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www.cyngorllanelltyd.cymru 

 

Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanelltyd, Taicynhaeaf a Bontddu a gynhaliwyd ar 

Zoom 

Nos Fawrth, Gorffennaf 13, 2021 am 7:30yh o’r gloch. 

 

Presennol: Cynghorwyr:  Simon Evans, Gethin Williams, Geraint Rowlands, John 

Hughes, Gareth Ellis, Elfed ap Gomer, Llinos Williams.  Hefyd Peredur Jenkins a  

Henry M. Edwards. 

 

1.  Ymddiheuriadau:   
 

                 Nid oedd ymddiheuriadau. 

 

2.  Datgan diddordeb:   

 

                 Doedd neb yn datgan diddordeb. 

 

3.  Cadarnhau cofnodion cyfarfod Mehefin 8, 2021 

 

                 Cynigwyd ac eilwyd fod y cofnodion yn gywir.   

 

4.  Materion yn codi o’r cyfarfod Mehefin 8, 2021 

 

Eitem 5.  Eitem5.d.  Cytunodd Llinos Williams ymweld â’r toiledau fel sydd angen. 

 

                 Roedd yr aelodau yn ddiolchgar iddi am gytuno i ymweld  â’r toiledau. 

 

Eitem 8.a.  Anfonwyd awgrymiadau costau’r fynwent am 2021 / 2022 i’r aelodau am eu 

sylwadau.  Marciwyd yr awgrymiadau yn goch. 

 

                 Penderfynwyd derbyn yr awgrymiadau. 

 

Eitem 12.c.  Cafwyd wybod gan Mr Glyn Williams, Gofalwr y Neuadd, nid yw’r stafell 

fawr ar gael.  

 

Eitem 12b.  Llythyr (18/6/2021) oddi wrth Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth 

Cymru yn rhoi gwybod mae: 

 

              i.  cynllun i roi ffos gerrig rhwng Curfew a Florent a bydd y gwaith yn cael ei 

wneud yn y dyfodol agos. 

 

            ii.  Adran Strwythurau yn mynd i gael golwg ar y wal y fynwent i gadarnhau ei 

berchenogaeth. 

 

 

 

http://www.cyngorllanelltyd.cymru/
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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. 

 

                 Penderfynwyd trosglwyddo’r toiledau i Cyngor Gwynedd.  Rhoi gwybod i 

Priffyrdd a Bwrdeistrefol, Tai ac Eiddo, Gwasanaeth Trethi, Swyddfa Brisio. 

 

b.  Derbyniwyd (13/7/2021) £100 oddi wrth I.B.Williams a’i Fab at osod beddfaen ar y 

diweddar Gwyneth Ellen Meredith. 

 

c.  Costau'r Clerc am Ebrill 1, 2020 - Mawrth 31, 2021: 

 

         Swm am:  stampiau + papur + amlenni + inc:  £356.80.  (Llynedd roedd y costau yn 

£347.94). 

                 Penderfynwyd talu’r swm. 

 

ch.  Balans yn y banc ar 29/6/2021:  £11,505.45.    (29/6/2020:  £10,997.31). 

 

6.  Archwilio 

 

a.  Llythyr (17/6/2021) oddi wrth Archwilio Cymru.  Fel gofynwyd yn y llythyr, 

rhoddwyd ‘Cofrestr o ddiddordebau aelodau 2020 – 2021’ ar ein gwefan ac anfonwyd yr 

Adroddiad Archwilydd Mewnol iddynt (17/6/2021).  Roedd y llythyr yn cael ei anfon i 

bob Cyngor.  Mae bron 200 o gynghorau ddim wedi cwblhau archwiliad 2019-20. 

 

b.  Llythyr (1/7/2021) oddi wrth ein Harchwilydd Mewnol yn gofyn am gyfeiriad e-bost 

ein Cadeirydd i anfon iddo gopi o’u hadroddiad archwilio.  Mae trefniadau newydd yn 

gofyn iddynt anfon copi o’r adroddiad mewnol i’r Cadeirydd. 

 

           Anfonwyd y cyfeiriad iddynt (1/7/2021). 

 

7.  Mynwent Llanelltyd 

 

                 Dim adroddiad. 

 

 

8.  Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri 

 

mailto:ratingwales@voa.gsi.gov.uk
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a.  Cais cynllunio NP5/65/278C.  Diwygio Amod 13 o Ganiatâd Cynllunio NP5/65/278 

dyddiedig 30/04/2009 i amnewid dyluniad yr annedd arfaethedig.  Tir ger Bryn Du, 

Llanelltyd.  

 

                 Penderfynwyd cefnogi’r cais. 

 

9.  Gohebiaeth 

 

a.  Llythyr (17/6/2021) oddi wrth Cyngor Tref Nefyn.  Maent yn gofyn os mae gennym 

ddiddordeb mewn mynychu cyfarfod i greu memorandwm ynglŷn â Pholisi Iaith 

Cynghorau Cymuned a Thref yng Ngwynedd.  

 

              Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

                     Anfonwyd llythyr (21/06/2021) i  Cyngor Tref Nefyn yn rhoi gwybod mi 

fysa’n dda cael gwybod beth yw Polisi Iaith Un Llais Cymru.  Gyda’r ohebiaeth rwy’n ei 

dderbyn ganddynt mae’r Saesneg yn gyntaf ac wedyn y Gymraeg 

                     Maent am godi’r mater yn eu cyfarfod nesaf. 

