CYNGOR TREF FRENHINOL CAERNARFON
COFNODION CYFARFOD 7 MEHEFIN 2016
Presennol
Ei Theilyngdod Y Maer – Cyng B Owen
Cynghorwyr
I C Thomas , W L Davies, W R Owen, W T Owen, H W Roberts,
A W Bohana, M Thomas, A Hopcyn, T Thomas, K Williams,
C Williams, G Thomas ( P )
1. Ymddiheuriadau
Cyng E Lovgreen, Cyng M Sarnacki
2. Cyhoeddiadau’r Maer
12.5.2016

Noson y Maer

13.5.2016

Ymweliad a safle’r ynys – parthed cais loteri
Bore Coffi Sefydliad y Galon

17.5.2016

Croesawu Ymwelwyr o’r ‘Cruise Ship

22.5.2016

Ras Am Fywyd

22.5.2016

Sul y Maer Dinbych - diolch i’r Dirprwy
Faer Cyng. Ioan Thomas am fynd i Dinbych

24.5.2016

Garddwest Palas Buckingham

25.5.2016

Plant Landerneau yn y Castell – diolch
unwaith eto i Cyng I C Thomas am fynd gyda’r
plant
Carnival Queens – clwb peldroed – Diolch i Cyng
I C Thomas a Mrs Thomas am fynychu

27.5.2016

1

‘Ladies Darts Presentation Evening’

31.5.2016

Croesawu Ymwelwyr o’r ‘Cruise Ship
Diolch i Cyng W T Owen am eu croesawu

4.6.2016

Ras y Cestyll

5.6.2016

Sul Y Maer
Rali Ceir

6.6.2016

Croesawu Ymwelwyr o’r Cruise ship

Roedd yn Maer yn dymuno llongyfarch pawb oedd yn gysylltiedig a
llwyddiant yr Ŵyl Fwyd gan nodi ei bod hi yn edrych ymlaen at y nesaf
Hefyd llongyfarch Sir Fflint am Eisteddfod mor lwyddiannus ac i
Ieuenctid yr ardal am eu llwyddiant . Gofynwyd i’r clerc anfon llythyr i
Ysgol Syr Hugh Owen i longyfarch y sawl llwyddiannus
3. Datgan Buddiant Personol
Cynllunio – W R Owen
Cynllunio ac eitem eithriedig – W T Owen
Eitem eithriedig – B Owen
Eitem 15ii parcio – A Hopcyn

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, 3 Mai 2016
ii. Cyfarfod Blynyddol 12 Mai 2016
Penderfynwyd
i) Derbyn fel rhai cywir
ii) Derbyn fel rhai cywir ar ôl ychwenegu’r flwyddyn a’r
bleidlais yn y fersiwn Gymraeg o eitem Ethol Dirprwy
Faer
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6.

Ceisiadau Cynllunio

I ystyried y ceisiadau cynllunio
Penderfynwyd
1. C16/0476/14/LL
Cytuno/Agree (Hawl i Weithredu
Addasu rhan o’r gweithdy/storfa er mwyn
Right to Act –
Cynyddu llety byw bwthyn y rheolwr
Rhif 1/No.1)
Glanmorfa, Ffordd Felin Seiont, Caernarfon

**************************************************************
2. C16/0517/14/LL
Estyniad ochr unllawr a porth newydd

Cytuno

9 Bryn Rhos, Rhosbodrual, Caernarfon

3. C16/0438/14/HY
Cytuno/Agree (Hawl i Weithredu
Gosod 2 arwydd ffasgia ynghyd a 2 arwydd
Right to Act
yn ymwthio allan (oll wedi eu goleuo
Rhif/No. 3)
Costa, Canolfan Penllyn. Y Bont Bridd
Caernarfon

4. C16/0514/14/CA
Dymchwel adeilad segur a pharatoi’r safle
ar gyfer ei ail-ddatblygu

Cytuno

17-19 Lon Crwyn/Skinner Street, Caernarfon
**************************************************************
5. C16/0492/14/LL
Ffenestri siop newydd
1 Pen Rallt Isaf, Caernarfon
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Cytuno

6. C16/0488/14/LL
Newidiadau i edrychiad blaen yr adeilad
i gynnwys gosod drysau newydd

Cytuno

Costa, Canolfan Penllyn. Y Bont Bridd
Caernarfon

7.

C16/0550/14/LL
Addasu’r adeilad presennol o ddefnydd
swyddfa i ddefnydd meithinfra
blant ynghyd a newidiadau mewnol
ac allanol/

Cytuno – ond pryderu am
ddiogelwch y plant pan yn
cyrraedd yr adeilad oherwydd
y briffordd yn y ffrynt - felly
angen sicrwydd fydd y lle
parcio sydd yng nghefn yr
eiddo yn cael ei ddefnyddio
i’r perwyl yma

Cae Llannor, Rhes Wellington, Caernarfon
***************************************************************

