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CYNGOR CYMUNED LLANELLTYD, TAICYNHAEAF A BONTDDU 

 

Cynhelir y Cyfarfod ar Zoom 

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

 

 

AGENDA 

 

www.cyngorllanelltyd.cymru 

 

Bydd Elen M.O. Hughes, Swyddog Cynllunio (Polisi), Awdurdod Parc Cenedlaethol 

Eryri a’i chydweithwyr o Chambers Consevation yn bresennol yn y cyfarfod i drafod 

‘Ardaloedd Cadwraeth sy’n addas ar gyfer yr Unfed Ganrif ar Hugain (Blwyddyn 1)’. 

 

          Llythyr (2/11/2021) oddi wrth y Parc yn cynwys map yn dangos ffin Abaty Cymer 

a linc am fwy o wybodaeth. 

 

          Anfonwyd y llythyr i’r aelodau.  

 

Gweddi 

 

1.  Ymddiheuriadau:   
 

 

2.  Datgan diddordeb:   

 

 

3.  Cadarnhau cofnodion cyfarfod Hydref 12, 2021 

 

 

4.  Materion yn codi o’r cyfarfod Hydref 12, 2021 

 

Eitem 11.c.  Archebwyd a phrynwyd y gwn radar o Amazon gan Mrs Debra Kojs ac ad-

dalwyd Mrs Kojs am y swm. 

 

Eitem 5.a.  Llythyr (14/10/2021) oddi wrth Un Llais Cymru yn rhoi gwybod mae’n gywir 

i Gyngor Cymuned defnyddio bancio electronig.  Amgáu mae copi o Model Reoliadau 

Ariannol (mae’r copi ar ein gwefan).  

 

               Anfonwyd y llythyr ar reoliadau i’r aelodau. 

 

Eitem 9.c.  Llythyr (19/10/2021) oddi wrth Priffyrdd yn rhoi gwybod bydd y bin yn cael 

ei lenwi. 

 

Eitem 11.ch.  Llythyr (19/10/2021) oddi wrth Priffyrdd yn rhoi gwybod nid Cyngor 

Gwynedd sy’n gyfrifol am y wal. 

 

 

 

 

http://www.cyngorllanelltyd.cymru/
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Eitem 4.  Eitem 9.f.  Cafwyd y cyfarfod gyda Swyddog Cefnogi Cymunedau ynglŷn ag 

Ein ardal Ni - Dolgellau 2035.  Dim ond John Hughes oedd yn bresennol.  O’r cyfarfod 

cytunodd y Swyddog anfon y cwestiynau sydd angen sylw i’w dosbarthu i’r aelodau 

(trydydd tro) i gael eu sylwadau erbyn dydd Sadwrn, Hydref 30.  

 

                Dderbyniwyd ac anfonwyd adroddiad gan Geraint Rowlands a’r Clerc (tri 

adroddiad) i’r Swyddog. 

 

5.  Materion Ariannol 

 

a.  Siec am £1,943.75 oddi wrth Aftercare Funeral Services (20/1/2021).  Taliad at 

Terrence Francis Evans - claddedigaeth cyntaf £900.00 + hawl claddu £655.00 + 25% = 

£1,943.75. 

 

b.  Llythyr (2/11/2021) oddi wrth Elusen Ambiwlans Awyr Cymru.  Maent angen 

cymorth ariannol. 

 

c.  Derbyniwyd bil (30/10/2021) am £20.00 oddi wrth RBI Poppy Appeal am ‘type B 

wreath’.  

 

ch.  Balans yn y banc ar 29/10/2021:  £15,648.26.    (29/10/2020:  £12,037.73). 

 

d.  Amcangyfrif sefyllfa ariannol y Cyngor am weddill y flwyddyn.  Bydd y taliadau yn 

debyg i flwyddyn ddiwethaf a gyda’r arian sydd yn y banc yn fwy na flwyddyn 

ddiwethaf, ni fydd y Cyngor mewn dyled. 

 

6.  Archwilio 

 

 

7.  Mynwent Llanelltyd 

 

 

8.  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

 

a.  Llythyr (19/10/2021) yn holi os oes ddiddordeb gennym yn eu pecyn plannu coed i 

ddathlu penblwydd PCE yn 70 oed.  Mae’r pecyn yn cynnwys 70 o goed brodorol; mae 

cyngor ar gael am leoliad i’w plannu, a chymorth i’w plannu.   Llythyr (28/7/2021) 

gwreiddiol ar y mater derbyniwyd gan y Parc. 

 

                   Anfonwyd y ddau lythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

b.  Llythyr (21/10/2021) yn rhoi gwybod mae’n bosib anfon cais ar gyfer yr ail rownd am 

grant at gynllunio materion ymwneud â Datgarboneiddio, Twristiaeth Cynaliadwy ac 

Adfer Covid.  Ei anfon erbyn 5/11/2021.  Amgáu mae ffurflen gais a chanllawiau’r 

gronfa. 

 

c.  Cais cynllunio NP5/65/368.  Amnewid tŷ.  Allt Meirion, Llanelltyd. 
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9.  Gohebiaeth 

 

a.  Llythyr (24/10/2021) oddi wrth Un Llais Cymru gyda rhestr o gyrsiau am fis 

Tachwedd / Rhagfyr. 

 

                   Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

10.  Adroddiad Cyng. Peredur Jenkins 

 

 

11.  Materion yr Aelodau   
 

a.  Mae’r fainc ger y Turpike, Llanelltyd wedi torri.  Mae angen ei thrwsio gyda choed 

newydd.  
 

b.  1.  Angen tocio gordyfiant ar lecyn tir gwaelod ffordd Hirgwm.   

     2.  Angen symud cerrig a choed ar ochr ffordd Hirgwm.   

 

c.  Mae cyflwr llwybr cyhoeddus dros Bont Figra, Bontddu yn beryglus.  Angen gofyn i 

Cyngor Gwynedd ail wynebu’r bont a draenio dŵr o’r safle. 
 

 

Yn gywir, 

H.M. Edwards, Clerc 

 

 

 

 


