CYNGOR CYMUNED BRITHDIR A LLANFACHRETH
Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor uchod yn Neuadd Bentref Brithdir
Nos Fawrth, Hydref 18, 2016 am 7:30 o’r gloch.
AGENDA
1.Croeso’r Cadeirydd
2. Ymddiheuriadau:
3. Datgan diddordeb.
4. Cadarnhau cofnodion cyfarfod Medi 27, 2016
5. Materion yn codi o’r cofnodion Medi 27, 2016
6. Gohebiaeth
a. Llythyr (26/9/2016) oddi wrth Gwasanaeth Cyfreithiol, Cyngor Gwynedd yn rhoi
gwybod bydd rhai llwybrau cyhoeddus yn ardal Llanfachreth ar gau ar 2/10/2016
oherwydd Coed y Brenin Enduro (Digwyddiad Beiciau Mynydd).
b. Llythyr (23/9/2016) oddi wrth Gwasanaeth Cynnal Priffyrdd a Bwrdeistrefol, Cyngor
Gwynedd. Maent am roi pyst gat ar lwybr cyhoeddus Pwll y Gele.
c. Llythyr (4/10/2016) oddi wrth Bethan Evans (Gwanas) yn rhoi gwybod am gynllun
BT yn cynnig cioscau sydd ddim yn cael llawer o ddefnydd am £1. Mae ganddi
ddiddordeb i brynu ciosc LL40 2DL sydd ar groesffordd wrth ymyl Rhedyn Cochion /
Beudy Cae Gwyn / Tyddyn Arthur ym mhlwy Llanfachreth. Mae criw o bobl leol yn
hapus i ofalu amdano ac yn ei gadw fel llyfrgell fechan. Ond mae rhaid ei brynu trwy
elusen neu gymdeithas.
7. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
8. Materion Ariannol
a. Llythyr (29/9/2016) oddi wrth BDO, archwiliwr allanol. Amgau mae’r Ffurflen
Flynyddol sydd wedi cael ei derbyn a chymeradwyo. Ond hefyd amgau mae
argymhellion dylid eu dilyn at flwyddyn 2016/2017.
Mae angen:
i. cyflwyno’r Ffurflen Flynyddol i’r cyngor ac ei fod yn cael ei
gymeradwyo a’i dderbyn gan y cyngor.
ii. rhoi gwybod i’r cyngor materion sy’n codi, a dylid cynyrchu
cynllun gweithredu i nodi sut y bydd y materion yn cael eu trin.
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iii. arddangos y ffurflen flynyddol a’r hysbysiad diwedd yr
archwiliad cael eu harddangos mewn lle amlwg cyn Medi 30 2016 ac am 14c diwrnod.
iiii. rhoi gwybod i’r archwilydd mewnol am lythyr ganddo ini ei
benodi. Pwrpas y llythyr ydy sicrhau ei fod yn cydymffurfio â gofynion y Rheoliadau
Cyfrifon ac Archwilio.
dd. Balans yn Account Rhif 61402277 ar 29 Medi 2016: £1,136.07.
e. Balans yn y banc ar 29 Medi 2016: £8,559.15.
9. Adroddiad Cynghorydd Peredur Jenkins
10. Unrhyw fater arall
Materion i’w codi yn y Cyfarfod gan y Cynghorwyr

Problem:

Gwaith angen ei wneud i ddatrys y broblem:

Lleoliad y broblem:
-------------------
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