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CYNGOR CYMUNED BRITHDIR, LLANFACHRETH A RHYDYMAIN 

 

Cynhelir y cyfarfod ar Zoom 

Nos Fawrth, Mawrth 16, 2021 am 7:30yh o’r gloch. 

 

AGENDA 

 

www.cyngorllanfachreth.cymru 

 

 

1.  Croeso’r Cadeirydd   
 

 

2.  Ymddiheuriadau:   
 

 

3. Datgan diddordeb.   
 

 

4.  Cadarnhau cofnodion cyfarfod Chwefror 16, 2021 

 

 

5.  Materion yn codi o’r cofnodion Chwefror 16, 2021 

 

 

6.  Gohebiaeth 

 

a.  Llythyr (17/2/2021) oddi wrth Un Llais Cymru yn amgau rhestr o fanylion sesiynau 

hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Mawrth. 

 

                    Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

b.  Llythyr (26/2/2021) oddi wrth Un Llais Cymru yn rhoi gwybod bydd adroddiad Dr 

Simon Brooks – ‘‘Ail Gartrefi: Datblygu polisïau newydd yng Nghymru’’ yn cael ei 

gyhoeddi, ac mi fydd yn cynnal gweminar yn trafod canfyddiadau ei adroddiad. Bydd dau 

ddigwyddiad yn cael eu trefnu, un yn y Gymraeg a’r llall yn Saesneg.  Cynhelir y 

digwyddiad drwy gyfrwng y Gymraeg am 16:30 dydd Iau 4 Mawrth ac yn Saesneg am 

17:45 dydd Iau 4 Mawrth.  I gofrestru mae angen cysylltu â Rhys.Davies@llyw.cymru 

erbyn 12:00 o’r gloch brynhawn Mercher 3 Mawrth, gan nodi pa gweminar byddwn yn 

dymuno mynychu. 

 

                    Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

7.  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

 

a.  Ceisiadau cynllunio: 

 

        1.  NP5/54/LB210C.  Trosi adeiladau cwrtil prif adeilad Caerynwch yn bedwar 

bwthyn.  Trosi adeilad modurdy a storfa goed bresennol yn fwthyn un ystafell wely. 

Trosi’r modurdy pedwar bae a llofft trosodd yn fwthyn dwy ystafell wely.  Adeilad ac 
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unedau preswyl presennol tros y stablau i’w trosi yn fythynnod dwy ystafell wely gefn yn 

gefn ar holl waith perthnasol.  Caerynwch, Brithdir. LL40 2RF. 

 

        2.  NP5/54/LB210D.  Caniatâd Adeilad Rhestredig i drosi tri adeilad cwrtil prif dŷ 

Caerynwch yn bedwar bwthyn.  Modurdy a storfa goed i’w trosi yn fwthyn un ystafell 

wely, gyda chegin/ystafell fyw cynllun agored, llosgwr coed a ffliw drwy’r to talcen 

drychiad De estyniad ystafell ymolchi unllawr wedi ei gwydro’n rhannol ac agoriadau 

presennol drychiadau Dwyreiniol a Gorllewinol wedi cau ac unedau gwydr hyd lawr. 

Certws pedwar bae i’w cau a phaneli gwydr hyd lawr gydag estyniad ffrâm bren yng 

nghefn yr adeilad sydd yn llety i’r grisiau sy’n arwain i’r ystafell wely nenfwd, rhan o 

wal fewnol Orllewinol i’w thynnu lawr a’i gwydro a phaneli i’r ystafell ymolchi.  Stablau 

a deunydd preswyl presennol uwchben i’w trosi yn ddau fwthyn gefn yn gefn a chegin ac 

ystafell fyw cynllun agored llawr daear gyda grisiau yn arwain at ystafell wely ‘en-suite’, 

ystafell ymolchi ac ystafell wely 2 ar y llawr cyntaf.  Estyniad ffrâm bren a gwydr tros y 

fynedfa grisiau allanol drychiad Dwyreiniol ar holl waith perthnasol.  Caerynwch, 

Brithdir. LL40 2RF:  

 

             Anfonwyd llythyr (25/2/2021) i’r Parc yn holi beth yw polisi'r Parc ynglŷn â 

chynlluniau o’r fath, yn enwedig eu bwriad i drosi adeiladau i ymwelwyr aros.  

 

b.  Llythyr (9/3/2021)  copi o’r cyflwyniad a wnaed i Bwyllgorau Ardaloedd Arfon 

Dwyfor a Meirionnydd gan Angela Jones ar Gynllun Rheoli Parc Cenedlaethol Eryri 

2020. 

 

             Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 
 
8.  Materion Ariannol 
 

a.  Llythyr (19/2/2021) oddi wrth Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri yn rhoi gwybod 

maent wedi clustnodi £500 o’u cronfa tuag at gostau hysbysfwrdd yn Llanfachreth.  

(Gweler Eitem 8.ch. yn Cofnodion Chwefror 16, 2021), 

 

                    Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

b.  Llythyr (25/2/2021) oddi wrth Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol 

Llywodraeth gyda eu Hadroddiad Blynyddol Chwefror 2021 ar gyfer blwyddyn ariannol 

2020-2021.  Mae’r adroddiad ar we  

Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol: adroddiad blynyddol 2021 i 2022   

Adran 13 sy’n berthnasol i gynghorau tref a chymuned. 

Taliadau tuag at gostau a threuliau: 

Rhaid i bob cyngor cymuned a thref sicrhau bod taliad o £150 y flwyddyn ar gael i’w 

haelodau fel cyfraniad at gostau a threuliau.   

Yn yr adroddiad gall unigolyn wrthod derbyn y taliad £150 os ydynt yn dymuno a 

gwneud hynny trwy ysgrifennu’n bersonol at y swyddog priodol. 

Ad-dalu costau teithio a chostau cynhaliaeth: 

Gall cyngorau dalu costau teithio pob aelod ar gyfer mynychu dyletswyddau cymeradwy, 

sef 45c y filltir (lwfansau milltiroedd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi). 

 

                    Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 
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c.  Llythyr (24/2/2021) oddi wrth Llên y Llannau yn diolch am ein rhodd o £50. 

 

ch.  Cerdyn (1/3/2021) oddi wrth Neuadd Brithdir yn diolch am ein rhodd o £600. 

 

d.  Llythyr (2/3/2021) oddi wrth Urdd Gobaith Cymru yn diolch am ein rhodd o £100. 

 

dd.  Balans yn Account Rhif 61402277 ar 29 Chwefror, 2021:  £1,141.31. 

     Balans yn y banc ar 28 Chwefror, 2021:  £5,458.99.    (29/2/2020:  £763.94). 

 

9.  Archwilio 

 

 

10.  Adroddiad Cynghorydd Peredur Jenkins 

 

 

11.  Unrhyw fater arall 
 

 

Yn gywir,  H.M. Edwards, Clerc 


