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Rhaglen
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Croeso’r Cadeirydd
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Ymddiheuriadau ac Absenoldeb Aelodau.
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Datgan buddiant
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Derbyn Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol fel Rhai Cywir (21 Mawrth 2016)

5

Materion yn Codi o'r Cyfarfod uchod
.
Cymdeithas y Porwyr

a)


i) Giât i'r Mynydd ger Siop Doris, Carmel - Y Gymdeithas i drafod cynnig y Cyngor i gyfrannu £200
ii) Cyd-weithio - Prosiect Rheoli Comin - cais ar gyfer awgrymiadau ar ba' adnoddau y gellir ei
gynnwys. Cyfarfod wedi ei drefnu Dydd Iau, 14 Ebrill gyda Swyddog o PONT, Porwyr a
cynrychiolaeth o'r Cyngor Cymuned. Diweddariad ar y noson.
.
iii) Tan y Foel Mawr, Y Fron - Y Gymdeithas yn derbyn sylwadau'r Cyngor
iv) Cynllun Gridiau/Pleidleisio - yn gofyn i'r Cyngor am sylwadau ar sut i symud ymlaen gyda threfn
pleidleisio
Ymateb y Clerc (gyda chydweithrediad Cyng. Gwyn Owen Jones ac Alun Wyn Jones)
YmgynghoriY syniad oedd darparu gwybodaeth i’r pleidleiswyr am y cynllun ac ati cyn rhoi taflenni pleidleisio allan a
chael cyfarfod cyhoeddus i roi atebion i ymholiadau a gwybodaeth ychwanegol fel y bo’r angen ac wedyn
mynd at y cyfnod pleidleisio. O ran y ffurf - bellach, tydi'r Cyngor ddim yn credu y byddai'r dechneg sydd
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dan sylw gennych yn mynd yn groes i unrhyw beth drafodwyd, gyn belled a bod cyfanrwydd a chywirdeb
i’r pleidleisio.
Cynllun Rheoli Comin
Os oes cyfle i'r Cyngor rhoi syniadau ymlaen am adnoddau i'r gymuned fyddai'n plethu gyda dibenion y
prosiect a dod ar gefn arian grant yna mae sawl mater yn dod i'r amlwg er enghraifft1) llochesi bws (Caer Moel angen ei atgyweirio, angen lloches yn Pisgah, Llidiart y Mynydd, Cwm etc)
2) meinciau a hysbysfyrddau
3) adnoddau i'r caeau pêl-droed Fron a Carmel
4) creu ffosydd hwyrach?
5) tacluso tomen llechi?
6) arwyddion?
Beth yn union ydi canllawiau'r grant a oes amserlen i ni ddod at ein gilydd i ddrafftio cynllun?
b) Dinas Dinlle - Llwybr//Morglawdd
Cyfarfod wedi ei drefnu Nos Fercher, Ebrill 20fed 2016
.
c) Lonydd Cefn Gwlad
Derbyniwyd yr ymateb ganlynol gan Cyngor Gwynedd<QDQIIRGXVP DH·U \QFDHOHLG\QQXRGGLDU\J\OOLGHEV\GGZ HGLLGG\UDQQX\QEHQRGRODU
J\IHUDLOZ \QHEX2 JDQO\QLDGQLG\Z QGHE\J\E\GGZ QP HZ QVHI\OOIDLJDULRDOODQOODZ HURZ HLWKLDX
WUZ VLRSDUKDRO\Q\G\IRGRODJRV: UWKJZ UVI\GGUK\Z IDLQWRDULDQGDODUJDHODUJ\IHUJZ HLWKLDXIHOK\Q
)RGGE\QQDJI\GGZ Q\QJRUIRGEODHQRULDHWKXXQUK\Z Z DLWK\QRIDOXVLDZ Q2 JDQO\QLDGP DH·QDQRFKHO
\E\GGF\IOZ UII\UGGFHIQJZ ODG\QGLU\Z LR)\GGZ Q\QSDUKDXJ\GD·QKDURO\JRQGLRJHOZ FKUKHRODLGGDF
\P J\P U\GkJZ HLWKLDXGURVGURQHV\E\GGDULDQDUJDHO\Q\G\IRGROJDQREHLWKLRQDI\GGHQWZ HGL
GLU\Z LRJRUP RGHUE\QK\QQ\

