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Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol a gynhaliwyd yn Festri Bethlehem, Talybont 
ar nos Iau 13 Mehefin, 2019 am 1900 

 
1. PRESENNOL: 
Ward Llanllechid Isaf                                                                Ward Llanllechid Uchaf    

Y Cynghorydd Wyn Bowen Harris    Y Cynghorydd Kevin Williams 

Y Cynghorydd Margaret Fernley                                               Y Cynghorydd Dafydd Jones                                       
Y Cynghorydd Geraint Hughes                                                    
Y Cynghorydd Alun Thomas 
  
Croesawyd pawb i'r cyfarfod gan y Cadeirydd y Cyng. Geraint Hughes. 
2.Ymddiheuriadau gan y Cyng. Myfanwy Jones, Megan Tomos, Evan Jones a Jên Morris. 
 
3. Tomos Hughes, Achub Calon y Dyffryn 
Cafwyd sgwrs diddorol gyda Tomos am sut mae’r diffibriliwr yn gweithio ac am yr holl 
gostau dan sylw i’w osod ac i’w gynnal a chadw.  Diolchwyd i Tomos am ei amser ac am 
y wybodaeth.  Penderfynwyd holi pwyllgor y Capel unwaith eto am ganiatad i’w osod ar 
y wal tu cefn i’r capel, yn Bro Emrys.  Y Clerc hefyd i wneud ymholiadau am 
fabwysiadu’r ciosg yn Llan ar gyfer darparu diffibriliwr yno.  Diolch i’r Cyng. Evan Jones 
am drefnu cael Tomos i’r cyfarfod.   
 
4. Cofnodion 

Penderfynwyd derbyn a chadarnhau cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 9 Mai, 2019.  
 
5. Materion yn codi o’r cofnodion 
Yr hen A55 - problem gyda goryrru ar y ffordd sydd yn ardal 30mya.  PCSO o swyddfa’r 
heddlu yn Fangor sydd wedi bod yn ymdrin â’r mater yn gadael ei swydd, felly bydd ei 
chydweithiwr yn monitro’r safle os yw amser yn caniatau.   
Crymlyn, Aber - problem gyda lori fawr wedi dod lawr y ffordd ac wedi achosi difrod i’r 
bwthyn ac wedi bod yn sownd yno dros nos.  Y Clerc i holi unwaith eto am yr arwyddion 
‘sat nav’.  Cafwyd ymateb bod ddylai’r arwyddion fod i fyny yn yr 2-3 wythnos nesaf. 
Airfields of Britain ConservationTrust - y plac coffa wedi ei osod.  Y Cyng. Megan 
Tomos wedi cysylltu gyda Ysgol Llanllechid ynglŷn a gwneud gwaith paratoi gyda’r 
ysgolion cyn cael ymweliad, ond dim ymateb hyd yn hyn.   
Allt Ty’n Hendre – twll yn y wal, ar yr ochr dde ar y ffordd i lawr.  Angen hysbysu Stad 
Penrhyn.  Dim ymateb hyd yn hyn.   
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Ffordd wrth Wern Bach – twll wedi ymddangos yn y lôn unwaith eto.  Y Clerc i 
hysbysu Cyngor Gwynedd.  Y Cyng. Dafydd Meurig am holi hefyd.   
Giât mochyn – adroddwyd bod angen adnewyddu’r giatiau ar lwybrau yn Llan.  Y Clerc 
i holi Cyngor Gwynedd am rai newydd.  Wedi cael ymateb nad oes bwriad adnewyddu’r 
giatiau os nad oes anifeiliaid i’w rhwystro.  Y Cyng. Dafydd Jones am gysylltu gyda’r 
Swyddog.   
Llwybr cyhoeddus yn Tan y Garth – draen o dan y ddaear wedi rhoi yn un o’r caeau, 
sy’n rhwystro’r llwybr cyhoeddus.   Cyngor Gwynedd wedi bod i wneud archwiliad ar y 
safle, ond ni darwyd ar draws unrhyw ddiffyg amlwg i’r draen.  Bydd angen rhagor o 
archwiliad i’r draen hwn er mwyn dod o hyd i’r linell gywir.    
Llifogydd Tan Lôn – trigolion yn hynod siomedig yn y diffyg cyfathrebu gan Gyngor 
Gwynedd.  Llifogydd oherwydd ffosydd yn y caeau cyfagos ddim digon tyfn a bod cerrig 
mawr ynddynt.  Adroddwyd bod cerrig a mwd dal i fod wrth y gyffordd ac yn 
gorchuddio’r draeni.  Y Cyng. Geraint Hughes am anfon lluniau o rhain at y Clerc, i’w 
anfon ymlaen at Gyngor Gwynedd.  Dim ymateb wedi dod gan y Cyngor hyd yn hyn.   
Cae chwarae Tal y bont, Simon Roberts, Peiriannydd Cynorthwyol Cyngor 
Gwynedd –gwaith wedi ei wneud ar y safle, ond y Cyngor yn bryderus am ddyfnder y 
ffos (ddim digon) a hefyd bod ffos arall i’r ffynnon yn y cae heb gael ei agor o gwbl.  Y 
Cyng. Alun Thomas am fynd ar y safle i edrych.   
 
