
Cofnodion Cyfarfod y 3ydd Hydref 2017 
 

Yn bresennol :- Y Cadeirydd Idris Thomas a’r Cynghorwyr, Phyllis Ellis, Aled Green, Elfed 
Wyn Williams, Richard Ll Jones, Jane Pierce, Rhian Evans-Hill, Gwawr Wyn Roberts, Gareth 
Wyn Griffiths, Emma Chappell, Sion Jones,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
Croesawyd y Cynghorydd Elwyn Jones -  Gwnaed cais gan Aled Green i’r Cynghorydd Sir 
Elwyn Jones gael Cofnodion ac Agenda. Nid oedd y clerc yn gyrru iddo gan nad yw gyda 
sedd fel cynghorydd cymuned, ac ymddiheuriad am hyn. Gofynwyd i’r clerc sicrhau fod 
cofnodion ac agenda yn cael ei yrru iddo o hyn ymlaen. 
  
Gweddi: Offrymwyd gair o weddi gan Richard Ll. Jones 
 
1.Ymddiheuriadau. R. Hefin Williams, Martin Davies. 
Cyfetholwyd Emma Chappell fel cynghorydd cymunedol yn Neiniolen a Martin Davies yn 
gynghorydd Cymunedol ym Mrynrefail. 
 
2.Datgan buddiant – Derbyniwyd Ffurflen gan: Phyllis Ellis, Gwawr Wyn Roberts, Rhian 
Evans-Hill, Richard Ll. Jones, Sion Jones, Jane Pierce, Gareth Wyn Griffiths a’r cadeirydd Idris 
Thomas i gyd yn datgan buddiant o wahanol fudiadau ar Eitem 11 o’r agenda: Ceisiadau 
Ariannol i Fudiadau 
 
3. Cofnodion Cyfarfod 5ed Fedi  2017 
Derbyniwyd y Cofnodion yn gywir. 
 
4. Materion o'r cofnodion 
Gwasanaeth Llyfrgell Deiniolen – Derbyniwyd  tafleni gyda gwybodaeth amser y 
gwasanaeth ayyb. Y clerc i’w rhannu o amgylch y pentref a’r ysgol. 
Croesfan King Arthur -  Derbyniwyd ebyst yn cadarnhau fod y Gwaith wedi ei gynnwys 
mewn pecyn i gontractwyr, ond nid oes dyddiad wedi ei benodi ar ei gyfer.  
   
5. Gohebiaeth a materion eraill 
Llywodreuthwyr Cymunedol -  Derbyniwyd llythyr  a ffurflenni yn dilyn yr etholiadau i 
benodi cynrychiolydd o’r cyngor cymuned ar Gyrff Llywodreuthol yr Ysgolion Cynradd a 
hynny am y 4 blynedd nesaf. Enwebwyd:  
Ysgol Gynradd Bethel – Richard Ll. Jones 
Ysgol Gymuned Penisarwaun – Phyllis Ellis 
Ysgol Gynradd Rhiwlas – Rhian Evans-Hill 
Ysgol Gwaun Gynfi –  
 
6. Cynllunio 
Ceisiadau a dderbyniwyd yn ystod y mis: 
Tir Gyferbyn a Stad Rhoslan, Bethel – Codi 7 Ty a Mynedfa Newydd.  
Tros y Waen, Lon Castell – Tystysgrif Cyfreithloni ar gyfer gosod 45 Carafan Teithiol a 1 
carafan statig. 
Gorswen Brynrefail – Cais amlinellol I godi 8 Ty.  
Cefn Gwyn, Bethel – Adeiladu anedd ar gyfer gweithiwr amaethyddol. 
1 Bro Rhiwen, Rhiwlas – Codi estyniad llawr cyntaf yn y cefn.  
 



7. Adroddiad Angen am Dai 
Yn dilyn cael amser i ddarllen y ddogfen a gyflwynwyd gan Grŵp Cynefin, y cam nesaf fydd 
cynnal diwrnod agored yn yr ardal. Penderfynwyd gofyn i’r sefydliad gynnal sesiwn yn Y 
Caban ym Mrynrefail. 
 
