
                                                       

 

COFNODION CYFARFOD  CYNGOR CYMUNED RHOSYR A 

GYNHALWYD YN CANOLFAN  CYMUNED DWYRAN AM 7.00 

O'R GLOCH NOS LUN  MAWRTH 27ed  2017 

 

 
 

AELODAU'N BRESENNOL 

Cadeirydd : Cynghorydd Tim Owen  
Cynghorydd:. Mr Gwilym Roberts, Mr Thomas Hughes   Mr Peter Rogers., Mr David Roberts, Mrs Glenys 

Owen. Mrs Jane Sykes, Mrs Angharad Jones 

 

1.YMDDIHEURIADAU  : Cynghorwyr   Mrs Helen Granton Ms Ann Griffiths. Miss Enid Mummery, Mrs 

Helen Thomas, Jane Roberts O.M.Thomas.            
       

2 : DATGAN DIDDORDEB : Datgan  diddordeb gan Cynghorwr Peter Rogers. 
 

3: COFNODION  Y MIS BLAENOROL: Penderfyniad: Gadarnhau gan y Cynghorydd  David Roberts ac 

eiliwyd gan y Cynghorydd Thomas Hughes Derbyniwyd  rhain ac arwyddwyd fel rhai cywir y cofnodion o'r 

cyfarfod a gynhaliwyd ar 27ed Mawrth  2017. 
 

 

4: MATERION YN CODI O'R COFNODION  BLAENOROL : 

 

4.1: Tir Tlodion: Dal ddim ymateb gan Adnoddau Naturiol Cymru ynghylch y brydles ni chafwyd 

unrhyw ymateb i'r negeseuon e-bost a galwadau. Esboniodd y Cadeirydd Timothy Owen y rheswm 

y tu ôl i'r ymateb araf bod ôl-groniad o waith oherwydd prinder gweithwyr yn y swyddfa. 

 

4.2: Cŵn Baeddu yn Dwyran: Codwyd pryderon am y broblem gyda chŵn yn baeddu ar hyd 

palmentydd yn Nwyran ac o gwmpas, cafwyd  e-bost oddi wrth y Cyngor   yn esponio bod yn ceisio 

brwydro yn erbyn y broblem ac y byddai cwmni preifat o bosibl yn cael ei ddefnyddio i geisio 

ymladd y broblem ac erlyn y troseddwyr .. 

 

4.3: Maes Parcio Penlon: Cadarnhawyd bod CNC yw perchnogion swyddogol y maes parcio a 

chytunwyd i'w gwahodd i gyfarfod i drafod hyn ac eitemau eraill. 

  

 
5: MYNWENTYDD, TORRI GLASWELLT A LLWYBRAU  : 

Cytunwyd y gallai Mr Alun Thomas logi cloddiwr bach i ddelio gyda toriadau gwair a gwrych yn 

Milgwyn cytunwyd hefyd i ofyn iddo torri  y gwrychyn sydd ar hyd y wal o amgylch y fynwent. 

Cytunwyd hefyd i ofyn iddo  adnewyddu y grisiau i fyny i'r fynwent. Adroddwyd hefyd gan y clerc 

fod yna un llain yn Mynwent Milgwyn  yn y ardal claddu llwch pan fydd hyn yn cael ei ddefnyddio 

i fyny, cytunwyd y cyngor cymuned bod yn parhau ir ardal newydd sydd ar gyfer claddu llwch yn  y 

sgwâr ger y fynedfa. 

 

 

 

 

 



 
6: CEISIADAU CYNLLUNIO. 

 

45LPA1027 / A / CC / LB Quirt DWYRAN caniatâd adeilad rhestredig ar gyfer dymchwel 

estyniad anawdurdodedig presennol Dim Gwrthwynebiad 

 

45C476 LLAIN BWTHAN DWYRAN Cais amlinellol i godi 9 annedd ynghyd â manylion llawn 

am mynedfa i gerbydau a graddfa ar dir ger Llain Bwthan Dwyran : Gwrthwynebu oherwydd 

 

Mae gorddatblygu yn Nwyran ar hyn o bryd ac mae pryder ynghylch mynediad i'r safle a'r cynnydd 

mewn traffig i'r ardal. Mae isadeiledd a chyfleusterau gwael yn yr ardal ac mae'r ysgol leol i fod i 

gau yn 2018. Mae'r ardal yn mewn ardal llain las. Mae'r Cyngor Cymuned wedi derbyn llythyrau o 

wrthwynebiad i'r safle hwn sydd ynghlwm a'r presenoldeb pentrefwyr yn gwrthwynebu'r cais 

cynllunio hwn i'n cyfarfod oedd y cryfaf yr ydym wedi ei weld ers blynyddoedd 

 

