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COFNODION CYFARFOD  CYNGOR CYMUNED RHOSYR A 

GYNHALWYD YN CANOLFAN PENTRE LLANGAFFO AM 7.00 

O'R GLOCH NOS LUN  GORFFENAF 31ed 2017 

 

 
 

AELODAU'N BRESENNOL 

Cadeirydd : Cynghorydd O.M.Thomas 
Cynghorydd: Mr Gwilym Roberts, Mr Thomas Hughes, Mr David Roberts a Mrs Glenys Owen. Mrs Jane 

Roberts, Tim Owen , Mr Dennis Owen, Peter Rogers, Brian Owen a Mrs Jane Sykes ac  Mrs Angharad Jones 

 

1.YMDDIHEURIADAU  : Cynghorydd Lowri Owen 
            

       

2 : DATGAN DIDDORDEB : Datgan dim diddordeb  
 

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

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

cyfarfod a gynhaliwyd ar 26ed o Fehefin  2017. 
 

 

4: MATERION YN CODI O'R COFNODION  BLAENOROL : 
 

4.1: Gwersylla yn Llanddwyn: Gwersylla anghyfreithlon bydd yr heddlu yn ymweld â'r traeth yn 

rheolaidd i ddileu gwersyllwyr. 

4.2: Canllaw Eglwys Bach: Mae'r canllaw wedi'u gosod yng Nghanolfan Gymunedol Egwlys Bach 

yn Niwbwrch. 

4.3: Sbwriel yn y Maes Parcio Niwbwrch: Cadarnhaodd y cyngor fod y sbwriel yn y maes parcio 

hwn wedi'i glirio 

4.4: Gwrychoedd: Mae gwrychoedd wedi'u torri'n ôl yn y rhan fwyaf o'r ardaloedd a adroddwyd y 

mis diwethaf. 

4.5: Carreg copa ar  bont rheilffordd Llangaffo: Adroddwyd am y garreg rhydd i British Rail. 

 
5: MYNWENTYDD, TORRI GLASWELLT A LLWYBRAU 

Anfoneb oddi wrth Mr Alun Thomas am £ 1,048.30 ar gyfer torri gwair a £55.00 am dorri cloddiau 

£35.00 ar  gyfer rhannau 

Penderfynwyd talu'r holl o'r uchod. 

Derbyniwyd  llythyr gan Mr a Mrs C.Hogan yn cadarnhau bod marcwyr bedd wedi cael eu lleoli ar gyfer eu 

lleiniau a brynwyd yn Mynwent Milgwyn. 

6: CEISIADAU CYNLLUNIO 

45C483 MELIN BACH DWYRAN : Cais llawn i droi adeilad allanol yn annedd. Dim Gwrthwynebiad 
 

45C34E 1 & 3 TAL PONCAU DWYRAN :  

Cais llawn i codi dau garej dwbl. Dim Gwrthwynebiad 
 

 



                                                                               12 

 

45C484 9 TREASERTH EST LLANGAFFO :  Cais cynllunio llawn i addasu garej yn rhan annedd gyda 

addasu ac ymestyn. Dim Gwrthwynebiad 
 

45C138J MERMAID COTTAGE BRYNSIENCYN :; Cais llawn ar gyfer codi annedd sy'n cynnwys 

Balconi  Dim Gwrthwynebiad 
 

7: BENDERFYNIADAU CYNLLUNIO CYNGOR SIR : Dwim wedi ei derbyn mis yma 
 

8 : ADRODDIADAU CYNGHORWYR  : Dim iw adrodd 
 

9 : ADRODDIADAU CYNGOR SIR  :  
Mynychodd y Cynghorydd Peter Rogers a'r Cynghorydd Brian Owen gyfarfod ag adran Priffyrdd 

Cyngor Sir Ynys Môn i drafod y problemau parhaus gyda pharcio a thraffig yn Niwbwrch a 

chytunwyd i'r holl waharddiadau traffig a'r llinellau melyn ac am well sinwydd ar y lôn i lawr i'r 

cerrig camu. Cynghorydd Dennis Owen codi  y problemau parcio y tu allan i'r siop yn Llangaffo a 

dynodd y  Cynghorydd Owen sylw at y problemau gyda'r drychau ar y gyffordd ger y siop. 

