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PRESENNOL.

Nid oedd cyfarfod wyneb yn wyneb ohenrydd coronafeirws.(Cysylltu dros ffon neu ebost)

YMDDIHEURIADAU.

CYNGHORWYR YN DATGAN DIDDORDEB. A FFURFLEN !.W ARWYDDO. NCb.

COFNODION 25ain MAI 2021YN GYWIR. l'w sganio'n Syflym pan fydd y cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn

ailgychwyn.

Ni chafwyd unrhyw sylw gan Cyng Mrs M Jones a Cyng M Woodward.

coDro'R coFNoploN.

CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990.

1. HHPl2O2U175. Cais llawn ar godi anecs. Dymchwel Garej bresennol/ Storfa ynghyd s chodi Garej

newydd / Storfa yn ei lle yn:-

Gwenfa, Llanfachraeth.
Y Cynllun yn son am anecs. Ond diffiniad anecs ydi bod yna gyswllt rhwng y prif adeilad a'r anecs.

Mae'rty newydd yma yn hollolarwahan.
Ni d oes dim cyfiawnhad pam oes angen shed enfawr, mae yna un yn barod-

Mae'r bwriad yn agos iawn i'r ffin ddatblygu, hefyd llwybr ryhoeddus yn rhedeg trwy'r safle. Gor -
ddatblygiad yn ein barn.
Cynnig Cyng W G Roberts, eilio Cyng Mrs E J Bryant. Nid oedd cefnogaeth.

PENDERFYNIADAU.

2. FPU2O21.|23. Frondeg L.odge, Llanfachraeth. Gwrthodwyd.
Nid yw'r ymgeisydd wedi gallu dangos bod egwyddor y datblygiad yn ryd-ffnd a pholisi cynllunio lleol

a chenedlaethol a rhai'r hierarchaeth gwastraff. Ystyrir hefyd fod gwybodaeth annigonolwedi'i
chyflwyno o ran rydymffurfiaeth a pholisi.

Nid yw'r ymgeisydd wedi gallu dangos na fodd y cais yn achosi niwed annerbyniol i'r gweithrediad

diogel ac effeithiol o'r briffordd yn unol a pholisi.

Derbyn y canlyniad, nid oes ei angen yn Llanfachraeth.

GOHEBIAETH. CYNGOR SIR YNYS MON.
3. Rhandir. Diweddaraf. Dylan Edwards.

Dim mwy o wybodaeth wedi dod i law gan y Cyngor Sir. Y Clerc yn dilyn i fynnu.

4. Enw Datblygiad Ysgol Llanfachraeth.

Mae yn edrych mae Erwlon yr Ysgol fodd enw'r Stad.

Nid oedd cefnogeth na gwrthwynebiad gan y Cyngor.

5. Maes Chwarae, Llanfachraeth.

Archwiliad Chwarterol. Gwirio Safle.

Mae angen uwchgraddio yr arwyddion.

Gwair mewn cyflwr rhagorol, y cae igyd. Dim sbwriel o gwmpas.

Offer.

Trollwr hanner lleuad see saw angen sylw.

CYNGOR CYMDEITHAS LISNFACHRAETH



Mat Rwber angen ei dynnu i'w wneud yn saff. Du wedi gaddo gwneud y gwaith (Cyng B Rowlands)

Wedi cysylltu on dim llawer o symud. Cael un cyfle arall wedyn y Clerc yn cysylltu a' r gwr torri y

glaswellt i ofon a fedrith ef ei dynnu a'r gost.

6. Atebion Cyfrifaduron Mon.

Adnewyddiad Safle Gwefan yn ddyledus 2. flynnedd nesaf f321.00.

Cafi^/yd ymholiadau gan Gynghorau Cymunedol Mon y n y misoedd diwethaf am safle we gofynion

hygyrchedd. (Website accessibility requirerments)

A fuasai y Cyngor yn hoffi cael adroddiad hygyrchedd cost f135.

7. Chwarae Cymru. Cylchgrawn. Derbyn.

RHODDION.

8. Dim.

PLWYFOL.

9. Hysbysford ary Neuadd yn cael ei drin.

MATERION ARIANNOL

10. RHEDEGOL. f4,311..69.

11. CYNILO 83,228-34.

12. I'W TALU.

Clerc €160.00. Gweinyddu (3 mislf175.37. Treth Incwm 1f120.00. M Owen (Archwilio Cae

Chwaraelf45.36. Anglesey Computer Solutions (2 flynnedd) f321.00. N Williams (Torri Glaswellt 3

mis)f475.00.
Taliadau yn ei awdurdoditnivy disgresiwn (Cynghorwyr a'r Clerc)


