CYNGOR CYMUNED Y FELINHELI
Cofnodion cyfarfod 12 Medi 2017 a gynhaliwyd yng Nghapel Bethania, Y Felinheli
am 7 yn yr hwyr.
PRESENNOL
Iestyn Harris
Einir Coates
Nerys John
Peter Simpson
Sarah Riley
Wynne Barton - Swyddog Ariannol
1.0
GEIRIAU AGORIADOL Y CADEIRYDD AC YMDDIHEURIADAU
1.1
Agorwyd y cyfarfod misol gan yr Is-gadeirydd
Iestyn Harris. Ymddiheuriadau: Mei Gwilym,
Daniel Williams, Mair Bebb Jones, Casi Roberts,
Aled Emyr ac Eifion Williams. Anfonwyd
ymddiheuriadau hefyd gan y Cynghorydd Sir
Gareth Griffiths. Cyfeiriodd Cadeirydd y
cyfarfod at farwolaeth Alun Williams (Al Wern)
a chafwyd ennyd o dawelwch. Roedd un sedd
wag yn dal i fodoli ar y Cyngor a derbyniwyd
cais oddi wrth Einir Coates oedd yn cyflawni’r
gofynion ar gyfer bod yn gynghorydd;
cytunwyd y Cyngor yw cyfethol.
2.0
ADRODDIAD Y CYNGHORYDD
Roedd adroddiad Mis Awst wedi ei anfon
eisoes.
3.0
DATGAN DIDDORDEB
Dim
4.0
CADARNHAU GWARIANT MIS BLAENOROL
A’R ADRODDIAD BLAENOROL
Gan nad oedd mantolen y banc heb ei dderbyn
ar gyfer cyfarfod mis Gorffennaf cyflwynwyd
adroddiad Mis Mehefin a’i dderbyn.
Cyflwynwyd adroddiadau Mis Gorffennaf a Mis
Awst. Derbyniwyd adroddiad gwariant y ddau
fis.
4.1
Derbyniwyd Adroddiad BDO o ganlyniad
Archwiliad 2016/2017. Roedd dau fater
bychan wedi ei amlygu: 1. Roedd blwch bach
heb ei gwblhau ar y ffurflen lle'r oedd rhaid
cofnodi cyfeirnod y cofnodion i dderbyn y
cyfrifon gan y Cyngor. 2. Nid oedd manylion
cyswllt y Cynghorwyr I gael ar wefan y Cyngor
yn unol â Deddf Llywodraeth Leol.
4.2
Cynhyrchu cynllun gweithredu i nodi sut bydd y
materion syn codi yn cael eu trin.
Cadarnhawyd byddai'r gwaith presennol ar y
wefan yn datrys hyn.
5.0
CADARNHAU COFNODION MIS
BLAENOROL
5.1
Derbyniwyd cofnodion 11 Gorffennaf 2017 fel
rhai cywir. Llofnodwyd y Cofnodion
6.0
ADRODDIAD IS-BWYLLGOR Y NEUADD
6.1
Mae ‘r Cynghorydd Daniel Williams a’r Pensaer
Peter Wray wedi ymweld â’r Neuadd ac wedi
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penderfynu mai defnyddio ffaniau aer cynnes
dylai gael ei gyflwyno yn y Neuadd ar gyfer
sychu'r tamprwydd. Hyd yn hyn mae’r sefyllfa
i weld yn gwella.
Mae Peter Cox wedi archwilio’r adeilad ac wedi
darganfod “wet Rot”. Cadarnhawyd nad oedd
difrod strwythurol.
Trafodwyd y mater o staffio’r Neuadd a derbyn
bod yr oriau o agor a chau yn
anghymdeithasol. Penderfynwyd a’r drefn
newydd i gyflwyno allwedd i ddefnyddwyr
rheolaidd y Neuadd. Roedd y Cynghorydd
Sarah Riley wedi cysylltu â’r grwpiau eisoes ac
wedi derbyn eu parodrwydd i dderbyn allwedd.
Y Clerc i symud ymlaen i archebu allweddi.
ADRODDIAD COFEB Y CLOC
Arian grant heb ei dderbyn hyd yma. Y Clerc i
wneud ymholiadau.
Ymholiadau yw gwneud i edrych os yw’r mater
y goleuadau bellach wedi ei datrys.
