Cymdeithas. Mae pethau yn gweithio yn hollol groes

gwneud y gwaith gyntaf a mynd am ganiatad cynllunio a'r ol cwyn i'r Adran gorfodaeth. A gweld

wedyn bod caniatad yw gael.

GOHEBIAETH (CYNGOR SIR YNYS MON)

5. Cyfarwyddwr Addysg. Rhys H. Hughes.

Ymgynghoriad Statudol - Gostwng oed mynediad Ysgol Corn Hir, Llangefni.

Cychwyn 6ed Mai hyd at 12.00 ar y 20ed Mehefin 2022.

Derbyn. dim yn ymwneud a ardal Bodffordd.

6. Swyddog Polisi Rhian W Jones.

FW: Datganiad Croesawu Cyhoeddiad am Safleoedd Rheoli Ffin. Vaughan Gethin y camaLL nesaf

er mwyn seflTdlu safle rheoliffin arfaethedig yng Nghaergybi.

Dim sylwt-r qan y Cynghorwyr, cadw mewn golwg.



9.

7. Adran Priffyrcid. AlLrn Robens.

Lon Capel Seion, Llandrygar-n. Drm b'"';riad giueithredr: yn ymheilaci-r.

Cais o greu safieoedci pasio wedi caei ei godi yn fiaenoroi gan Mrs Cidfield, Bryn Drain,

rlandryEarl gyda'r-Cynghcrr,vyr-Siroi Ymateb ar y pryd esbonirvyd foci p',vyslais ai"gynnal

r-hv,,;,dvraith prlfurcjd presennoi yn h14r'ach na edrych ar welliannar: a qu,'ariant ychwanegol.

Man pasio nervydcl yn costio tua t4,000 i f 5,000.

Mae safleoedd pasio yn cael eu gosod fel rhan o arnodau cetsiadau cynllunio ond nid dyma'r

selyilfa ar-y lon yn LlandrYgarn.

Ar hyn o bryd nid oes bwriad gra,reithredu ymhellach ar y cais i osod rnannau pasic ar y lon yma.

Cnd cs bydcl unrhyi,',,v'rybodaeth beliach mae croeso cysylltu.

Cyng D T Roberls yrr nreddni buasaicael rhy,r,i h,r,ythyn o gerrig c'r Churalelvn helpu tr-t'^"y er r"hoi

yn y ,run pasig sydd yna nawr Efallar buasai y Cyngor Cymdeithas yn ialu? (Er nad yvr'r Cyngor

Sir- o'r- un feodlvl a tli, nraen't yn negyddol)

Swyddog Polisi. Rhian W Jcnes.

FW: Datganiad: Plannu 4.000 o gced fel rhan o brosieci arioescl i helpLr lnd i'r afael a newid

hinsal'rdc.

Disgyblion o Ysgoiion Da,,,id Hr.rghes, Gyfyn Liangefni, Brynsiencyn,Kingsland, Y FfrlCd, Penysarn,

Llanfaechell a Rhyd y Llan lvedi plannu 500 yn etr hysgoiion
prosiect ei arwain gan Dim Ardai o Hardiwch Naturio! Eithriadol y Cyngor yn dilyn buddsoddiad

o 110,000. Defnycidiv,ryd y dult Miyawaki i blannir'r coed (dull siapaneaido)

Rhagor o ivybcdaeih Lee iones, Uned GyfathrebLr 0i248 752129.

v Cyngor yn derbyn y urybociaeth' Cacilv ixev,'n gol\'/o'

Adran Pi-iffurdc - Steve Jottes.

lvlr's Caiherine Griffitns. 20 Cae'r Delyn, Bodffordd.

Dwr yn gorlilo oddi ar y safle nervydd i ardcl l'lrs Griiiiths.
y Clerc yredi cael cadarnhad gail yr ACran Priffyrdd (Steve icnes) fod y r-naier r';edi ei caei ei

dCatrys. Mae gw,arianr rryJy ar y iraenio vredi ei wnertd. Mae ctceso nainrr i Mrs Griffrths gYSYslltLi

a lr4r' iones.

Un peth yn dcia rnae Clerc y Cyngor Cymdeithas wedrcaelcanlyniad i'r broblanr, mwy na

qailycl gan y Cynghorydd Sircl ar Aeiod Cynulliaci.

GOHEBiAETH (ARALL)
'i0 Cae Cirr,varae - Dirveddaraf gan Gayrrcr Jones

Grrv,aitn int,sic a nen,id y sigien yn y Cae Chwarae yn cycht;yn ar 16eg Mai gycia'r qobaith o aliri

c'/r'rlihau y iicriau yr r,,ry,lhnos weciyn. Y Ffens 'secii eithruvsio ac yn barod yv; pheintio.

Anfon 1oiidau'r ailan yn fuan i'r piant ysgol a'r' pentref i iroli beth arall fuaserrt yn hoffl ei u,'eld

fei offer neviydd.

Balch iavrn fod y Cyngcr yn cael ei gadw yn y piciiivr'.

RHCDDICN.
11 Dinr

PLWYFCL.
'i2. Cyfethoi Cynghorwyi" Ne".ydd.

Caftr,,yd plimp enw ymlaen 1ii,r.,y e-i;osi.

Tair sedC rvag Ward Heneglwys. Glyn,rones, R G Parry a W R Parry

Dwy sedd r.uag Ward Llancr,vgarn. D T Roberls, Non Dafydd.

irafodwyclgyda rhai o'r ychydig Gynghor1vyt yn barod i dderbyn yn en bloc.



Cyng .) Evans yn gwrthwynebu r'oedd ganddo ddwy ferch yn Bodffordd hefo diddordeb i rhoi ei

henwau ymlaen (Heneglwys) ond ddim yn gwybod sut er bod yr hysbysiad i gael ar y Wefan. Ni

chafwyd wybod el henwau, Er dywedodd ei bod un yn ffrind i Cyng Mrs L Roberts.

R'oedd Cyng J E Lewis hefo llyfr rheolau yn ei law ac yn son am ymestyn yr hysbysiad. Rhoi yn yr

hysbysford yn Bodffordd nid oes un yn Llandrygarn.

Cyng J Evans yn cynnig rhoi hysbysiad hyd ddiwedd y mis. Cyng J E Lewis yn eillo.

Enwau yr holl geisiadau (Heneglwys) i'w cadw yn y Cyngor, ac nid i'w darlledu y tu allan yn y

pentref.

Seddau gwag Llandrygarn, Etholwyd D T Roberls (Mynydd Mwyn) a Non Dafydd (Beudy Mwyn)

Cynnig Cyng R R Roberts, eilio Cyng Mrss B Owen Ni chafwyd gwrlhwynebiad.

13. Awdit Mewnol. Y Cyngor yn derbyn Mr A I Foulkes i wneud yn gwaith am 2021/22. Yr un pris o

1100. Unfrydol.

14. Ni fydd unrhyw fusnes arall yn cael ei drafod ar y noson. Cyfarfod nesaf ar y rhaglen. (Argyfwng

yn unig. Disgresiwn y Cadeirydd.)

Anfon i'r Clerc drwy'r post neu e-bost. (Dim dros y ffon)

MATERTON ARIANNOL:

15. Cyfrif Rhedegol L10,021.66

Mynwent Gymunedolt6,890.00. (Grant Claddu CSYM f1,000.)

TALIADAU:

16. Clerc f250.00.

D Owen (Clerc)
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