
Cofnodion Cyfarfod y 4ydd o Fehefin 2019 
 

Yn bresennol :- Y Cadeirydd Gareth Griffiths a’r Cynghorwyr, Phyllis Ellis, Rhian Evans-Hill,  

Martin Davies, Idris Thomas a Aled Green. 

Croesawyd Y Cynghorydd Elwyn Jones                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

  

Gweddi: Offrymwyd gair o weddi gan Idris Thomas 

1.Ymddiheuriadau.  

Jane Pierce, Gwawr Wyn Roberts, Emma Chappell, Richard Ll. Jones, Elfed Wyn Williams, 

Lowri Hughes a E. Hefin Williams. 

 

2.Datgan buddiant 

Dim 

 

3. Cofnodion Cyfarfod 7fed Fai 2019 

   Derbyniwyd y cofnodion fel rhai cywir                                                                                                                               

 

4 Materion o'r cofnodion 

Ciosg Rhiwlas – Wedi atgoffa y trydanwr i wneud y gwaith, ond yn amlwg y trydanwr yn 

brysur, er iddo addo ei wneud ymhen pythefnos. Y clerc i ffonio eto. 

CCG – Derbyniwyd llythyr yn gofyn am awgrymiadau ar enwau ar y tai oedd yn cael ei 

adeiladu ger Maes Gwylfa. Roedd angen 2 gwahanol enw, gan fod y tai gyda gwahanol 

mynediadau iddynt o’r lon. Awgrymwyd, “Cysgod y Bigil” “Cornel y Clwt” a “Llwyn y Clwt”. 

Eisteddfodau’r Urdd – Llongyfarchiadau Mawr i’r aelodau a fu’n llwyddianus fel rhan o 

ysgol, coleg, adran neu yn unigolion. Yn ychwanegol i’r enillwyr a fu ar y llwyfan, daeth 

unigolion o’r ardal i’r brig ar gystadleuthau’r gadair, goron, barddoni, celf a chrefft a 

technoleg. LLongyfarchiadau Mawr i chi i gyd. 

Derbyniwyd llythyr o ddiolch gan blant a staff Ysgol Gwaun Gynfi a Dawnswyr Kelly am y 

nawdd ariannol tuag at gostau teithio i Gaerdydd. 

Golau Ffordd Cyffordd Brynrefail -  Derbyniwyd amcanbris i oleuo y groesffordd, 

penderfynwyd gofyn i’r clerc gael sgwrs gyda Cyngor Gwynedd i ofyn beth yn union mae’r 

gôst yn ei gynnwys ac oes modd symyd y polyn neu’r lamp gwreiddiol sydd yno yn 

agosach at y groesfan. Disgwyl ymateb, cyn symyd ymlaen gyda rhesymau diogelwch. 

Gordyfiant a Ysgubo’r ffordd yn Brynrefail – Derbyniwyd llythyr yn datgan fod Uned Waith 

Bwrdeistrefol am roi y gwaith ar eu rhaglen waith, a bod arolygwyr ffyrdd am edrych ar y 

gordyfiant a gweithredu fel bo angen. 

Biniau Halen – Derbyniwyd fod y gwaith adnewyddu y biniau am gael eu cyflawni yn 

ystod yr haf. 

Llinellau Melyn Ysgol Penisarwaun – Bydd y llinellau melon yma yn cael eu peintio ac I 

lawr ar y rhaglen waith yn ystod yr haf.  

Llwybr Carreg y Garth – Mae’r Cyngor Sir am ymweld a’r llwybr ac am ymateb cyn gynted 

a bod modd.  

Lon Ty’n Llidiart hyd at Tai Allt  - Mae’r lôn yma ar rwydwaith ffordd cyhoeddus er bod 

ei harwyneb wedi ei gwneud o gerrig a phridd. O ganlyniad mae gan unrhyw gerbyd  sydd 

gyda threth a MOT cyfredol yr hawl i drafeilio ar ei hyd. Gan fod rheolau ffyrdd priffordd yn 

berthnasol iddi, os yw cerbydau yn cael eu defnyddio neu’r cerddwyr yn gwneud umrhyw 

beth yn groes i’r rheolau hyn, yna gallant gael eu herlid, ac yr heddlu sydd efo pwewrau 

gorfodaeth mewn achosion o’r fath. 



 

5.Gohebiaeth a materion eraill 

Diffriblydd Brynrefail -  Mae Brynrefail dal yn ceisio cael cyfraniadau ariannol tuag at gael 

diffriblydd yno. 

Grwp Cynefin – Derbyniwyd cydnabyddiaeth o’n llythyr ynglyn a cyfraniad i’r gymuned 

gan y cwmni am adeiladu tai yn Bethel. 

 

6. Ty Ni Amod 106 

Trafodwyd amod 106 a goblygiadau sydd yn dilyn amodau ar dai sydd wedi cael caniatad 

gyda’r amod yma ers rhai blynyddoedd. Trafodwyd y polisi Newydd (cynllunio) sydd wedi 

dod o’r adran. Mae’r Cyngor Cymuned yn trafod bob cais sydd yn dod gerbron yn unigol 

ac yn edrych ar yr holl hanes a’r dogfennau perthnasol ac yn trafod i ddod i benderfyniad. 

Fodd bynnag, yn dilyn trafodaeth, penderfynodd y cyngor wrthwynebu i godi yr amod 106 

oddi ar cais Ty Ni, oherwydd roedd y tŷ wedi cael caniatad gyda amod o dŷ fforddiadwy. 

