CYNGOR TREF FRENHINOL CAERNARFON
COFNODION CYFARFOD CYNGOR 7 FAI 2019
Presennol
Ei Theilyngdod Y Maer – Cynghorydd E R Hughes
Cynghorwyr
W T Owen, I C Thomas, W R Owen, E Lovgreen, C Williams, M
Sarnacki, C Larsen, J W Parry, K Richards, S Sage, R Thomas, D L Jones
Siaradwr Gwadd : Grant Peisley Cwmni DEG

Cafwyd ychydig o’i hanes bersonol , ac yna aeth ymlaen i ddatgan bod na
59 Cyngor wedi datgan “argyfwng hinsawdd” yn barod . Nod rhan fwyaf
ydi bod yn “carbon Zero”. 9 Cyngor Sir yng Nghymru wedi arwyddo i
fyny i hyn yn barod ac mae Gwynedd yn un o rheini ( ond heb osod
dyddiad eto ) . Mae yn chwarae rhan hanfodol o fewn y Ddeddf Llesiant
cenedlaethau’r dyfodol. Mae yna ddau elfen posib i ni edrych arno sef
gwaith y Cyngor ei hun ( gan cynnwys yr adeilad) a dylanwadu ar
drigolion y dref.
Edrych ar y Cyngor i ddangos arweiniad a ceisio dylanwadu ar cynghorau
eraill . Ymchwilio i ffyrdd o wella ailgylchu ag ati yn fewnol. Dylanwadu
ar pa fusnesau da ni yn brynu oddi wrth ag ati .
Pethau iw ystyried
• Ceisio torri lawr ar “greenhouse gases”
• Penodi hyrwyddwr hinsawdd
• Creu cynllun lleihau carbon
• Creu cynllun trafnidiaeth lleol – neu o leiaf sicrhau bod gan
Gwynedd un
• Codi arian

Nododd Mr Peisley ei fod yn fodlon cyd weithio efo’r Cyngor os oeddent
yn dymuno symud ymlaen i greu polisi ffurfiol, ac ymatebodd yn bositif
gan nodi bod cefnogaeth ar gael hefyd gan adfywio Cymru.
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Gofynnwyd cwestiynau wrth Mr Peisley
• Ai Llywodraeth Cymru sydd angen nodi bod angen fod yn fwy
gwyrdd wrth adeiladu tai ? Ia , Mae modd iddynt ond dim yn
gwneud ar hyn o bryd. Fel Cyngor Tref mae modd dylanwadu ar yr
cynllun datblygu lleol.
• Paneli solar – ar y funud rhy hawdd i adeiladwyr anwybyddu, yn
lle fod yn mwy awyddus i newid
• Teimlad bod na ddim digon yn cael ei hysbysebu o be sydd ar gael
yn barod
1. Ymddiheuriadau
Cyng W L Davies, Cyng B Owen , Cyng K Jones
2. Cyhoeddiadau’r Maer
5.4.2019 Villa Marina gyda disgyblion Ysgol Syr Hugh Owen
12.4.2019 Canolfan Brailsford ar gyfer gwobrwyo MPCT
2.5.2019 Noson Maer Bangor ( diolch I Cyng WT Owen am fynychu)
3.5.2019 Noson Maer Dinbych (diolch i Cyng M Sarnacki am fynychu)
5.5.2019 Digwyddiad Elusennol Cancr
3. Datgan Buddiant Personol
Cyng M Sarnacki a Cyng A Hopcyn eitem 11
4. Eitemau Brys (Cadeirydd/Clerc). Er gwybodaeth neu i’r Clerc
weithredu. Ni chaniateir penderfyniadau
Swydd ddisgrifiad
5. Cofnodion
I gadarnhau y cofnodion canlynol:i) Cyngor, 2 Ebrill 2019
Penderfynwyd
Derbyn fel rhai cywir (unfrydol)
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6. Cyfrifon
I gymeradwyo y biliau rhoddion a chyflogau i’w talu
Penderfynwyd
Derbyn a’u talu ( Unfrydol)
7.Cyfrifon Incwm a gwariant a chysoni cyfrifon
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth ( unfrydol)
8. Cylchlythyr HWB
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth ( unfrydol)
9. Trefi Caerog
i) Adroddiad o ymweliad Trefi Caerog i Iwerddon
ii) Cofnodion cyfarfod chwarter
Penderfynwyd
i)Is bwyllgor Treftadaeth i edrych ar sut allwn ni ddysgu o’r ymweliad i
Iwerddon
ii)Derbyn er gwybodaeth ( a diolchgar bod nhw yn
ddwyieithog)(unfrydol)
10. SLCC Cynhadledd Cymru
Penderfynwyd
Caniatáu i’r clerc fynychu (unfrydol)
11. Llythyr gan Ysgol Santes Helen

Penderfynwyd
Cyfrannu £100 (unfrydol)
12. Drysau agored
Penderfynwyd
Agor ar dyddiad i’r ysgolion ac yna ar dydd Sadwrn gan bod hynny wedi
llwyddo llynedd ( cydlynu’r dyddiad efo trefniadau Cymdeithas Dinesig )
(unfrydol)
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13. Unllais Cymru
.
.
.
.

Wales & West Utilities 9 Mai 2019 Venue Cymru
Cynhadledd Cynllunio Llanrwst 11 Mehefin 2019
Canllawiau parthed lwfans Cynghorwyr
Papur Pleidleisio parthed Betsi Cadwaladr
Penderfynwyd
• Derbyn er gwybodaeth ( unfrydol)
• Enwau i’r clerc ( unfrydol)
• Derbyn er gwybodaeth (unfrydol)
• Enwebu Michael Parry (unfrydol )

14. Llythyrau Diolch

. Teulu Cadnant
. Clwb Criced
. Eisteddfod Genedlaethol
. Cylch Llenyddol
.Theatr Bara Caws
. CAB
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth (unfrydol)
15. Rhybudd o Gynnig Cyng. Eleri Lovgreen (wedi symud o Gyngor
mis Ebrill)
Penderfynwyd
Cefnogi , a bod y clerc angen cymorth i’w dosbarthu (unfrydol)
16. Llythyr gan Sian Llewelyn Jones
Parthed : Cwpan er cof Cystadleuaeth Gerddi
Penderfynwyd
Cefnogi mewn egwyddor , y clerc i drafod efo Mr Dafydd Williams y
Beirniaid er mwyn cael pwnc (unfrydol)
17. Unllais Cymru
Cynigion ar gyfer cyfarfod blynyddol Unllais
Penderfynwyd
Angen ei anfon i’r clerc cyn y cyfarfod nesaf (unfrydol)
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18. Archwiliad
Penderfynwyd
Derbyn er gwybodaeth a diolch i’r clerc am yr holl waith paratoi
(unfrydol)
19.Cwestiynau
20. Swydd Disgrifiad
( gwaharddwyd y wasg a’r cyhoedd a rheolau sefydlog er mwyn ei
drafod)
Cefnogi cynnwys y swydd ddisgrifiad a’r canllawiau gan sicrhau bod yr
unigolyn yn medru siarad Cymraeg (unfrydol)
Gorffennodd y Cyfarfod am 7.00 Arwyddwyd .................... Dyddiad ......
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