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CYNGOR CYMUNED LLANELLTYD, TAICYNHAEAF A BONTDDU 

 

Cynhelir cyfarfod o’r Cyngor yn Neuadd Bentref Llanelltyd 

Nos Fawrth, Rhagfyr 13, 2022 am 7:30yh o’r gloch. 

 

AGENDA 

 

www.cyngorllanelltyd.cymru 

 

 

Gweddi 

 

1.  Ymddiheuriadau:   

 

 

2.  Datgan diddordeb: 

 

 

3.  Cadarnhau cofnodion cyfarfod Tachwedd 8, 2022 

 

 

4.  Materion yn codi o’r cyfarfod Tachwedd 8, 2022 

 

Eitem 9.ff.  Llythyr (11/11/2022) oddi wrth Swyddog Gwasanaeth Etholiad, Cyngor 

Gwynedd yn rhoi gwybod ni chafodd cais am etholiad ac felly gallwn symud ymlaen i 

gyfethol y sedd wag.  Amgáu mae hysbysiad i’w arddangos ar ein hysbysfyrddau ac ar 

ein gwefan.  Roedd yr hysbysiad yn cael ei arddangos ar Tachwedd 14 a rhoddwyd 

dyddiad Rhagfyr 2, 2022 i roi cyfle i’r cyhoedd ymholi am y sedd wag. 

 

5.  Materion Ariannol 

 

a.  Bil (7/11/2022) am £1,382.00 i wneud gwaith yn y fynwent.  Roedd y gwaith yn 

golygu torri gwair ym Mehefin, Awst a Hydref, chwistrellu llwybrau a waliau gyda 

chwynladdwr, a thorri wyneb y gwrych sydd ar ochr y beddi. 

 

b.  Llythyr (16/11/2022) oddi wrth Llywodraeth Cymru.  Swm priodol o dan Adran 

137(4)(a) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 – terfyn gwariant adran 137 ar gyfer 

2023-24.  Maent yn rhoi gwybod gall Cynghorau Cymuned wario ar gyfer blwyddyn 

ariannol 2023-24 o dan adran 137 (1) a (3) £9.93 fesul etholwr er budd yr ardal. 

 

               Bydd yr uchafswm yn £9.93 x 386 = £3,832.98. 

 

c.  Llythyr (28/11/2022) oddi wrth Dawns i Bawb.  Maent angen cymorth ariannol. 

 

ch.  Llythyr (1/12/2022) oddi wrth Ysgol Meithrin Dolgellau.  Maent angen cymorth 

ariannol. 

 

d.  Bil (5/12/2022) am £154 oddi wrth Mr J.E. Williams am glirio llwybrau ardal 

Bontddu. 
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dd.  Derbyniwyd (7/12/2022) £841.17, ad-daliad oddi wrth Cyngor Gwynedd at gynnal a 

chadw llwybrau 2022/2023. 

 

e.  Balans yn y banc ar 29/11/2022:  £12,794.69.    (29/11/2021:  £14,533.46). 

 

6.  Archwilio 

 

 

7.  Mynwent Llanelltyd 

 

    Gweler eitem 5.a. 

 

8.  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

 

a.  Cais cynllunio NP5/65/372.  Estyniad blaen unllawr yn cynnwys adeiladu wal gerrig 

ffiniol fer gyda mynedfa giât.  4 Cyscod y Celyn, Llanelltyd. 

 

                    Penderfynwyd cefnogi’r cais (19/11/2022). 

 

9.  Gohebiaeth 

 

a.  Llythyr (11/11/2022) oddi wrth LGFR. Cnsultations trwy law Un llais Cymru yn rhoi 

gwybod mae ymgynghoriadau ar reoliadau drafft yn ymestyn eithriadau premiymau ail 

gartrefi ac ar ganllawiau.  Maent angen sylwadau erbyn 22 Rhagfyr, 2022. 

 

              Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

b.  Llythyr (14/11/2022) oddi wrth Un Llais Cymru gyda chopi o ganllawiau ar ‘Bwlio ac 

Aflonyddu mewn Cynghorau’.  Mi ddylai fod yn ddefnyddiol i drin materion sy’n codi 

mewn sefyllfaoedd o’r fath.  Amgáu mae dogfen gyda 20 o dudalennau. 

 

              Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

c.  Llythyr (14/11/2022) oddi wrth Gwasanaeth Cyfreithiol, Cyngor Gwynedd yn rhoi 

gwybod am rybudd cau ffordd dros dro ar ffordd Ddi-ddosbarth a adwaenir i Swn y Nant, 

Bontddu.  Bydd y ffordd ar gau ar 24/11/2022 am ddiwrnod ond nid hwy na 3 diwrnod er 

mwyn G.T. Williams Ltd adnewyddu gweithgareddau polyn a cheblau diffygiol ar ran 

Openreach. 

