
Cofnodion Cyfarfod y 6ed Fawrth 2018 

 

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

Elfed Wyn Williams, Richard Ll Jones,  Emma Chappell, Martin Davies, R. Hefin Williams a 

Sion Jones a Jane Pierce.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

Croesawyd y Cynghorydd Elwyn Jones  

 Gweddi: Offrymwyd gair o weddi gan Richard Ll. Jones 

1.Ymddiheuriadau.  
Aled Green, Gareth W Griffiths, a Gwawr Wyn Roberts. 

Dywedodd y clerc y bydd Gwawr yn absennol am rai misoedd nawr o gyfarfodydd y cyngor 

gan ei bod yn cychwyn ar absennoldeb mamolaeth. Serch hynny, bydd yn cadw mewn 

cysylltiad, ac am gyfranu trwy gysylltu a’r clerc a derbyn rhagleni a chofnodion. Rydym yn 

dymuno yn dda iddi hi a’r teulu cyfan dros y cyfnod yma. 

2.Datgan buddiant 

Dim 

3. Cofnodion Cyfarfod 16ain Ionawr 2018 

   Derbyniwyd y cofnodion fel rhai cywir                                                                                                                               

 

4. Materion o'r cofnodion 

Croesfan Brynrefail – Dywedodd Martin Davies, mae deiseb bellach wedi cychwyn, a bydd 

y ddeiseb yn cael ei chyflwyno i Adran Trafnidiaeth Cyngor Gwynedd yn fuan. 

Allt Ddu – Mae’r carafan a’r bws mini wedi ei symyd o’r Allt Ddu. Mae’r carafan wedi cael ei 

symyd i goedwig ger Waenfawr. Roedd Carafan o flaen Eglwys Llandinorwig wedi bod gyda 

rhybydd arni. Unwaith daeth y rhybydd i ben, mi symydodd y garafan oddi yno, ond i fan 

wrth ymyl y lôn yn Tal y Waun. Y clerc i gysylltu a Gwynedd eto i gael rhybydd arall arni.  

CCG – Derbyniwyd llythyr gan CCG ynglyn a’r llain o dir a werthwyd i’r Hen Fecws yn 

Neiniolen, yn esbonio bydd pob tir o hyn ymlaen sy’n cael cais am werthiant yn cael ei 

hysbysebu ar y farchnad, ac maent wedi penodi asiant werthu iarwain ar hyn. MI fyddent 

yn dal i fonitro y llain tir yn Ffordd Deiniol i sicrhau fod y telerau gwerthiant yn cael eu 

cadw.  

Bin Baw Cŵn – Derbyniwyd llythyr gan Gwynedd fod paratodau ar droed i symyd y bin 

baw cŵn o tu allan i’r Caban i le fwy addas. 

Eglwys Santes Helen – Yn dilyn pwyllgor cynllunio Cyngor Gwynedd yr wythnos ddiwethaf, 

derbyniwyd cadarnhad fod y cais cynllunio i’r Neuadd Eglwys ac estyniad wedi ei ganiatau, 

er gwaethaf ymdrechion y cyngor cymuned i wrthwynebu. 

Gwasanaeth Bysiau – Mae gwasanaeth teithio bysiau wedi eu cwtogi yn ofnadw yn yr 

ardal. Mae’r Cynghorydd Elfed Williams wedi cychwyn deiseb i geisio gwella y gwasanaeth 

fysiau yn Neiniolen.  

Toiled Cyhoeddus Beran – Yn dilyn cysylltu a perchennog y garej yn Beran ynglyn a 

defnydd o’r toiledau, mae’r perchennog wedi cysylltu yn datgan fod y toiledau yn cael eu 

camdrin pan oeddynt ar agor yn gyson. Felly mae croeseo i unrhyw un ddefnyddio y 

toiledau yno yn rhad ac am ddim, ond bydd angen gofyn am y goriad sydd yn cael ei gadw 

tu ôl i’r cownter.    

 

5. Gohebiaeth a materion eraill 

Cyfyngiadau Cyflymdra – Daeth gorchymyn gan Cyngor Gwynedd i gyfyngu cyflymdra 

dros dro i 30 mya ar yr A4244, gyferbyn a garej Beran. Bydd y gorchymyn hyn yn pery 

oddeutu 6 mis, ond gobeithio cwbwlhau’r Gwaith o fewn 3 mis. 



