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CYNGOR CYMUNED LLANELLTYD, TAICYNHAEAF A BONTDDU 

 

Cynhelir y cyfarfod ar Zoom 

Nos Fawrth, Mawrth 9, 2021 am 7:30yh o’r gloch. 

 

AGENDA 

 

www.cyngorllanelltyd.cymru 

 

 

Gweddi 

 

1.  Ymddiheuriadau:   
 

2.  Datgan diddordeb:   

 

3.  Cadarnhau cofnodion cyfarfod Chwefror 9, 2021 

 

4.  Materion yn codi o’r cyfarfod Chwefror 9, 2021 

 

Eitem 2.  Anfonwyd llythyr (11/2/2021) i Mr Antony D.Ll. Griffiths yn rhoi gwybodaeth 

am y cyfarfod. 

               Anfonodd Peredur Jenkins lythyr (10/2/2021), fel Cynghorydd Gwynedd yr 

ardal, i Mr Antony D.Ll. Griffiths yn rhoi ei farn ar Cyfoeth Naturiol Cymru. 

 

                    Anfonwyd copi o’r ddau lythyr i’r aelodau. 

 

Eitem 5.d.  Cafwyd wybod gan Zurich i ni wneud ymoliadau â BT i gael pris y ciosg.  

Cafwyd gwybod (15/1/2021) gan BT ni allent roi gwerth yswiriant y ciosg ond yn 

awgrymu i ni ymchwilio gyda chwmniau sydd ar y we.  Ar eBay mae’r pris yn amrywio 

o £3,000 i £6,500.   

 

Eitem 11.a.  Llythyr (15/2/2021) oddi wrth Swyddog Cofrestru, Cyngor Gwynedd gyda 

Rhybudd ar gyfer seddi gwag ac ei arddangos ar ein hysbysfyrddau o 22/2/2021 i 

12/3/2021.  Mi fydd yn cysylltu ni wedi’r cyfnod ymateb. 

 

                    Rhoddwyd y Rhybudd ar y pedwar hysbysfwrdd.  

 

5.  Materion Ariannol 

 

a.  Llythyr (30/1/2020) oddi wrth Swyddog Cymhorthydd Refeniw Trethi Annomestig, 

Cyngor Gwynedd yn ateb ein llythyr i Eitem 5.e. Cofnodion Ionawr 14, 2020.  

     Maent yn rhoi gwybod mae’r bil dal yn bodoli ar gyfer y toiledau er bod yr adeilad 

wedi ei gau.  Maent yn rhoi gwybod hefyd mi fydd angen cysylltu â’r Swyddfa Brisio 

(Valuation Office Agency) i wneud cais i dynnu’r toiledau allan o’r rhestr ac i dynnu’r 

asesiad Trethi Annomestig oddi ar y toiledau. 

     Mi fydd angen i ni gysylltu â’r swyddfa Brisio drwy 03000 505505 neu  

ratingwales@voa.gsi.gov.uk.  Bydd y Swyddog yn rhoi ein cyfrif ar “hold” hyd at  

31.05.2020. 

 

                 Anfonwyd copi o’r llythyr i’r aelodau. 

http://www.cyngorllanelltyd.cymru/
mailto:ratingwales@voa.gsi.gov.uk
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b.  Llythyr (11/2/2021) oddi wrth Cyngor ar Bopeth yn diolch am ein rhodd o £100. 

 

c.  Llythyr (12/2/2021) oddi wrth Cylch Meithrin Dolgellau yn diolch am ein rhodd o 

£150. 

 

ch.  Llythyr (17/2/2021) oddi wrth Canolfan y Pentref Llanelltyd yn diolch am ein rhodd 

o £500. 

 

d.  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 i’r aelodau. 

 

dd.  Balans yn y banc ar 28 Chwefror 2021:  £10.187.62.   (29/02/2020:  £10,133.10). 

 

6.  Archwilio 

 

7.  Mynwent Llanelltyd 

 

8.  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

 

a.  Llythyr (11/2/2021) yn rhoi gwybod am Ymgynghoriad Cyhoeddus:  Canllaw 

Cynllunio Atodol Drafft: CCA3: Cynllunio a’r Iaith Gymraeg.  Mae angen anfon 

ymatebion i polisi.cynllunio@eryri.llyw.cymrc cyn Mawrth 26,2021. 

 

9.  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  

 

https://llyw.cymru/panel-annibynnol-cymru-ar-gydnabyddiaeth-ariannol-adroddiad-blynyddol-2021-i-2022
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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. 

 

10.  Adroddiad Cyng. Peredur Jenkins 

 

 

11.  Materion Brys 

 

 

 

Yn gywir,  H.M. Edwards, Clerc 

 

 

 

-------- 


