
1 

 

CYNGOR CYMUNED BRITHDIR A LLANFACHRETH 

 

Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor uchod yn Neuadd Bentref Brithdir 

Nos Fawrth, Chwefror 19, 2019 am 7:30 o’r gloch. 

 

AGENDA 

 

1.  Croeso’r Cadeirydd   
 

2.  Ymddiheuriadau:   

 

3. Datgan diddordeb.   
 

4.  Cadarnhau cofnodion cyfarfod Ionawr 15, 2019 

 

5.  Materion yn codi o’r cofnodion Ionawr 15, 2019 

 

6.  Gohebiaeth 

 

a.  Llythyr (22/1/2019) oddi wrth Un Llais Cymru.  Cyfle i’r Cadeirydd a’i gwestai cael 

gwadd i Arddwest Ei Mawrhydi ym Mhalas Buckingham ar 15 Mai, neu 21 Mai, neu 29 

Mai.  Os mae diddordeb maent angen gwybod cyn 1/2/2019. 

 

b.  Llythyr (23/1/2019) a galwad ffôn oddi wrth Mrs Claire Rowlands, Drwsynant, yn 

gofyn am bin halen sydd ar gyfer tai Glan Wnion cael ei lenwi a rhoi bin halen ar waelod 

y rhiw (wrth Station House). 

 

     Rhoddwyd gwybod (23/1/2019) i Priffyrdd i wneud y gwaith. 

 

     Llythyr (31/1/2019) oddi wrth Mrs Rowlands yn rhoi gwybod mae’r biniau halen wedi 

eu llenwi a bod lori graeanu wedi bod yn graeanu’r ffordd.  Roedd yn diolch am inni roi’r 

neges i Priffyrdd.  

 

c.  Galwad ffôn (29/1/2019) oddi wrth Mrs Ann Hughes, Ffrithgoch Uchaf, Llanfachreth 

yn gofyn am lenwi bin halen sydd wrth Ffrithgoch Uchaf a bin halen sydd wrth Capel 

Ffrwd. 

 

     Rhoddwyd gwybod (29/1/2019) i Priffyrdd i wneud y gwaith. 

 

ch.  Llythyr (21/1/2019) oddi wrth Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru.  Maent 

angen cymorth arianol.   

 

d.  Llythyr (29/1/2019) oddi wrth Tenovous Gofal Canser.  Maent angen cymorth arianol.   

 

dd.  Llythyr (1/2/2019) oddi wrth Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy.  Maent angen 

cymorth arianol.   

 

e.  Llythyr (6/2/2019) oddi wrth Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen.  Maent 

angen cymorth arianol.   
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f.  Galwad ffôn (4/2/2019) oddi wrth Mr Peter Michael yn gofyn am lennwi bin halen 

sydd wrth Tir y Mynydd, Llanfachreth (LL40 2EG). 

 

    Rhoddwyd gwybod (4/2/2019) i Priffyrdd i wneud y gwaith. 

 

    Galwad ffôn (7/2/2019) oddi wrth Mr Michael yn diolch am yr halen. 

 

ff.  Llythyr (4/2/2019) oddi wrth Mr Peter Jones yn gofyn am bin halen wrth fynedfa i 

Gwel y Garn, Llanfachreth (LL40 2EH). 

 

    Rhoddwyd gwybod (4/2/2019) i Priffyrdd i wneud y gwaith. 

 

    Llythyr (5/2/2019) oddi wrth Priffyrdd yn rhoi gwybod maent yn fodlon trefnu i osod 

ar y safle bin ond fydd y gost oddeutu £300.  Rhoddwyd gwybod iddynt ohirio’r cais am 

y tro er mwyn cael penderfyniad yn ein Cyfarfod. 

