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COFNODION CYFARFOD  CYNGOR CYMUNED RHOSYR A 

GYNHALWYD YN CANOLFAN PENTRE LLANGAFFO AM 7.00 

O'R GLOCH NOS LUN  MEHEFIN  26ed  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 a Miss Lowri Owen. 

 

1.YMDDIHEURIADAU  : Cynghorwr Angharad Jones 
            

       

2 : DATGAN DIDDORDEB : Datgan dim diddordeb  
 

3: COFNODION  Y MIS BLAENOROL: Penderfyniad: Gadarnhau gan y Cynghorydd Tim Owen  ac 

eiliwyd gan y Cynghorydd Jane Roberts Derbyniwyd  rhain ac arwyddwyd fel rhai cywir y cofnodion o'r 

cyfarfod a gynhaliwyd ar 31 o Fai 2017. 
 

 

4: MATERION YN CODI O'R COFNODION  BLAENOROL : 
 

4.1: Cyngor Sir Ynys Môn: Derbyniwyd llythyr gan  Cyngor Ynys Môn mewn ymateb i'n llythyr 

ynglŷn â gwahanol phroblemau  gyda gwrychoedd ar hyd y ffyrdd  bu amserlen yn cynwys 

gwybodaeth o waith amrywiol i ddod  ynglyn a  thorri cloddiau yn yr ardal. 

4.2: Eisteddfod Genedlaethol 2017: Llythyr  o Ddiolch  oddi wrth y pwyllgor am ein rhodd o £250. 

4.3: Gwersylla yn Llanddwyn: CNC wedi  ateb yn  hysbysu'r cyngor bod y heddlu wedi cael 

gwybodaeth  am y  gwersylla anghyfreithlon a bydd yr heddlu yn ymweld yn achlysurol i'r traeth i 

gwahardd y  gwersyllwyr. 

4.4. : Pont Cadarch: Mae'r adran amgylcheddol y cyngor wedi gyrru yn ein pryderon ynghylch a  

tipio anghyfreithlon ym Mhont Cadarch Dwyran i'r adran rheoli gwastraff. Rydym yn disgwl am  

hymateb. 

 
5: MYNWENTYDD, TORRI GLASWELLT A LLWYBRAU 

Mr Alun Thomas wedi mynychu ac yn torri’r gwrych yn unol â chwynion y  cynghorwyr dilin y cyfarfod mis 

diwethaf. 

Anfoneb oddi wrth Mr Alun Thomas am £ 1,048.30 ar gyfer torri gwair 

£ 96.00 ar gyfer canllaw newydd yn mynwent Milgwyn  

£ 49.80 a £ 115 ar gyfer rhannau 

Penderfynwyd talu'r holl o'r uchod. 

Derbyn £ 300.00 ar gyfer lleiniau yn mynwent Milgwyn. 
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6: CEISIADAU CYNLLUNIO 

15EL1532 CAIS / E I AILADEILADU 11KV LLINELL UWCHBEN RHWNG MALLTRAETH AC 

LlANGAFFO Dim Gwrthwynebiad 

 

45C482 CAIS LLAWN  I GODI 21m UCHEL DELLT TOWER GYDA OFFER AR DIR GOGLEDD-

DDWYRAIN O CAE GORS NIWBWRCH 

GWRTHWYNEBIAD 

Y rheswm y tu ôl i gwrthwynebiad hwn yn Mae yn ardal ecolegol  sensitif ganddo ystlumod yn yr ardal ac 

Argymhellir arolwg ystlumod yn ogystal â madfallod cribog a wiwerod coch. Mae llawer o wrthwynebiad 

lleol gan drigolion yr ardal hon a fynychodd y cyfarfod neithiwr i leisio eu gwrthwynebiad. Mae agwedd 

weledol y mast yn ogystal â chael leoli ar ddiwedd mae  ffos 6 troedfedd ac mae lefel trwythiad i feddwl 

amdano gan fod hwn yn faes cynllun llifogydd. A byddai hyn yn agor yr ardal i gwmnïau eraill sydd am 

leoli'r eu mastiau yn y maes hwn.  Unig ffordd o gael dwr   i Cae Gors yw y ffynhonnell hon ac fydd y  mast 

hwn wedi ei leoli ar y tir cyfagos yn effeithio ar y fynhonell hon. 
 

