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CYNGOR CYMUNED BRITHDIR A LLANFACHRETH 

 

Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor uchod yn Neuadd Bentref Brithdir 

Nos Fawrth, Mehefin 21, 2016 am 7:30 o’r gloch. 

 

AGENDA 

 

1.Croeso’r Cadeirydd 

 

2.  Ymddiheuriadau:   

 

3. Datgan diddordeb.   

 

4.  Cadarnhau cofnodion cyfarfod Mai 17, 2015 

 

5.  Materion yn codi o’r cofnodion Mai 17, 2015 

 

Eitem 11.  Llythyr ateb (9/6/2016) oddi wrth Priffyrdd a Bwrdeistrefol yn rhoi gwybod 

bydd y broblem yn cael ei atgyweirio trwy wella nam yn y system draenio.   

 

6.  Gohebiaeth 

 

a.  Llythyr (27 Mai, 2016) oddi wrth Priffyrdd a Bwrdeistrefol, Cyngor Gwynedd yn rhoi 

gwybod bydd gwaith: 

                    i.  draenio yn cael ei wneud ar ffordd Rhiw Hengwrt, Rhydymain. 

                   ii.  codi postyn i osod plac ar lwybr cyhoeddus ger Dolserau. 

                  iii.  arwisgo ffordd ger Garreg Fawr, Bontnewydd, ac ar ffordd ger Coed 

Mwsoglog, Bryncoedifor. 

 

b.  Galwad ffôn (6/6/2016) oddi wrth Adran Rheoleiddio, Gwasanaeth Amgylchedd, 

Cyngor Gwynedd yn gofyn am lleoliad cywir lle mae angen clirio coed sydd wedi disgyn 

dros lwybr rhwng Hendre, Hermon a Cyplau, Abergeirw.  Codwyd y mater yn cyfarfod 

Mawrth 2016 (Eitem 10.a.). 

 

c.  Llythyr (10/6/2016) oddi wrth Cefnogaeth Gorfforaethol, Cyngor Gwynedd yn gofyn 

am ein barn i’r Cyngor cyflwyno cwmni preifat i gyd weithio gyda’u tim gorfodaeth i roi 

dirywion ar droseddau ymwneud a sbwriel, baw ci, sbwriel ysmygu, graffiti ayyb.  

Amgau mae ffurflen i’w gwblhau. 

 

7.  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

 

a.  Llythyr (27/5/2016) yn rhoi gwybod am eu cyfarfod blynyddol gyda cynrychiolwyr 

cynghorau tref a chymuned.  Bydd y cyfarfod yn Coed y Brenin am 6.00yh ar ddydd Llun 

18/7/2016.  Amgau mae agenda’r cyfarfod. 

 

b.  Deddf Cynllunio (Adeilad Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth), 1990.  Rheoliadau 

Cynllunio ((Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth), 1990. 

 

                    i.  Cais cynllunio NP5/54/LB202E.  Mae’r Awdurdod yn caniatáu Caniatȃd 

Adeiladu Rhestredig am newidiadau mewnol yn cynnwys ffurfio agoriadau yn y wal barti 
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i ffurfio un annedd gyda 2 Bryn Teg, 1 Bryn Teg, Llanfachreth. 

 

8.  Materion Ariannol 
 

a.  Archwilwyd dogfennau’r Cyngor gan Mr. J. D. Roberts, Archwiliwr Mewnol, ac 

anfonwyd y dogfennau ymlaen i BDO LLP, Archwilwyr Allanol, ar 1/6/2016. 

 

b.  Balans yn Account Rhif 61402277 ar 29 Mai, 2016:  £1,135.80. 

 

c.  Balans yn y banc ar 29 Mai, 2016:  £5,929.20. 

 

9.  Adroddiad Cynghorydd Peredur Jenkins 

 

10.  Unrhyw fater arall 

 

a.  Isod mae copi o Polisi Iaith, Cyngor Cymuned Llanymstumdwy.  Mae’r copi o wefan 

y Cyngor.  Ydy’r Polisi yn dderbyniol i Cyngor ni gyda newidiadau? 

 

POLISI IAITH CYNGOR CYMUNED LLANYSTUMDWY  
  

1. Cymraeg yw iaith y Cyngor.  

2. Cedwir y cofnodion yn Gymraeg.  

3. Y Gymraeg a ddefnyddir ar gyfer unrhyw weinyddiaeth.  

(i) Bydd unrhyw ohebiaeth uniaith Saesneg a dderbynnir oddi wrth gyrff stadudol yng 

Nghymru yn cael ei chydnabod yn Gymraeg gan y Clerc gyda’r troad, neu mor fuan ag sy’n 

ymarferol, yn gofyn am fersiwn Gymraeg neu ddwyieithog o’r cyfryw lythyr ar fyrder.  

(ii) Dymuniad y Cyngor yw gohebu yn Gymraeg ag unrhyw sefydliad arall neu unrhyw 

gwmni sydd â phencadlys yng Nghymru. Bydd y Cyngor yn ceisio gohebu â hwy yn Gymraeg cyn 

defnyddio’r Saesneg. Nodir dymuniad y Cyngor i ohebu yn Gymraeg ar unrhyw ohebiaeth 

Saesneg.  

(iii) Cadarnheir arferiad y Cyngor o ohebu ag etholwyr unigol yn Gymraeg gan ateb llythyrau 

Saesneg yn Saesneg.  

(iv) Pan fyddwn yn defnyddio dwy neu ragor o ieithoedd, bydd blaenoriaeth bendant i’r 

Gymraeg. Os oes amheuaeth ynghylch cyfieithiad cymerir y fersiwn Cymraeg fel yr un cywir.  

4. Os bydd y Cyngor yn hysbysebu yn y wasg, bydd yr hysbysebion yn Gymraeg neu yn 

ddwyieithog, gyda blaenoriaeth bendant i’r Gymraeg.  

5. Byddai’n ddymunol i unrhyw gytundeb ar ran y Cyngor fod yn y Gymraeg os yw’n bosibl.  

6. Os bydd y Cyngor yn cyflogi unrhyw weithiwr, bydd y Gymraeg yn gymhwyster manteisiol.  

7. Bydd y Cyngor yn ddieithriad yn rhoi ystyriaeth i effeithiau ieithyddol a diwylliannol ar unrhyw 

gais cynllunio. Bydd y Cyngor yn ystyried niwed i’r iaith yn ddigon o reswm ynddo’i hun i 

argymell gwrthod unrhyw gais cynllunio.  

8. Bydd y Cyngor yn argymell i unrhyw gorff sy’n ceisio nawdd gennym, ei fod yn mabwysiadu 

polisi iaith sy’n rhoi blaenoriaeth bendant i’r Gymraeg.  

  

Mabwysiadwyd: Gorffennaf 2014.  

  

Bydd y polisi hwn yn cael ei ddiweddaru bob pedair blynedd, neu ynghynt na hynny yn sgîl rheoliadau 

newydd neu newid mewn deddfwriaeth. Bydd angen mwyafrif o ddeuparth o’r holl Gynghorwyr i newid y 

polisi.  

  

Llofnodwyd gan:  

  

  


