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CYNGOR CYMUNED BRITHDIR, LLANFACHRETH A RHYDYMAIN 

 

Cynhelir Cyfarfod o’r Cyngor yn Neuadd Bentref Llanfachreth 

Nos Fawrth, Tachwedd 15, 2022 am 7:30 o’r gloch. 

 

AGENDA 

 

www.cyngorllanfachreth.cymru 

 

1.  Croeso’r Cadeirydd   
 

 

2.  Ymddiheuriadau:   
 

 

3. Datgan diddordeb.   
 

Mae Llion yn datgan diddordeb ynglŷn â chais cynllunio Eitem 8.a. 

 

4.  Cadarnhau cofnodion cyfarfod Hydref 18, 2022  

 

 

5.  Materion yn codi o’r cofnodion Hydref 18, 2022.  
 

Eitem 7.g. Derbyniwyd sylwadau Peredur, ar ran y Cyngor, ynglŷn â’r Ymgynghoriad ac 

fe’i hanfonwyd i Cyngor Gwynedd ac i’r aelodau.  Derbyniwyd sylwadau personol Rhun 

i’r Ymgynghoriad ac fe’i hanfonwyd i Cyngor Gwynedd ac i’r aelodau. 

 

7.  Gohebiaeth 

 

a.  Llythyr (19/10/2022) oddi wrth Un Llais Cymru yn rhoi gwybod am Cynllun Ffermio 

Cynaliadwy sy’n cynnwys ‘Galluogi pobl i ymgysylltu â’r amgylchedd naturiol a chael 

mynediad iddo’. 

 

               Anfonwyd y llythyr i’r aelodau. 

 

b.  Llythyr (20/10/2022) oddi wrth Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru yn rhoi 

gwybod am newyddion Ambiwlans Awyr Cymru.  Mae’r Corff Gwarchod Gwasanaethau 

Iechyd dros Gogledd Cymru a’r Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru yn annog 

elusen drafft i drafod eu cynlluniau yn llawn.  Mae’r Corff wedi annog Elusen 

Ambiwlans Awyr Cymru i siarad a gwrando ar bobl leol am y newidiadau arfaethedig i 

leoliadau y gwasanaeth Ambiwlans Awyr. 

 

               Anfonwyd y llythyr i’r aelodau. 

 

c.  Llythyr (3/11/2022) oddi wrth Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru yn rhoi 

gwybod maent yn croesawu bydd sgyrsiau pellach gyda’r cyhoedd ynglŷn â chynlluniau 

Ambiwlans Awyr Cymru i leoli’r gwasanaethau Ambiwlans Awyr.  Mae CICGC yn aros 

am fanylion yr ymgysylltu ac mi fydd yn cael ei ranu ar wefan CICGC. 

 

              Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

http://www.cyngorllanfachreth.cymru/
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ch.  Llythyr (20/10/2022) oddi wrth Comisiwn Ffiniau i Gymru.  Maent wedi cyhoeddi eu 

cynigion diwygiedig ar gyfer etholaethau seneddol newydd Cymru ac mae ar gael ar 

wefan y Comisiwn. Mae mapiau o bob etholaeth arfaethedig a Phecyn Partneriaid y 

Comisiwn ar y wefan. 

 

               Anfonwyd y llythyr i’r aelodau. 

 

d.  Llythyr (22/1/2022) oddi wrth Un Llais Cymru yn rhoi gwybod am eu cynhadledd ar 

Bioamrywiaeth bydd yn cael ei gynal ar 27/10/2022 ar-lein.  

 

               Anfonwyd y llythyr i’r aelodau. 

 

dd.  Llythyr (25/10/2022) oddi wrth Gwasanaeth Cyfreithiol, Cyngor Gwynedd yn rhoi 

gwybod am rybudd gwaharddiad trafnidiaeth dros dro ar Ffordd Dosbarth III gyferbyn â 

Gelli, Llanfachreth.  Bydd y ffordd ar gau ar 31/10/2022 am 3 diwrnod ond nid hwy na 3 

diwrnod i wneud gwaith cryfhau ymyl y ffordd.  