<QJK\OFK\JDQJF\P XQHGROP DH·QGUXHQLIRG\JZ DVDQDHWK\P D·QGRGLEHQ(UQDGRHGG\JDQJ\Q
FDULRDOODQJZ DLWKWUZ VLRDUHLQII\UGGFHIQJZ ODGURHGGHQW\Q\P J\P U\GkJZ HLWKLDXWUZ VLREDFKVHLGLR
DJRUIIRV\GGWDFOXVRD\\EDUHLQII\UGGWUHIRO5RHGGHXJZ DLWK\QFDHOHLZ HUWKIDZ URJLJDQGULJROLRQDF
\QKHOSXLZ HOODGHOZ HGGWUHILDSKHQWUHIL2 JDQO\QLDGIHI\GGFROOHGIDZ UDUHXKRO

ch) Biniau Brown, Carmel
Archeb wedi ei anfon wedi ei anfon gan Bennaeth yr Adran i gyflawni’r gwaith.

d)

Arwydd Tyn Lon

Y mater wedi ei gyfeirio at yr adran berthnasol yng Nghyngor Gwynedd

dd)

Bws yn Parcio o flaen Fynwent Carmel

Y mater wedi ei gyfeirio at berchennog y bws.
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e) Cyd-weithio Cyngor Llanllyfni a Llanwnda
Derbyniwyd yr ohebiaeth ganlynol hân Cyng. O Huws
Diolch yn fawr am eich neges.
Byddwn wedyn yn cynnal cyfarfod ar gyd gan wahodd Anwen Davies o'r Adran Cefnogaeth Gorfforaethol
i'r cyfarfod er mwyn ein diweddaru ar y sefyllfa parthed gwasanaethau lleol, os oes enghreifftiau o gydweithio effeithiol mewn ardaloedd eraill.
Ar sail hynny gallwn benderfynu os oes modd i ni symud ymlaen gyda'n gilydd ai pheidio.
Ein bwriad yn Llanllyfni oedd cyfuno'r cyfarfod arbennig efo cyfarfod ar fater arall, ond yn anffodus nid
oedd digon o gynghorwyr yn bresennol, ond ddaru ni gytuno i symud ymlaen i ddewis 6 aelod i'r grŵp yn
ein cyfarfod llawn nesaf ar 12fed o Ebrill.
Gwn fydd Llanwnda yn cyfarfod ar nos Fercher 20fed o Ebrill, ac os ydych chi yn cyfarfod cyn hynny, da
fyddai cael rhestr o enwau, a chyfeiriadau e-byst ynghyd ddyddiadau cyfleus i gyfarfod gennych.
Edrychaf ymlaen at glywed gair.
Hefyd Daeth y syniad o wahodd mwy na'r Cadeirydd ac Is-gadeirydd oherwydd iddo fod yn bosib i rai aelodau
fod a phrofiad neu arbenigedd. Nid oes raid cael 6 aelod - ond mwyafrif o 6 o bob Cyngor. Bydd yn
ofynnol i'r aelodau hynny adrodd yn ôl i'r Cynghorau wrth gwrs.
Diolch yn fawr am y cyfeiriadau, fydd yn haws cysylltu yn uniongyrchol, er yn dipyn o gamp i gael noson
sy'n plesio pawb!
Aelodau Llandwrog sydd wedi cytuno i fynychu'r cyfarfodyddCyng. Alun Wyn Jones
Cyng. Gwyn Owen Jones
Cyng. Gethin Thomas
Cyng. Hywel J Owen
Cyng. Robert Jones
f) Cyd-weithio Cyngor Llanllyfni a Llanwnda
Swyddog Etholaeth Cyngor Gwynedd wedi cael gwybod bod yna sedd wag yn Ward Carmel.

ff) Sedd Wag Carmel
+ \VE\VZ HGLHLGGHUE\QSwyddog Etholaeth Cyngor Gwynedd wedi cael gwybod bod yna sedd wag yn
Ward Carmel.

