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COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYMUNED RHOSYR A 

GYNHALWYD YN CANOLFAN YSGOL DWYRAN   

AM 7.00 O'R GLOCH NOS LUN 29TH CHWEFROR 2018 
 

 

 

AELODAU'N BRESENNOL 

Cadeirydd  Cynghorydd O.M.Thomas 

Cynghorwyr : Mr Gwilym Roberts, Mr Thomas Hughes,. Mr Dennis Owen, Mrs Angharad Jones, Mr David 

Roberts , Cynghorydd Tim Owen Miss Lowri Owen a Mrs Glenys Owen  Cynghorwyr  Sir Peter Rogers a 

Bryan Owen. 

 

1.YMDDIHEURIADAU :Cynghorwyr Mrs Jane Sykes a Mrs Jane Roberts.    
           

Dylan Owen Hwylusydd Tai Gwledig : Roddwyd adroddiad ir Cyngor Cymuned ar Arolwg Angenion Tai a 

gynhaliwyd yn plwy Bro Rhosyr: Casglwyd bod ymateb gwael iawn i'r holiadur a anfonwyd at y trigolion ac 

yn seiliedig ar y wybodaeth a gasglwyd yn ystod yr arolwg nid oedd angen tai cymdeithasol yn y plwy. 
 

2: DATGAN DIDDORDEB : Datgan dim diddordeb  
 

3: COFNODION  Y MIS BLAENOROL: Penderfyniad: Cadarnhawyd gan y Cynghorydd David 

Roberts  a eilwyd gan y Cynghorydd Glenys Owen Derbyniwyd y rhain ac arwyddwyd fel rhai 

cywir cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 29ed o Ionawr 2017. 

 
 

4. MATERION YN CODI O'R COFNODION  BLAENOROL : 

 

4.1: Cae Chwarae Dwyran. Mynegodd Cynghorwyr Cymuned bryderon ynghylch a mynediad i'r 

cae chwarae yn Ysgol Gynradd Dwyran. Ar ôl cyfarfod nos Llun or Cyngor Cymuned, cytunwyd ar 

ôl trafodaeth i ofyn am fap o'r safle i egluro mynediad y safle a daethpwyd i sylw'r cyngor i holi am  

y posibilrwydd o drosglwyddo asedau? ac roedd rhai o'r cynghorwyr yn ansicr pe bai cymal diogelu 

mynediad yn y brydles hefyd. Penderfynwyd ysgrifennu at yr adran addysg eto i holi am hyn. 

4.2. Roedd yr e-bost mewn llaw gan yr Adran Priffyrdd ynglŷn â'r arwydd adweithiol a dorwyd yn 

Llangaffo. Mae Priffyrdd wedi cytuno i tynu’r arwydd anniogel. 

4.3. Ebost oddi wrth Adran amgylchedd y cyngor i ymwneud â'r pryderon ynghylch asbestos yn 

adeiladau'r fferm yn Fferm Treaserth Llangaffo, gwneir ymholiadau cychwynnol gyda'r Adran 

Rheoli Adeiladu. 

 
5: MYNWENTYDD, TORRI GLASWELLT A LLWYBRAU  : 
 

Prynwyd Honda a strewdwr newydd. 

Cytunwyd bod angen adolygiad o'r ffioedd claddu  yn plwy Rhosyr a byddai is panel mynwentydd 

yn cyfarfod i edrych ac adolygu'r ffioedd.  A byddai'r ffioedd newydd hyn yn dod i rym yn y 

flwyddyn ariannol newydd. 
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6 : CEISIADAU CYNLLUNIO. 

 

 

45EL 1550 / E TYN Y GOEDEN NEWBOROUGH: Cais llawn o dan adran 37 o'r Ddeddf 

Trydan ar gyfer codi llinell drydan uwchben 240v / 415V21 1 Dim Gwyrthwynebiad 

 

45C15E PEN PARC PENLON NEWBOROUGH: Cais llawn am addasiadau ac estyniad yn yr 

uchod Dim Gwyrthwynebiad 

 
 

 

7:  PENDERFYNIADAU CYNLLUNIO'R CYNGOR Dim gan y Cyngor 
 

 

8: ADRODDIADAU CYNGHORWYR  : Diweddarodd y Cynghorydd Tim Owen y Cyngor Cymuned 

ynghylch y cyfarfod ynghylch y llifogydd diweddar yn Dwyran lle effeithiwyd ar 13 o dai. Canlyniad 

y cyfarfod oedd bod yr holl drigolion sy'n mynychu yn aros am gamau gweithredu ac adroddiadau 

gan Adnoddau Naturiol Cymru ynghylch yr hyn y gellir ei wneud wrth symud ymlaen. 

