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CYNGOR CYM DEITHAS LLANFACHRAETH

COFNODION CYFARFOD 26ain MAI 2020
A GYNHALIWYD YN FESTRI CAPEL PONT YR ARW LTANFACHRAETH.
PRESENNOL.

Nid oedd cyfarfod oherwydd coronafeirws.(Cysylltu dros ffon neu ebost)
YMDDIHEURIADAU.
CYNGHORWYR YN DATGAN DIDDORDEB. A FFURFLEN I'W ARWYDDO.
COFNODION 28ain EBRILL 2020 YN GYWIR.

l'w sganio'n gyflym pan fydd y cyfarfodydd yn ailgychwyn.

CODI O'R COFNODION.
Cae Chwarae. Y Clerc wedi gofyn am amcangyfrif i drwsio yr offerau chwarae. Mae y cyfaill wedi cael golwg
ond nid oes dim yn edrych yn peryglus ar y foment. Yr unig beth sydd yn broblemus yw'r rwber.

Mae y ffensio a'r ffos mewn ffaw. Mae Cyng B Rowlands yn gweithredu.
CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990.
FPL/2020/56. Cais llawn ar gyfer codi annedd ynghyd a creu mynedfa i gerbydau ar dir yn:-

1.

Penrhos Newydd, Llanfachraeth.
gwrthwynebu y cais a'r yr un sail a'r tro diweddaf:Ni does angen adeila d arall yma, wedi ei wrthio ty ol if fens.
Gormod o ddefnyddio ar y fynedfa, mewn lle peryglus. (Ni chafwyd cefnogaeth)

Y Cyngor yn

7-

VAR/2020/27- Cais o dan adran 73 i ddiwygio amod 2 (Rhaidi'r datbtygiad a ganieteir gan caniatad
hwn gael ei wneud yn hollol unol a'r cynllun a gyflwynwyd o caniatad cynllunio rhif 27C98 (Cais llawn
argyfer addasu ac ehangu'r annedd presennol yn) er mwyn diwygio dyluniad a cynlluniau arfaethedig
yn:Gronant, Llanfachraeth.
Dim gwrthwynebiad.

3.

VAR/2O2O124. Cais adran 73 amrywio amod 1 (Terfyn amser) o gais 27C106EIFR/ECON (Cais llawn i
wella'r briffirdd gyfredol (Yr A5025) rhwng y cyffordd ar yr A5 i'r dwyrain o'r Fali i'r gyffordd wrth y

ffordd fynediad i'r Orsaf Bwer arfaethedig mewn wyth o leolidau ar wahan ynghyd ag ailadeiladu a
[{edu'r pafin presennol a'r gorffenwaith ar yr arwynebedd mewn mannau gweithredu compownd
adeiladu dros dro gan gynnwys cyfleuster dros dro ar gyfer ailgylch pafinau, creu daubwll teneuo a
mynedfa ar gyfer cynnal a chadw, creu llwybrau beicio a gwyro rhai eraill am gyfnod dros dro,creu
cyfleusterau parcio eraill yn sgil colli cilfan ynghyd a gwaith rysylltiedig arall gan gynnwys draenio, trin
ffiniau, plannu, gosod arwyddion newydd a marciau ar hyd yr) er mwyn ymestyn cyfnod gweithredu'r
datblygiad am dair blynedd arall (hyd 13ain Gorffennaf 2023) ar hyd yr:45025 rhwng y gyffordd ar y A5 i'r dwyrain o'r Fali i'r Orsaf Ewer yng Nghernaes.
Nid oedd unrhyw wrthwynebiad gan y Cynghorwyr.
PENDERFYNIADA.U.

4.

Dim.

GOHEBIAETH. CYNGOR SIR YNYS

5.

Swyddog Cyfarthebu.
FW: Datganiad - Cyngor Sir yn llwyddo yn ei gais am arian gan Magnox.
Cyhoeddodd Magnox fanylion am Gronfa cymorth covid gwerth f300,000 (cynnig 12 grant o €25,000
awdurdod lleol.) Gyda Gogledd Ynys Mon yn Gartref i Orsaf Bwer Wylfa, bu Swyddogion o dim
datblygu economaidd y Cyngor Sir yn llwyddiannus gyda chais am un o'r grantiau o f 25,000.
Defnyddir yr arian pwysig hwn yng ngogledd Mon.

Derbyn. Penderfyniad da.

i

GOHEB IAETH (ARALL)
Clercod a Cynghorau Uniongyrchol. Cylchgrawn. Derbyn.

6.

RHODDION.

7.

Dim.

PLWYFOL.

8.

Dim.

MATERION ARIANNOI.

9.

RHEDEGOL.

10.

CYNILO- L3,227-74,

f2,896.93 (Preseb 1. f2,691.34)

11. I'W TALU.
Clerc f 120.00. Zurich Municipal (Ysiwrant )f437.98. CSYM {Les Cae Chwarae) f 148.85. G Roberts

(Torri Cae Chwarae 8l5l2}.l f100.00.

:
cyiarJo/yn

-(.,'
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Er nad oes

Cadeirydd, Clerc)

