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Cyfethol Cynghorwyr 
Cynnigwyd a derbyniwyd Gwawr Wyn Roberts fel cynghorydd ar sedd wâg ym Clwt y Bont. 

 
Datgan buddiant.  Dim 
 
Cofnodion Cyfarfod 6ed Fehefin 2017 
Derbyniwyd y Cofnodion yn gywir. 
 
 Materion o'r cofnodion 
Golau Tan Y Gaer – Yn dilyn derbyn amcanbris ar lamp yn unig i roi ar y polyn trydan sydd 
ger y garej yn Tan y Gaer, a fydd yn goleuo y gyffordd yno, penderfynwyd archebu y lamp 
fel ei bod yn cael ei gosod cyn tymor yr Hydref. 
Goryrru ac arwyddion 20mya Rhiwlas -Ymhellach i’r broblem yma, derbyniwyd llythyr 
gan bennaeth yr ysgol gynradd yn Rhiwlas, yn datgan eu balchder fod arwyddion 20mya 
am gael eu gosod o flaen yr ysgol, ond yn bryderus nad oedd hyn am ddigwydd o flaen y 
parc chwarae, ac yn credu yn gryf bod rhaid gwneud rhywbeth i ddiogelu y plant ar eu 
ffordd i’r parc. Hefyd, cyfeiriodd fod angen arwydd bychan “Ysgol Rhiwlas” yn lon bach 
awyr, gan nad yw pobl sy’n pasio yn gwybod fod ysgol yn y pentref.  
Ymhellach i hyn, mae’n amhosib gweld yr arwyddion o 30 mya., oherwydd gordyfiant ar y 
lon ger y parc chwarae. Y clerc i yrru cais i Cyngor Gwynedd. 
Cynllunio Gorswen – Wedi holi amryw o bobl yn yr ardal, penderfynwyd er bod yna bobl 
ifanc angen tai ym Mrynrefail, mae’n edrych yn debyg nad yw’r tir yma yn addas gan fod 
yna Dial y Dail yn tyfu yno, ac yn debygol o lifogydd, ac o bosib buasai Dial y Dail yn  cario 
i lygru yr afon, ond mae hyn yn fater sydd angen ei ddiogelu gan y gwasanaeth 
amgylcheddol. 
Tir ger Tai Fictoria – Daeth newyddion fod y cyngor wedi cytuno i ymestyn yr amser i 
adeiladu yno i 3 blynedd arall, ac er fod yna wrthwynebiad o’r cyngor, dadl y Cyngor Sir yw 
nad oes posib gwrthod gan fod y cais wedi cael ei ganiatau o’r blaen. 
  
Gohebiaeth a materion eraill 
Seindorf Ieuenctid Deiniolen – Derbyniwyd llythyr yn diolch am rodd ariannol tuag at logi 
bws i’r gystadleuaeth yn Drenewydd. Newyddion braf iawn eto fod llwyddiant mawr wedi 
dod i’r band a Llongyfarchiadau Mawr iddynt, nid yn unig am ddod yn fuddugol yn eu 
cystadleuaeth am y bedwaredd flwyddyn yn olynnol, ond hefyd am ddod yn 6ed drwy’r 
cystadleuthau i gyd allan o 11eg band. Tipyn o gamp!  
Arolwg Anghenion Tai – Mae’r adroddiad sy’n dilyn o’r arolwg yn barod bellach, a bydd 
Arfon Hughes (uwch Hwylusydd Tai Gwledig) a Dylan Owen yn dod i roi cyflwyniad i’r 
cyngor ar y 5ed o Fedi. 
Mynwent Macpelah – Derbyniwyd llythyr o Gyngor Gwynedd yn erfyn ar i bobl yr aradal 
osgoi parcio yn giât y fynwent. Mae angen mynediad gan weithwyr darparu beddau, cynnal 
tiroedd, casglu ysbwriel, trefnwyr angladdau, seiri maen, ymwelwyr, ac wrth gwrs 
angladdau. Mae yn hanfodol fod y mynediad yn cael ei gadw yn glir bob amser. Erfynir yn 