6 Materion yn codi gan Aelodau
Cyng. Alun Wyn Jones, Y Groeslon
Cerbydau yn goryrru trwy pentrefi
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Caeau Pêl-droed Carmel a Fron
Yn y cyfarfod diwethaf o'r Cyngor llawn (21 Mawrth) penderfynwyd ar y canlynolCae Carmel
Penderfynwyd ar y canlynoli)
Cadeirydd y Cyngor i arwyddo ffurflen TP1 ar gyfer cae Pêl-droed Carmel yn ddarostyngedig
fod Cyngor Gwynedd yn cadarnhau, ac yn nodi ar y ffurflen TP1, nad y Cyngor sydd yn gyfrifol
am derfynau Tŷ Fry, Llys Ifor, Gwyddfor, Islwyn a’r Hen Bost.
ii)
Rhyddhau taliad o £1.00 unwaith y bydd Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau'r uchod

Cae Fron
Penderfynwyd ar y canlynoli)
Cadeirydd y Cyngor i arwyddo ffurflen TP1 ar gyfer cae Pêl-droed Fron yn ddarostyngedig fod
Cyngor Gwynedd yn cadarnhau, ac yn nodi ar y ffurflen TP1, nad yw'r llwybr yn cael ei
gynnwys yn y gwerthiant.
ii)
Rhyddhau taliad o £1.00 unwaith y bydd Cyngor Gwynedd wedi cadarnhau'r uchod
Diweddariad ar y noson.
Mynediad i Cae Pel droed Carmel.
Dau bris wedi ei dderbyn ac wedi ei anfon i Gyngor Gwynedd.
 Pris MD £400
 Pris GJ £400
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Damwain Fynwent Bryn'rodyn
Derbyniwyd llythyr gan Crawfords , y Loss Adjustor a benodwyd gan yswirwyr y gyrrwr NFURhoddir y cynnig canlynol i'r Cyngor Setliad arian o £7,890 ar y sail ganlynol

£3,800 ar gyfer adfer y wal a'r ffens, peintio'r ffens a defnyddio darnau o'r ffens wreiddiol - ar sail
prisiau Gelli



£4,890 i adfer y cerrig beddi - ar sail pris Arwyn Davies

Gofynnir i'r Cyngor ystyried y cynnig

9

Panel Rheolau Sefydlog 6 Ebrill 2016
Y gwaith yn parhau i ddiweddaru'r Rheolau. Rhagwelir y bydd y gwaith wedi ei gyflwyno erbyn cyfarfod Mis
Mai 2016

