Cyngor Bro Llanfairpwllgwyngyll
Cofnodion Cyfarfod 27 Medi 2016
Presennol: A. Mummery, (Cadeirydd), J. Roberts, A. Jones, G. Parry, G. C. Jones, Mervyn Jones, D. James, Meirion Jones,
S. Edwards, H. Huws,
J. Evans (Cynghorwr Sirol)
Dafydd Owen (clerc)
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Ymddiheuriadau:
E. Parry, D. Williams, A. Williams, B. Jones,
J. Roberts yn cynnig, Meirion Jones yn eilio i roi estyniad I E. Parry ar ei absenoldeb o’r
Cyngor Bro tra mae’n adfer o’i anaf, Derbyniwyd hyn
Datganiadau Diddordeb.
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau diddordeb. Nodwyd bod angen gwneud copi o
bob cofnod o aelod yn datgan diddordeb a’i gyrru i’r pwyllgor safonau o hyn ymlaen.
Cyfrifon Mis Medi 2016
A. Mummery yn cynnig, J. Roberts yn eilio. Derbyniwyd y cyfrifon fel rhai cywir.
Nodwyd bod angen cymeradwyo cyfrifon Awst gan nad oedd cyfarfod y mis hwnnw
Materion y Cyngor Sir
Meirion Jones syn nodi bod y Cyngor Sir wedi bod yn gweithredu ar ordyfiant mewn
nifer o safleoedd o gwmpas y pentref. A. Mummery yn nodi bod angen gweithredu
yng Nghae’r Fron.
Meirion Jones yn adrodd bod ymgynghoriad cais y Canolfan Zorb yn dod i ben yn
Hydref. Mae disgwyl iddynt gyflwyno cynlluniau newydd ac felly bydd ymgynghoriad
newydd yn cychwyn.
Meirion Jones yn cadarnhau bod gwrandawiad cais cynllunio Hen Lon Dyfnia yn cael ei
gynnal ar 09 Tachwedd 2016.
A. Mummery yn nodi bod y Cyngor Sir wedi gweithredu ar 34 Ffordd Gwenllian. Roedd
nifer o gwynion am ei gyflwr ac mae’r Cyngor Sir wedi defnyddio ei bwerau i’w brynu,
ei drin a'i werthu ymlaen i brynwyr tro cyntaf.
Cyflwyno a chadarnhau cofnodion cyfarfod 26 Gorffennaf 2016
J. Roberts yn cynnig, D. James yn eilio. Derbyniwyd fel rhai cywir.
Materion yn codi
Twr Marcwis - A. Mummery am adrodd yn ôl pan fydd ganddo ddiweddariad
Plac ar dy Kyffin Williams - Meirion Jones wedi trafod gydag Asiant Stad Plas Newydd
a nodwyd bod angen gwneud trefniant mwy pendant gyda dyddiad, pwy fydd yn
bresennol, cyflwyniad ac yn y blaen. . Cytunwyd i’r cyflwyniad gael ei wneud ar ôl
Cyfarfod Cyngor Bro Hydref. S. Edwards am helpu Meirion wneud trefniadau
Llwybr beicio - H. Huws yn nodi bod angen rhoi marciau newydd ar y ffordd. Clerc I
hysbysu’r Cyngor Sir.
Ty Station Pringles - Clerc wedi derbyn ymateb gan Pringles yn cadarnhau nad oes
bwriad ganddynt i wario ar yr adeilad.
Grant memorials fund am waith ar y cloc - A. Jones wedi ymweld â’r safle gyda Peter
Llewelyn ac yn disgwyl iddo roi adroddiad ar gyflwr yr adeilad. A. Mummery yn nodi
bydd angen ei rhoi ar Gyllideb 2017/18. Clerc I ofyn I Aber Anglesey Stone am amcan
bris i wneud y gwaith.
Offer cadw'n heini yn y Maes Chwarae - S. Edwards yn disgwyl gwybodaeth bellach
gan Ffrindiau’r Parc a’r Gors. Nodwyd bod cwynion wedi derbyn am gyflwr y pafiliwn
gyda sbwriel ar ol defnydd gan y clwb ieuenctid. Clerc I yrru llythyr at Glwb Peldroed
Iau yn hysbysu am y cwynion a gofyn iddynt weithredu i glirio sbwriel.
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Ffens rhwng cae pêl droed a Threm Eryri - A. Mummery yn nodi bod cyflwr y ffens
wedi gwaethygu. A. Mummery am drefnu I Alwyn Parry wneud gwaith brys arno a
dilyn i fyny am bris am ffens newydd.
Maes Parcio’r Fynwent - Clerc wedi cael cadarnhad ar lafar ni fydd y Cyngor Sir yn
edrych i osod y tir i’r deilydd presennol eto.