 

              Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

ch.  Llythyr (16/11/2022) oddi wrth Rheolwr Gwasanaethau Cefnogi Cymunedau, 

Cyngor Gwynedd gyda chofnodion gweithdai Sesiwn Ardal NI Dolgellau cymherwyd lle 

ar 22/9/2022 yn Coleg Meirion. 

 

               Anfonwyd y llythyr i’r aelodau. 

 

d.  Llythyr (15/11/2022) oddi wrth Gwasanaeth Cefn Gwlad, Cyngor Gwynedd yn rhoi 

gwybod mae bod gat cul wedi ei osod ar lwybr rhif 52 yn Hirgwm. 
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dd.  Llythyr (17/11/2022) oddi wrth Un Llais Cymru ynglŷn ag ymgynghoriad 

Llywodraeth Cymru ar Rheoliadau drafft i ddiwygio Dosbarth 6 o’r eithriadau i 

bremiymau’r dreth cyngor ar gyfer ail gartrefi.  Bydd Un Llais Cymru yn ymateb i’r 

ymgynghoriad ac yn barod i dderbyn ymatebion y cynghorau erbyn 7/12/2022. 

 

               Anfonwyd y llythyr i’r aelodau. 

 

e.  Llythyr (18/11/2022) oddi wrth Cyngor Tref Pwllheli yn rhoi gwybod maent yn cynnal 

Cyfarfod Cyhoeddus i drafod y bwriad i gau canolfannau Ambiwlans Awyr Cymru yng 

Nghaernarfon a’r Trallwng o blaid adleoli i safle newydd yn Rhuthun.  Cynhelir y 

cyfarfod yn y Neuadd, Ysgol Glan Môr am 7th ar 25/11/2022.  Bydd aelodau o 

Ymddiriedolaeth Elusennol Gwasanaeth Ambiwlans Awyr Cymru yn presennol a Liz 

Saville Roberts (AS) a Mabon ap Gwynfor (AS) 

 

               Anfonwyd y llythyr i’r aelodau. 

 

f.  Llythyr (24/11/2022) oddi wrth Un Llais Cymru yn rhoi gwybod mae Llywodraeth 

Cymru, trwy Comisiwn Cymunedau Cymraeg, yn ymgynghori sut y gellir cryfhau 

cymunedau Cymraeg gyda’r bwriad o ddyblu defnydd dyddiol o’r Gymraeg erbyn 2050.  

Bydd Un Llais Cymru yn ymateb i ymgynghoriad sy’n cael ei wneud a byddent yn 

ddiolchgar i dderbyn ein hymateb erbyn diwedd dydd Gwener 16 Rhagfyr 2022. 

 

               Anfonwyd y llythyr i’r aelodau. 

 

ff.  Llythyr (28/11/2022) oddi wrth Priffyrdd, Cyngor Gwynedd yn rhoi gwybod bydd 

Tim Tacluso Ardal Ni yn gwneud gwaith yn Llanelltyd ym mis Rhagfyr. 

 

10.  Adroddiad Cynghorydd Gwynedd Mrs Delyth Lloyd Griffiths 

 

a.  Llythyr (11/11/2022) oddi wrth Adrian Williams, Priffyrdd yn rhoi gwybod roedd 

perchennog Pen Nebo wedi plannu coed a gosod cerrig ar ymyl y ffordd i gadw traffig 

oddi ar yr ymyl.  O ganlyniad, rhoddwyd gorfodaeth ar y perchennog i glirio’r cerrig ar 

sail diogelwch defnyddwyr y ffordd a hefyd tynnu coed oedd yn amharu risg i wal 

gynnal.  I gadw cerbydau trwm o’r wal gosodwyd rhes o ‘bollards’ ond bu iddynt gael eu 

difrodi a chafwyd eu hail gosod.  Bydd Priffyrdd yn monitro’r sefyllfa dros yr wythnosau 

nesaf.   

 

              Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

b.  Llythyr (14/11/2022) oddi wrth Pwyllgor Gwasanaeth Ambiwlans Brys ynglŷn â 

lleoliad Ambiwlans Awyr Cymru yn Caernarfon a’r Trallwng.  Bydd penderfyniad yn cael 

ei wneud yn 2023 wedi cwblhau ymgynghoriad cyhoeddus. 

 

              Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

c.  Llythyr (28/11/2022) i Priffyrdd, Cyngor Gwynedd yn rhoi gwybod iddynt mae angen 

tacluso (torri gwrychoedd) yn Llanelltyd.  Mae’r gwrychoedd bob ochr i’r ffordd i’r dde 

wrth ddod i mewn i’r pentref angen sylw, h.y. i fyny at le mae y ffordd yn dod i ben (dead 

end).  Mae hyn oherwydd cais gan etholwr yn Llanelltyd.    
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ch.  Llythyr (5/12/2022) yn rhoi gwybod am gwestiwn rhoddwyd i Cyngor Gwynedd ar 
gadwyn fwyd gyda’r bwriad o brynu fwy o gynnyrch lleol. 
 
              Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

11.  Materion Brys 

 

Yn gywir,  H.M. Edwards, Clerc 


