CYNGOR CYMUNED BRYNGWRAN
COMMUNITY COUNCIL
COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD NOS FERCHER
8 Medi 2021
AM 7.30 TRWY ZOOM

YN BRESENNOL:
Cyng I Roberts, P Roberts, S Jones, E Law Shui Nicholson, C
Griffiths, E Huws, G Parry, G Owen (Clerc),
YMDDIHEURIADAU:
Cyng R G Parry, J Earnshaw, D Rees (Cyngor Sir), N Roberts
(Cyngor Sir)
1
Cadeirwyd y cyfarfod gan y Cadeirydd Cyng I Roberts.
2

DATGAN DIDDORDEB – Dim

3

DERBYN COFNODION Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod
14.07.21 Cyng E Huws yn cynnig a Cyng P Roberts yn
eilio; hefyd cyfarfod 11.08.21 Cyng S Jones yn cynnig a
Cyng P Roberts yn eilio.

4
4.1

MATERION YN CODI O’R COFNODION
Willow Tunnel – Bydd y Clerc yn cysylltu a’r contractwr Mr
R Williams i ofyn iddo gwblhau'r gwaith.
Gor-yrru Bryngwran – Cytunwyd i dynnu'r eitem hon o'r
agenda ac yn y cyfamser edrych am grantiau ar gyfer
goleuadau sy'n fflachio.
Lon y Fynwent – Cytunwyd i drafod yr eitem hon yn y
cyfarfod nesaf
Matiau, trin a paentio y maes Chwarae - Mae'r Clerc
wedi trefnu i'r offer (gweler adroddiad Rospa) gael ei
symud ac mae'n gwneud cais am grant i amnewid yr offer.
Y gost o lenwi'r tyllau ar ôl tynnu'r offer (yn dilyn ail-wynebu
diweddar) yw £1200.
Twmpathau Stryd Salem - Mae'r gwaith hwn wedi'i
gwblhau
Meinciau maes Chwarae - Mae Mr Brian Jones (Cynefin)
wedi cynnig paentio'r meinciau yn rhad ac am ddim. Bydd y
Cadeirydd yn prynu'r paent a bydd y Clerc yn anfon llythyr
o ddiolch.
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ADRODDIAD y CADEIRYDD – Ymddiheurodd y Cadeirydd
am beidio â gallu mynychu digwyddiadau gan ei fod wedi
bod yn sâl. Dywedodd fod plant wedi bod yn dringo ffensys
ar y cae chwarae. Bydd y Cynghorydd Law-Shui Nicholson
yn codi hyn yng nghyfarfod nesaf y Llywodraethwyr.

6

GOHEBIAETH CYNGOR YNYS MON
Cynllunio
LUE/2021/17 Gernant, Bryngwran – dim sylwadau
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GOHEBIAETH YCHWANEGOL
Parc Solar, Traffwll (ymgynghoriad) – Sylwadau y
Cyngor: Bydd lorïau sy'n defnyddio'r ffyrdd yn berygl i'r nifer
cynyddol o gerddwyr sy'n defnyddio'r ffyrdd yn yr ardal. Nid
oes digon o balmentydd i ddarparu ar gyfer cerddwyr. Mae
40% o'r plant sy'n mynychu Ysgol Gynradd Bryngwran yn
croesi Salem St yn ddyddiol. Maent hefyd yn teimlo y
gallai'r prosiect gael effaith niweidiol ar weddillion
hanesyddol yr eglwys ym Mhlas Llechylched
Cyfarfodyddaml-lleoliad - Mae'r holl aelodau wedi derbyn
copi o'r cyfarwyddiadau diweddaraf gan Lywodraeth Cymru
ynghylch cynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb a rhithwir.
Cytunwyd i barhau i gynnal cyfarfodydd ar-lein ac adolygu
ar ôl Ionawr 2022. Bydd y cyhoedd yn gallu ymuno â'r
cyfarfodydd ar-lein os ydynt yn dymuno gwneud hynny.
Ymgynghoriad ar Rheoliadau Cymwysterau Clercod
yng Nghymru - Mae'r holl aelodau wedi derbyn copi o'r
ymgynghoriad gan Lywodraeth Cymru ynghylch y gofyniad
i Glerc fod yn gymwys. Teimlai'r aelodau pe bai gofyn am
gymhwyster y byddai llawer o glercod yn ymddiswyddo a'u
bod yn anodd recriwtio clercod heb gymwysterau.
Roeddent hefyd yn teimlo y dylid ystyried profiad clercod ac
o bosibl gymwysterau NVQ.
Mynwent Hebron - Darllenwyd e-bost gan Michelle Trowell
yn nodi ei bod yn poeni am Fynwent Hebron ac os byddai'r
capel yn cau a fyddai'r cyngor yn darparu cefnogaeth i
ofalu am y fynwent? Cytunodd yr aelodau y byddent yn
ystyried pan gyrhaeddodd yr amser.
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MATERION ERAILL
Y Gofeb - Dywedodd y Cadeirydd y gobeithir cynnal
gwasanaeth ddydd Sul y Cofio, 14 Tachwedd. Mae'r Clerc
eisoes wedi archebu torch a bydd yn gwneud y trefniadau
arferol gyda'r RAF a'r Heddlu.
Y Ficer Newydd - I'w drafod yn y cyfarfod nesaf
MATERION ARIANNOL
Cytunwyd i dalu:
H Williams £50 (i gael gwared ar byst ger capel Salem)
Adolygiad ariannol chwarterol - Derbyniwyd adroddiadau
y Clerc/Swyddog Cyllid sydd yn cadarnhau bod digon o
incwm a chronfeydd i gynnal chostau hyd at ddiwedd y
flwyddyn ariannol
MATERION AR GYFER Y RHAGLEN NESAF
Dim
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