7. Cyfrifon
I gymeradwyo y biliau rhoddion a chyflogau i’w talu
Penderfynwyd
Derbyn au talu
8. Cysoni Cyfrifon
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth
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9. Cyfarfod cyntaf ar ôl cyfarfod blynyddol
i)Adolygu trefniadau unrhyw ddirprwyo i bwyllgorau, is bwyllgorau
ii) Adolygu cylch gorwyl pwyllgorau
iii) Derbyn enwebiadau ar gyfer pwyllgorau presennol
iv) Enwebiadau cyrff allanol
v) Penodi unrhyw bwyllgorau newydd
vi) Mabwysiadu rheolau sefydlog a rheolau ariannol
vii) Mabwysiadu rhestr asedau
viii)Adolygu aelodaeth Cyngor/neu weithwyr o gyrff arall
ix) Adolygu trefniadau cwynion
x) Adolygu polisïau
Penderfynwyd
i)Derbyn er gwybodaeth gan nad oes dirprwyo (10 o blaid , 1 ymatal)
ii)Derbyn er gwybodaeth
iii)Gweler atodiad
iv)Gweler atodiad
v)creu fframwaith posib ar gyfer pwyllgor cynllunio i weld os
ydi’n perthnasol (unfrydol)
vi)Derbyn y rheolau sefydlog gan sicrhau bod y pwyllgor bychain
yn edrych ar y rheolau sefydlog erbyn y cyfarfod nesaf . angen
disgwyl am y rheoliadau ariannol newydd (unfrydol)
vii) unrhyw un sydd yn dymuno ei weld i ddod mewn cyn y
cyfarfod nesaf ac yna ei mabwysiadu (unfrydol)
viii)penderfynnu pan ddaw unrhyw ffurflen gais( 11 o blaid , 1
ymatal )
ix)Derbyn y polisïau (9 o blaid, 1 ymatal)
x)Derbyn y polisïau (9 o blaid , 1 ymatal)
(gadawodd Cyng C Williams am 7 ar ôl yr eitem yma)
10.Cyngor Gwynedd – Ymateb Aneurin Parry
Parthed Scaffold
Penderfynwyd
Derbyn gyda thristwch (6 o blaid , 2 ymatal)
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11. Cyngor Gwynedd
Parthed trefniadau newydd am ad-daliad parthed llwybrau cyhoeddus – er
gwybodaeth
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth gan nad ydym yn gyfrifol am lwybrau
(unfrydol)
12.Unllais Cymru
Adalw rheoliadau ariannol model diweddar
Penderfynwyd
Gweler 9(vi) disgwyl am y rhai newydd (10 o blaid , 1 yn erbyn )
13. Llythyrau diolch
i) Bara Caws
ii) Urdd
iii) Draig Goch (cerdyn ar y bwrdd)
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth (unfrydol )
14. Cyngor Gwynedd
Cyfle i gynnig sylwadau ar ardaloedd cymunedol Gwynedd i’r Bwrdd
Gwasanaethau
Penderfynwyd
Gofyn sut mae cynghorau cymuned a thref yn cael sêt ar y bwrdd a gofyn
am gofnodion / cyfathrebu a’r grŵp i gael eu copio i gynghorau thref a
chymuned (10 o blaid , 1 ymatal )

15.Cyngor Gwynedd
i) Newid cyfyngiadau parcio arfaethedig – Y Maes
ii) Gorchymyn gwahardd a chyfyngu Aros a Mannau parcio ar y stryd
(amrywiol ardaloedd o amgylch Caernarfon)
Penderfynwyd
i) Cyfathrebu efo Cyngor Gwynedd bod angen digon o arwyddion
clir ar Y Maes unwaith fydd y clearway wedi mynd , a gofyn i
ymestyn yr amser tan 7 yr hwyr yn enwedig yn yr haf (7 o blaid
, 2 ymatal)
ii) Pawb i ymateb fel unigolion ar rhai sydd yn ei wardiau (unfrydol)
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16.Unllais
i)
ii)
iii)

Manylion cyfarfod ardal lleol – 15 Mehefin
Manylion cytundeb tal clercod
Adroddiad i banel annibynnol Cymru – eglurodd y clerc bod ni
eisoes yn darparu rhan fwyaf o’r gwybodaeth yn y rhaglen
cyfarfod blynyddol a buasia yn ychwnegu manylion lwfans Y
Maer ato
Penderfynwyd
i) Derbyn er gwybodaeth (unfrydol)
ii) Mabwysiadu a gweithredu arnynt (unfrydol)
iii) Derbyn argymheliad y clerc (unfrydol)
17.Llythyr gan National Grid
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth gan fod ymgynghoriad arall ar y ffordd
(unfrydol)
18. Cartrefi Cymunedol Gwynedd
Digwyddiad ymgynghori 7 Mehefin 2016 - Clwb Pêl Droed
Caernarfon
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth (unfrydol)
19. Un Llais Cymru
Manylion Sesiynau Hyfforddi
Penderfynwyd
Enwau i’r clerc (unfrydol)
20. Llythyr Cyngor Gwynedd
Pâr: Church Lane
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth (unfrydol)
21. Cyngor Gwynedd
Pâr: Cod Ymddygiad
Penderfynwyd
Wedi trafod o dan 9vi ( grwp bychain i edrych ar hwn tra yn edrych ar y
rheolau sefydlog
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22.Cyngor Gwynedd
Pâr: Etape Eryri 2016 – Gorchymyn
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth (unfrydol)
23.Bwletin Planning Aid Wales
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth (unfrydol)
24.Cwestiynau
Oes posib gael battery newydd i’r cloc?
Oes
Ydi’r planters yn mynd i gael eu wneud ? yndi , blodau wedi
archebu
Eitem Eithriedig
25. Tendrau parthed swydd Glanhawr/Gofalwr wrth Gefn
Gwarharddwyd y wasg a’r cyhoedd
Penderfynwyd
Gohirio tan y cyfarfod nesaf gan sicrhau bod copi o’r dogfennau tendro
yn y pecynnau ac hefyd gofyn wrth yr ymgeiswyr i nodi sut mae nhw am
ddelio a “cover” pan maent ar eu gwyliau
Cafodd y wasg ar cyhoedd eu wahodd yn nol i mewn ar gyfer y
penderfyniad
Gorffenodd y cyfarfod am 8.05
Arwyddwyd ............................................. Dyddiad ...................
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