CYNGOR TREF FRENHINOL CAERNARFON
COFNODION CYNGOR 16 HYDREF 2012
Presennol
Ei Deilyngdod Y Maer – Cyng W T Owen

Cynghorwyr
W R Owen, I C Thomas, H W Roberts, A Y Williams, A W Bohana, A Kirk,
M Thomas, G Thomas, W L Davies, A Hopcyn, E Lovgreen, D Jones, E Hughes
T Thomas

Siaradwr Gwadd : Siân Edwards – Gwasanaeth Canolfannau
Rhanbarthol Llywodraeth Cymru
Cynnig cymorth busnesau
Cynghorau Gogledd cymru yn cydweithio a Mentor Mon
Newid yr enw o cymorth hyblyg i fusnes
Swyddogion yn gweithio ym Mangor, Wrecsam a Chonwy a estyn allan i Mon a
Porthmadog
Egluro grantiau darparu cysylltiadau cryf i fusnesi
Menter Mon yn cefnogi busnesau sydd ar fin cychwyn
Rhestr enfawr o elfenau cymorth ar gael
Ynghynghorydd Cydraddoldeb Rhanbarthol
Ymgynhorydd Amgylcgeddol Rhanbarthol
£50 yn agor cyfleuoedd i nifer o gyrsiau
Rhwydwaith eang a wethdai tendro
Rheolwr cefnogi busnes yn medru helpu efo cynllun busnes
Datblygu a tyfu, cyllid, rhagtybio
Rheolwr cydraddoldeb yn helpu efo contractau, disgyblu, recrwtio, anghyflogaeth
Rheolwr amgylcheddol yn edrych ar rheolaeth amgylcheddol, datblygu a chyflwyno
cynllun gweithredol
Cwestiynnau
Pwy s’n helpu efo safonau rheolaeth ?– Gareth Harrison
Un cynllun sydd yna dros Gymru felly lle fydd y swyddfeydd a sut fydd hyn yn
gweithio yn lleol?
Wedi cael sicrwydd fydd yna swyddfa lleol, ond pawb yn bryderus am eu swyddi
Sut mae busnesi bychain yn clywed am y cymorth yma?
Yn mynd o amglych yr ardal i siarad ar perchnogion, hefyd hysbysebu ar Heart FM,
Cynghorau Sir yn pasio manylion ymlaen
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Yda chi yn hysbysebu yn y wasg?
Na

1.Ymddiheuriadau
Cyng H Edwards

2.Cyhoeddiadau’r Maer
Dangos cydymdeimlad i deulu Cyng Tony Yendall Williams ar golli wyres wrth ei
geni – safodd pawb am funud fel arwydd o barch
Anfon llythyr i deulu April Jones i ddangos pryder y Cyngor am y sefyllfa Bregus
Nodi bod ein gofalwr Dafydd adra o’r ysbyty heddiw , ond ni fydd yn ei waith am
gyfnod
Wedi mynychu
Cyfarfod blynyddol Age Concern
Noson champion of champions Scottish Power
Noson anrydeddu Cofiadur Anrhydeddus – diolch i bawb am eu cymorth i sicrhau
noson mor lwyddianus

3.Datgan Buddiant Personol
W T Owen – cynllunio ac eitem 24
I C Thomas – cynllunio rhif 1 a eitem 24
W L Davies – cynllunio rhif 1
E Lovgreen – Cynllunio rhif 1
G Thomas – eitem 11
D Jones – eitemau 17 a 21(b)

4.Eitemau Brys (Cadeirydd/Clerc). Er gwybodaeth neu i’r Clerc
weithredu. Ni chaniateir penderfyniadau
Ymateb parthed Pen y graig
National Grid
Eitem staffio eithriedig

5.Cofnodion
I gadarnhau y cofnodion canlynol:i)

Cyngor, 2 Hydref 2012
Penderfynwyd
Derbyn fel rhai cywir efo 3 newid bychain
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6. Ceisiadau Cynllunio
I ystyried y Ceisiadau Cynllunio a Thrwyddedu
Penderfynwyd
Anfon rhestr o argymhellion i’r awdurdod priodol
Cadeiriodd y Dirprwy Faer bob eitem cynllunio . W T Owen allan ar gyfer bob eitem
cynllunio a I C Tomas, W L Davies ac E Lovgreen allan ar gyfer eitem 1

7. Cyfrifon
I gymeradwyo y biliau i’w talu
Penderfynwyd
Derbyn au talu

8.

Dogfen Weithredol y Cyngor
Penderfynwyd

Derbyn er gwybodaeth gan dynnu sylw i’r pethau hanesyddol sydd dal angen eu
weithredu.

9. Carped Parlwr y Maer
Penderfynwyd
Prynnu carped tywyll

10. Cyngor Gwynedd Ymateb parthed goryrru ar y Maes
Penderfynwyd
Danfon llythyr cryf o anfodlonrwydd o’r ymateb , gan bryderu nad yw’r swyddog
wedi darllen y cynnig yn fanwl a gofyn bellach i’r swyddog ddod i ymweld a’r
Cyngor gan bod llythyrau yn mynd nol ac ymlaen yn ddi bwrpas. Angen sicrhau bod
Cyngor Tref yn cael gweld unrhyw arwydd newydd . Gofyn am ymateb o ddifri i ail
ran y rhybudd gan mai dim ardal Y Maes oedd yn cael ei grybwyll.