 

g.  Llythyr (2/2019) oddi wrth Pennaeth Strategol, Ysgol Bro Idris yn rhoi gwybod mae 

angen cynrychiolydd Cymunedol i weithredu ar Gorff Llywodraethu’r ysgol.  Mae’r 

Corff Llywodraethu yn chwilio am enwebiad Cymunedol o ddalgylch Ysgol Bro Idris.  

Os mae gan Gynghorwr diddordeb maent angen yr enw erbyn Chwefror 28, 2019. 

 

h.  Llythyr (5/2/2019) oddi wrth Un Llais Cymru yn rhoi gwybod bydd cyfarfod Pwyllgor 

Ardal Meirionnydd yn Llyfrgell Rydd, Dolgellau ar ddydd Mercher, Chwefror 20, 2019 

am 7.00yh.  Bydd cynrychiolydd o Drafnidiaeth Cymru yn bresennol.  Amgáu mae 

Agenda, Cofnodion cyfarfod Tachwedd 28, 2018, a Chofnodion cyfarfod Pwyllgor 

Gwaith Cenedlaethol, Maes y Sioe Amaethyddol ar Ragfyr 14, 2018. 

 

i.  Llythyr (7/2/2019) oddi wrth Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Meirionnydd.  

Maent angen cymorth arianol.   

 

7.  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

 

a.  Llythyr (24/1/2019) yn rhoi gwybod mae’r adroddiad yr Arolygydd ar yr Archwiliad i 

Gynllun Datblygu Lleol Diwygedig Eryri wedi cael ei gyhoeddi ac mae ar gael yn 

llyfrgell Dolgellau neu http://www.eryri.llyw.cymru/ldp  Bydd y Cynllun Datblygu Lleol 

Diwygedig (2016-2031) yn cael ei fabwysiadu mis Chwefror2019  

 

     Llythyr (11/2/2019) yn rhoi gwybod bod Cynllun Datblygu Lleol Eryri (2016-2031) 

wedi ei fabwysiadu ar 6/2/2019.  Mae gwybodaeth ar gael yn llyfrgelloedd cyhoeddus ac 

ar http://www.eryri.llyw.cymru/ldp  

 

b.  Ceisiadau cynllunio: 

 

            i.  NP5/54/565A.  Cynllun Trydan-dŵr (100kw) yn cynnwys argae wedi ei 

ailwampio, pibell wedi ei rhanol gladdu, adeilad tyrbin, all-lif a cysylltiad i’r grid wedi ei 

gladdu (Ail Gais).  Afon Celynog Isaf, Rhydymain. 

 

           ii.  NP5/54/566A.  Cynllun Trydan-dŵr (100kw) yn cynnwys argae, pibell wedi ei 

gladdu, adeilad tyrbin, all-lif a cysylltiad i’r grid wedi ei gladdu (Ail Gais).  Afon 

Celynog Uchaf, Rhydymain. 

 

http://www.eryri.llyw.cymru/ldp
http://www.eryri.llyw.cymru/ldp
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          iii.  NP5/54/LB226A.  Estyniad unllawr to llechi yng nghefn y tŷ sy’n cynnwys 

cegin / ystafell fwyta a trosi’r beudy wrth dalcen Dwyreiniol drwy greu ystafell ymolchi a 

gwely ar y llawr gwaelod gyda grisiau yn arwain at lanfa ac ystafell wely ar y llawr 

cyntaf.  Tŷ Cerrig, Rhydymain.  

 

         iiii.  NP5/54/LB226.  Caniatâd Adeilad Rhestredig am estyniad unllawr to llechi i 

gynnwys cegin ac ystafell fwyta yng nghefn yr adeilad, addasiadau mewnol i'r fynedfa, 

ystafell aml-bwrpas a stydi a throsi’r beudy ar dalcen Dwyreiniol drwy greu agoriad o’r 

ystafell fyw a chreu ystafell ymolchi a gwely ar y llawr gwaelod gyda grisiau yn arwain 

at y lanfa i'r ystafell wely ar y llawr cyntaf ar holl waith perthnasol yn cynnwys ail doi 

adeilad allanol.  Tŷ Cerrig, Rhydymain.  

