CYNGOR CYMUNED LLANELLTYD, TAICYNHAEAF A BONTDDU
Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor uchod yn Neuadd Bentref Llanelltyd
Nos Fawrth, Medi 12, 2017 am 7.30 o’r gloch.
AGENDA
Gweddi
1. Ymddiheuriadau:
2. Datgan diddordeb:
3. Cadarnhau cofnodion cyfarfod Gorffennaf 11, 2017
4. Materion yn codi o’r cofnodion Gorffennaf 11, 2017
Eitem 11.c. . Llythyr ateb (19/7/2017) oddi wrth Asiant Cefnffyrdd Gogledd a
Chanolbarth Cymru yn rhoi gwybod nid yw’r coed yn amharu ar welededd i’r gyffordd o
gyfeiriad Tywyn. Mae coed yn amharu ar welededd allan o’r maes parcio i’r A493 ac
felly maent wedi rhoi gwybod am hyn i Gwasanaeth Cynnal Priffyrdd a Bwrdeistrefol,
Cyngor Gwynedd.
Eitem 11.dd. Llythyr ateb (19/7/2017) oddi wrth Peredur Jenkins yn rhoi gwybod mae
Cyngor Gwynedd yn gwneud arolwg i fannau sydd yn achosi problemau parcio/mynediad
ym Meirionnydd. Mae wedi gofyn iddynt i gynnwys y fynedfa/gyffordd yn y lleoliad yn
Llanelltyd.
Eitem 6.d. Rhoddwyd y wybodaeth roedd BDO ei angen yn 14/7/2017.
Eitem 6.d. Llythyr ateb (4/8/2017) oddi wrth Welsh Council Audits. Maent yn amodi
ein harchwiliad blynyddol. Maent yn nodi:
1. Nid oeddem wedi cofnodi ein bod wedi derbyn y Cod Ymddygiad yn
ystod flwyddyn yr archwiliad h.y. 2016.
2. Nid oedd yr RFO (y Clerc) wedi ardystio y Ffurflen Flynyddol cyn i’r
Cyngor ei gymeradwyo.
Rhoddwyd gwybod iddynt (11/8/2017) nid ydym eisiau trafod y mater ymhellach (fel
maent yn awgrymu). Rhoddwyd gwybod iddynt hefyd ein bod wedi nodi y materion
codwyd o’r Archwiliad.
5. Materion Ariannol
a. Balans yn y banc ar 29 Gorffennaf 2017: £7,899.27.
b. Bil (11 Awst 2016) am £147.71 oddi wrth Dŵr Cymru at Doiledau Cyhoeddus
Bontddu am y cyfnod 15 Chwefror 2017 – 10 Awst 2017. Mae’n cael ei dalu trwy
Ddebyd Uniongyrchol. (Llynedd roedd y gost yn £111.93).
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c. Siec am £1,412.50 oddi wrth Glyn Rees & Son. Taliad at Lilian June Palmer –
claddedigaeth cyntaf £650 + hawl claddu £480 = £1,130 + 25% = £1,412.50.
ch. Rhoddwyd cais (29/8/2017) i HMRC am ad-daliad TWA, £185.55, am y cyfnod
2014-2015, 2015-2016 a 2016-2017.
d. Galwad ffôn (8/8/2017) oddi wrth Swyddog Dŵr Cymru yn rhoi gwybod bod dŵr yn
gollwng yn Toiledau Bontddu. Rhoddwyd gwybod i Mr Trevor Davies i ymchwilio y
nam ac ei drwsio.
Llythyr (18/8/2017) oddi wrth Janet Edwards yn rhoi gwybod bod darn y Dynion o’r
Toiledau yn gywilyddus o fudr (mae gan Janet syniad pwy sy’n gyfrifol ac am gael gair
gyda’r person) ac mae tipyn o ddŵr ar lawr darn y Merched.
Bil (26/8/2017) am £101.52 oddi wrth Trebor Davies am drwsio toiled y merched yn
Toiledau Bontddu. Mae llawr y toiledau yn wlyb ac mae’n awgrymu fe all hyn fod
oherwydd dŵr yn rhedeg o’r ffordd i’r adeilad.
Llythyr (1/9/2017) oddi wrth Janet Edwards yn rhoi gwybod bod pethau yn well o
lawer yn y Toiledau.