Gwnaed gwelliannau i’r tŷ, heb ganiatad, a gorfod cael caniatad ôl-weithredol, a oedd yn 

codi gwerth y tŷ tu hwnt i fod yn dŷ fforddiadwy. Ym marn Y Cyngor, mi oedd y 

perchnogion yn ymwybodol o’u bwriad ac ni ddylid codi yr amod. 

 

7. Cynllunio 

Ceisiadau a dderbyniwyd yn ystod y mis: 

Bakhita, Bethel – Codi 2 dŷ deulawr (gan gynnwys 1 tŷ fforddiadwy) parcio a gerddi 

Dim Gwrthwynebiad, cyn belled a bod y gongl sydd i’w weld wrth droi lawr o gyfeiriad y 

Neuadd yn cael ei dacluso fel rhan o’r cais cynllunio. 

Ty Cefn, Waun Pentir – Codi tŷ deulawr Newydd a mannau parcio. Dim Gwrthwynebiad 

Ivy Cottage, Bethel – Estyniad Unllawr. Dim Gwrthwynebiad 

Bwthyn Gwyn – Estyniad a newidiadau. Dim Gwrthwynebiad 

Tan y Ffordd, Gallt y Foel – Codi sied amaethyddol ar gyfer storio peiriannau a phorthiant. 

Dim Gwrthwynebiad 

2 Rhes Penrhyn, Rhiwlas – Dymchwel yr estyniad presenol a chodi estyniad deulawr yn ei 

le. Dim Gwrthwynebiad 

1 Dinorwig Cottage, Dinorwig – Newid defydd llecyn o dir ar gyfer llecynau parcio a 

gardd. Dim Gwrthwynebiad. 

       

8. Polisi Ariannol ac Arwyddo Sieciau 

Yn dilyn ymweliad a’r banc gan Phylllis a Eleri, mae yn rhaid newid y mandate i gynwys y 

clerc ar y banc yn ôl y rheolau Newydd gan y banc. Felly bydd rhaid newid y polisi ariannol 

i roi 4 enw ar y cyfrif, a dau i arwyddo sieciau run fath. 

Wedi astudio y gwahaniaeth rhwng y balans yn y gyllideb a balans gwir ar ddiwedd y 

flwyddyn, a hynny mwy neu lai oherwydd nad oeddym wedi gorfod cael halen i’r ffyrdd yn 

ystod y gaeaf, penderfynwyd, cadw £1029.90 yn y balans i dalu anfoneb a ddaeth yn hwyr, 

ac yna symyd y gweddill £2507.71 ar gyfer hel at achos Prosiectau Cymunedol dros gyfnod 

o flynyddoedd. 

 

9. Rhestr Cynrychiolaeth Aelodau ar Fudiadau 

Drafftwyd rhestr o cynrychiolaedd aelodau ar fudiadau o fewn y plwyf ar gyfer y flwyddyn 

gyfredol. Bydd angen llenwi y bylchau yn y cyfarfod nesaf. 

 

Pwyllgor Neuadd Rhiwlas – R Hefin Williams 



Pwyllgor Neuadd Penisarwaun – Phyllis Ellis 

Pwyllgor Neuadd Bethel - Gareth am weld beth ydi cyfansoddiad Neuadd Bethel 

Parc Cenedlaethol – Idris Thomas 

Un Llais Cymru -  Gareth W Griffiths 

Llywodreuthwyr Ysgolion. 

Gwaun Gynfi – Ffonio’r Ysgol i holi 

Penisarwaun – Phyllis Ellis 

Bethel – Richard Ll. Jones 

Rhiwlas – dim cynrychiolaeth o’r Cyngor Cymuned.Y clerc i gysylltu a’r ysgol. Mae yn 

statudol gan Cyngor Gwynedd fod cynrychiolaeth o bob Cyngor Cymuned ar 

LLywodreuthwyr yr ysgol. 

Ysgol Brynrefail – Ffonio’r Ysgol i holi os oes angen 

 

10. O Gwmpas y Bwrdd 

Cae’r Foel, Dinorwig – Cysylltu a Cyngor Gwynedd eto i egluro ein pryderon ynglyn a’r tŷ 

a’r tir sy’n llawn annibendod.   

LLwybrau – Llwybr sydd yn rhan o 93. Mae angen tystiolaeth fod y llwybr yn cae ei 

ddefnyddio. 

Llwybr Rhos Wian at tu ôl i’r eglwys. Mae angen ei ail agor. Mae tystiolaeth yn bodoli ei 

fod yn cael ei ddefnyddio. Mae yna arwydd o giat mochyn un pen, ond nid o pen arall.  

Llwybr o Waun i Cegin Arthur – Mae’r tir yma wedi ei gymeryd drosodd gan Till Hill 

Forest Company. Does dim posib defnyddio y llwybr trwodd i Cegin Arthur. Maent yn torri’r 

coed yno ar draws y llwybr, ac yn plannu coed Newydd. Roedd criw o haneswyr yr ardal yn 

torri o gwmpas Cegin Arthur, ac yn cerdded plant ysgol i weld y ffynnon a’r hanes hynafol 

o’i chwmpas. Mae angen y llwybr yn ôl tuag at y tŷ, ac efallai y buasai Cymdeithas 

Ffynhonau Cymru yn gallu helpu hefyd. 

Rhiwlas – Anodd gweld, o’r tyfiant ar lon bach Awyr. Cysylltu a’r Cyngor Sir  i dorri cyn bod 

damwain. 

Brynrefail – Falch fod CCG wedi rhoi fainc, ac wedi symud y cerrig oedd yn rhwystredig 

ger Trem Eilian.           

         

         

 

 

 

 

 