45C72F / LUC MODEL VILLAGE NIWBWRCH: CAIS AM DYSTYSGRIF DATBLYGIAD 

CYFREITHLON NEU DEFNYDD PRESENNOL FEL MODEL VILLAGE 

DIM GWRTHWYNEBIAD 

 

10EL1533 / E CAIS I AILADEILADU LLINELL UWCHBEN 11KV BRYN DU I BETHEL 

DIM GWRTHWYNEBIAD 
 

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

8 : ADRODDIADAU CYNGHORWYR  : Cadarnhaodd y Cynghorydd Tim Owen enw'r ysgol newydd yn 

Niwbwrch yw Ysgol Santes Dwynwen a bydd ar amserlen i agor 2019/01/01 
 

9 : ADRODDIADAU CYNGOR SIR  : Cytunodd y Cynghorydd Peter Rogers a'r Cynghorydd Brian Owen 

i gysylltu â'r Adran Briffyrdd Cyngor Sir Ynys Môn i ofyn am gyfarfod i drafod y problemau parhaus gyda 

parcio a thraffig yn Niwbwrch. 
 

10:   GOHEBIAETH : Mehefin 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 

Ddraig GochTanwydd                                                                             100.39  

Neuadd Pentre Llangaffo lliogi ystafell                                                    20.00 

Canllaw  i mynwent Milgwyn Shon E.Jones                                            96.00 

Rowena Rhannau                                                                                      49.80 

Rhannau Peiriant                                                                                     115.00 

Cyflog Clerc Tri Mis                                                                            1,119.36 

Treiliau Clerc  Tri Mis                                                                              92.29 

                                                                                                          --------------------- 
                                                                                                            £2,641.14 
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Derbyniadau: £ 300 Derbyniwyd gyfer plotiau claddu oddi wrth Mr a Mrs C.Hogan 
  

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

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

26ed o Fehefin 2017 ar gyfer yr cyfarfod mis yma. 
             

                     

13 :  UNRHIW FATER ARALL : 

 

13.1  Problemau parcio yn Niwbwrch: Nifer o gynghorwyr yn adrodd am  problemau parcio a 

diffig traffig yn Niwbwrch, cytunwyd y Cynghorydd  Sir Peter Rogers i fynd i weld yr adran 

Priffyrdd a drefnu cyfarfod i drafod yr broblemau amrywiol gan gynnwys y llinellau melyn 

arfaethedig a'r gwaharddiadau traffig a'r goryrru ar hyd yr A4080 o Fryn i Niwbwrch ac o Llangaffo 

i Gaerwen. 

13.2: Cytunodd y Cynghorydd Brian Owen i fynd i weld Cyngor Ynys Mon  ynghylch y bocsus 

ailgylchu sydd wedi torri ar bod  trigolion wedi cael gwybod os bydd y blychau yn cael eu difrodi, 

bydd  rhaid iddynt dalu am rai newydd. 

13.3: Adroddodd y Cynghorydd Jane Sykes y maes parcio yn Niwbwrch yn llawn  sbwriel: 

Penderfynwyd ysgrifennu at adran ail gylchu y cyngor  i roi gwybod ar y sbwriel. 

13.4:  Adroddodd y cynghorwr Dennis Owen bod un o'r cerrig ymdopi ar y  bont rheilffordd Ty 

Brwyn yn Llangaffo yn rhydd: Penderfynwyd ysgrifennu at British Rail a’r Phriffyrdd i adrodd am 

y mater. Dywedodd y Cynghorydd Dennis Owen bod  Neuadd y Pentref yn Llangaffo wedi'i dorri 

mewn a bu vandaliath yna ac yn  i'r ardal a ffenestr wedi cael ei dorri yn yr eglwys gan blant yn 

chwarae yn y fynwent. Cytunodd y cadeirydd i siarad â'r rheithor i drafod y mater. Cododd y 

Cynghorydd Dennis Owen bryderon ynghylch parcio y tu allan i'r siop yn Llangaffo. 

13.5: Adroddodd y Cynghorydd Thomas Hughes bod gwrychoedd ger yr ysgol yn Niwbwrch  

angen sylw a hefyd y gwrych o Tacla Taid i Niwbwrch angen torri yn ôl a gwrych y tu ôl i Glandwr 

Dwyran a llwybr Cae Coch angen torri: Penderfynwyd cysylltu â'r cyngor i adrodd am yr eitemau 

hyn. 

13.6: Gofynnwyd i'r clerc ysgrifennu at Mr Edmumd Williams yn ymestyn cydymdeimlad ar 

farwolaeth ei fam ac  cynnig  unrhyw gymorth ar ol y  tân ar ei fferm yn yr wythnosau diwethaf. 

 

 

  

 

  Dyddiad y Cyfarfod Nesaf :  Am  7.00 or gloch dydd Llun 

  Gorffenaf  31ed  2017  yn Neuadd y Pentref Llangaffo 