Cadarnhaodd  yr adran Priffyrdd y bydd y cyfyngiad cyflymder yn Dwyran yn cael ei leihau i 40 

m.y.a.. Cytunodd y Cynghorydd Brian Owen i holi gydag adran gwastraff y cyngor os oes angen 

biniau newydd yn lle rhai wedi i difrodi  os  rhaid i drigolion dalu amdanynt 

 
10:   GOHEBIAETH : Goffennaf   2017 : Gweler y daflen atodedig 
 

11 :  MATERION ARIANOL GWEINYDDOL A RHEOLI RISG 

 

11.1 : Cyfriflenni banc 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 

Alun Thomas Torri Gwair                                                                    1,048.30 

Alun Thomas Torri cloddiau                                                                     55.00                                                                                                            

Ddraig GochTanwydd                                                                               50.39  

Neuadd Pentre Llangaffo lliogi ystafell                                                    20.00 

Rowena Rhannau                                                                                      31.75 

Rhannau Peiriant strimio                                                                          35.00  

Rhannau peiriant                                                                                       85.82                                                                                                      

                                                                                                         --------------------- 
                                                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                               £1,326.26 
 
   

                                                                     

Mae Mr J.D.Roberts yn cynnal archwiliad mewnol ar gyfrifon y Cyngor  Cymuned. Mae'r holl waith 

papur wedi  cael ei roi i mewn ar y 5ed o Fai 2017 fel Gofynwyd. Nid oedd y cyfrifon yn ôl erbyn  y 

31ed o Offernaff 2017 ar gyfer yr cyfarfod mis yma. 
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13 :  UNRHIW FATER ARALL : 

 

13.1: Dywedodd y Cynghorydd Jane Roberts nad yw'r arwydd cyflymder adweithiol yn Llangaffo yn 

gweithio ac yn anniogel. Penderfynwyd ysgrifennu at yr  adran Priffyrdd. 

13.2: Mynegodd y Cynghorydd Dennis Owen bryderon ynglŷn â pharcio y tu allan i'r siop yn 

Llangaffo ac nid yw'r drychau ar y gyffordd yn gweithio'n iawn ac adroddwyd am  y broblem gyda 

baw cŵn yn Llangaffo Penderfynwyd ysgrifennu at Gyngor Ynys Môn i adrodd am y gwahanol 

broblemau. 

13.3: Roedd pryderon ynglŷn â'r arwyddion ger y bont rheilfordd yn Llangaffo ac efallai na fyddai 

ymwelwyr yn gwybod  am y ffordd a argrymwyd efallai y byddai chevrons ar y ffordd yn ddefnyddiol. 

Penderfynwyd ysgrifennu at y Cyngor i holi am y posibilrwydd o gael y chevrons hyn. 

13.4: Dywedodd y Cynghorydd D. Roberts bod gan berchennog Tŷ'r Ferry ym Mrynsiencyn 

arwydd dim parcio ac ffordd ar gau , gofynnwyd iddo gael gwared arno. Hefyd, dywedodd y 

cynghorydd David Roberts fod polyn ffôn wedi ei ddifrodi ar y ffordd i lawr i'r Mermaid a bod 

angen torri'r gwrych ar y gyffordd yn Dwyran. Roedd problem hefyd gyda phlant yn chwarae gyda'r 

biniau yn meddygfa Penbryn yn Dwyran Penderfynwyd ysgrifennu at y Cyngor ar Meddygfa am  y 

holl broblemau hyn. 

13.5: Ymatebodd y Cynghorydd  Jane Sykes nad oes bin gwyrdd ym Mynwent Milgwyn 

Penderfynwyd ysgrifennu at yr adran gyfagos i ofyn am un. 

13.6: Adroddwyd am wrychoedd ac ymylon amrywiol a phenderfynwyd gofyn i A.Thomas eu torri. 

13.7: Derbyniwyd llythyr o ddiolch gan yr Eglwys yn Llangaffo gan ddiolch i'r Cyngor cymuned 

am y gwaith torri glaswellt yn y fynwent. 

13.8: Gofynnodd y Cynghorydd T. Hughes am gyfarfod gyda'r adran priffyrdd i drafod y ffordd i 

lawr i'r cerrig camu: Fydd y clerc yn ysgrifennu i wahodd yr Adran Priffyrdd i gyfarfod gyda'r 

cynghorwyr a'r preswylwyr. Rhoddodd y Cynghorydd Hughes wybod i'r Cyngor Cymuned bod 

pwyllgor Parc y Plant yn Niwbwrch yn diflannu. 
 

 

 

 

  Dyddiad y Cyfarfod Nesaf :  Am  7.00 or gloch dydd Llun 

  Medi 25ed  2017  yn Neuadd Prichard Jones Niwbwrch  


