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1.Ymddiheuriadau.  
Phyllis Ellis, Martin Davies, Lowri Hughes, Gwawr Wyn Roberts, Aled Green, Emma Chappell 
2.Datgan buddiant 
Dim 
3.Cofnodion Cyfarfod 1af Hydref 2019 
 Derbyniwyd y cofnodion fel rhai cywir                                                                                                                               
 
4.Materion o'r cofnodion 
Cae’r Foel, Dinorwig 
Nid ydym byth wedi derbyn ymateb pellach gan yr adran gorfodaeth. 
Mainc Cae Chwarae Bethel – Yn dilyn cael eu peintio yn ddiweddar, mae yna goes mainc 
wedi cael ei thorri. Byddwn yn trefnu i’r fainc cael ei thrwshio. 
Diolchiadau am Nawdd – Derbyniwyd gair o ddiolch a ddarllenwyd gan: 
Clwb bro Bethel,Clwb Snwcer Deiniolen, Clwb Rhiwen, Rhiwlas, Eisteddfod Undebol 
Penisarwaun, Clwb Bowlio Dan Do Bethel, LLais Ogwan, Cynllun EFE, Neuadd Bentref 
Rhiwlas, Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen a Pwyllgor Neuadd Penisarwaun. 
Hen Glybiau Ieuenctid – Derbyniwyd siec o £385.47 sef balans oedd ar ôl o’r hen gyfrifon 
clwb Bethel, Rhiwlas a Penisarwaun. Bydd yn rhaid defnyddio yr arian yma tuag at 
ddigwyddiad er budd pobl ifanc. 
Lôn Garnedd – Mae arolygwr ffyrdd yn cyflawni archwiliad o’r lleoliad i ddarganfod 
tarddaid y dŵr ac achos y llif yno. 
Tan y Buarth  
Dal i ddisgwyl ymateb gan y Cyngor Sir. Mae’r clerc wedi gyrru i atgoffa y Cyngor Sir am y 
sefyllfa ar y pafin, bydd yn dilyn i fyny eto mis yma i geisio cael ymateb pendant gan 
Cyngor Gwynedd. 
 
5.Gohebiaeth a materion eraill 
Meysydd Chwarae y Gymuned – Derbyniwyd llythyr gan Cyngor Gwynedd,ynglyn a’r 
chyfres o arbedion effeithlonrwydd pellach I wasaneuthau. Y nôd yw ceisio enyn diddordeb 
ac ystyriaeth y Cynghorau Cymunedol I gymeryd y cyfrifoldeb am y meysydd chwarae. Yn 
dilyn trafodaeth, penderfynwyd cysylltu a Chyngor Gwynedd a’u gwahodd draw I’r Cyngor 
Cymuned I drafod yr holl ffeithiau. 
 
6. Cynllunio 
Ceisiadau a dderbyniwyd yn ystod y mis: 
2 Pen yr olchfa, Clwt y Bont – Estyniad a Newidiadau Dim Gwrthwynebiad 
Ty’n y Fawnog Uchaf, Dinorwig -  Estyniad a Newidiadau I dy presennol Dim 
Gwrthwynebiad 
5 Tai Ffynnon, Clwt y Bont – Codi balcony ar edrychiad ochor, ynghyd a cladin ar rhan 
uchaf yr eiddo 
 
 



