CYNGOR CYMDEITHAS BODFFORDD COMMUNIW
COUNCIL
COFNODION CYFARFOD NOS FAWRTH 19eg MAI 2020
YN CAPEL GAD BODFFORDD
PRESENNOL:
Dim Cyfarfod oherwydd Coronafeirws. (Y Clerc mewn cysylltiad a'r Cadeirydd a'r Cynghorwyr trwy
bost neu ffon.)

e

YMDDIHEURIADAU:
CYNGHORWYR DATGAN D]DDORDEB.
CAEL COFNODION 2lain EBRILL2020 YN GYWIR.
I'w sganio'n gyflum pan iydd y cyfarfodydd yn ailgychwyn.
MATERION YN CODI O'R COFNODION.
Dymuno gwellhad buan i Cyng J E Lewis sydd ddim mewn iechyd da y dyddiau yma.
DEDDF C\'NLLTTI{IO GWLAD A THREF.

1.

Dim.

PENDERT'YNIADAU.

2.

Dim.

GOHEBIAETH (CYNGOR SIR YNYS MON)

3.

Pemaeth Gwasanaeth Dros Dro.
Trefniadau Ceisiadau Cynllunio deros dro argyfung covid 19.
Cyflwyno a dilysu ceisiadau.
Mae'r swyddogaeth-yn parhau i ddilysu unrhl'w Geisiadau Cynllun io a gyflwynir.
Anogir yrngeiswyr ddefnyddio ffurflenni electronig i hwyluso gweithio gartref.
Ceisiadau Cynllunio byv: ble mae'r ymgynghoriadau wedi ei cwblhau a'r cyfirod hysbysebu
cyhoeddus wedi dod i ben cyn 23ain Mawrth 2020, bydd penderfuniadau yn cael ei cyhoeddi ar y
ceisiadau bye lle'n bosib. Cais am farn yr awdurdod cyn cyflwyno cais ffurfiol. apeliadau.
gorfbdaeth parhad gwasanaeth. Os oes angen eglurhad pellach neu drafod unrhyrv agwedd gofon am
Dewi Frncis Jones 01248 752420.
Derbyr y wybodaeth dim syJw.

4.

Pennaeth Gwasanaeth Dros Dro.
Cyhoeddodd Llywodraeth Cymru Ganllawiau ar Ebrill 3ydd2020 yn darparu Cyngor ar f,nychu
angladdau. Mae Cyngor Sir Ynys Mon mewn sefullfa eithaf anghyffredin. Er ei bod yn dechnegol
yn Awdurdod Claddu - nid ydyw'n gyfrifol am redeg unrh).rv fiznwent ar ]T ynys.
Mae y Cyngor Sir wedi cysylltu a'r Cynghorau yn edrych faint o le sydd ar gael yn ardaloedd.
Derby'n.

5.

6.

Swyddog Cyfarthrebu.
FW: Datganiad - Canolfannau Gofal yn parhau ar agor ar draws y Sir. Ceir mwy o fanylion gan
Gethin Jones 01248 152130. Derbyn ar gael os yn dymuno.
Swyddog Cyfarthebu.
N-atur yn dal i gael ei thargedu er gwaethaf ei bod wedi cau oherwydd
Covid - I 9. Fandaliaid yn parhau i dargedu gwarchodfa natur er iddi gau. Torrwyd rhwystrau pren a
chychwynnwyd sawl tan bwriadol yng ngwarchodfa natur leol Nant y Pandy yn Llangefni yn ystod
nifer o ddiguyddiadau dros y penw].thnos, Unrhyw wybodaeth i gysylttu a Heddlu Gogledd Cymru
ar I 01 neu drwy taclo'r tacle yn ddienw ar 0800 555 I I I . Derbyn y wybodaeth cadw mewn golwg.

FW: Datganiad - Cwarchodfa

-

1.

Swyddog Polisi.
Mae digwyddiadau pellach i reoliadau diogelu iechyd (Cyfngiad coronafeirws) cyhoeddi a
daethant i rim ar 25ain Ebrill 2020 yn egluro y caifftir amlosgfeydd aros ar agor, er dylai adeiladau
amlosogfeldd fod ar gau i'r c1,hoedd, heblaw ar g1'fer angladdau. Mae'r theoliadau narw yn
cynnwys ymweld a chladdfa neu ardd goffa i dalu teyrnged i berson ymadawedig ymysg yr
esgusodion rhesymol i fod y tu allan i'r cartref. Cadw y wybodaeth mewn golwg ai dderbyn.

GOHEBIAETH (ARALL)
8. Virginia Crosbie Aelod Seneddol Ynys Mon. Gair o ddiolch am bopeth yr ydym wedi ei wneud i
gefnogi y Gymuned ar yr adeg eithriadol hon. Derbyn. Yr unig blaid i anfon.

9.

Amcangyfrif.
Ffensio Cae Chwarae Bodflbrdd.
Penderfl,nwyd rhoi y gwaith i Mr C Owen. Fencing Contractor am y swm o f500.00
Dileu 12 postyn 4 x 4. Disodli 12 postyn gya 7 postyn newydd. Agor tyllau newydd. Conoitio
postiau newydd i'r ryllau. Disodli unrhyrv 4 x i llechweddau pren sydd wedi torri. Sgriwiau
newydd. Codi y ffens sydd wedi disgyn. Symud a gwaredu unrhyrv wasffaff.
Cyng J E Lewis, E D Owen, J Evans, D T Roberts, R M Roberts, H G Owen, R R Roberts
(Cadeirydd) yn cefirogi yr uchod. Y Cadeirydd Cyng R R Roberts yn cysylltu a Mr C Owen i
wneud y gwaith mor fuan ag sydd bosib.

10. Clercod a Cynghorau Uniongyrchol. Cylchgrawn. Derbyn.

RHODDION
11- Dim.
PLWYFOL.
12. Dim.

MATERION AR]ANNOL:
13.

Cyfrif Rhedegol f 10,682.91 (Preseb I f3,666.66)

I{LIADAU:
14. Clerc f220.83. CSYM. Les Cae Chwarae f25.00.

Er nas oes cyfarfod yn bodoli mae yn rhaid dan rheol dalu y dyledion i gyd.
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