 

              Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

e.  Llythyr (27/10/2022) oddi wrth Priffyrdd a Bwrdeistrefol, Cyngor Gwynedd yn rhoi 

gwybod bydd gwaith yn cael ei wneud gan Tim Tacluso Ardal Ni ym mis Tachwedd . 

 

f.  Llythyr (31/10/2022) oddi wrth Un Llais Cymru yn rhoi gwybod bydd cyfarfod nesaf 

Pwyllgor Ardal Meirionnydd am 7.00yh dydd Mercher, 9 Tachwedd ,2022 gan 

ddefnyddio Zoom.  Amgáu mae linc Zoom, Agenda’r cyfarfod, Cofnodion cyfarfod 

cyffredinol blynyddol a Chofnodion cyfarfod cyffredin oedd ym Mehefin 29, 2022, 

 

               Anfonwyd y llythyr i’r aelodau. 

 

ff.  Llythyr (1/11/2022) oddi wrth Un Llais Cymru gyda rhestr o gyrsiau hyfforddiant am 

fis Tachwedd / Rhagfyr. 

 

              Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

g.  Llythyr (7/11/2022) oddi wrth Un Llais Cymru yn rhoi gwybod bydd Cynhadledd 

Arfer Arloesol dydd Mawrth Rhagfyr 8, 2022 ar thema ‘Paratoi Ein Hunain i Ddarparu 

Trefi a Chymunedau Llwyddiannus a Bywiog’.  Amgáu mae Agenda a Ffurflen Archebu.   

Bydd y gynhadledd ar-lein..   

 

              Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

8.  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

 

a.  Cais cynllunio NP5/54/L310.  Trosi adeilad allanol i greu llety byw ychwanegol i’r 

prif dŷ Dôl Feili, Rhydymain. 

 

           Penderfynwyd cefnogi’r cais (30/10/2022). 

 

 

 

https://bcommwales.us7.list-manage.com/track/click?u=ccd4436a3b631d92f2c5b5332&id=5fda6fed63&e=b38ff3de9a
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9.  Materion Ariannol 

 

a. Llythyr (3/11/2022) oddi wrth Un Llais Cymru.  Amgáu mae manylionn cyflog i 

glercod am y cyfnod 2022/23.  

 

              Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

               Cyflog presennol y Clerc yw £10.84 x 18awr x 12 mis = £2,341.44 y flwyddyn, 

ar SCP8..  Taliad misol i’r Clerc: £156.12; taliad misol i Cyllid a Thollau EM: £39.00. 

 

             Mae pwynt SCP8 wedi newid i £11.84 yr awr ddyddiedig Ebrill 1,2022. 

 

b.  Derbyniwyd (1/11/2022) amcan bris o £588.73 i drwsio’r fainc yn Llanfachreth.  

Gweler cofnodion Medi 20, 2022, eitem 12.a.  

 

              Anfonwyd yr amcan bris ymlaen i’r aelodau. 

 

e.  Balans yn Account Rhif 61402277 ar 29/10/2022:  £1,142.48. 

     Balans yn y banc ar 29/10/2022:  £12,791.01    (29/10/2021:  £11,436.30). 

 

10.  Archwilio 

 

 

11.  Adroddiad Cynghorydd Delyth Lloyd Griffiths  

 

a.  Adroddiad (4/11/2022) oddi wrth Cefin Cambell AS i gynghorwyr Cyngor Gwynedd.  

Gyda Prydain wedi gadael Ewrop mae Cymru am gyflwyno dull newydd o ddarparu 

cymorth amaethyddol trwy Bil Amaethyddiaeth (Cymru) a bydd yn cael ei alw’n 

‘Cynllun Ffermio Cynaliadwy’.  Mae disgwyl bydd amcanion y Bil wedi ei gwblhau ym 

mis Ionawr 2023. 

 

              Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

12.  Materion yr Aelodau 
 

 

 

 

Yn gywir, 

H.M. Edwards, Clerc 

 