garedig i’r ardalwyr peidio a parcio yno a cymeryd sylw o’r arwydd sydd yn hollol blaen ar y 
giât. 
FFordd rhwng Gors a Cyttir Brynrefail – Derbyniwyd llythyr gan drigolion yr ardal yn 
cŵyno am gyflwr y lon, a chais i ni geisio cael y Cyngor i wneud gwelliannau ar y ffordd. 
Mae gwair yn tyfu trwy’r tarmac a tyllau mawr sydd yn achosi niwed i geir. Y clerc i yrru cais 
i Gyngor Gwynedd. 
Falcon Force – Derbyniwyd cais i noddi y tȋm fydd yn cynrychioli Cymru o Ysgol Brynrefail. 
Er mai ym mis Hydref mae’r cyngor yn arfer rhannu rhoddion, mi fuasai hyn yn rhy hwyr.  
gan fod y criw yn teithio i Malaysia ym mis Medi. Rydym yn sicr fod hyn yn mynd i 
ychwanegu at eu profiadau felly penderfynwyd cyfrannu £200 iddynt, gyda’n 
LLongyfarchiadau hyd yma a Pob dymuniad da iddynt yn y gystadleuaeth. 
 
 
 Cynllunio 
Ceisiadau a dderbyniwyd yn ystod y mis: 
Rynys, Llanddeiniolen – Estyniad, newidiadau a chodi modurdy a porth car newydd. 
1 Carfan, Pentir – Creu Manage at ddefnydd personol 
Coedwig Penygraig Seion – Ail Wynebu a lledaenu ffyrdd a llefydd troi. 
Pen y Graig, Seion–Estyniad a newidiadau gan gynnwys codi’r to, gosod ffenestri dormer 
a feranda newydd. 
Parc Padarn – Gosod Cerfyn o gleddyf 6 medr o uchder ar Sylfaen concrid. 
Monfa Cottage Brynrefail – Cais am dystysgrif datblygiad cyfreithiol ar gyfer datblygiad 
bwriadedig sydd yn cydymffurfio a chaniatad cynllunio . 
Cynllun Adnau – Esboniodd y Cynghorwyr Sirol fod cyfarfod o’r cynllun datblygu wedi 
bod, ac yn anffodus nid oes dim newid i Fethel, ac mae’n bosib bydd y Tir dros ffordd i 
Rhoslan a Cremlyn yn cael ei glustnodi fel tir datblygu. Bydd y cynllun yn cael ei gyflwyno 
i’r cabinet ddiwedd y mis. 
 
                                                                                                                                                                   
O Gwmpas y Bwrdd 
Lon Racca – Dywedodd Elfed Williams fod y Cyngor yn ail wynebu darn bach o’r ffordd ger 
Maes y Dref a’r Gwaith i gychwyn ar Gorffennaf 31 
Rhiwlas – Gofynodd Hefin Williams oes posib rhoi cais i mewn am gymorth ariannol i gael 
hysbysfwrdd yn Rhiwlas. 
Gwair ar lon Castell wedi tyfu ar ddwy ochor, mae defnydd gyda cerddwyr a beics y ddwy 
ochor ac mae yn beryg pan fydd ceir yn dod heibio, ac yn amhosib i yrrwyr weld yr 
arwyddion i’r maes chwarae. 
Tân Grenfell – Yn dilyn y digwyddiad sobor yma yn ddiweddar, awgrymwyd y dylem 
gysylltu gyda’r pobol perthnasol i’w  atgoffa ei fod yn ddyletswydd arnom i wneud yn sicr 
fod y Tai Cymdeithasol, boed yn dai, fflatiau, cartrefi hen bobl ac ysgolion yn ddiogel ac yn 
cyrraedd y safon cywir, fel bod digwyddiad o’r fath ddim yn digwydd eto. Croesawyd y 
cynnig arbenig yma a gofynwyd i’r clerc gysylltu trwy lythyr at Cartrefi Gwynedd, Welsh 
Housing Standards a Chyngor Gwynedd. 
Phyllis Ellis – Gwair tyfiant o Tan y Gaer i Ynys Iago angen ei dorri. Lon gul ac yn beryg.                     
        



                                                                                                                                                                   


