Cyngor Cymuned Llanystumdwy,

,
FESTRI CAPEL PENCAENEWYDD.

Rhaglen waith y Cyngor – nos Iau Medi 17eg, 2015 yn brydlon am 7-00 y.h. yn

1. Ymddiheuriadau.
2. Cyflwyno a chadarnhau cofnodion cyfarfod y Cyngor gynhaliwyd ar Orffennaf 5ed,
2015.
3. Materion yn codi o'r cofnodion. Ar y rhaglen.
4. Datgan buddiant personol.
5. Cyngor Gwynedd.
1. Priffyrdd a Bwrdeistrefol; Gwasanaeth Cynnal Priffyrdd a Bwrdeistrefol;
Materion y Gymuned; Ystâd Groesffordd Chwilog, Coed rhwng tro ’Rynys a’r bont, Pont
Rhydybenllig, Cyffordd Tyddyn Sianel/Aelybryn.
2. Adran Rheoleiddio, Gwasanaeth Trafnidiaeth a Gofal Stryd; Coed rhwng tro
‘Rynys a’r bont, Pont Rhydybenllig a Phont Llanystumdwy.
3. Cynllun Datblygu Lleol ar y Cyd Gwynedd a Môn, Newyddlen Rhifyn 5
Gorffennaf 2015.
4. Gwasanaeth Cyfreithiol, Y Cod Ymddygiad i Aelodau, sesiwn am 6.30yh yng
Nghanolfan Frondeg, Pwllheli ar Hydref 7fed.
5. Priffyrdd a Bwrdeistrefol; Gwasanaeth Cynnal Priffyrdd a Bwrdeistrefol; Troed
y Garn, Llangybi a Ty’n Lôn Isaf, Llangybi, gwaith ail wynebu.
6. Priffyrdd a Bwrdeistrefol, GwasanaethCynnal Priffyrdd a Bwrdeistrefol,
Rhaglen Waith Trafnidiaeth a Priffyrdd mis Medi 2015, Nant y Glyn, Llanystumdwy,
draeniad.
6. Cyngor Gwynedd – Ceisiadau Cynllunio yn y Gymuned:
a. Cais rhif C15/0759/41/LL– Gosod fferm solar ffotofoltaidd (pv) ar y tir gyda chapasiti o
5mw ar 9.05ha o dir amaethyddol ynghyd a chyfarpar cyswllt, trac mynediad,
compownd adeiladu, ffens ddiogelwch a gwelliannau tirweddu; Tir yn Rhosgyll Fawr,
Chwilog.
b. Cais rhif C15/0751/41/LL- Gosod system ynni ffotovoltaidd (pv) ar ddaear hyd at
4.42mw ar 14.22 o dir amaethyddol a gwaith cysylltiol gan gynnwys dau adeilad is-orsaf
a ffensys diogelwch a strwythurau trawsnewid; Fferm Bryn Bachau, Chwilog.
c. Cais rhif C15/0755/41/LL – Gosod a gweithredu fferm solar ffotofoltaidd (pv) ar y tir
gyda chapasiti hyd at 3.8MW ar 6.9 hectar o dir amaethyddol ynghyd a chyfarpar
cyswllt, ffens diogelwch, camerau cylch cyfyng, thoilet compostio,
strwythurau/cabannau trawsnewid, storio, is-orsaf a rheioli a creu trac newydd; Tyddyn
Gwyn, Llangybi.
Ar y tri cais yma yn dilyn y sylwadau gafwyd, fod gan Gyngor Cymuned Llanystumdwy
ddim gwrthwynebiad i’r ceisiadau cynllunio yma. Angen cadarnhau ‘r penderfyniadau.
ch. Cais rhif C15/0788/41/LL – Codi estyniad deulawr i greu 2 fflat gwyliau hunan
gynhaliol, Tan Lon, Cricieth. Un sylw gafwyd ar y cais yma ac o’r herwydd ni wnaed
sylw i’r Adran Gynllunio.

