Cyngor Cymuned Llanystumdwy
Rhaglen waith y Cyngor – a oedd i fod i gael ei gynnal nos Iau, 2 o Ebrill,
2020

Materion brys angen sylw drwy ebost/sgwrs ffon erbyn
06.04.2020 oherwydd na ellir cynnal cyfarfod, oherwydd y
COVID 19

1. Cofnodion cyfarfod y Cyngor gynhaliwyd ar 5fed o Fawrth 2020 – y cofnodion
wedi cael ei anfon drwy ebost at bawb. Byddant yn cael ei llofnodi a’i cadarnhau
yn y cyfarfod nesaf.
2. Llofnodi cadarnhâd taliadau BACS mis Mawrth gan y Cadeirydd – gwneir hyn
yn ein cyfarfod nesaf.
3. Datgan buddiant personol.
4. Cyngor Gwynedd – ceisiadau cynllunio yn y gymuned
a. Cais Rhif C20/0216/41/RC – Gernant Bach, Llangybi: dileu cytundeb 106 –
Clerc wedi derbyn 2 ymateb gennych, sef un, “cefnogi'r cais yma. Y mae, mewn
gwirionedd yn ychwanegu un uned fyw yng nghefn gwlad ac yn cyfrannu felly at yr
economi yng nghefn gwlad ac yn ffyniant i’r ardal”, a’r ail, “er yn teimlo bod
Cytundeb 106 mewn egwyddor yn un y dylid ei barchu, ond os oes posibilrwydd ei
fod yn mynd ar y farchnad i'w werthu fel ty haf yna buaswn yn sicr yn
gwrthwynebu'r cais”. Felly fe wnaiff y Clerc basio’r sylwadau uchod ymlaen i’r
Adran Cynllunio.
b. Cais Rhif C19/1211/41/TC – Swn y Mór, Chwilog – cais tystysgrif
cyfreithloni defnydd presennol ar gyfer creu 7 pits ac un carafan sefydlog i
gyd gyda chyflewnwad trydan a dwr eu hunain a’r garafan sefydlog wedi ei
gosod o fewn safle gauedig ei hun ac un uned teithiol wedi ei amgylchynu â
ffens - neb wedi ymateb.
c. Cais Rhif C20/0133/41/LL – Hufenfa De Arfon, Rhydygwystl, - Cais ar gyfer
gosod adeilad storio a cyfarpar prosesu maidd – neb wedi ymateb.
d. Cais Rhif C20/0109/41/CT – Hen Felin, Llanystumdwy – cais i dorri
canghennau coeden o fewn Adral Cadwraeth – neb wedi ymateb.
5. Gwaith ar y llwybrau, Ebrill 2020 ymlaen. Gwnaiff y Clerc anfon y manylion
canlynol i’w roi yn rhifyn Y Ffynnon mis yma. Rwyf ar ddeall ei bod am wneud rhifyn
ar y we mis yma yn hytrach na phapur oherwydd yr amgylchiadau.
Dyma oedd y manylion a roddwyd llynnedd, ac fe drefnir i fynd a phoster i’w roi
ymhob pentref. Gofynir i’r prisiau gael ei anfon at y Clerc erbyn 30.04.2020, sef cyn y
gyfarfod blynyddol fis Mai (os bydd hyn yn bosib, yn ddibynnol ar y sefyllfa).
Cadw safle bedd D Lloyd George yn daclus yn ystod y tymor - yr un person sydd wedi
bod yn gofalu am y bedd ers blynyddoedd - angen i mi ei holi eto am bris?

Mae cytundeb torri Cae Chwarae Llangybi (cytundeb wedi ei wneud yn 2018 am 3 mlynedd
felly mae hwn yn iawn am eleni eto).
Fe wnaiff y Clerc roi hwn yn Y Ffynnon:“Angen cael prisiau gan gontractwyr ar gyfer gwaith barbio/a chlirio ar y llwybrau
canlynol – erbyn 30 o Ebrill 2020.
a. Llwybr swyddogol o Ffynnon Cybi i ben Garn Bentyrch, un toriad.
b. Llwybr o dan bont y rheilffordd i'r traeth yn Afonwen, dau doriad.
c. Llwybr heibio Ynysgain Bach hyd at bont y rheilffordd, dau doriad.
ch. Llwybr o’r ffordd fawr i fyny at fythynnod Tŷ Newydd, dau doriad.
d. Llwybr Clawdd Llanw o Bontfechan dros y rheilffordd am Ty’n Morfa, dau doriad.
dd. Ceg y llwybr ar hen ffordd Abercin, ochr y pentref i’r ffordd osgoi, un toriad.
Bydd angen gwneud y toriad cyntaf ganol Mehefin, a’r ail doriad ddechrau Medi.
Mae disgwyl i chi gynnig pris am wneud y gwahanol lwybrau am y flwyddyn.
Bydd angen cynnwys eich tysysgrif yswiriant cyfredol i wneud y math yma o waith
hefyd.”
Archwilio – bydd y Clerc yn cwblhau’r manylion sydd ei angen gyfer yr archwilio
mewnol ac allannol yn ystod yr wythnosau nesaf.
Materion Ariannol
6. Adroddiad Ariannol gan y Clerc a’r Swyddog Ariannol Cyfrifol.
Bydd y Clerc yn anfon ebost at y cynghorwyr i gyd o fewn y dyddiau nesaf, drwy
gynnwys dogfen ‘excel’o’r sefyllfa ariannol hyd at 30.03.2020. Dyma’r symiau sydd yn
y tri cyfrif ar 31.03.2020:
Cyfrif cyfredol
Cyfrif Budd Cymunedol
Cyfrif Cadw

£
6463.66
1277.31
4580.62

PWYSIG – COVID19
Mae’r Clerc hefyd wedi derbyn cais am arian gan Dr Arfon Williams, Meddygfa Nefyn,
ar gyfer prynu masgiau arbennig ar gael gan gwmni o Ynys Môn sydd yn costio tua £10
-£15 yr un ac mae’n dweud ei bod angen tua 1000 ohonynt i’w gadw ef a’i staff yn saff
yn yr ysbytai dros dro fydd yn cael eu defnyddio yn yr ardal yma. Bydd y Clerc yn
anfon ebost arwahan gyda’r manylion. Angen penderfyniad.
7. Anfonebau angen eu talu:
Enw/Rheswm
Delwedd

Rheswm

Pris

£
411.38
Costau
lletya/cynhaliaeth
blynyddol

TAW
82.28

Cyfanswm
Taliad
£
493.66

Taliad
BACS
493.66

Cyflog mis Mawrth 2020 y Clerc i’w rannu rhwng y Clerc a Chyllid a Thollau
EM
Swm
Cyfanswm Taliad net Taliad BACS yn lle siec
Enw/Rheswm
£
oherwydd sefyllfa y COVID19:£
Cyflog sylfaenol y Clerc,
290.35
290.35
Mawrth 2020
362.95-llai treth
35 awr x £10.37 =
£72.60
Cyllid a Thollau EM

Treth ar enillion y Clerc

Mawrth 2020
Costau’r Clerc
Mawrth 2020

363.00 x 20% =
£72.60

72.60

72.60

£16.00

16.00

16.00