Llythyr (4/9/2017) oddi wrth Janet yn dweud bod dŵr yn y toiledau (mae am gadw
llygad ar sefyllfa) .
dd. Balans yn y banc ar 29 Aswt 2017: £9,141.06.
e. Bil (7/8/2016) am £1,380.00 oddi wrth Mr I.W. Thompson am dorri llwybrau
cyhoeddus Llanelltyd. (Llynedd roedd y bil am £1,260.00)
6. Mynwent Llanelltyd
7. Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri
a. Llythyr (18/7/2017) gyda canlyniadau o’r cyfarfodydd blynyddol cafwyd yn
ddiweddar rhwng yr Aelodau a Swyddogion yr Awdurdod a chynrychiolwyr o’r
Cynghorau Cymuned. Cafwyd cyfarfod yn Coed y Brenin, Aberdyfi a Plas y Brenin.
b. Ceisiadau cynllunio:
1. NP5/65/81A Amnewid garej. Winona, Bontddu.
Penderfynwyd cefnogi’r cais. (3/8/2017).
2. NP5/65/343A. Cais i ddiwygio Amodau Rhif 2 &3 o Ganiatâd
Cynllunio NP5/65/343 dyddiedig 06/12/2016 i newid deunyddiau waliau allanol o lechi i
cladin pren. Heddwch, Llanelltyd.
Penderfynwyd cefnogi’r cais. (3/8/2017).
3. NP/5/65/T328B. Adeiladu ystafell ardd ochr yn lle estyniad deulawr
eisoes wedi ei ganiatau. Heulfryn, Llanelltyd.
Penderfynwyd cefnogi’r cais. (9/8/2017).
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8. Gohebiaeth
a. Llythyr (11/7/2017) oddi wrth Gwasanaeth Cyfreithiol, Cyngor Gwynedd gyda
Gorchymyn yn rhoi gwybod bydd Pont Hendre, Bontddu ar gau o 21/8/2017 am 30
diwrnod. Mae hyn at sail iechyd a diogelwch i’r cyhoedd yn ystod cyfnod gwaith
dymchwel ac ail-adeiladu’r bont sydd yn anniogel.
Llythyr (14/08/2017) oddi wrth Gwasanaeth Cyfreithiol, Cyngor Gwynedd gyda Ail
Orchymyn am Pont Hendre, Bontddu fydd ar gau o 21/8/2017 am 30 diwrnod.
b. Llythyr (17/7/2017) oddi wrth YGC (Ymgynghoriaeth Gwynedd Consultancy),
Cyngor Gwynedd, yn amgáu copi o adroddiad Cyfoeth Naturiol Cymru a baratowyd dan
adran 19 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr, 2010 am y llifogydd yn Dolfawr, Llanelltyd yn
ystod Rhagfyr 2015.
c. Llythyr (27/7/2017) oddi wrth Un Llais Cymru yn rhoi manylion am y Cynhadledd a
Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru ar ddydd Sadwrn, 30ain Medi, 2017.
d. Llythyr (28/7/2017) oddi wrth Gwasanaeth Cynnal Priffyrdd a Bwrdeistrefol, Cyngor
Gwynedd yn rhoi gwybod bydd gwaith adnewyddu Pont Hendref sydd wrth ymyl Tyn
Lon Isaf yn cael ei wneud mis Awst, 2017.
dd. Llythyr (15/8/2017) oddi Un Llais Cymru yn rhoi gwybod am gwrs Dealltwriaeth o’r
Cyngor yn Canolfan Hen Blas, Bala ar ddydd Mercher, Medi 13, 2017 am 6.30yh.
e. Llythyr (24/8/2017) oddi wrth Gwasanaeth Cynnal Priffyrdd a Bwrdeistrefol, Cyngor
Gwynedd yn rhoi gwybod bydd gwaith gosod arwyddion lwybrau wrth Gallt yr
Heddwch.
f. Llythyr (1/9/2017) oddi wrth Llywodraeth Cymru yn rhoi gwybod mae grant o £5,000
ar gael i gynghorau Cymuned a Thref sydd am gyd-weithio ar brosiectau sydd wedi cael
eu hystyried.
ff. Llythyr (4/9/2017) oddi wrth Un Llais Cymru yn rhoi gwybod am eu cyfarfod
Pwyllgor Ardal Meirionnydd bydd yn cael ei gynnal yn Llyfrgell Rydd, Dolgellau ar
ddydd Mawrth, Medi 26, 2017 am 7.00yh. Bydd cyflwyniad yn cael ei roi gan Swyddog
o Brifysgol Betsi Cadwaladr. Amgau mae Agenda, a Chofnodion Pwyllgor Ardal
Meirionnydd cynhalwyd Mehefin 21, 2017.
g. Llythyr (5/9/2017) oddi wrth Arfon Hughes ynglŷn cyfarfod cyhoeddus i sefydlu
papur newydd Y Dydd yn yr ardal. Bydd y cyfarfod nos Fercher, Medi 13, 2017 yn y
Llyfrgell Rydd, Dolgellau.
9. Adroddiad Cyng. Peredur Jenkins
10. Materion Brys
Yn gywir,
H.M. Edwards, Clerc
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