Clwb Celf Bysedd Bach Prysur – Derbyniwyd lythyr gan ysgrifennydd y clwb yn diolch am 

gefnogaeth a’n cyfraniad ariannol yn yr Hydref i alluogi y clwb fynd yn ei flaen. Mae’r 

sesiynnau bellach wedi dod i ben, a gwelwyd gwaith arbennig a greuwyd gan y plant 

drwy’r sesiynnau. Yn amlwg roedd y plant wedi mwynhau ac wedi dysgu sgiliau newydd, 

cymdeithasu a chyd greu. 

FFordd Beicio o Racca i Beran – Derbyniwyd cadarnhad fod y cynllun yma sydd wedi ei 

addo ers rhai blynyddoedd bellach wedi cael ei ganiatau. Bydd Gwaith yn dechrau yn fuan 

ar y cynllun sydd yn cael ei ariannu gan LLywodraeth Cymru drwy Cyngor Gwynedd. 

Llythyr cais gan y Cynghorydd Sion Jones – Darllenwyd llythyr gan y cynghorydd gyda 

cais am £1500 tuag at gôst o £3000 i gael lloches bws ychwanegol ym Methel. Yn y llythyr 

mae Sion yn nodi ei fod eisioes wedi cael cyfraniad o £1500 gan Gelli Gyffwrdd. Yn dilyn 

darllen y llythyr rhoddodd y Cadeirydd gyfle i aelodau’r Cyngor drafod y mater. Wedi hir 

drafodaeth penderfynwyd, fod yn rhaid i’r cyngor ddilyn canllawiau a rheolau sefydlog ac 

ariannol y Cyngor a Archwilwyr Cyffredinnol Cymru. Mae’r Cyngor cymuned gyda Cyllideb 

pennodol am y flwyddyn gyfredol, fydd yn dod i ben mewn ychydig wythnosau. Yna, mae’r 

Cyngor wedi trafod dros gyfnod o 3 mis, cyn penderfynnu ar gyllideb am y flwyddyn 

2018/2019, ac eisioes o’r gyllideb wedi gyrru angen eu praesept i gyd fynd a’r gyllideb 

honno. Mae’n hanfodol ein bod fel cyngor yn cadw at y gyllideb hon, ac nid oes modd 

gwario dros y gyllideb.  

 

Penderfynwyd 

 Na fuasi posib ariannu y cynllun nawr nac yn y flwyddyn 2018/2019. Fodd bynnag, mae 

gan y Cyngor amser priodol lle maent yn trafod cyllideb erbyn y flwyddyn 2019/2020, ac 

felly awgrymwyd fod y cais yn cae ei ohirio hyd fis Hydref 2018 ar gyfer trafodaeth ym mis 

Tachwedd fel gyda gweddill y ceisiadau.  

 

 

6. Cynllunio  

Ceisiadau a dderbyniwyd yn ystod y mis: 

Tan y Buarth, Deiniolen – Addasu adeilad allanol ar gyfer creu dau uned gwyliau  

Capel Libanus, Clwt y Bont – Newid defnydd capel segur yn lety gwely a brecwast a dwy 

uned wyliau hunan gynhaliol ynghyd a chreu mynedfa gerbydol newydd a chyfleusterau 

parcio.  

Bryn Bigil, Gallt y Foel – Estyniad unllawr i ochor annedd 

Cae Goronwy, Fachwen – Newid defnydd ysgubor I ddistyllfa ar raddfa fach  

Jasmin Cottage, Waun Pentir, - Estyniad llawr cyntaf ar dalcen gogleddol y ty. 

11 Bro Rhos – Ail gyflwyniad a diwygiad o fwriad i godi estyniad deulawr ar gefn yr eiddo  

. 

 

7. Adborth Noson Hyfforddiant   

Positif iawn oedd yr adborth gan bawb o hyfforddiant o’r Côd Ymddygiad. Cytunwyd yn 

unfrydol fod y cwrs wedi bod yn bleserus, ac wedi cyffwrdd un ffordd neu llall ar wella  

gwybodaeth  pob un. Cyfeiriwyd yn arbennig at gynnwys arbennig i’r modiwl. Dywedodd y 

clerc ei bod wedi derbyn llythyr atebol gan Lis, cyflwynwraig y cwrs yn diolch am yr croeso 

anhygoel, ac yn canmol safon y cynghorwyr sydd yn Cyngor Llanddeiniolen. 

Trafodwyd y ffrodd ymlaen, a derbyn fod hyfforddiant i bawb yn unol ac fel cawsom yn 

amlwg yn gweithio yn dda, gan rhoi cynnig i cynghorwyr Pentir i ymuno er mwyn rhannu 

rhywfaint o’r gost.  Awgrymwyd y buasai’n syniad i gael hyfforddiant ar Gyllid Modiwl 6 a 



21 a buasi’r cyntaf o rhai ar noson ychwannegol yn mis Hydref, a’r ail yn mis Chefror 2019. 

