
                                                       

 

COFNODION CYFARFOD  CYNGOR CYMUNED RHOSYR A 

GYNHALWYD YN CANOLFAN PRICHARD JONES NIWBWRCH 

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., Mrs Jane Roberts, , Mr David 

Roberts and Mrs Glenys Owen. Mrs Jane Sykes   

 

 

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

Helen Thomas. Mr Nick Rimmer. Mrs Angharad Jones 
            

       

2 : DATGAN DIDDORDEB : Datgan dim  diddordeb  
 

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

ac eiliwyd gan y Cynghorydd Glenys Owen Derbyniwyd  rhain ac arwyddwyd fel rhai cywir y cofnodion o'r 

cyfarfod a gynhaliwyd ar 27ed Chwefror 2017. 
 

 

4: MATERION YN CODI O'R COFNODION  BLAENOROL : 

 

4.1: Tir Tlodion: Dal i ddisgwyl ymateb gan Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch y brydles ni 

chafwyd unrhyw ymateb i'r negeseuon e-bost a galwadau. Mae'r eitem hon yn cario drosodd i'r 

cyfarfod nesaf. 

 

4.2: Elifiant yn Tacla Taid: Derbynwyd map oddi wrth y cyngor oedd wedi'i farcio yn briodol ac 

fe'i dychwelwyd yn ol ir cyngor a bydd gwasanaethau Enviromental yn cysylltu â'r perchennog. 

 

4.3: Baw cŵn yn Dwyran: Codwyd pryderon am y broblem gyda chŵn yn maeddu ar hyd 

palmentydd yn ac o gwmpas Dwyran, derbyniwyd llythyr gan y cyngor  yn dweud eu bod wedi rhoi 

gwybod ac bydd y warden cŵn yn ymweld â'r meysydd a drafodwyd. 

 

4.4: Canllawiau Eglwys Bach: Mynegwyd pryder ynglŷn bod dim canllawiau ar y ramp yn y 

Eglwys Bach yn Niwbwrch Penderfynwyd ysgrifennu at yr eglwys i holi a fyddent yn barod i'w 

gosod gan eu bod yn berchen ar yr adeilad Dim ymateb hyd yn hyn. 

 

4.5 Problemau Parcio yn Niwbwrch: Hysbysodd y Cynghorydd  Mr Peter Rogers y Cyngor bod y 

traffig yn dal i fod yn broblem yn Niwbwrch Trafodwyd  a Cytunwyd i wahodd cynrychiolydd o'r 

Adran priffyrdd  Gyngor Sir Ynys Môn i gyfarfod i drafod y problemau. Derbyniwyd llythyr oddi 

wrth Adran priffyrdd Gyngor Sir Ynys Môn   yn gwrthod y gwahoddiad i ddod i gyfarfod.  

 

5: MYNWENTYDD, TORRI GLASWELLT A LLWYBRAU  : Dim iw drafod 

 

 



 

 
6: CEISIADAU CYNLLUNIO. 

 

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

estyniad anawdurdodedig presennol Dim Gwrthwynebiad 

 

45C133B BRYN Y FELIN NIWBWRCH Cais llawn ar gyfer tri annedd ynghyd â chreu mynedfa 

i gerbydau adeiladu. Dim Gwrthwynebiad 

 

45C478 TROS YR AFON PENLON NIWBWRCH Cais llawn ar gyfer addasiadau ac estyniadau 

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 

 
 

7: BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO CYNGOR SIR : 

 

45C387A 1 Glasfor Dwyran Newidiadau ac estyniad 

CANIATAWYD 
 

45C468 BODRIDA BACH BRYNSIENCYN Addasu adeilad allanol yn blanhigyn annedd a 

mynedfa i gerbydau a thriniaeth gyda strwythur lliniaru ecoleg. CANIATAWYD 

 

45C475 LLYN PARC MAWR NIWBWRCH Codi pont wiwer. CANIATAWYD 

 

45C332C TY FI PENLON NIWBWRCH Adeiladu garej preifat 

CANIATAWYD 
 

45C474A GER Y DON PEN LÔN NIWBWRCH Adeiladu annedd ar dir GWRTHOD 

 

45C260B MADRYN HOUSE NIWBWRCH Newid defnydd adeilad presennol o A1 (Adwerthu) i 

ddefnydd cymysg A1 ac A3 (Manwerthu a bwyd a diod) CANIATAWYD 

 

  
8 : ADRODDIADAU CYNGHORWYR  :  
 

8.1. Mynychodd y Cynghorydd Jane Sykes y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais ac adrodd yn 

ôl ynghylch y Contractau Clercod a'r peilonau o dan y ddaear. 
 

 

9 :  ADRODDIADAU CYNGOR SIR  : 
 

9.1 Hysbysodd y Cynghorydd Mr Peter Rogers y Cyngor  Cymuned ynglŷn â'r toriadau i'r gyllideb 

addysg a'r effeithiau ei fod yn cael ynghylch cynyddu diswyddiadau.  



 

9.2. Adroddodd y Cynghorydd Rogers bryderon ynghylch a  mwd ar y gilfan ger Ceinwen Terrace 

Llangaffo a trafodwyd y possibilrwydd o tarmacio, phenderfynwyd ysgrifennu at yr adran briffyrdd 

i holi am hyn yn digwydd. 
 

10:   GOHEBIAETH : Chwefror 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  Cyfieithydd                                                      87.50 

             Fioedd Archwilio  Allanol                                                       225.60 

                                                                                                          --------------------- 
                                                                                                         £   313.10 

 

                     

13 :  UNRHIW FATER ARALL : 

 

13.1. Derbyniwyd llythyr o ymddiswyddiad oddi wrth y Cynghorydd Nick Rimmer a dderbyniwyd 

gan y Cyngor Cymuned a phenderfynwyd ysgrifennu i Mr Rimmer  i ddiolch am ei waith dros y 

misoedd diwethaf, 

 

13.2: Aelodaeth Un Llais: Cytunwyd i ymuno Un Llais eto am 12 mis a chytunwyd y cynhorydd 

Jane Sykes i gael ei fenodi fel cynrychiolydd. 

 

13.3: Mae gorchymyn traffig arfaethedig oddi wrth y Cyngor ynghylch a cyfyngiadau parcio yn y 

dyfodol yn Niwbwrch cafodd ei drafod a'i roedd yr holl gynghorwyr yn cytuno â'r cynnig. 

 

13.4: Codwyd pryderon ynghylch maint y maes parcio yn Penlon a chytunwyd i ysgrifennu at y 

cyngor i weld a allai y maes parcio yn cael ei gynyddu. 

 

13.5: Mwd ar y ffordd gan Gelliniog Ddu: Mynegwyd pryderon am y mwd ar y ffordd, a 

chytunwyd i ysgrifennu at y  Briffyrdd i godi'r pwynt hwn. 

 

13.5: Cŵn yn baeddu yn Nwyran yn unwaith eto yn fater ac adroddwyd bod tri digwyddiad wedi 

cael eu gweld y noson honno, penderfynwyd ysgrifennu at Adran Iechyd y cyngor eto i godi 

digwyddiadau a adroddwyd. 

 

13.6 Adroddwyd  nid oedd Y Cynghorydd Enid Mummery  yn dda a chytunwyd i anfon cerdyn a 

blodau. 

 

13.7: Y Cynghorydd Tim Owen wedi  penodwyd i'r pwyllgor Aberffraw Mewn Blodau . 

 

            

 

  Dyddiad y Cyfarfod Nesaf :  Am  7.00 or gloch Mawrth 



 27ed  2017  yn CanolfanYsgol Dwyran. 


