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Cyfethol Cynghorwyr 

 
Cyfetholwyd Gareth Wyn Griffiths fel cynghorydd ar sedd wâg ym Methel. 
Ac  
Aled Green ym Mhenisarwaun. 

 
Llwyddiant 
Phyllis Ellis - Dywedodd y Cadeirydd ein bod yn LLongyfarch Phyllis Ellis ar gael ei hethol i 
Wisg Lâs yr Orsedd am ei chyfraniad a gwasanaeth i’r gymuned. Mae Phyllis wedi eistedd 
fel cynghorydd cymunedol ym Mhenisarwaun ers dros 40ain o flynyddoedd. Tipyn o 
Gamp! Llongyfarchiadau Mawr iddi, a diolch am ei gwaith. 
Eisteddfod yr Urdd – Mawr oedd ein balchder o weld cymaint o blant a phobl ifanc yr 
ardal yn disgleirio ar lwyfan yr Ŵyl. Cynifer o weithiau clywsom “Ysgol Uwchradd Brynrefail, 
Cylch Arfon, Rhanbarth Eryri” yn cael ei ddatgan o’r llwyfan. LLongyfarchiadau Mawr i bob 
un a gymerodd ran. Mae ein Diolch yn fawr i’r hyfforddwyr, athrawon, a rhieni am eu 
cefnogaeth i’r plant. Daliwch ati. 
 
Cofnodion Cyfarfod 2ail Fai 2017 
Derbyniwyd y Cofnodion yn gywir 
 
 Materion o'r cofnodion 
Mast Bethel – Dywedwyd fod y cyngor cymuned wedi codi gwrthwynebiad ynglyn a hyn, 
ond mae’r mast wedi ei godi gan nad oedd angen caniatad cynllunio, a bod hyn yn bolisi 
gan y cynulliad cenedlaethol, sydd ond yn gofyn am rybudd o godi mast. 
Bron Gwynedd – Pan ddaeth y cais yma gerbron y tro cyntaf ym mis Ebrill, dangosodd y 
Cyngor Cymuned eu gwrthwynebiad i’r datblygiad am nifer o resymau. Ers hynny mae 
llawer o drafodeuthau ac ymweliadau a’r safle di bod, ac ar y 5ed o Fehefin, cynhaliwyd 
trafodaeth pellach yn y Cyngor Sir, a penderfynwyd fod angen gweld tai fforddiadwy. 
Dywedwyd oherwydd fod y tir ar ffȋn ffiniau datblygu, fod ganddynt yr hawl I adeiladu 4 tŷ. 
Penderfynwyd llythyru y Cyngor Sir i ddatgan ein siomedigaeth a’r pryderon ynglyn a’r 
safle a gofyn am gadarnhad a phwysigrwydd na fydd dim mwy o dai yn cael ei adeiladu 
yno. 
Lon Perthi -   Derbybniwyd ymateb fod gwaith pachio tyllau yn cael ei wneud y flwyddyn 
yma, ac yna fydd yna raglen arwisgo yn cael ei wneud yn y flwyddyn ariannol i ddilyn. 
Troiad Gelligyffwrdd -  Derbyniwyd llythyr yn datgan fod asesiad wedi ei wneud, ac er     
nad oes cyfiawnhad am newidiadau sylweddol i’r groesffordd, mae’n ymddangos fod 
modd gwella’r arwyddion a marciau ffyrdd er mwyn gwella’r wybodaeth i yrrwyr o’r 
trafnidiau traffig wrth agosau at y groesffordd.  
Goryrru ac arwyddion 20mya Rhiwlas -  Derbyniwyd llythyr o Wynedd yn datgan nac 
ond o flaen yr ysgol yn unig mae’r parthau yma yn cael eu rhoi, ac ni allent ystyried y cais o 
flaen y cae chwarae. Fodd bynnag, cyfrifoldeb yr heddlu yw gorfodi cyfyngiadau cyflymder 
a thrin a materion o yrru’n beryglus neu ddiystyriol. Mae cais bellach wedi cael ei roi i gael 
parthed 20mya o flaen yr ysgol.  
 
 



  
Gohebiaeth a materion eraill 
Cais Seindorf Ieuenctid Deiniolen – Yn flynyddol, mae’r band yn arfer cystadlu mewn 
cystadleuaeth i fandiau pres yn y Drenewydd. Daeth cais gerbron unwaith eto eleni, ac fel 
yr arfer, penderfynwyd gyfranu swm o £150 tuag at gostau bws i’r Drenewydd. Dymunwn 
yn dda i’r ieuenctid yn y gystadleuaeth ar 11eg o Fehefin. 
Coed Afalau – Mae yn bosib, os yn llwyddianus yn ein cais y cawn ychydig o goed afalau i 
blannu am ddim. Penderfynwyd os y byddwn yn llwyddianus y buaswn yn dosbarthu un i 
bob ysgol gynradd yn yr ardal, lle bydd plant yr ardal yn eu plannu, a cymeryd gofal 
ohonynt. 
 
 Cynllunio 
Ceisiadau a dderbyniwyd yn ystod y mis: 
Tir ger Gorswen, Brynrefail – Cais amlinellol gyda rhai materion wedi eu cadw’n ôl i godi 
wyth ty fforddiadwy (1 par, a 2 deras o dri) ynghyd ag addasu mynedfa bresennol.   
Buarth y Braich, Dinorwig – Codi modurdy newydd. 
Tir ger Teras Fictoria – Diwygio amod 20 o ganiatad cynllunio presennol ar gyfer 
datblygiad preswyl er mwyn ymestyn y cyfnod o 3 blynedd er mwyn galluogi cyflwyno cais 
caniatau materion a gadwyd yn ôl.  
2 Stryd Wesle, Rhiwlas – Ffenestr gromen mewn llofft gefn llawr cyntaf 
Fferm Ty Mawr, Llanddeiniolen – Rhybydd ymlaen llaw i godi estyniad i adeilad 
amaethyddol presennol. 
 
O Gwmpas y Bwrdd 
Lon  ger Mynedfa Fferm Ty Mawr, Llanddeiniolen – Mae y tar mac anti skid yn gwisgo i 
ffwrdd, ac angen wi adnewyddu cyn i ddamwain ddigwydd. 
Rhiwlas – Angen llenwi tyllau yn y lôn i fyny at hen sgwar y post. 
Penisarwaun – Angen llenwi tyllau yn lon Cae Hywel , Penisarwaun.                                                
     
       

                                                                             