 

 8. Biniau Halen 

Cafwyd datganiad o waith a wnaed ar lenwi’r biniau halen yn ngolwg y tywydd gaeafol gan 

y clerc. Esboniodd fod ymateb i’r galw gan Cyngor Gwynedd  wedi bod yn arbenig iawn, ac 

awgrymwyd gyrru llythyr o ddiolch i’r adran am ymateb mor lwyddianus i sicrhau fod pobl 

y plwyf yn gallu cyrraedd eu gwaith yn ddiogel yn ystod y cyfnod. Mae gwaith eto i wneud 

ar drefniadau y biniau halen, awgrymwyd creu rhestr erbyn diwedd y flwyddyn, a gadael i’r 

clerc ymweld a’r swyddog yn Cibyn ar gyfer trefniadau y flwyddyn nesaf. 

Daeth cais ar gyfer bin halen ychwanegol yn Penisarwaun ar y ffordd i fyny i cae chware. 

Mae cais i lenwi y biniau yn ystod mis Hydref yn hytrach na’r haf, fel bod posib efallai na 

fydd yn cael ei ddwyn. Cytuno gyda Ian Morgan yn lle mae’r biniau i gyd. 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

9. Cysgodfan Bws Rhiwlas 

Bellach mae yna drafodeuthau wedi datblygu yn Rhiwlas i geisio cael diffriblydd yno a’i 

osod yn yr hen ciosg ffôn. Wrth gwrs mae cynllun o’r fath i’w groesawu. 

Yn wreiddiol, roeddwn wedi meddwl cael tynnu y ciosg a gosod y cysgodfan bws yno. 

Mae’r cysgodfan bws wedi ei archebu. Y clerc i gysylltu i drefnu lle yn union i osod y 

cysgodfan rwan.  

 

 10.O Gwmpas y Bwrdd 

Bu i’r Cadeirydd Longyfarch Richard Ll. Jones ar ei lwyddiant yn cipio Cadair Eisteddfod 

Chwilog. 

Deiniolen – Mae cynllun ar waith i fynd o gwmpoas i godi ysbwriel ,a tacluso y pentref. 

Mwy o fanylion a dyddiad i ddilyn. Croeso i rywyn sydd yn dymuno helpu i gysylltu a 

Emma neu Elfed. 

Dinorwig – Mae cyfrifon cyfri cyflymdra am gael eu gosod yn Maes Eilian, i weld os oes 

posib cael rampiau arafu. 

Penisarwaun – Cais ar lôn  Cae Hywel am ddrych ochor arall i’r lôn Mae gwrych yn uchel ac 

ddim yn gweld . Posib ei osod wrth ymyl y safle bws. 

Mae carafan wedi ei gadael ar y ffordd i goedwig ger Capel Glasgoed sydd angen ei symyd. 

Mwd ger y cysgodfan bws. Tybed oes posib cael slabs meu cerrig man neu rhywbeth i wella y 

safle rhag i rhywyn lithro. 

Brynrefail – Angen llnau y graffiti oddiar paneli ar y cysgodfan bws. 

Cais i symyd y bin baw cŵn o fynedfa Y Caban, a’i leoli ar bolyn ychydig pellach draw.  

Rhiwlas – Dŵr yn dal i godi ar yr allt yn Rhiwlas. Mae’r mater angen ei sortio gan ei fod yn 

mynd ymlaen yn rhy hir, ac nid yw hyn yn dderbynniol. Clerc i yrru llythyr eto i Cyngor 

Gwynedd. 

Tyllau a stad yr allt yn dilyn i fyny trwy bentref Rhiwlas yn annerbyniol. Rhaid cael sicrwydd 

fod rhywbeth yn mynd i gael ei wneud i wella. 

 

Recordio i’r deillion – Os oes rhywyn yn ymwybodol o rhywyn fuasai yn elw o dderbyn 

newyddion Eco’r Wyddfa a ballu ar dâp, yn cael ei ddarlledu, cysylltwch a Cymdeithas y 

Deillion Ym Mangor. Mae’r gwasanaeth yn rhad ac am ddim, ac yn cyrraedd y cartref drwy’r 

post. 

Llanddeiniolen – Rhwng Ty Mawr a Tea Rooms mae pant ar y briffordd lle mae dŵr yn 

sefyll ac yn beryg iawn i yrrwyr.  

                                                                                                                                                


