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CYNGOR CYM DEITHAS LLANFACHRAETH

COFNODION CYFARFOD 28ain EBRILL 2020

PRESENNO:

Nid oedd cyfartod oherwydd coronafeirws.
YMDDIHEURIADAU.
CYNGHORWYR YN DATGAN DIDDORDEB. A FFURFLEN I'W ARWYDDO.
COFNODION 31ain MAWRTH 2020 YN GYWIR.

l'w sganio'n gyflym pan fydd y cyfarfodydd yn ailgychwvn

CODIO'R COFNODION.
J;e Chwarae. Mae wedi ei dorri a'i strimio gan Geraint Gwasanaethau Coed a Garddio Mon. Mae

yn gwneud

gwaith boddhaol.
CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990

t.

Caniatad adeilad rhestredig ar gyfer dymchwel yr adeiladau allanol presennol ynghyd a chodi sied
gychod, garejys gyda sied gardd gystylledig ac adeilad ar gyfer gweithdy yn:llanfigael Barn, Llantachraetn,
Dim gwrthwynebiad.

PTNDERFYNJADAU.

2.

Dim.

GOHEBIAETH. CYNGOR SIR YNYS

3.

Prif Weithredwr.

Derbyniwyd ceisiadau gan unigolion a sefydliadau i ryddhau arlan gan y Gymdeithas. i helpu ddelio
efo effeithiau argyfwng Covid 19 ar drigolion Ynys Mon. Rhyddhau €200.000 (fel swm cychwynol) yn
ymateb i unrhyw gais penodoi,
Gwahoddir ceisiadau am wariant gan fudiadau drwy ffurflen gais sydd ar y wefan y Cyngor Sir. Er bod
y Gymdeithas bellach yn gorff ar wahan i'r Cyngor Sir.

4.

Technegydd.

Mater Brys,
Cyngor Sir yn casglu gwybodaeth ar y mannau claddu sydd ar gael ar yr Ynys trwy arolwg gyda
Chynghorau Lleol o ganlyniad i argyfwng (Covid 19) mae mater hwn yn flaenoriaeth frys

iAmcanagyfrif,.
Clerc wedi ymateb. Yr Eglwysi yn reit llawn. Ond digon o le yn Capel Pont yr Arw. Tir newydd wedi ei
gysegru yn ddiweddar.

5.

Swyddog Polisi,
FW: Datganiad - Cadwch gwn dan reolaeth mewn mannau cyhoeddus.
Cyngor Mon yn derbyn cwynion am gwn oddi are u tennyn sydd yn neindio i fyny ar aelodau o'r
cyhoedd. Mae hyn yn golygu bod rhaid r'r perchnogion dorri'r canllawiau cadw pellter cymdeithiasol
o 2 fedr er mwvn mynd i nol y cwn. Bydd yr Heddlu yn gweithredu yn unol ar cynllun LEAD.

GOHEE IAETH {ARAIII

6.

Valley Wings. Cylingrawn,

RHODDtOt\t.

7.

Dim.

-

PLWYFOL.

8.

Mae'r ffurfleni'r Awdit zAEl20 gan BDO yn electronig eleni oherwydd nad ydynt yn ei hanfon trwy'r
post. (Coronafeirws) Crynodeb o daliadau a derbyniadau diwedd blwyddyn 31.3.20 wedi cael ei
cyflwyno i'r Cynghorwyr. Y Cyngor yn unfrydof yn ei cymeradwyo. Y Clerc a'r Cadeirydd yn ei arwyddo
i'w hanfon ymlaen i BDO,

MATERION ARIANNOI.

9.

RHEDEGOL.

r0.

cYNlto. ti,228.25.

f806.44.

11. I'W TAL;.
Clerc 8120.00. Ffranc (Gosod DiffibrilVdd'[ 9215.85. Geraint Roberts (Jorri Glaswellt 6/4 a 16/4t

r200.00
rhaid dan reol f dalu ein dyledion. (Dfsgresiwn Cadefrydd, Clerc)