d. Cais rhif C15/0737/41/LL – Amnewid 25 carafan teithiol am 16 carafan sefydlog,ail
leoli 4 carafan sefydlog presennol ynghyd ag ail leoli gwasanaethau a dileu uned ger y
fynedfa; Fferm Gell Uchaf, Rhoslan.
dd. Cais rhif C15/0320/41/LL – Diddymu amodau 2,3 a 4 o ganiatad cynllunio
C10D/0040/41/LL er mwyn caniatau defnyddio uned wyliau presennol fel annedd; Capel
Brynbychau, Chwilog. Apêl o dan Adran78(i) Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990.
7. Llythyr oddi wrth Gyngor Tref Pwllheli ynghylch gwrthwynebiad i gais cynllunio.
8. Un Llais Cymru;
a.Cynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2015, Pontrhydfendigaid, Hydref 3ydd,
2015.
b. Cynigion y Gynhadledd, copi er gwybodaeth.
c. Hyfforddiant mis Hydref.
9.Dogfen y Bwrdd Iechyd ar y Gwasanaeth Mamolaeth.
10. Materion yn y gymuned.
Chwilog.
Cwynion gan drethdalwr:
1 Mae Bysus Arriva yn gwrthod derbyn ticedi bysus Caelloi o Chwilog i Porthmadog neu Bwllheli sydd yn
golygu fod y teithiwyr yn gorfod codi dau docyn sengl. Mae hyn yn digwydd i Ffion yn ddyddiol gan nad
yw yn gweithio on 2 awr y dydd. Rwyf wedi cysylltu gyda Cyngor Gwynedd ac y mae'nt yn gofyn i ni anfon
llythyr at Bysus Arriva i gwyno.
2 Rwyf wedi bod yn ceisio ffonio Bryn Beryl ers dydd Gwener, ac mae ei ffon allan o order ers dydd
Gwener 04/09/ 2015 i ???? Cefais ateb gan Teresa ym Mangor ac fe gysylltodd hi fi a Pallitive care yn
Gaernarfon, ac wedyn cefais rif ffon nyrsus Cymunedol Botwnnog. Ffoniais y rhif yn Botwnnog ac fe
roeddyn hwy yn cysylltu gyda nyrsus Cymunedol Nefyn cyn y ces i gael cysylltiad gyda'r nyrsus
Cymunedol sydd a'i swyddfa ym Mryn Beryl.
Mae hyn yn warthus fod BT. yn cymeryd cymaint o amser cyn atgyweirio y lein i'r ysbyty.

Llanarmon
Broadband cyflym?
Llanystumdwy/Rhoslan
Pont Brynbeddau ymlaen heibio Betws Bach.
Llangybi
1. Bu peth cwyno'n lleol am y blerwch wrth dorri'r cloddiau ganol haf e.e.
cerrig yn cael eu rhyddhau o'r cloddiau ac yn rowlio i'r ffordd, pyst ffensio yn
cael eu malu. Nodwyd mai contractwyr o bell oedd wrth y gwaith.
2. Pwysedd dwr uchel mewn rhan o bentref Llangybi. Effeithir ar Gwernydd a
Bodawen a rhai tai cyfagos. Dwr Cymru yn dweud mai mater i blymwyr y
perchnogion yw, a'r plymwyr yn dweud na allant hwy setlo'r broblem.
3. Arwyddion 30 m.y.a. ochr y dwyrain i bentref Llangybi wedi cael eu taro
gan gerbydau uchel, a'r un ochr dde wrth fynd o'r pentref wedi cael cryn
ddifrod.
4. Cerrig wedi eu taflu i Ffynnon Gybi yn ystod y gwyliau.
5. Cangen anferth wedi rhan-rwygo o goeden yn uchel ar y bonyn (derw) ac
yn pontio dros y lwybr Garn Bentyrch yn y Winllan ar y gwastad ger giat
uchaf y llwybr. Gall fod yn fater o ddiogelwch y llwybr.
6. A ddylid meddwl am ddar-gyfeirio'r llwybr (uchod) i redeg gyda'r ffens (y
tu allan iddi) ?Byddai hynny'n gwneud pethau yn haws i bawb.

11. Cynrychiolydd ar Gorff Llywodraethol Ysgol Llanystumdwy.
12. Hysbysebu ar y we a nawdd i wahanol fudiadau.
13. Dyddiad i’r Pwyllgor Sefydlu Busnes ymgynnull.
14. Ymddiswyddiad y Cynghorydd Brian W Ifans.
Y Cyngor yn gaeedig i’r Cyhoedd ac i’r Wasg.
It is possible to get a translation, contact the Clerk.