 
9:  ADRODDIADAU CYNGOR SIR: Diweddarodd y Cynghorydd Peter Rogers y Cyngor Cymuned 

ynghylch y problemau etholiadol parhaus ynglŷn â phroses penodi / diswyddo athrawon yn yr hen 

Ysgolion yn y plwy a ysgol newydd Bro Dwynwen yn Newborugh, bu  y Cynghorydd Peter  Rogers 

hefyd yn diweddaru'r cyngor ynglŷn â'r sefyllfa problemau traffig gyfredol yn Niwbwrch. Mae'r ddau 

Gynghorydd Rogers a'r Cynghorydd Bryan Owen wedi ymrwymo i ddod â'r ddau gorff ynghyd a 

gweithio gyda hwy ond wedi cael eu siomi gan y diffyg ymateb gan y Cyngor  Sir diweddarodd y 

Cynghorydd Rogers y Cyngor Cymuned ynglŷn â'r cyfarfod â Parc y Plant yn Niwbwrch. Roedd y 

cyfarfod rhwng aelodau'r Cyngor Cymuned, Cynrychiolwyr y Cyngor Sir, aelodau  Prichard Jones ac 

aelodau or hen bwyllgor Parc y Plant lle cytunwyd i geisio ffurfio pwyllgor iau newydd a chytunodd 

pawb i symud ymlaen gyda'r bwriad o achub y parc.. 

 

                 
10  GOHEBIAETH :  IONAWR / CHWEFROR  2018 : Gweler y daflen atodedig 

                                                                
11: MATERION ARIANNOL A GWEINYDDU: 

 

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

11.2  Asesiadau Risg Ni chafwyd unrhyw newidiadau ar hyn o bryd. 
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12. TALIADAU: Penderfynwyd talu'r canlynol: 

                                                                                                                     

 

 

 
 

 

 

 

13. MATERION ERILL: 

 

13.1 Mae angen torri'r gwrychoedd ar hyd y ffordd o ysgol Niwbwrch i Llain Nest Penderfynwyd i 

ysgrifennu at y  Priffyrdd i ofyn i'r gwaith hwn gael ei wneud unwaith eto. 

13.2 Derbyniwyd cwynion ynghylch y tyllau yn y ffordd or Mermaid  at fwthyn potel Ink yn 

Dwyran i Llwyn Idris a troiad i Fferm Fondeg Llangaffo ac or swyddfa bost i lawr y bryn i allt 

Henegai yn Llangaffo: Penderfynwyd ysgrifennu at adran Priffyrdd y Cyngor Sir  iw hysbysu. 

13.3 Allt Tŷ Croes Dwyran: Mae dŵr yn codi o'r ffordd ar ben y bryn ac yn rhedeg i lawr y ffordd at 

yr eglwys. Mae angen ymchwilio i'r gollyngiad hwn. Penderfynwyd ysgrifennu at Priffyrdd unwaith 

eto i roi gwybod am y llif. 

13.4: Codwyd cais am osod y ceblau ymwybyddiaeth cyflymder ar y ffordd yn Llangaffo. 

Penderfynwyd ysgrifennu at Priffyrdd ynglŷn â'r cais hwn. 

13.5: Codwyd pryderon ynglŷn â tân gwyllt ger Clynnog yn Dwyran unwaith eto Penderfynwyd 

ysgrifennu at Menai Cottages eto i ofyn iddynt roi gwybod i'r tenantiaid beidio â gadael tân gwyllt 

heb reswm da. 

 

BYDD Y CYFARFOD NESAF  CYNGOR CYMUNED RHOSYR AM 7:00 OR 

GLOCH AR DDYDD LLUN 26ed MAWRTH  2018 YN NEUADD Y PENTREF 

LLANGAFFO. 
 

 

 

 

          

 

                                                                           

 Ffioedd Etholiad Ynys Môn                                                                    405.00 

Atgyweiriadau Cyfrifiaduron Cyfrifiaduron Ynys Môn                          170.00 

Aelodaeth Un Llais                                                                                   343.00 

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

                                                                                                                £ 918.00 

                   

                                                                                     

 

      

Arian a dderbyniwyd Derwyn Jones Angladd                                       £ 75.00 

Gwerthiant dau lein yn Rofft Wen                                                         £ 150.00 

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

 

                                                                                                               £ 225.00                                                                   