CEISIADAU CYNLLUNIO
C17/0800/20/LL - Ymestyn defnydd o’r ystafell
sydd eisoes a chaniatâd i werthu cynyrchiadau
cig o fewn dosbarth defnydd A1 i werthu
cymysgedd o ddefnyddion o fewn A1 ac A3 Pant Erys, 34 Glan y Môr, Y Felinheli LL56 4RQ
- DIM GWRTHWYNEBIAD
C17/0870/20/LL Diwygio amod 5 & 6 o
ganiatâd cynllunio C14/1110/20/LL - er
caniatâd cysylltu gyda’r sustem garthffos
gyhoeddus - plots 3 - 6 Penbryn Road, Y
Felinheli, LL56 4YQ DIM GWRTHWYNEBIAD
ADRODDIAD Y FYNWENT
Rhestr amodau a rheolau'r fynwent wedi eu
gosod yn yr hysbysfwrdd.
Bydd un toriad arall i’r gwair Mis Yma.
Cafwyd adroddiad gan y Swyddog Ariannol bod
angen postyn i’r giât sydd wedi eu gosod yn yr
ardal bori. Bydd perchennog y defaid yn
sicrhau bod postyn yn cael ei osod.
ADRODDIAD MAES PARCIO, LON LAS A
SAFLE MORIAH
Trafodwyd cynllun a marcio'r Maes Parcio.
Penderfynwyd bod ymweliad safle yn cael ei
drefnu rhwng y Cynghorwyr Peter Simpson ac
Eifion Williams.
Trafodwyd bod angen gwneud gwaith cynnal i
safle Moriah. Penderfynwyd bod aelodau’r
Cyngor yn cyfarfod ar y safle fore’r Sadwrn
canlynol i wneud y gwaith os byddai’r tywydd
yn caniatáu. Penderfynwyd hefyd i blannu
bylbiau gwanwyn ar y safle yn lle ar y Lon Las.
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Diolch I’r Cynghorydd Nerys John am drefnu
cael 10kg o fylbiau.
ADRODDIAD LLWYBRAU CYHOEDDUS,
CYSGODFANNAU A MEINCIAU
Mae archwiliad blynyddol y rhwydwaith
llwybrau wedi cychwyn. Cynghorwyr Sarah
Riley a Gruff John benderfynu pa lwybrau
maent am eu harchwilio. Bydd archwiliad y
llwybrau wedi ei gwblhau erbyn mis Hydref.
Trafodwyd y mater o dorri tyfiant y Llwybrau.
Nid oes atodlen torri tyfiant y llwybr fel y
fynwent. O fewn y cytundeb torri gwair mae
cyfeirnod bod y contractwr yn torri tyfiant y
llwybrau fel y gofyn. Y Clerc i anfon y
cytundeb torri gwair y fynwent ymlaen at y
Cynghorydd Nerys John.
ADRODDIAD PRIFFYRDD
Cafwyd sylwadau bod mater traffig yn gorr yrru
a pharcio rhwng Dinas a Phlas Eifion yn pery
gofid. Er bod ymweliadau safle wedi bod nid
oes dim awgrym wedi dod oddi wrth Gyngor
Gwynedd ar y Mater. Penderfynwyd bod y
Clerc yn Anfon at Gyngor Gwynedd i wneud
cais am arolwg dros gyfnod ar y safle.
Dywedwyd bod maes parcio'r Ganolfan Iechyd
ar gau dros y penwythnos ac os byddai yn
parhau ar agor efallai byddai yn tynnu pwysau
parcio oddi ar y ffordd. Y Clerc i wneud
ymholiadau a’r Ganolfan Iechyd.
PROSIECTAU
Maes Tesco wedi anfon plac at y Cyngor I’w
osod ar safle'r Cae Chwarae. Bydd angen
hefyd i godi placiau ar gyfer Cynefin a Felin
Gylchu hefyd. Cynghorwyr Nerys John a Sarah
Riley i drefnu.
TOILEDAU CYHOEDDUS
Dim i’w adrodd
GWEFAN
Gwaith y wefan yn symud ymlaen. Strwythur
yn ei le. Angen cyfarfod i drefnu symud
gwybodaeth o’r hen wefan i’r wefan newydd.
MATERION AMRYWIOL
Dim
Daeth y cyfarfod i ben oddeutu 09:15
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Llofnod:
Dyddiad:
Cofnodion cyfarfod 12 Medi 2017 a gynhaliwyd yng Nghapel Bethania, Y Felinheli
am 7 yn yr hwyr.
