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COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYMUNED RHOSYR A 

GYNHALWYD YN NEUADD  PRICHARD JONES  NIWBWRCH  

AM 7.00 O'R GLOCH NOS LUN 29ed IONAWR 2018 
 

 

 

AELODAU'N BRESENNOL 

Cadeirydd  Cynghorydd O.M.Thomas 

Cynghorwyr : Mr Gwilym Roberts, Mr Thomas Hughes,. Mrs Jane Roberts   Mr Dennis Owen, Mrs 

Angharad Jones, Mr David Roberts , Cynghorydd Tim Owen Miss Lowri Owen a Mrs Glenys Owen  

Cynghorwr  Sir Peter Rogers a Bryan Owen. 

 

1.YMDDIHEURIADAU :Cynghorwr Mrs Jane Sykes 
         

     

2: DATGAN DIDDORDEB : Datgan diddordeb gan   Cynghorwyr Angharad Jones a  Thomas 

Hughes 
 

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

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

cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 27ed o Dachwedd 2017. 

 
 

4. MATERION YN CODI O'R COFNODION  BLAENOROL : 

4.1: Maes chwarae Dwyran  Llythyr wrth law gan Gyngor Sir Ynys Môn yn cadarnhau bod prydles 

y cae chwarae yn rhedeg tan 2033 codwyd ymholiadau ynghylch beth fydd yn digwydd i fynedfa y  

cae chwarae pan fydd yr ysgol yn cau yn 2019 Penderfynwyd ysgrifennu at yr adran addysg i holi . 

4.2. Cadarnhawyd bod y ceir y tu allan i Tyn Llan yn Llangaffo bellach wedi ei symud. 

4.3. Cadarnhaodd Menai Cottages eu bod wedi rhoi rhybuddion yn eu holl tai rhent ynglŷn â gadael 

tân gwyllt y tu allan i adeg  Tân Gwyllt a Noson Flywddyn Newydd. 

4.4.Tir Tlodion: Dywedodd y clerc wrth y Cyngor Cymuned fod y problemau ynglŷn â gwybodaeth 

am Tir Tlodion wedi dod i'r golwg or diwedd. Roedd y cyfrif wedi cau gan y banc oherwydd diffyg 

ymateb gan yr hen drysorydd. Cytunodd y banc i gysylltu â'r clerc ac un o'r aelodau  hen  or 

pwyllgor i ddatrys y broblem ac mae hyn yn parhau ar hyn o bryd. 

 
5: MYNWENTYDD, TORRI GLASWELLT A LLWYBRAU  : 
 

Mae cyyundeb Mr Alun Thomas wedi dod i ben ac mae'n parhau i gael ei adnewyddu. Mae llythyr 

mewn llaw gan wasanaethau torri glaswellt Mon yn gofyn am ddyfynbris am y gwaith torri coed. 

Penderfynwyd gofyn i'r ddau amcagyfrif am y cytundeb newydd, cytunwyd hefyd y byddai'r 

cytundeb  i para am dair blynedd. Cytunwyd i Honda newydd  a strimmar cael ei brynu. 

 

 
6 : CEISIADAU CYNLLUNIO. 

 

 

45C99C / 1 TAL Y FOEL DWYRAN: Cais llawn am newid defnydd o adeilad storio / sawna 

presennol i mewn i anecs hunangynhwysol ar gyfer gofalwr. Dim gwrthwynebiad 

 

45C313E TY GWYN EST NEWBOROUGH: Cais llawn i godi 6 annedd fforddiadwy 

Dim gwrthwynebiad 
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45C454D / LB TY CAPEL HOUSE LLANGAFFO: Cais adeilad rhestredig ar gyfer trosi'r hen 

gapel yn ddau lety gwyliau Dim gwrthwynebiad 

Ond penderfynodd ysgrifennu at Cyngor Ynys Mon  gyda phryderon ynghylch y fynedfa i 

Dŷ'r Capel. 

 

                                                                          

45C257M CEFN MAESOGLAN LLANGAFFO: Cais llawn i godi sied amaethyddol i gwmpasu'r 

parlwr godro presennol a'r iard casglu buwch Dim gwrthwynebiad 
 

 

7:  PENDERFYNIADAU CYNLLUNIO'R CYNGOR 

 

45C154C: GARREGWEN LON GANOL DWYRAN: Cais llawn am is-rannu'r annedd bresennol yn ddau 

annedd. CANIATAD 
 

45C483 MELIN BACH DWYRAN: Cais llawn am addasu adeilad allanol yn annedd sy'n cynnwys gosod 

triniaeth becyn CANIATAD 
 

8 : ADRODDIADAU CYNGHORWYR  : Rhoddodd y Cynghorydd Tim Owen wybod i'r Cyngor Cymuned 

ynglŷn â'r sefyllfa ynglŷn  ar ysgol  newydd Bro Dwynwen yn Niwbwrch. 