Gohebiaeth – Llythyrau ac E-byst
4
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Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) - Adeiladu Cartrefi Newydd Y Groeslon
' HUE\QLZ \G\URKHELDHWKJDQO\QROJDQ&&* 
Cyf: Adeiladu cartrefi newydd
Mae galw mawr am gartrefi dwy ystafell wely gyda rhent fforddiadwy yn Groeslon. Oherwydd hyn, mae
Cartrefi Cymunedol Gwynedd (CCG) yn edrych ar y posibilrwydd o adeiladu cartrefi newydd ar stad Y
Garreg.
Er mai dyddiau cynnar yw hi yn y broses, hoffai CCG eich hysbysu fel cyngor cymuned o’r digwyddiad
ymgynghori rydym yn ei gynnal yn Groeslon. Bydd y digwyddiad yn rhoi'r cyfle i drigolion cyfagos a
thrigolion Groeslon weld arddangosfa a fydd yn egluro mwy am y cynllun. Bydd y digwyddiad yn cael ei
gynnal yn:Neuadd Bentref Y Groeslon -Rhwng 4yp a 6yh- Ebrill 12fed, 2016
Mae croeso i unrhyw aelod o’r cyngor cymuned i alw mewn i’r digwyddiad a bydd cyfle i chi weld ein
cynlluniau cychwynnol, derbyn mwy o wybodaeth a rhoi eich barn ar y cynllun.
Os nad ydych chi’n gallu galw mewn i’r digwyddiad ar y dyddiad hwn, fe allwch weld y cynlluniau ar ein
gwefan, www.ccgwynedd.org rhwng 13eg o Ebrill hyd 21ain o Ebrill.
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Alun Ffred Jones AC
Derbyniwyd lythyr gan Alun Ffred Jones AC yn diolch i Gynghorau Cymuned am ..."fod yn llais y
gymuned a gwnes fy ngorau i gyrychioli'r farn honn" Aeth ymlaen i ddatgan fod rol Cynghorau
Cymuned yn un hanfodol a "credaf y dylent gael rhagor o gyfrifoldebau yn y dyfodol, yn enwedig os
bydd ad-drefnu'r ffiniau Cynghorau Sir yn digwydd....."
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Cylch Meithrin Bontnewydd
Derbyniwyd lythyr gan oherwydd Cylch Meithrin Bontnewydd yn gofyn a nawdd ariannol gan fod y
Cylch yn gwynebu trafferthion ariannol difrifol. Dywed fod plant o cymuned Llandwrog yn mynychu'r
Cylch.
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Ceisiadau Cynllunio
Ceisiadau Ebrill 2016 C16/0205/17/LL
Bwthyn Tryfan, Rhos Isaf
Cais ar gyfer codi estyniad ochr ac ymestyn cwrtil

C16/0301/17/LL
5

Ty Croes, Carmel
Cais i ddymchwel adeilad allanol presennol a chodi sialed pren yn ei le ar gyfer defnydd atodol i'r prif
annedd.

Materion Ariannol

14 Derbyniadau i 31 Mawrth 2016
Cyfanswm

Manylion
Ffioedd Claddu

£605.00

15 Taliadau sydd angen eu hawdurdodi gan y Cyngor Swm heb
TAW
£420.13
£111.20
£30.00
£100.00
£100.00
£516.88
£2,212.32
£2,984.97

Manylion
Cyflog y Clerc - Ebrill 2016
HMRC - Treth Incwm Ebrill 2016
Lwfans Clerc – Ebrill 2016
Meirion Davies - Ffens Dros Dro Bryn'rodyn (Rhagfyr 2015)
Tir y Goron - Prydles Llecyn Parcio Fynwent Carmel
PWLB - Ad-daliad Benthyciad Tir Caety
PWLB - Ad-daliad Benthyciad Llwybrau Fynwentydd
PWLB - Ad-daliad Benthyciad Fynwent Newydd Bryn'rodyn

Cyfanswm y
Taliad
£420.13
£111.20
£30.00
£120.00
£100.00
£516.88
£2,212.32
£2,984.97

16 Dyddiadau Cyfarfod Nesaf
Cyfarfod o'r Cyngor - 16 Mai 2016
Pwyllgorau a Gweithgorau Rheolau Sefydlog - dau gyfarfod
Pwyllgor Cyllid - Adolygu Rheolau Ariannol,

17 Materion i'w Codi gan aelodau i gyfarfod nesaf o'r Cyngor llawn (16 Mai 2016)
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Rhif Siec
Uniongyrchol
Uniongyrchol
Uniongyrchol
Uniongyrchol
Uniongyrchol
Uniongyrchol
Uniongyrchol

