CYNGOR CYMUNED BRITHDIR A LLANFACHRETH
www.cyngorllanfachreth.cymru
Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor uchod yn Neuadd Bentref Lanfachreth
Nos Fawrth, Gorffennaf 16, 2019 am 7:30 o’r gloch.
AGENDA
1. Croeso’r Cadeirydd
2. Ymddiheuriadau:
3. Datgan diddordeb.
4. Cadarnhau cofnodion cyfarfod Mehefin 18, 2019
5. Materion yn codi o’r cofnodion Mehefin 18, 2019
Eitem 9.b. Llythyr ateb (21/6/2019) oddi wrth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri gyda
gwybodaeth am Llysiau’r Dail (Japanese knotweed).
Anfonwyd y wybodaeth i’r aelodau. Mae fwy o wybodaeth ar
https://naturalresources.wales/guidance-and-advice/environmental-topics/wildlife-andbiodiversity/japanese-knotweed/?lang=en
Eitem 8.a. Llythyr ateb (25/6/2019) oddi wrth Archwilydd Mewnol yn rhoi gwybod bod
gwybodaeth lawn ar ein gwefan. Roedd y wybodaeth ar www.cyngorllanfachreth.cymru
Awgrymodd Elfed ap Gomer, ein harbenigwr ar y wefan, i gynnwys cyfeiriad ein
gwefan, sef www.cyngorllanfachreth.cymru ,ar ein Hagenda a Chofnodion i hwyluso cael ein
gwybodaeth.
Eitem 6.b. Llythyr ateb (2/7/2019) oddi wrth Clwb Modur Harlech a’r Cylch yn rhoi gwybod:
1) Mae pob tŷ sydd ar y ffordd mae'r rali yn pasio yn cael llythyr gan y clwb.
2) Mae gan bob car yswiriant ar gyfer unrhyw ddifrod i ffens neu wal ac mae gan y Clwb
yswiriant eu hunan.
Ni wnaethpwyd dim difrod. Ond os mae difrod ini gysylltu â’r Clwb.
Eitem 5. Eitem 11.b.2. Sydd angen llenwi biniau halen?
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6. Gohebiaeth
a. Llythyr (26/6/2019) oddi wrth Traffig Cymru, Llywodraeth Cymru yn rhoi gwybod am waith
ailwynebu bydd yn cael ei wneud ar ffordd A494 rhwng Bontnewydd - Rhydymain. Bydd y
gwaith yn cychwyn ar 1/07/2019 ac yn gorffen 15/7/2019.
b. Llythyr (27/6/2019) oddi wrth Traffig Cymru, Llywofraeth Cymru yn rhoi gwybod am waith
ailwynebu bydd yn cael ei wneud ar ffordd A494 rhwng Hywel Dda - Rhydymain. Bydd y
gwaith yn cychwyn ar 2/07/2019 ac yn gorffen 16/7/2019.
c. Llythyr (1/7/2019) oddi wrth fyfyriwr o Brifysgol Lerpwl. Amgáu mae holiadur angen
gwybodaeth gan gynghorwyr ar ail gartrefi yn y sir.
Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r cynghorwyr.
7. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
a. Llythyr (18/6/2019) yn rhoi gwybod am Ddiwrnod Agored prosiect Coedwigoedd Glaw
Celtaidd Cymru ar ddydd Iau, Medi 5 am 10.30 – 2.30yp, yn Neuadd Bentref Ganllwyd ac yn
cynnwys taith gerdded ar Ystad Dolmelynllyn. Os am fod yn bresennol maent angen gwybod
cyn Mehefin 28.
b. Llythyr (18/6/2019) yn rhoi gwybod maent yn cynnal cyfarfodydd blynyddol gyda
Chynghorau Tref a Chymuned. Mae cyfarfod yn Plas Tan y Bwlch, Maentwrog ar Hydref 1,
2019 am 6.30yh i 8.30yh. Prif ffocws rhaglen y noson bydd gwaith y Gwasanaeth Wardeinio.
Bydd fwy o wybodaeth ymhellach ymlaen.
c. Cais cynllunio NP5/54/137C. Trosi tŷ gwair agored yn llety gwyliau tymor byr gan gynnwys
adeiladu ports a veranda. Tir Mab Cynan, Brithdir.
8. Materion Ariannol
a. Llythyr (17/6/2019) oddi wrth Mr Gerallt Jones (Cyn-ysgrifennydd), Pwyllgor Neuadd
Rhydygorlan yn cynnwys copi o Fantolen 2017-2018 y Neuadd. Mae Mr Jones yn ymddiheuro
ni roddwyd y Fantolen gyda’i lythyr diolch am y rhodd ariannol; roedd hyn oherwydd problemau
technegol. Maent ar hyn o bryd yn hysbysebu am Ysgrifennydd newydd. Hwyrach bydd gan
Meurig, Rhun neu Llion gwybodaeth am yr Ysgrifennydd newydd.
c. Costau'r Clerc am Ebrill 1, 2018 - Mawrth 31, 2019:
Swm am: stampiau + papur + amlenni + inc: £390.36.
ch. Balans yn Account Rhif 61402277 ar 29 Mehefin, 2019: £1,139.13.
d. Balans yn y banc ar 29 Mehefin, 2019: £3,884.06.
9. Adroddiad Cynghorydd Peredur Jenkins
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10. Unrhyw fater arall
Yn gywir, H.M. Edwards, Clerc

Eitem 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:

------------------Problem:

Gwaith angen ei wneud i ddatrys y broblem:

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