 
9 :  ADRODDIADAU CYNGOR SIR  : Diweddarodd y Cynghorydd Peter Rogers i'r Cyngor Cymuned ei 

fod wedi bod mewn cysylltiad ag adran Priffyrdd yr cyngor  am y problemau difrifol ynglŷn â'r sefyllfa 

broblemau traffig yn Niwbwrch a amlygwyd dros yr wythnos ddiwethaf gydag angladd mawr yn yr eglwys a 

arweiniodd at nifer o ceir  fethu fynd i'r lon fawr  oherwydd y nifer helaeth o draffig yn mynd ir traeth. 

Amlygwyd pryderon rheolaeth ddrwg ynghylch y parcio yn  Llanddwyn .. â phosibilrwydd o gael mynediad 

arall or  traeth. 

                 
10  GOHEBIAETH :  RHAGFYR A IONAWR 2017 / 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. 
 

12. TALIADAU: Penderfynwyd talu'r canlynol: 

                                                                                                                     £ 

Lleogi Ystafell Nwuadd Prichard  Jones                                                    20.00 

J.D.Roberts Archwiliwr Mewnol                                                                90.00 

Anglesey Computer Solutions trwsio cyfrifiadur                                       95.00 
 

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

                                                                                                                 £ 205.0 

DERBYNION  

 

Derbyniodd arian £ 45.00 gosod carreg R.Jones                          £      45.00 

Presept 3/3                                                                                     £ 8,800.00 
 

PRECEPT 2018: Cytunodd y Cyngor Cymuned ar ôl darllen yr adroddiad ariannol a  

Cyflwynwyd a chadarnhawyd ei fod yn gywir gan y Cynghorydd Tim Owen ac eiliwyd gan y 

Cynghorydd Angharad Jones a darllen yr amcangyfrif ar gyfer 2018 i osod y praesept am £ 26,400.00 

ar gyfer 2018 
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RHODDION  Penderfynwyd i rhoi :  

 

CRIW NIWBWRCH   £100 

LLANDDWYN W.I.    £100 

EISTEDDFOD LLANGOLLEN £50 

URDD GOBAITH CYMRU £50 

MARIE CURIE £50 

FFRINIDAU YSBYTU GWYNEDD £100 

THEATR  BARA CAWS £50 

DANFA GYMUNEDOL AR GYFER CONWAY GWYNEDD A YNYS MON £50 

STRAITS UKULELE £100 

FERMWYR INFANC DWYRAN £100 

CLWB AR OL YSGOL DWYRAN £100 

 

 

13. UNRHYW MATERION ERAILL: 

 

13.1 Hysbysodd y Cynghorydd Tim Owen y Cyngor y byddai cyfarfod i bawb a effeithir gan y 

llifogydd yn Dwyran ar  dydd Llun 19ed o Chwefror 2018 yn Ysgol Gymunedol Dwyran. 

13.2 Derbyniwyd cwynion ynghylch sbwriel mewn cae gan fwthyn Potel Ink yn Dwyran: 

Penderfynwyd ysgrifennu at wasanaeth amgylchedd  Ynys Mon  i roi gwybod iddynt am y sefyllfa. 

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

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

unwaith eto i roi gwybod am y problemau . 

13.4 Codwyd pryderon unwaith eto am lorïau o'r safle ysgol newydd yn Niwbwrch yn goryrru. 

Penderfynwyd i'r clerc fynd i siarad yn uniongyrchol â rheolwr y safle. 

13.5 Cwynion a dderbynnir nad oes arwydd am baeddu cwn yn Llangaffo; Penderfynwyd 

ysgrifennu at y gyngor  i ofyn am arwydd. 

13.6 Codwyd pryderon ynghylch y toeau sied yn Fferm Treaserth yn Llangaffo ac roedd yr 

ymholiad yno unrhyw asbestos yn y to. Penderfynwyd ysgrifennu at y Gwasanaeth Amgylchedd 

i holi. 

13.7 Codwyd cais am y cyflymder ar y ffordd i Langaffo o Niwbwrch i gael ei ostwng i 40mya. 

Penderfynwyd ysgrifennu at Priffyrdd ynglŷn â'r cais hwn. 

13.8 Nid oedd gwrthwynebiad i'r cyflymder ar yr A480  troiad Mermaid i pen lon filltir Dwyran  i'w 

ostwng i 40mya. 

13.9 Mae angen torri'r gwrychoedd ar hyd y ffordd o ysgol Niwbwrch i Llain Nest i'w torri yn ôl 

Penderfynwyd i ysgrifennu at Priffyrdd i ofyn i'r gwaith hwn gael ei wneud. 

 

. 

 

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

GLOCH AR DDYDD LLUN 26ed CHWEFROR  2018 YN CANOLFAN YSGOL 

DWYRAN . 
 

 

 

 

          



 