6. Taliadau 
Awdurdodwyd y taliadau canlynol: 
J Johnson-torri gwair Talybont                     £150.00 
J Johnson-torri gwair  cae chwarae                              £100.00 
BHIB- yswiriant blynyddol                  £432.83 
 
7. Gohebiaeth 
Cyflwynwyd – e-bost gan Parc Cenedlaethol Eryri-ymgynghoriad cyhoeddus: Canllaw 
Cynllunio Atodol Drafft.  Yr aelodau i ymateb fel unigolion.    
Cyflwynwyd – e-bost gan y Cyng. Dafydd Meurig ynglŷn a modurdai Foel Ogwen – y 
Cyngor yn hapus mewn egwyddor i gymryd y tir.   
Cyflwynwyd – e-bost gan Un Llais Cymru – modylau dysgu ar-lein.  Pawb i edrych ar y 
modiwlau sydd ar gael, sydd yn ddefnyddiol iawn.      
 
8. Y Mynydd 
Yn dilyn trafodaeth pellach gyda’r cyfreithwyr a’r Panel, penderfynwyd yn unfrydol (y 
Cyngr. Kevin Williams a Alun Thomas heb bleidleisio) na fydd y Cyngor Cymuned yn 
ymuno yn yr achos.  Diolch i’r Cyng. Wyn Bowen Harris am ei holl waith ac amser ar y 
mater.   
 
9. Lwfans Blynyddol Aelodau 
Pawb wedi derbyn ffurflen ar gyfer ‘optio allan’ o dderbyn y lwfans o £150, fydd yn 
daladwy ar ddiwedd y flwyddyn ariannol, drwy system TWE.   
 
10. Adroddiadau gan gynrychiolwyr 
Partneriaeth Ogwen- pawb wedi derbyn adroddiad ysgrifenedig gyda diweddariad ar 
holl brosiectau’r Bartneriaeth.   
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11. Penderfyniadau Cynllunio: 
NP3/21/LB61B (Y Cyng. Jên Morris wedi datgan diddordeb) 
Tan y Garth Bach, Gerlan 
Caniatad Adeilad Rhestredig i newid ffenestri tô gyda ffenestri tô math cadwraeth.   
Penderfyniad: Caniatawyd, gydag amodau 
 
C19/0329/21/LL 
Bwthyn Carreg, 5 Tan y Lon, Talybont, Bangor 
Estyniad cefn a newidiadau.   
Penderfyniad: Caniatawyd, gydag amodau.   
 
Ceisiadau Cynllunio:  
Dim ceisiadau. 
 
10. Materion Brys 
Draeni ar Lon y Bryn – 4 sinc wedi codi ac yn rhedeg yn chwithig.  Y Clerc i hysbysu 
Cyngor Gwynedd.  
Mynydd i Parc Main – defaid yn mynd drwodd i’r mynydd gan nad oes rhwystr yno.  Y 
Clerc i hysbysu Stad Penrhyn.     
Sbwriel – adroddodd y Cyng. Alun Thomas faint mor lân oedd Aberdeen yn dilyn 
ymweliad yno yn ddiweddar.  Oes bosib sôn wrth y Cyng. Dafydd Meurig am gael 
rheolau/polisiau tebyg yma.   
Ysgol Dyffryn Ogwen – angen eu atgoffa ein bod eisiau rhoi gwobr yn y noson 
wobrwyo nesaf ym mis Medi.   