PRESENNOL
Iestyn Harris
Einir Coates
Nerys John
Peter Simpson
Sarah Riley
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Wynne Barton - Swyddog Ariannol
1.0
GEIRIAU AGORIADOL Y CADEIRYDD AC YMDDIHEURIADAU
1.1
Agorwyd y cyfarfod misol gan yr Is-Gadeirydd
Iestyn Harris. Ymddiheuriadau: Mei Gwilym,
Daniel Williams, Mair Bebb Jones, Casi Roberts,
Aled Emyr a Eifion Williams. Anfonwyd
ymddiheuriadau hefyd gan y Cynghorydd Sir
Gareth Griffiths. Cyfeiriodd Cadeirydd y
cyfarfod at farwolaeth Alun Williams (Al Wern)
a chafwyd ennyd o dawelwch. Roedd un sedd
wag yn dal i fodoli ar y Cyngor a derbyniwyd
cais oddi-wrth Einis Coates oedd yn cyflawni’r
gofynion ar gyfer bod yn gynghorydd;
cytunwyd y Cyngor yw chyfethol.
2.0
ADRODDIAD Y CYNGHORYDD
Roedd adroddiad Mis Awst wedi ei anfon
eisioes.
3.0
DATGAN DIDDORDEB
Dim
4.0
CADARNHAU GWARIANT MIS BLAENOROL
A’R ADRODDIAD BLAENOROL
Gan nad oedd mantolen y banc heb ei dderbyn
ar gyfer cyfarfod mis Gorffennag cyflwynwyd
adroddiad Mis Mehefin a’I dderbyn.
Cyflwynwyd adroddiadau Mis Gorffennaf a Mis
Awst. Derbyniwyd adroddiad gwariant y ddau
fis.
4.1
Derbyniwyd Adroddiad BDO o ganlyniad
Archwiliad 2016/2017. Roedd dau fater
bychan wedi ei amlygu:
1. Roedd blwch bach heb ei gwyblhau ar y
ffurflen lle roedd rhaid cofnodi cyfeirnod
y cofnodion i dderbyn y cyfrifon gan y
Cyngor.
2. Ni doedd manylion cyswllt y Cynghorwyr
I gael ar wefan y Cyngor yn unol a Dedd
Llywodraeth Leol.
4.2
Cynhyrchu cynllun gweithredu i nodi sut bydd y
materion syn codi yn cael eu trin.
Cadarnhawyd byddai y gwaith presennol ar y
wefan yn datrys hyn.
5.0
CADARNHAU COFNODION MIS
BLAENOROL
5.1
Derbyniwyd cofnodion 11 Gorffennaf 2017 fel
rhai cywir. Llofnodwyd y Cofnodion
6.0
ADRODDIAD IS-BWYLLGOR Y NEUADD
6.1
Mae ‘r Cynghorydd Daniel Williams a’r Pensaer
Peter Wray wedi ymweld a’r Neuadd ac wedi
pendrfynu mai defnyddio ffaniau aer cynnes
dylai gael ei gyflwyno yn y Neuadd ar gyfer
sychu y tamprwydd. Hyd yn hyn mae’r sefyllfa
I weld yn gwella.
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Mae Peter Cox wedi archwilio’r adeilad ac wedi
darganfod “wet Rot”. Cadarnhawyd nad oedd
difron strwythurol.
Cyfeiriodd y Cynghorydd Iestyn Harris ei fod
wedi trafod ymestyn cyfnod “limitation” y
gwaith a’r cyn bensaer ac o ganlyniad
penderfynwyd byddai o fudd i drafod a i gyd
weithio I ddatrys y sefyllfa.
Trafodwyd y mater o staffio’r Neuadd a derbyn
bod yr oriau o agor a chau yn
anghymdeithasol. Penderfynwyd a’r drefn
newydd i cyflwyno allwedd i ddernyddwyr
rheolaidd y Neuadd. Roedd y Cynghorydd
Sarah Riley wedi cysylltu a’r grwpiau eisioes a
wedi derbyn eu parodrwydd i dderbyn allwedd.
Y Clerc i symud ymlaen i archebu allweddi.
ADRODDIAD COFEB Y CLOC
Arian grant heb ei dderbyn hyd yma. Y Clerc i
wneud ymholiadau.