Tagfeydd traffic Ffordd Caergybi/Ffordd Penmynydd - Clerc I gysylltu ag Adran
Priffyrdd CSYM I ofyn iddynt gysidro ymestyn llinellau melyn yn y mannau yma.
Grid Cenedlaethol - Hana Huws am fynychu cyfarfod ynghyn a’r grid a’r ymgynghoriad
diweddaraf. Nodwyd bod angen i bob unigolyn ymateb yn unigol i’r ymgynghoriad.
Cyflwyno a chadarnhau cofnodion Pwyllgor Neuadd Goffa 20 Medi 2016
A. Mummery yn cynnig, J. Roberts yn eilio. Derbyniwyd fel y rhai cywir
Materion yn codi o’r cyfarfod
Nodwyd bod Rita Lyons wedi cael cyfarwyddiad i barhau i weithredu gyda’r cais grant,
a nodwyd ei bod wedi bod yn disgwyl cadarnhad o rhai costau gyda’r cais.
Trustees y Neuadd Goffa - Nodwyd bod dal angen cwblhau'r mater
Cyflwyno a chadarnhau cofnodion Pwyllgor Meysydd Chwarae 20 Medi 2016
Nodwyd bod dim cworwm yn bresenol fell dim cyfarfod wedi’i gynnal
Materion yn codi o’r cyfarfod
Cyflwyno a chadarnhau cofnodion Cyngor arbennig 22 Medi 2016
J. Roberts yn cynnig, A. Jones yn eilio. Derbyniwyd fel y rhai cywir
Materion yn codi o’r cyfarfod
A. Mummery yn diolch i’r rhai a oedd yn bresennol. Nodwyd bod yr archwiliad wedi ei
gymeradwyo ac i'w yrru ymlaen gan y Clerc.
Cynllun Iaith y Cyngor Bro
D. James wedi darllen dros y polisi presennol ac wedi rhoi ei awgrymiadau o
newidiadau a diweddariadau. A. Mummery yn diolch iddo am ei waith arbennig.
Cytunwyd I bawb cael golwg dros y polisi, a’r polisi diwygiedig i’w gymeradwyo yn
Hydref. J. Evans, H. Huws a D. James yn gadael y cyfarfod
Cod Ymddygiad
J. Roberts yn nodi bod Pwyllgor Safonau wedi cyfarfod yn ddiweddar ac yn nodi bod
Cyngor Bro angen cadarnhau eu bod wedi cymeradwyo’r Cod Ymddygiad newydd a
gyrru copi o’r cofnod. J. Roberts am drefnu rhoi item ym Mhapur Menai a A.
Mummery am roi yn y Mail.
Ceisiadau Cynllunio
15.1 31C210J - Cais llawn ar gyfer codi 3 annedd ynghyd a chreu mynedfa i gerbydau
ar dir ger Graig, Lon Graig, Llanfairpwll - Dim sylw
15.2 31C306B - Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu yn 11 Ffordd Rhiannon,
Llanfairpwll - Dim sylw cyn belled a does dim effaith ar drigolion cyfagos
15.3 39C561/FR/TR - Cais llawn ar gyfer codi canolfan Zorb ynghyd a chreu mynedfa i
gerbydau a maes parcio ar dir yn The Lodge, Ffordd Caergybi, Porthaethwy Sylwadau'r un fath a’r cais cynt, sef trafnidiaeth, mynedfa, lleoliad yn gyffredinol.
15.4 31 Cais o dan Adran 73 I ddiwygio amod (01) o ganiatâd cynllunio rhif 31C385A
(newid defnydd modurdy i lety gwyliau) er mwyn caniatáu 5 mlynedd ychwanegol i
gychwyn ar y datblygiad Ty Newydd, Lon Dyfnia, Llanfairpwll - Dim sylw
Gohebiaeth
Cyngor Sir - Penderfyniadau Cynllunio - Derbyn y wybodaeth
Cyngor Sir - Gorchymyn Cyngor Sir Ynys Môn (Gwahardd traffig trwodd dros dro)
Cyffordd Ffordd Penmynydd a Chae Cnyciog - Derbyn y wybodaeth
Comisiwn Ffiniau I Gymru - Adolygiad o ffiniau - Mater I’w drafod yn cyfarfod Hydref
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Horizon - Llythyr ymgynghoriad newydd - Derbyn y wybodaeth
Cylchgrawn Clerks & Council’s Direct - Derbyn y wybodaeth
E-bost - ymddiswyddiad Bethan Jones - Cytunwyd I yrru llythyr o ddiolch a derbyn yr
ymddiswyddiad a nodi ein bod yn falch ei bod yn bwriadu cario blaen gyda Ffrindiau’r
Parc a’r Gors. Clerc I hysbysu’r Cyngor Sir o’r ymddiswyddiad.
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