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Cofnodion Cyfarfod y Cyngor - Nos Fawrth, 20fed o Hydref 2015 
 

Presennol: 
 
 
 

 
 

Ymddiheuriadau: 
 

Cyng. Einir Thomas   (Cadeirydd) 
Cyng. Gordon Owen 
Cyng. Gwynfor Lloyd Jones  
Cyng. Beryl Salisbury  
Cyng. Dyfed Williams  
 
Cyng. Gwilym O. Jones 
 

   

2.  Datganiad o ddiddordeb – dim 
 
3. Cofnodion cyfarfod - 15fed o Fedi 2015- Derbyniwyd fod y cofnodion yn gywir - (Cynnig 

Cyng. Gwynfor Lloyd Jones, eilio Cyng. Gordon Owen.) 
 
4. Materion yn codi o’r cofnodion  
 
1.  Ffens cae chwarae - Fe gafwyd cyfarfod ar y safle gyda Cyng. . Dyfed Williams, y clerc, Mr 

Craig Redon a Mr Frank Rowlands yn bresennol. Cytunodd Mr Redmond  i godi rhan 
newydd o ffens a fyddai'n atal y plant rhag cael mynediad i'r iard adeiladwyr cyfagos. 
Dywedodd hefyd y  byddai yn creu terfyn newydd ar hyd y cae gan ddefnyddio gwrych a 
deunyddiau wedi'u hailgylchu. Y gobaith oedd y byddai yn gallu cael y rhain am ychydig 
neu ddim cost i'r Cyngor 

 
2.  Lloches bws  (Cyffordd A55) - ‘Roedd Valley Forge wedi eu hatgoffa am wneud y gwaith ar 

y lloches. 
 
3.  Postia gôl Tre Ifan  - Cadarnhaodd y clerc ei bod wedi cysylltu â CSYM am gyflwr y pyst 

gôl. Fe ddywedodd yr Uwch Swyddog Eiddo wrthi fod y tir yn rhan o bortffolio eiddo'r Adran 
Dai. Cytunodd i ofyn am eu cymeradwyaeth i’r  Cyngor Cymuned gael trin y pyst gôl neu i 
gymryd y cyfrifoldeb o roi rhai yn eu lle. 
 

4. Nodiadau Pwnc Cyfreithiol gan NALC - Dogfen sy'n ymwneud â'r gofyniad i gyhoeddi 
gwybodaeth am aelodau yn electronig, yr angen am gofrestr o fuddiannau, rhoi rhybudd am 
gyfarfodydd ac ati. 

 
5. Unrhyw fater arall yn codi o’r cofnodion - Cwestiynodd Cyng. Dyfed Williams yr angen i dorri 

llwybr troed 12, cytunwyd y byddai'r clerc yn gofyn am wybodaeth fanwl gan GMS o union 
pa lwybrau oedd yn cael eu torri ac yn y blaen. 

 

5.  Deddf Gynllunio Gwlad a Thref   

1.  32C127A Bryn Awel, Caergeiliog - Cais llawn ar gyfer codi ports. - dim gwrthwynebiad 
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      2.  32C197 Tir, The Stables, Caergeiliog - Cais amlinellol ar gyfer codi annedd yn cynnwys 
manylion llawn am fynedfa i gerbydau. - cytunwyd i gefnogi hwn. 

 
Penderfyniadau Cynllunio 
 
     1. 32C196 - Fron Wen, Ffordd Minffordd, Llanfair yn Neubwll - Cais llawn i ddymchwel 

annedd presennol ac ail-godi annedd newydd yn ei le, ymestyn cwrtil ynghyd a chreu 
mynedfa newydd i gerbydau - cytunwyd. 

 

     2.  32C144B/LUC  22 Zealand Park - Cais am Dystysgrif Cyfreithlondeb i ddangos fod 
gwaith cychwyn materiol (creu mynedfa) wedi cael ei wneud ar ganiatad cynllunio 
32C144A (codi annedd) - nodwyd fod y defnydd a nodir yn yr Atolen Gyntaf yn 
gyfreithlon. 

 
     3. 32C48C - Cymyran House, Caergeiliog - Cais llawn i  ddymchwel gweithdy presennol a    

chodi gweithdy newydd yn ei le - cytunwyd. 
 
     4.  32C128G/MIN - Tir Ty Newydd, Llanfihangel yn Nhowyn - Mân newidiadau i gynllun 

sydd wedi ei ganiatau yn flaenorol - cytunwyd. 
 
 
6.  Gohebiaeth Cyngor Sir Ynys Môn - fe nodwyd y canlynol 
      1.  Blaenraglen waith y Pwyllgor Gwaith - diweddariad mis Medi 
      2.  Taflenni Gwybodaeth gan Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru   - 

canllawiau ar sut mae cwynion yn erbyn Aelodau'r Cyngor yn cael eu hymchwilio a’r dull 
a ddefnyddir gan y staff sy'n cynnal y cyfweliadau . 

 

7.  Materion Ariannol 

Yn y banc ar 20.10.2015    Cyfrif Cyfredol  £5946.32, Cyfrif Cadw £3917.17    

Taliadau i’w gwneud 

 

Cyflog y clerc (Medi) £176.35        HMRC (TWE) £44.09              

GMS (17299) £91.20   

 

Cytunwyd i dalu'r rhain (Cynnig Cyng. Gwynfor Lloyd Jones, eilio Cyng. Gordon Owen) 

 

8.  Gohebiaeth Eraill – fe nodwyd y canlynol 

 
1. Cylchlythyr RHUN AP IORWERTH  

2. Adroddiad Blynyddol Drafft Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol –   
Chwefror 2016 
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3. Bwletin Rheoli Adnoddau Naturiol  
4. Papur Gwyrdd: Ein Hiechyd, Ein Gwasanaeth Iechyd   
5. Gweithdy Hyfforddiant Cynllunio 27/10/2015 
6. Ymgynghoriad Cyhoeddus ar y Gwasanaethau Tân ac Achub 

 
9 . Unrhyw fater arall 
 
1. ‘Roedd y clerc i gysylltu â'r Cyngor Sir i ofyn iddynt sicrhau bod y contractwr sy'n gyfrifol 

am dorri'r glaswellt ar Ffordd Cymyran yn casglu'r torion fel nad oeddent yn casglu a 
gwneud llanast i drigolion y tai, fe effeithiwyd ar Mountain View, Caergeiliog yn arbennig. 

 
2. RAF Fali - ‘Roedd y goelcerth i'w goleuo ar gae chwaraeon yr orsaf am hanner awr wedi 

chwech ar  y 5ed o Dacwedd a'r arddangosfa tân gwyllt i ddechrau am chwarter i saith. 
 

10.  Cyfarfod nesaf 17eg o Dachwedd 2015. 

. 

 

. 