7. Ceisiadau Hwyr 
Yn flynyddol, mae diwrnod cau ceisiadau am nawdd ariannol Y Cyngor Cymuned yn disgyn 
ar Fedi 30, a hynny bob blwyddyn. Mae gofyn gyrru llythyr neu ffurflen sydd I gael er wefan 
Y Cyngor ynghyd a Mantolen Ariannol Gyfredol wedi ei arwyddo I law y Clerc erbyn y 
dyddiad yma. Yn arferol, bydd y cyngor ddim yn cyfarfod am rai dyddiau, ond eleni, roedd 
cyfarfod y Cyngor yn disgyn y diwrnod canlynol, ac felly nid oedd dim lle I roi. Oherwydd 
hyn derbyniwyd rhai ceisiadau yn hwyr, a bu rhaid disgwyl tan y cyfarfod heno I weld os 
oedd Y Cyngor yn fodlon trafod. Oherwydd yr amgylchiadau, penderfynwyd didoli o’r arian 
oedd ar ôl yn gyllideb rhoddion fel a ganlyn: 
Cylch Meithrin Deiniolen  £150 
Clwb Crefft Rhiwlas   £150 
Eco’r Wyddfa    £150 
Cyfeillion Rhiwlas – Nid oedd mantolen ariannol wedi ei gynwys gyda’r cais, ac ond ers 
ychydig fisoedd maent wedi cychwyn, felly yn anffodus, ni allwn roi cyfraniad iddynt eleni. 
Clwb Ieuenctid LLanrug – Derbyniwyd cais am nawdd ar gyfer o clwb  o Gyngor Cymuned 
LLanrug. Mae 93 o blant wedi cofrestru yn y clwb ac o’r rheini mae 14 o Ddeiniolen a 3 o 
Fethel, ac felly gofyn os ydym awydd cyfrannu. Teimlwyd fod plant o wahanol bentrefi yn 
mynychu pethau o fewn pentrefi eraill, megis Pel droed, Clwb Ffermwyr Ifanc ayyb ac ni 
fuaswn yn dod I ben. Mae yna blant o bentrefi eraill yn mynd I’r clwb ieuenctid yn 
Neiniolen ar Nos Fawrth hefyd. 
Nodyn mai 30ain o Fedi yn flynyddol mae dyddiad cau ceisiadau rhoddion a rhoi hysbyseb 
clir yn LLais Ogwan a Eco’r Wyddfa. 
 
8.Trafodaeth ar Annibyniaeth 
Gan fod y Ty Cyffredin wedi penderfynnu cynnal Etholiad Cyffredinol ers i’r agenda cael ei  
gosod, nid yw’n briodol I’r Cyngor drafod y pwnc yn ystod y cyfnod yn dilyn I fyny at yr 
etholiad. Felly penderfynwyd symyd y penc ymlaen I gyfarfod mis Ionawr.  
 
9. Trafodaeth Agored Praesept 2020/2021 
Rhanodd y Clerc gopi o’r gyllideb eleni, ac ar y daflen dangoswyd yn union lle ydym arni, 
ac o bosib lle byddwn yn gorffen eleni. Mae ansicrwydd ynglyn a gofynion Cyngor 
Gwynedd yn dilyn y llythyr am y Meysydd Chwarae, ac oes yna rhywbeth arall sydd yn 
debygol o’I gario lawr i’r Cyngor Cymuned. Penderfynwyd i bawb edrych ar y ddolen erbyn 
y cyfarfod nesaf. 
 
10. O gwmpas y Bwrdd 
Bethel – Pantiau yn y tar mac ar lonydd a dŵr yn sefyll, yn arferol mae’r Cyngor yn dod o 
amgylch yn tacluso a gwneud lle i’r dŵr cael rhedeg o’r lôn. Cysylltu i’w atgoffa. 
Ty Mawr Cottages – Byth di clwad dim newydd 
Bethel – Bws 10 ddim yn sdopio yn Bethel gan fod y bws rhy llawn bob bore, cysylltu ac 
adran trafniadiaeth I ofyn oes posib trefnu rhywbeth. 
Biniau Halen – Ty’n Fawnog, Dinorwig a Top yr allt (Penlon) y ddau fin angen o’r newydd. 
Nant y Garth – Gyda’r Lôn yn eithriadol o beryg a llitherig gyda dail, ac angen ysgubo’r 
dail. 
Dim Ymateb – Sawl mis mae’r clerc yn gyrru ac yn adrodd ar broblemau a gwallau I 
Cyngor Gwynedd, a sawl gwaith does dim ymateb, nac esboniad o’r fath o gwbwl. 
Penderfynwyd gyrru at y Prif Weithredwr I ddatgan ein pryderon fod hyn yn digwydd yn 
aml a bod y clerc yn gorfod ail ysgrifennu dro ar ol tro. 


