CYFARFOD IONAWR 9/1/17.
COFNODION 7/11/16.
Presennol:- Mrs EA Parry, Mrs L Gillham, Mr P Jones,Mr R Owen,Mr K
Hughes (Ynys Mon)
Ymddiheuriadau:- Mr A Hughes (Cadeirydd), Mrs M Thompson wedi
ymddiswyddo.
Cadarnhau’r Cofnodion:- Mr P Jones yn ei cynnig yn gywir a Mr R
Owen yn eilio- diolch.
Materion yn codi:- Dau fater o’r cyfarfod cynt,sef Y Rhwyd, pasio i roi
rhodd o £75.Darllenwyd lythyr gan y bwrdd Dwr yn egluro syt r’oedd
y safle gwaith dwr yn cael ei newid ar camau nesa( mwy o
wybodaeth heno)-Derbyn y llythyr.Cyfarfod agored ar y 24/11/16 yn
y Ty coffi wedi ei drefnu gan yr Hwylusydd tai, gobeithio y bydd
cefnogaeth.Yn dilyn yr Arolwg Allanol meant yn awgrymu fod angen
gwell trefn hefo’r arian, manylion arianol bob cyfarfod ac hefyd mwy
o ddarparu ar y gyllideb pan yn penderfynu ar y precept am y
flwyddyn newydd.Y cyfarfod yn siomedig fod hi ddim yn bosib cael
llwybr i lawr y clogwyn i’r traeth yn Borthwen- pawb yn gytun fod
pob ymdrech wedi eu gwneud.
Derbynnwyd yr OHEBIAETH.
Cefnogwyd cais i godi cwt gwair yn Fadog Llanfaethlu ond
gwrthodwyd cais am adeilad Amaethyddol yn Tyddyn Leci , Llanfwrog
am ei fod yn edrych yn barod am “Barn Conversion” (Mr K Hughes yn
datgan diddordeb gydar ddau gais) neu ddefnydd arall- diwidiant
ysgafn.Cefnogwyd cais gan BT i gael gwared or ciosg yn Maes
Maethlu ac hefyd llythyr o Ynys Mon yn gofyn am ofal ar gwariant yn
y ddwy flynedd nesaf. Paswyd i roi rhodd o £200 i Marie Curie gan
gofio fod un nyrs dros nos yn costio £180 iddynt.

UNRHYW FATER ARALL:-Cwyn am chwiad a ieir Snowdon View ar y
lon fawr ac yn cael ei lladd ac yn bosib achosi damwain- y Clarc wedi
galw a chael gair.
GOHEBIAETH 9/1/17.
LLYTHYRAU

EBOST.

LL1:-Cais Cynllunio Hafan

E1:-Datgan diddordeb.

LL2:-Gwasanaeth Etholiad

E2:-Safonau

LL3:-A.O.N.

LL13:-B.D.O.-AROLWG.

Cynllunio.

LL14:-Penderfyniadau
LL15:-Precept 17-18.

LL4:-Red Cross

LL16:-Caniatad Cynllunio.

LL5:-Grwp apel E.G.Bodedern.

LL17-Etholwyr.

LL6:-Marie Curie-diolch.

LL18-Mon CF.

LL7:-C.Y.M.-Gwahardd traffic Tyn’n Llan. LL19-DWR Cymru.
LL8:-Chwarae Cymru.

LL20-Taliad precept.

LL9:-URDD G.C.-cangen Mon.

LL21-MRS THOMPSON.

LL10:-Penderfyniadau Cynllunio.

LL22-Pwyllgor Safonnau.

Ll11:-Grwp Cyswllt.
LL12:-Rhwyd-diolch.
AGENDA NOS LUN NESAF 9/1/17.
PRESENNOL., YMDDIHEURIADAU,Cadarnhau’r
Cofnodion,Cynghorydd Sir,GOHEBIAETH, U.F.A.