 

b.  Llythyr (18/6/2021) oddi wrth Un Llais Cymru yn amgau rhestr o fanylion sesiynau 

hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Mehefin a Gorffennaf. 

 

              Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

c.  Llythyr (23/6/2021) oddi wrth Cyngor Cymuned Pistyll.  Maent angen ein cefnogaeth 

i gais maent yn cyflwyno i Cyngor Gwynedd ynglŷn â pharcio angyfreithiol 

‘campervans’ yn ardal Nant yn Llithfaen a’r sbwriel maent yn ei adael.  Am fod y 

broblem yn gyffredin yn y sir, maent angen Cyngor Gwynedd drefnu pwyllgor i ddelio 

gyda’r mater.  Os mae’r broblem tu allan pwerau’r Cyngor yna mae angen deddf gan y 

Llywodraeth.  Os rydym am gefnogi’r cais i ni roi gwybod i Prif Weithredwr ac 

Arweinydd Cyngor Gwynedd.   

 

                 Oherwydd bod ‘campervans’ yn parcio wrth hen Bont Llanelltyd (ar ochr 

Abaty Cymer o’r afon) ac ar adegau yn cau mynedfa i’r bont, Penderfynwyd rhoi gwybod 

i Awdurdod Parc Cenedlaethol Eryri mae angen gwneud rhywbeth i rwystro cerbydau fel 

‘campervans’ mynediad at y bont. 

 

ch.  Llythyr (24/6/2021) oddi wrth Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru yn 

rhoi gwybod bydd gwaith cryfhau arglawdd yn cael ei wneud ar ffordd A494 yn Llanycil 

gan orfod cau’r ffordd yn gyfan gwbl o 29/6/21 i 3/7/21 rhwng 7:00yh a 6:00yb.  Bydd 

traffic yn cael eu arall gyfeirio ar ffyrdd A4212, A470 ac A494. 

 

d.  Llythyr (23/6/2021) oddi wrth Pennaeth Priffyrdd a Bwrdeistrefol, Cyngor Gwynedd 

yn rhoi gwybod bydd gwaith atgyweirio teclyn dal giat ar lwyr wrth Murmur y Nant, 

Llanelltyd. 

dd.  Llythyr (28/6/2021) oddi wrth Llywodraeth Cymru yn rhoi gwybod maent wedi 

cyhoeddi ymgynghoriad ‘Rheoliadau Cynghorau Cymuned Cymwys (Pŵer Cymhwysedd 
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Cyffredinol) (Cymwysterau Clercod) (Cymru) 2021’.  Os mae ymateb i’r ymgynghoriad, 

sydd yn ymwneud â rheoliadau a chymwysterau mae rhaid i glercod cyngor cymuned 

cael, maent ei angen cyn Medi 24, 2021. 

 

              Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

e.  Llythyr (2/7/2021) oddi wrth Un Llais Cymru yn amgau rhestr o fanylion sesiynau 

hyfforddiant o bell a gynhelir ym mis Gorffennaf. 

 

     Anfonwyd nodyn (2/7/2021) i Un Llais Cymru yn gofyn pam maent yn mynu anfon 

gohebiaeth gyda Saesneg yn gyntaf ac wedyn Cymraeg. 

 

                    Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

f.  Llythyr (8/7/2021) oddi wrth Cyngor Cymuned Llandygai i gynghorau cymuned a 

thref y sir.  Maent yn anfodlon gydag ymateb a chyfathrebu Cyngor Gwynedd i faterion 

sy’n dod i sylw’r Cyngor.  Oherwydd hyn, maent yn awyddus trefnu cyfarfod gyda Prif 

Weithredwr y Cyngor ynglŷn â’r mater.   Amgâu mae llythyr. 

 

                    Anfonwyd y llythyr ymlaen i’r aelodau. 

 

ff.  Llythyr (13/7/2021) oddi wrth Mrs Gwenan Owen, Caegoronwy yn rhoi gwybod 

mae’n fodlon rhoi ei henw ymlaen i gynrychioli ardal Bontddu ar y Cyngor. 

 

                 Penderfynwyd trafod y mater yn ein cyfarfod nesaf, mis Medi. 

 

10.  Adroddiad Cyng. Peredur Jenkins 

 

11.  Materion Brys      
 

a.  Mae angen trwsio cornnel to’r lloches fysus Taicynhaeaf.  

 

                 Penderfynwyd cael amcan bris gan Paul Cook, Richard Williams a H.B. 

Bromley Ltd i wneud y gwaith. 

 

b.  Penderfynwyd rhoi gwybod i Adran Priffyrdd, Cyngor Gwynedd: 

 

            i. mae angen llenwi tyllau ar y ffordd ochr draw i Ty’n Coed, Taicynhaeaf.  Mae’r 

gwaith o lenwi tyllau ar weddill y ffordd wedi cael ei wneud. 

 

          ii.  mae angen difa tyfiant coed sy’n tyfu ar wyneb hen Bont Llanelltyd. 

 

c.  Penderfynwyd rhoi gwybod i Asiant Cefnffyrdd Gogledd a Chanolbarth Cymru i 

atgyweirio arwydd ’LLANELLTYD’ (yn Llanelltyd ar ffodd A470) sydd wedi torri gan 

beiriant oedd yn tocio coed. 

 

-------- 