 

8.  Materion Ariannol 
 

a.  Llythyr (30/11/2017) oddi wrth Llywodraeth Cymru.  Swm priodol o dan Adran 

137(4) (a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.  ‘Gwariant Adran 137’: Y terfyn ar gyfer 

2018-19.  Maent yn rhoi gwybod gall Cynghorau Cymuned wario ar gyfer blwyddyn 

ariannol 2018-19 £7.86, am bob etholwr, i sefydliadau sydd angen arian. 

 

                              Bydd yr uchafswm yn £7.86 x 601 = £4,723.86. 

 

b.  Ceisiadau derbyniwyd am gymorth ariannol 2018 / 2019: 

 

             Cymdeithas Y Dydd, Yr Elusen Amaethyddol Frenhinol (RABI Meirionnydd); 

Canolfan Therapi Bobath Cymru; Sioe Arddwriaethol ac Amaethyddol Rhydymain a’r 

Cylch;  Meithrinfa Seren Fach, Brithdir; Marie Curie; Dawns i Bawb; Cwmni Bara Caws 

Cyf; Calonnau Cymru; Llên y Llannau, Ymddiriedolaeth Gofalwyr Gogledd Cymru, 

Tenovous Gofal Canser, Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy, Eisteddfod Gerddorol 

Ryngwladol Llangollen, Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Meirionnydd. 

 

               Arian rhoddwyd yn 2017 / 2018: 

 

Neuadd Brithdir:  £500.00                              

Neuadd Rhyd y Gorlan:  £500.00                   

Neuadd Llanfachreth:  £500.00                      

Neuadd Rhydymain:  £500.00                        

Clwb Ffermwyr Ifanc Dolgellau:  £200.00    

Eisteddfod Llanfachreth:  £200.00                 

Llȇn y Llannau:  £50.00                                 

Ambiwlans Awyr Cymru:  £200 

Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Meirionnydd:  £250 

Gŵyl Cerdd Dant Blaenau Ffestiniog a’r Fro 2018:  £100 

 

       Cyfanswm = £3,000.00 

 

Rhoddwyd £50 i Tîm Achub ‘Y Dydd’ yn cyfarfod Gorffennaf 17, 2018 (2018/2019). 

 

c.  Balans yn Account Rhif 61402277 ar 29 Ionawr, 2019:  £1,138.19 

 

ch.  Balans yn y banc ar 29 Ionawr, 2019:  £5,656.59. 
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d.  Gwariant sy’n debygol am weddill y flwyddyn gan ddefnyddio ffigyrau 21/02/2018 – 

31/03/2018 fydd £3,126.00.  Mae £3,126.00 < £6,794.78, felly nid oes risg o gorwario. 

 

9.  Adroddiad Cynghorydd Peredur Jenkins 

 

a.  Anfonwyd llythyr (28/1/2019) i Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol, Cyngor Gwynedd 

yn rhoi gwybod iddynt ei fod yn anfodlon gyda’r trefniant i adran Fwrdeistrefol i sgubo 

dail o’r ffyrdd gwledig oherwydd nid yw’r gwaith wedi cael ei wneud ers mis Hydref gan 

achosi’r fyrdd fod yn beryglus.  Awgrymwyd i’r gwaith cael ei wneud gan adran Priffydd 

achos y nhw sy’n cynnal a chadw’r ffyrdd.   

 

       Llythyr ateb (31/1/2019) yn rhoi gwybod bydd sylw yn cael ei roi i’r mater.  

 

b.  Llythyr (31/1/2019) oddi wrth Priffyrdd a Bwrdeistrefol, Cyngor Gwynedd yn rhoi 

gwybod bod y bin halen wrth Abergeirw Bach wedi ei lenwi. 

 

10.  Unrhyw fater arall 
 

Yn gywir,   

H.M. Edwards, Clerc 


