CYNGOR TREF FRENHINOL CAERNARFON
COFNODION CYNGOR 2 EBRILL 2013
Presennol
Ei Deilyngdod Y Maer – Cyng W T Owen
Cynghorwyr
W R Owen, H Edwards, I C Thomas, H Roberts, A Kirk, A Bohana,
W L Davies, A Hopcyn, E Lovgreen, M Thomas, E Hughes, T Thomas

Siaradwr Gwadd: Tristian Jones – CADW
Croesawyd Tristian gan y Maer
Rhoddodd Tristian fanylion digwyddiadau yn y castell am eleni fel a
ganlyn
Ionawr – wythnos straeon cenedlaethol
Chwefror – dim
Mawrth – Dydd Gwyl Dewi – mynediad am ddim – llwyddiannus iawn
Gwyl Gerdd Bangor
Awr y ddaear WWF diffoddwyd y goleuadau am awr
Helfa wy Pasg
Ebrill – dim
Mai – gwyl banc – cymdeithas ganoloesol Escafeld
Mehefin – cyfarfod y pensaer – Master James o St George
Gorffennaf – Dim
Awst – Perfformiad awyr agored
Cyd weithio efo Siambr Fasnach -ffair canoloesol
Medi – dim
Hydref – y darlun mawr gyda artist Andy Birch
Tachwedd a Rhagfyr – dim
Yn amlwg mi fydd mwy o ddigwyddiadau yn cael eu ychwanegu
Gofynwyd yn garedig i Tristian hysbysebu’r clerc fel mae digwyddiadau
yn cael eu ychwanegu.
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Gofynwyd os oes posib i roi y manylion ar wefan y cyngor – wneith y
clerc roi link i wefan Cadw
Tristian am geisio sicrhau bod digwyddiadau Caernarfon yn cael eu rhoi
ar gylchlythyr Cadw
Gofynwyd i Tristian holi os oes modd rhoi goleuadau ar y Castell adeg
Nadolig – nododd bod problemau wedi codi yn y gorffenol ond y buasai
yn holi
1. Ymddiheuriadau
Cyng D Jones, Cyng G Thomas
2. Cyhoeddiadau’r Maer
Dim
Atgoffa pawb o orymdaith Cymru Brenhinol Ebrill 13
3. Datgan Buddiant Personol
W T Owen – Cynllunio
I C Thomas – cynllunio eitem 3
4. Eitemau Brys (Cadeirydd/Clerc). Er gwybodaeth neu i’r Clerc
weithredu. Ni chaniateir penderfyniadau

Dim
5. Cofnodion
I gadarnhau y cofnodion canlynol:i. Cyngor, 19 Mawrth 2013
Penderfynwyd
Derbyn fel rhai cywir ar ol adlwerychu y fersiwn Saesneg yn y
Gymraeg i eitem 5 (v a vi) sef bod Cyng W T Owen a Cyng I C
Thomas allan i eitem v a Cyng W T Owen allan i eitem vi
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6. Ceisiadau Cynllunio
I ystyried y ceisiadau cynllunio
(aeth Cyng W T Owen allan ar gyfer yr holl eitemau a Cyng I C Thomas
allan ar gyfer eitem 3. Cadeirwyd bob eitem gan Cyng W R Owen)
Penderfynwyd
Rhif/Number

Manylion/Particulars

Cytuno/Agree

1. C13/0256/14/LL
estyniad deulawr ar dalcen y tŷ
48 Bron y Garth, Caernarfon

Anghytuno/Disagree

Cytuno

**********************************************************
2. C13/0261/14/LL
Newid amod 2 o Ganiatad
Rhif C11/0093/14/LL er mwyn
galluogi codi adeilad arddangos
/swyddfeydd o ddyluniad gwahanol
a maint llai

Cytuno

Dwyfor Oils, Cibyn Industrial
Estate Caernarfon
***********************************************************
3. C13/0189/14/LL
Newid defnydd o swyddfa i glinic
Ciroprateg