Ymholiadau yw gwneud i edrych os yw’r mater
y goleuadau bellach wedi ei datrys.
CEISIADAU CYNLLUNIO
C17/0800/20/LL – Ymestyn defnydd o’r ystafell
sydd eisioes a chaniatad i werthu
cynhyrchiadau cig o fewn dosbarth defnydd A1
i werthu cymysgedd o ddefniadau o fewn A1 ac
A3 – Pant Erys, 34 Glan y Môr, Y Felinheli LL56
4RQ – DIM GWRTHWYNEBIAD
C17/0870/20/LL Diwygio amod 5 & 6 o
ganiatad cynllunio C14/1110/20/LL – er
caniatad cysylltu gyda’r sustem garthffos
gyhoeddus – plots 3 – 6 Penbryn Road, Y
Felinheli, LL56 4YQ DIM GWRTHWYNEBIAD
ADRODDIAD Y FYNWENT
Rhestr amodau a rheolau y fynwent wedi eu
gosod yn y hysbysfwrdd.
Bydd un torriad arall i’r gwair Mis Yma.
Cafwyd adroddiad gan y Swyddog Ariannol bod
angen postyn I’r giat sydd wedi eu gosod yn yr
ardal bori. Bydd perchennog y defaid yn
sicrhau bod postyn yn cael ei osod.
ADRODDIAD MAES PARCIO, LON LAS A
SAFLE MORIAH
Trafodwyd cynllun a marcio y Maes Parcio.
Penderfynwyd bod ymweliad safle yn cael ei
drefnu rhwng y Cynghorwyr Peter Simpson a
Eifion Williams.
Trafodwyd bod angen gwenud gwaith cynnal i
safle Moriah. Penderfynwyd bod aelodau’r
Cyngor yn cyfarfod ar y safle fore’r Sadwrn
canlynol i wneud y gwaith os byddai’r tywydd
yn caniatau. Penderfynwyd hefyd i blannu
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bylbiau gwanwyn ar y safle yn lle ar y Lon Las.
Diolch I’r Cynghorydd Nerys John am drefnu
cael 10kg o fylbiau.
ADRODDIAD LLWYBRAU CYHOEDDUS,
CYSGODFANNAU A MEINCIAU
Mae archwiliad blynyddol y rhwydwaith
llwybrau wedi cychwyn. Cynghorwyr Sarah
Riley a Gruff John benderfynu pa lwybrau
maent am eu harchwylio. Bydd archwiliad y
llwybrau wedi ei gwblhau erbyn mis Hydref.
Trafodwyd y mater o dorri tyfiant y Lwybrau.
Nid oes atodlen torri tyfiant y llwybr fel y
fynwent. O fewn y gytundeb torri gwair mae
cyfeirnod bod y contractor yn torri tyfiant y
llwybrau fel y gofyn. Y Clerc i anfon y
cytundeb torri gwair y fynwent ymlaen at y
Cynghroydd Nerys John.
ADRODDIAD PRIFFYRDD
Cafwyd sylwadau bod mater traffig yn gorryrru a pharcio rhwng Dinas a Plas Eifion yn
pery gofid. Er bod ymweliadau safle wedi bod
nid oes dim awgrym wedi dod oddi wrth
Cyngor Gwynedd ar y Mater. Penderfynwyd
bod y Clerc yn Anfon at Cyngor Gwynedd i
wneud cais am arolwyg dros gyfnod ar y safle.
Dywedwyd bod maes parcio y Ganolfan Iechyd
a’r gau dros y penwythnos ac os byddai yn
parhau ar agor efallai byddai yn tynnu pwysau
parcio oddi ar y ffordd. Y Clerc i wneud
ymholiadau a’r Ganolfan Iechyd.
PROSIECTAU
Maes Tesco wedi anfon plac at y Cyngor I’w
osod ar safle y Cae Chwarae. Bydd angen
hefyd i godi placiau ar gyfer Cynefin a Felin
Gylchu hefyd. Cynghorwyr Nerys John a Sarah
Riley i drefnu.
TOILEDAU CYHOEDDUS
Dim i’w adrodd
GWEFAN
Gwaith y wefan yn symud ymlaen. Strwythur
yn ei le. Angen cyfarfod i drefny symud
gwybodaeth o’r hen wefan i’r wefan newydd.
MATERION AMRYWIOL
Dim
Daeth y cyfarfod i ben oddeutu 09:15
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Dyddiad:
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