
Cyfarfod Hydref 1af 2018. 

Cofnodion Medi’r 3ydd 2018. 

Presennol:- Mrs E.A. Parry(Cadeirydd) Mrs L Gillham, Mr N Marten,Mr A Hughes, Mr R Owen, a Cyng 

K Hughes Ynys Mon (wedi newid a Chyng J Griffith) 

Ymddiheuriadau:- Mr P Jones. 

                      Agorwyd y cyfarfod a Chydlynydd Horizon, Delyth, a son am y bws ,rhad ac am ddim bob                                                      

dydd Mercher 1af o bob mis, reit llwyddiannus! Angen mwy o hysbysu!Symudwyd ymlaen ar 

cyfarfod hefo Mr R Owen yncadarnhau’r Cofnodion a Mrs L Gillham yn eilio.Ymateb siomedig i’r 

seddi gwag ar y Cyngor Plwyf,Mrs K Warburton wedi datgan diddordeb o Lanfaethlu ond neb o 

Lanfwrog 

Derbynwyd yr Ohebiaeth , y gwaith cyfreithiol y fynwent wedi eu gwblhau ar bil wedi ei dalu.Amryw 

or ceisiadau cynllunio wedi llwyddo(Penial Dywun,Rhos Caw,Ty Mawr, Bodowen) a fe gefnogwyd 

cais y Black (Siop Soar) a Chyng K Hughes yn datgan diddordeb.Pawb yn gytun i roddi rhodd o £200 i 

Marie Curie.Ymateb digon chwerthinllyd i rai o bwyntiau’r Arolwg Allannol yn enwedig” beth sydd yn 

dderbyniol” mewn symiau ariannol. 

Materion yn Codi:- Mwy nag un cwyn wedi dod i law ynghlyn a chwn ar y cae Chwarae, Cysyllyu ar 

Warden Cwn Ynys Mon a cheisio cael mwy o arwyddion ac ella un ne ddau o finniau 

ychwannegol.Cyflwynodd y Clarc restr prisiau fynwent y Pentref a phawb y derbyn.Mae angen rhyw 

fath o rota er mwyn cael y bin priodol i geg y lon, tydi hi ddim yn job i’r Clarc!(Agenda Hydref)Llawer 

o son a siarad a chwyno am y golwg ar tirlun o gwmpas Ysgol y Llan-Cyng K Hughes wedi ebostio y 

Cyngor or cyfarfod a wedi cael ateb y byddent yn sortio petha! 

1/10/18. GOHEBIAETH 

Llythyrau                                                                                                                Ebost. 

LL1:- Barclays.                                                                                            E1:- Dwr Cymru. 

LL2:-Llyfr sieciau newydd.                                                                        E2:- Cyngor ar Bopeth. 

LL3:-Swyddfa Bost Scam                                                                           E3:-PYLONAU. 

LL4:-Glasdon                                                                                                E4:-Arolwg ALLANNOL. 

LL5:- CYFARFOD HORIZON 20/9/18.                                                        E5:-SP Energy/Arwel/fynwent. 

LL6:-Marie Curie. 

AGENDA 1/10/18. 

P.C.Rhys Evans o Dim Trysorau Cefn Gwlad. 

Presennol 

Ymddiheuriadau. 



Cadarnhau’r Cofnodion, 

Materion yn codi. 

Gohebiaeth. 

Newyddion o Langefni. 

u.f.a.---ROTA! 

£7,500 -£200+£1916= £9,216 ogwmpas!                                                                          

 

   


