
Cyfarfod Mai 1/5/18. 

Cofnodion Ebrill 9/4/18. 

Presennol:- Mrs L Gillham(Cadeirydd), Mrs E A Parry, Mrs E A Thomas-Jones,Mr R Owen,Mr 

Arwel Hughes,Mr P Jones. 

Ymddiheuriadau:- Mr N M Grenfell. 

Cadarnhawyd y cofnodion yn gywir gan Mrs E A Parry hefo Mr P Jones yn eilio. 

Materion yn codi;- Ateb gan yr adran Briffyrdd or diwedd nad ydynt ddim am wneud unryw 

newidiadau rhwng yr arwydd 30 ar Black,aros tan fydd y lon newydd wedi ei hagor! A ydi cais i godi 

shed arall ar dir Bodowen angen caniatad? Gweler ymateb or adran Gynllunio i Mr G Jones yn dilyn 

ebost Cynghorydd Llinos Huws. 

Derbynnwyd yr Ohebiaeth, Rhodd o £200 i Ambiwlans Awyr Cymru.Dau gais Cynllunio wedi ei 

cefnogi, 5B.B. a newidiadau yn Tyddyn Josiah.Gwaith papur y Fynwent wedi mynd ir Adran  Cofrestru 

Tir dan ofalaeth Mr J T Williams.Yn dilyn difrod yn Farina  Caergybi, y Cyngor Sir i’w canmol  am eu 

gwaith arbennig,ar mudiadau eraill gan gynnwys unigolion lleol, am glirio y tunelli o bolysteirin ar 

hyd a lled y glannau-Diolch yn fawr.Mae angen rhoi pwysa ar Horizon i symud ymlaen a trefniadau 

M.O.L.F  yn wylfa ne mi fydd traffic trwm iawn ar yr A5025 trwy Llanfaethlu.Yn anffodus mae pawb 

yn brysur prynhawn dydd Iau yn ymweld ar Gwaith Trin dwr Budr rhan or ardal a ddim ar gael i’r 

cyfarfod Trefi a Chymunedau yr un noson-Cynghorydd Llinos Huws yn pwysleisio pwysigrwydd 

hyn.Daeth rhestr o gwynion o Llanfwrog am gyflwr rhai manau ar y lonydd, wedi ei basio ymlaen 

hefo Lon Penterfyn! 

U.F.A.:-Y Clarc yn cyfwyno Taflen Arian am 2017-2018 ac Adroddiad or BANC.Y cae Chwarae ar 

Fynwent yn cael ei torri bob Pythefnos trwy yr Haf ac mae Mr Darrel Hughes yn fodlon torri a 

thacluso y Maes parcio wrth y Ty Coffi -£10 y tro---- Cost o £120 y mis, Pawb yn gefnogl. 

Gohebiaeth 1/5/18. 

Llythyrau                                                                                             Ebost. 

LL1:- U.LL.C.                                                                                        E1:-7 o dai yn Maes Maethlu? 

LL2:-Cynllunio- Caenethor.                                                               E2:-Priffyrdd. 

LL3:- Bobath.                                                                                       E3:- Sied Bodowen-Cyng Llinos Huws. 

LL4:- Zurich. 

LL5:- BDO. 

AGENDA nos Fawrth 1/5/18. 

*Bethan Morris. 

*Presennol. 



*Cadarnhau’r Cofnodion. 

*Materion yn codi. 

*Dewis Is Gadeirydd (18-19). 

*Gohebiaeth. 

* U.F.A. 

£8,899.85.                        