8. Cyfrifon 
Cyflwynodd y clerc tanlenni ar dderbyniadau a gwariant y cyngor hyd yn hyn. Cyflwynwyd 
ffurflen monitor y gyllideb yn erbyn y gwariant, er mwyn cydymffurfio a rheolau ariannol 
llywodreuthol. Cafwyd cyfle i drafod, ond nid oedd unrhyw gwestiwn yn codi ar y sefyllfa.  
 Gwnaed sylw fod materion a gofynion y gwaith yma yn dwyshau  a cynyddu bob 
blwyddyn  o safbwynt y gofynion a diolchwyd i’r clerc am y gwaith trylwyr sydd yn cael ei 
wneud i sicrhau ein bod yn cydymffurfio a rheolau a deddf archwiliadau Llywodraeth Leol.  
Derbyniwyd y fantolen yn gywir: 
 
9. Cysgodfannau Bws 
Yn dilyn cais gan y cynghorwyr Hefin Williams a Rhian Evans Hill y llynedd ac eto eleni am 
gysgodfan bws yn Rhiwlas, gofynwyd i’r clerc holi am brisiau. Gwnaethpwyd hynny, ac mae 
yna amcangyfrif wedi dod I law am gysgodfan ail law gyda pris gosod yn ychwanegol. Mae 
Cysgodfan newydd sbon yn costio yn agos i £4000 a gosod. Penderfynwyd gosod os posib  
cysgodfan ail law a’r lle mwyaf addas i’w gosod.  
 
10.Cofrestr Asedau: 
Lluniwyd Cofrestr Asedau i gydymffurfio a sylwadau a gofynion yr Archwiliad Allanol 
 
11.Cofrestr Buddiannau Aelodau: 
Mae rhan fwyaf erbyn hyn wedi datgan rhestr Buddiant  a diddordebau i’r clerc. Y clerc i 
lunio cofrestr a’i gyrru i’r wefan er mwyn cadw i reolau deddf Llywodraeth Leol 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
12. O Gwmpas y Bwrdd 
Rhiwlas – Ysgoldy. Mae dŵr yn llifo i lawr y lôn yn dilyn Gwaith gan gwmni yn yr ardal yn 
ddiweddar.  
Penisarwaun – LLwybr 93 o Penisarwaun i Waen a Cerrig Gwynion, wedi cau gyda dŵr ac 
mae angen llnau ffosydd  
Falcon Force – Rydym yn hynod o falch yn llwyddiant y Tȋm draw yn Malaysia.  
Llinellau Dwbwl – Pwy sy’n gyfrifol am geir sydd yn parcio  yn anghyfreithlon ar linellau 
dwbwl. LLythyr i’r adran yn Gaernarfon. 
Deiniolen – Cais i sicrhau fod gwteri yn cael eu llnau yn rheolaidd yn ystod y gaeaf i arbed 
llifogydd. 
Atgof ar Gan – Cyfeiriwyd at sesiynnau fydd yn cael eu cynnal i oedolion hŷn am ddim dan 
y teitl Atgof ar Gan yn Nhy Elidir. Mwy o wybodaeth gan eich cynghorydd lleol. 
Bethel – Gordyfiant ar gorneli lonydd yn benodol, Tre Gôf a Hen Eglwys Bethel.  
 
Ceisiadau Ariannol: 
Eleni daeth 22 o geisiadau i law. Fel gwyddai llawer mae gofynion ariannol ar Cynghorau 
Cymuned yn cynyddu yn flynyddol, ac yn fwy eleni oherwydd toriadau o fewn y cyngor sir. 
Fodd bynnag, mae’r cyngor yn teimlo dyletswydd a phwysigrwydd o gyfranu trwy rodd 
ariannol yn flynyddol. Daeth ambell i gais i law oedd wedi derbyn arian gan y cyngor 
llynedd, ond nid oedd yn ymddangos fel derbyniad ar fantolen ariannol. Ambell un arall 



heb fantolen gywir ac ddim yn dangos balansau a llawer un heb ei archwilio. Mae’r cyngor 
yn bwriadu rhoi llythyr at ei gilydd erbyn y flwyddyn nesaf o ganllawiau y disgwylir ei 
ddilyn ar fantolen ariannol unrhyw fudiad. 
Daeth 1 cais arbennig i law, lle bu cryn drafod yn ei gylch. ac yn dilyn y trafodaeth ar y 
ceisiadau, bu’r mudiadau yma yn llwyddianus: 
 
Eisteddfod Gadeiriol Deiniolen £300      Eisteddfod Undebol Penisarwaun £300 
 
Eisteddfod Bentref Bethel  £200    Pwyllgor Neuadd Penisarwaun  £300 
 
Neuadd Bentref Rhiwlas  £300      Cymdeithas Lenyddol Bethel  £50 
 
Ysgol Feithrin, Deiniolen  £150    Clwb Snwcer Deiniolen   £100 
 
Clwb Pel droed, Bethel  £1000    Grŵp Tenis Bwrdd Rhiwlas  £100 
 
Bysedd Bach Prysur   £150      Clwb Rhiwen    £150 
 
Clwb Pensiynwyr Penisarwaun      £150     Cyfraniad tuag at Hysbysfwrdd Rhiwlas £100 
 
Seindorf Arian Deiniolen  £400     LLais Ogwan    £100 
 
Eco’r Wyddfa    £400     Ffermwyr Ifanc    £150 
 
Clwb Bro Bethel   £150                                                                                                                                                                                                                                                                                           