11.CAB
Adroddiad Blynyddol
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth

12.Llywodraeth Cymru
Lansiad Academi Cymru
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth
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13. PEG
Rhif 137 - Arolwg Busnes Gwynedd
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth

14. Unllais
Arolwg Fasnach Deg
Penderfynwyd
Clerc i gysyltu efo Cyng Wyn Williams ( i weld os ydi Cyngor Gwynedd) ac yna
ymateb ar ran y Cyngor

15. CADW
Digwyddiadau’r Hydref
Penderfynwyd
Nodi anfodlonrwydd bod y ddogfen yn uniaith Saesneg a bod na ddim byd yng
Nghaernarfon

16. Ymateb y Cyngor i Ymgynghoriad Mesur Cymru
Penderfynwyd
Cefnogi a diolch i’r pwyllgor

17. Ymateb y Cyngor
I Ymgynghoriad Betsi Cadwaladr
Penderfynwyd
Ychwanegu sylwadau Cyng E Hughes a diolch i’r Pwyllgor am eu gwaith

18. E-bost Cydlynydd Clercod Cymru
Parthed Cod Ymddygiad
Penderfynwyd
Gofyn am restr o’r newidadau a nodi wrth ymweld a’r wefan bod dim dyddiad ar y
guidelines felly a’i rhain mae’r ebost yn cyfeirio ato

19. E-bost o ddiolch gan G. Edwards
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth, ond mae’r sefyllfa yma yn tynnu sylw bod ni angen edrych ar
ein rheolau sefydlog, ar gyfer ymweld ag unrhyw safle yn y dyfodol er mwyn cael
proses clir
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20. Cyngor Gwynedd
i)
Rhaglen Waith Priffyrdd
ii)
Gorchmynion Rheoli Cŵn
iii) Pont Saint – Ymateb
Penderfynwyd
i)
ii)
iii)

Derbyn er gwybodaeth
Annog bawb i gwblhau’r holidadur a chefnogi’r broses
Gofyn am weld copi o’r cynlluniau

21. Unllais
i)
Hyfforddiant Cynllun
ii)
Adroddiad Cyng. H. W. Roberts o’r cyfarfod
Penderfynwyd
i)

ii)

Clerc i siarad a Cynllunio Cymru i amlinellu cynnwys penodol i’r Cyngor
ac adrodd yn nol i’r Cyngor nesaf,ac hefyd rhoi hyfforddiant ar bob rhaglen
a nodi dyddiadau hyfforddiant am y mis i ddod
Derbyn er gwybodaeth a diolch am yr adroddiad

22. CTC - diweddariad
Nodi dyddiad y cinio blynyddol Ionawr 12

Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth

23. Sgrin Fawr – diweddariad
Penderfynwyd
Symud ymlaen a llogi’r uned am 2 ddiwrnod

24. Partneriaeth
Adroddiad gan Cyng. A. Hopcyn
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth a diolch am yr adroddiad

25. Llywodraeth Cymru trwy law Unllais
Penodi Cadeirydd ac Aelodau i’r Panel
Cynghori ar Gamddefnyddio Sylweddau
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth
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26. Cyngor Gwynedd
Tîm Ewropeaidd Arbennig Rhif 127
Cyfleoedd Tendro

Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth

27. Adroddiad gan Cyng. Tecwyn Thomas
Cynhadledd trawsnewid Anabledd Dysgu
Dim cyfarfod am blant oedd o -ond pobl hyn
Diddorol clywed straeon teuluoedd o sut mae bywydau nhw yn cael eu amharu gan
anableddau
Anodd ffeindio gwaith i bobl sydd efo anableddau dysgu.
System larwm ar gael sydd yn mynd o amgylch gwddw sydd yn cynnwys tracker

Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth a diolch am yr adroddiad

28. Cwestiynau
Oes na blac ar goll or gofeb ?
Oes
29. Cyngor Gwynedd
Ymateb parthed Pen Y Graig
Penderfynwyd
Symud yr eitem i’r Cyngor nesaf

30. National Grid
Cyfarfod arall 6ed tachwedd 1.30 – 7.30 (ond noson Cyngor)
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth

31. Sefyllfa staffio
Gwaharddwyd y wasg ar cyhoedd a dileu rheloau sefydlog
Sefyllfa presennol yn achosi pryder
Ydi’r cyngor yn fodlon i’r staff presennol gydweithio efo Geraint a talu am
unrhyw ddyddiadau ychwnegol fydd Geraint yn neud dros y 28 sydd yn ei
gytundeb. Unwaith fydd papur Doctor mewn llaw fydd gwell darlun a cyfle i alw
cyfarfod panel staffio os fydd o am fwy na mis
Penderfynwyd
Cefnogi hyn gan diolch i’r staff am eu parodwydd i fod mor hyblyg o dan yr
amgylchiadau yn enewedig Geraint Williams am ei gymorth

Gorffenodd y cyfarfod am 8.35
Arwyddwyd .............................. Dyddiad ...............................
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