Ddatganiad o ddiddordeb datgan gan y Cynghorydd Peter Rogers a adawodd y cyfarfod am 

7.40 or gloch  
 

45C479 BODRIDA BRYNSIENCYN Cais i benderfynu caniatâd ymlaen llaw ar gyfer codi sied 

amaethyddol ynghyd ag adeiladu trac greu ar dir ar yr uchod. Dim Gwrthwynebiad 

 

Dychwelodd y Cynghorydd Rogers i'r cyfarfod am 7.45 or gloch  

 

45C41B 1 PANT YR YNYS DWYRAN Cais llawn i addasu ac ymestyn Dim gwrthwynebiad 

 

45C480 MORANEDD NIWBWRCH Cais amlinellol ar gyfer codi annedd gyda'r holl faterion a 

gadwyd ar y cefn tir i Moranedd Dim gwrthwynebiad 

 

45C467B / DA PEN PARC PENLON NIWBWRCH Cais am faterion a gadwyd ar gyfer codi 

adeiladu annedd, creu mynedfa i gerbydau a gosod gwaith trin Dim gwrthwynebiad 

 

45C100B PEN Y BONT PENLON NIWBWRCH Cais llawn ar gyfer newidiadau ac estyniad sy'n 

cynnwys codi uchder y to Dim gwrthwynebiad 

 

45C481 2 GWEL FENAI NIWBWRCH Cais llawn i addasiadau ac estyniadau  

Dim gwrthwynebiad 
 
 

7: BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO CYNGOR SIR : Dim Pendefyniadau i mewn hyd yn hyn 
 

  
8 : ADRODDIADAU CYNGHORWYR  : Dim iw adrodd 
 

 

9 :  ADRODDIADAU CYNGOR SIR  : Dim iw adrodd 
 

10:   GOHEBIAETH : Mawrth 2017 : Gweler y daflen atodedig 
 

11 :  MATERION ARIANOL GWEINYDDOL A RHEOLI RISG 

 

          11.1 : Adroddiad Ariannol Misol : Cyflwynwyd ac arwyddwyd fel rhai cywir gan y cadeirydd. 

  11.2 Asesiadau Risg  : Dim newidiadau ar hyn o bryd : 



12: TALIADAU  :  Penderfynwyd talu'r canlynol 

                 

Hywel Hughes Cyfiethu                                                                                70.00 

Cyflog x 3 M.Owen                                                                                  1,119.36 

Treuliau  M.Owen                                                                                         82.41 

Rhent ar gyfer storio Peiriannau 12 mis                                                120.00 
Rowena Hire Rhannau                                                                                 101.25 

Aelodaeth Un Llais                                                                                      324.00              

                                                                                                          --------------------- 
                                                                                                                £ 1,817.02    

 

                     

13 :  UNRHIW FATER ARALL : 

 

 
13.1. Llythyr o  Ddiolch am y rhodd blynyddol oddi wrth Ffermwyr Ifanc Dwyran. 

  

13.2: Codwyd pryderon am y gwrych ar y ffordd ger Rosadd yn Niwbwrch a gordyfiant  grwchoedd ar y 

llwybr troed rhwng 1 a 27 Ucheldre Niwbwrch : Penderfynwyd ysgrifennu at briffyrdd i ofyn iddynt torri y 

cloddiau hyn yn ol. 

 

13.3: Adroddwyd  y Cynghorydd David Roberts  bod y wal ar y llwybr troed yn stad   Pen y Bryn  yn 

Dwyran yn anniogel gyda cherrig yn disgyn ar y palmant: Penderfynwyd ysgrifennu at Cynefin  a gofyn 

iddynt roi sylw i'r broblem cyn gynted â phosib. 

 

13.4: Mae'r problemau traffig ar y ffordd i lawr i'r cerrig camu yn Niwbwrch yn dal profi i fod yn broblemus 

a gofynnodd y Cynghorydd Glenys Owen ein bod yn ysgrifennu at  adran Priffyrdd y Cyngor  i ofyn am 

conau traffig i geisio helpu gydar problemau sy'n waeth ar benwythnosau. Penerfynwyd i ysgrifennu at 

Briffyrdd i ofyn am conau. 

 

13.5: Cynghorwyr wedi  eu hatgoffa bod yr holl ffurflenni  i etholiad 4 Mai, 2017 yn cael eu rhoi i mewn ir 

clerc erbyn 2il  Ebrill 2017. 

  

 

        Dyddiad y Cyfarfod Nesaf :  Am  7.00 or gloch Ebrill 

            24ed  2017  yn Neuadd Prichard Jones Niwbwrch. 


