CYNGOR CYMUNED LLANFAIR MATHAFARN EITHAF

RHAGLEN
1. Ymddiheuriadau
2. Datganiadau o Ddiddordeb
3. Cofnodion
I gymeradwyo cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 27 Mehefin 2016.
4. Materion yn codi o'r cofnodion
5. Llwybrau, Ffyrdd a Phalmentydd
(1) i adrodd er gwybodaeth unrhyw ohebiaeth a dderbyniwyd gan Gyngor Sir
Ynys Mon oedd yn ymateb i faterion priffyrdd a gyfeiriwyd ato gan y
Cyngor Cymuned.
(a) Materion parcio mewn amrywiol fannau.
(b) Rhybudd o fwriad gwahardd traffig dros dro yn Llanbedrgoch.
(c) Y Llwybr Arfordirol, torri glaswellt.
(2) i dderbyn manylion gan yr aelodau o faterion priffyrdd sydd angen sylw
6. Gohebiaeth
I ystyried unrhyw ohebiaeth a dderbyniwyd ers y cyfarfod diwethaf (ac i gymryd
y camau priodol arnynt) yn cynnwys gohebiaeth ar y materion canlynol (a) Plas Glanrafon – Parcio a materion trafnidiaeth.
(b) ROSPA – Adroddiad Archwiliad Diogelwch Caer Berllan.
(c) Un Llais Cymru – Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol
(ch) Un Llais Cymru – Cofnodion Pwyllgor Ardal Ynys Mon
(d) Fforwm Gyswllt Cynghorau Tref a Chymuned - Cofnodion
(dd) Grwp Rhanddeiliaid Cynghorau Tref a Chymuned - Nodiadau.
Gweler copïau o’r llythyrau ynghlwm.
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7. Dyledion (rhestrau ynghlwm)
(a) I awdurdodi talu’r biliau a restrwyd
(b) I nodi a chymeradwyo’r taliadau a wnaethpwyd gan y Clerc (yn cynnwys
taliadau o dan Gynllun Dirprwyo’r Cyngor) ym mis Mehefin, 2016
(c) I nodi a chymeradwyo manylion o dderbyniadau a thaliadau'r Cyngor i
gymharu â’i gyllideb am y cyfnod o Ebrill 1, 2016 i ddiwedd mis Mehefin,
2016.
8. Materion Cyffredinol
(a) Cod Ymddygiad – Adolygiad o’r Cofrestrau o Ddiddordebau’r
Cynghorwyr.
I ystyried oblygiadau ymarferol yr Adolygiad.
(b) Cyngor Sir Ynys Mon – Arolwg Teithio Llesol 2016.
I gwblhau yr Arolwg.
(c) Cyngor Sir Ynys Mon – Toiledau Cyhoeddus yn ardal y Cyngor
Cymuned.
I ystyried ymhellach y cynnig i redeg y Toiledau o’r 1 Ebrill 2017.
(ch) Llyfrgell Benllech.
I ystyried datblygiadau pellach gyda throsglwyddiad bwriedig Llyfrgell
Benllech i’r cyhoedd.
9. Cynllunio
(a) i ystyried ceisiadau a newidiadau i geisiadau a dderbyniwyd ers y cyfarfod
Diwethaf ac i wneud argymhellion arnynt, yn cynnwys y rhai a restrwyd.
(b) i nodi penderfyniadau diweddar Cyngor Sir Ynys Mon.
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