Cytuno

Harbour Office House, Slate Quay, Caernarfon
******************************************************
4. C13/0298/14/LL
Estyniad unllawr yn y cefn gyda is-lawr
o dan ynghyd a chreu patio

Cytuno

Pennanlliw, St. David’s Road, Caernarfon
******************************************************

7. Cyfrifon
I gymeradwyo y biliau rhoddion a chyflogau i’w talu
Penderfynwyd
Derbyn au talu
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8. Cysoni Cyfrifon
Penderfynwyd
Symyd i’r Cyngor nesaf
9. Trefi Caerog Ewropeaidd
i)
Tal Aelodaeth
Cafwyd cynnig i symud yr eitem i’r Cyfarfod nesaf a gwelliant i dalu
rwan
Paswyd y gwelliant ac felly y gwelliant yn troi yn cynnig
ii)
Cylchlythyr
Penderfynwyd
i)
talu aelodaeth
ii)
derbyn er gwybodaeth
10.Adroddiad o Gynhadledd Clercod
Tynnwyd sylw i’r ffaith bod nifer o bethau defnyddiol yn amlwg
wedi dod allan o’r gynhadledd sydd yn profi gwerth anfon y clerc
Penderfynwyd
Diolchgar iawn i’r clerc am adroddiad llawn gan ofyn am enw a dyddiad
ar adroddiadau tebyg yn y dyfodol
11.Unllais Cymru
i)
Tal aelodaeth
ii)
Cofnodion cyfarfod ‘Marine Conservation Zone’
iii) Adfywio Cymru
iv) Cyfarfod Cynghorau Mwy – adroddiad gan Cyng H W Roberts
Rhan fwyaf o’r cyfarfod yn trafod adroddiad y prif weithredwr, nodi y
cynllun y Llwodraeth am £500 tuag at gostau wefan, oedd y llythyr yn
gam arweiniol ac mae modd manteisio wrth ysgrifennu at eich Cyngor
Sir
Penderfynwyd
i)talu aelodaeth
ii) derbyn er gwybodaeth
iii) derbyn er gwybodaeth
iv) derbyn er gwybodaeth
12.Academi Wales Bwletin
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth ond yn y dyfodol copi ar y bwrdd
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13.Bwletin
i)
ii)

Rhaglen grant newydd – Catalydd Treftadaeth
Cynllun Ewropeaidd newydd i helpu busnesau gael mynediad
treftadaeth digidol
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth
14.Cyngor Gwynedd
Gorchmynion rheoli cŵn
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth
15.E-bost Cynulliad Cenedlaethol Cymru
Par: Bill Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru)
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth
16.Cyngor Gwynedd
Gorchymyn arbrofol Cyngor Gwynedd (cyfyngiadau aros ac awdurdodi a
defnyddio mannau parcio ar y Stryd) (Rhes Priordy Caernarfon) 2013
Cafwyd trafodaeth eang a cynnig gwreiddiol i ofyn am adroddiad yn
egluro cefndir y sefyllfa dim mewn termau cyfreithiol, yna cafwyd
gwelliant yn gofyn wrth Colin Jones i ddod yma fel siaradwr gwadd.
Cefnogwyd y gwelliant ac felly cafodd y gwelliant ei droi yn gynnig a
Penderfynwyd
Gofyn wrth Mr Colin Jones i ddod i drafod y pwnc er mwyn creu
perthynas gwell a chael cefndir clir cyn penderfynnu
17.Cyngor Gwynedd
Llythyr mewn ymateb i Reoli Maes Parcio Doc Fictoria
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth
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18.E-bost Mr Meirion Hughes
Par: Lansiad llyfr
Penderfynwyd
Diolch yn fawr iddo am y gwahoddiad caredig a pawb sydd yn medru i
fynychu
19.Cwestiynau
Oes posib cael mwy o bethau ar y bwrdd yn hytrach na yn cynnwys
Rhaglen y Cyngor?
Oes
Oes posib diolch i’r clerc am ychwanegu linc i papur dre ar ein
wefan ?
Oes
Gorffenodd y cyfarfod am 7.30
Arwyddwyd .......................... Dyddiad ...................................
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