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COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYMUNED RHOSYR A 

GYNHALWYD YN NEUADD PRICHARD JONES NIWBWRCH   

AM 7.00 O'R GLOCH NOS LUN 28ed o Fai   2019 
 

 

 

AELODAU'N BRESENNOL: 

 

Cadeirydd Tim Owen  

Cynghorwyr :  Thomas Hughes,  Glenys Owen a Mrs Jane Sykes, Dennis Owen a Gwylim Roberts 

Cynghorydd Jane Roberts a Cynghorydd O.M.Thomas. Cynghorydd Peter Rogers Cyfieithydd Anne Hughes. 

 

 

1.YMDDIHEURIADAU: Cynghorydd Lowri Owen Cynghorydd Angharad Jones  Cynghorwr Sir Bryan 

Owen. 

 

2: DATGAN DIDDORDEB : Datgan  dim diddordeb  
 

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

Owen  a eilwyd gan y Cynghorydd Thomas Hughes Derbyniwyd y rhain ac arwyddwyd fel rhai 

cywir cofnodion y  cyfarfod a gynhaliwyd ar  28ed  o Ebrill 2019. 

 
4:  MATERION YN CODI O'R COFNODION  BLAENOROL : 

 

4.1. FANDALIAETH YN YSGOLION LLANGAFFO A DWYRAN. Mae'r giatiau i'r cae chwarae yn 

Nwyran bellach wedi cael eu datgloi ac mae gan A Thomas fynediad i'r cae i dorri'r glaswellt. Mae Cyngor 

Ynys Môn wedi bod i Langaffo i archwilio'r fandaliaeth ac i osod cloeon ar y giatiau a oedd yn agor i'r 

ffordd. 
4.2. FFORDD ÔL CARAVAN GAN CAEAU BRYCHION: Mae'r cyngor  dal heb glirio'r garafán wedi 

torri ar y tir ger Caeau Brychion ond yn ceisio cysylltu â'r tirfeddiannwr i fynd ar gweddillion i fwrdd. 
 
5:  MYNWENTYDD, TORRI GLASWELLT A LLWYBRAU  : Canllaw Llwyn Ysgaw  Nid iw’r 

gwaith atgywirio y callaw wedi i wneud : gofyn i’r clerc ysgriffenu unwaith eto. Derbyniwyd cais gan 

M.Williams i brynu llain yn Rofft Wen. 

       
6: CEISIADAU CYNLLUNIO. : Fronwen Niwbwrch Gwrthwynebiad: Ymholiad ynglŷn â'r fynedfa i'r 

ffordd 
 

 
7:  PENDERFYNIADAU CYNLLUNIO'R CYNGOR : Dim iw adrodd 

 

 

8: ADRODDIADAU CYNGHORWYR  : Rhoddodd y Cynghorwyr Sykes a David Roberts y 

newyddion diweddaraf i'r Cyngor Cymuned am y sefyllfa ynglŷn ag stad Pen y Bryn yn Dwyran. 

Mae bws chwarae wedi bod yn ymweld â'r safle i helpu i frwydro yn erbyn yr ymddygiad 

gwrthgymdeithasol a welwyd yno. Mae Cynefin wedi cytuno i osod camerau i fynu . Mae llythyrau 

ynghylch ymddygiad gwrthgymdeithasol wedi eu hanfon at yr holl breswylwyr yn hytrach na dim 

ond y tenantiaid problemus. 

 

 

 

 



 

 

 

                                                                          

 

                                                                              67 

 

 

9:  ADRODDIADAU CYNGOR SIR: Y Cynghorydd Sir Peter Rogers: Rhoddodd Cynghorydd Rogers 

y wybodaeth ddiweddaraf i'r Cyngor Cymuned am y problemau cychwynnol gyda chludo plant o'r 

gwahanol bentrefi i'r ysgol newydd yn Niwbwrch a disgwylir adroddiad ynglŷn a iechyd a diogelwch 

am plant yn cerdded i'r arosfannau bws yn Dwyran. 

 

CYFARFOD ARBENNIG AR 22 MAI 2019 YN PRICHARD JONES NIWBWRCH GALWYD 

GAN  GYNGOR CYMUNED RHOSYR 

 

Cynhaliwyd cyfarfod yn PJI Niwbwrch ar 22 Mai 2019 i drafod y problemau traffig parhaus yn 

Niwbwrch a achoswyd gan lif traffig ymwelwyr i ac o Landdwyn Gwahoddwyd y cyhoedd i fynychu 

a chynrychiolwyr Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Sir Ynys Môn a Gwylwyr y Glannau Gogledd 

Cymru Roedd sylw yn cael ei roi ynglŷn ag ymateb Cyfoeth Naturiol Cymru a Chyngor Sir Ynys 

Môn i gwestiynau a godwyd yn ystod y cyfarfod agored hwn Mynychodd dros 80 o bobl leol y 

cyfarfod a denwyd diddordeb y cyfryngau ac fe'i trefnwyd i amlygu a thrafod y problemau traffig a 

brofwyd yn y pentref gan y nifer fawr o gerbydau i ac o Goedwig Niwbwrch a Thraeth Llanddwyn 

a'r problemau y mae hyn yn eu hachosi yn lleol yn ystod cyfnodau prysur. 

Codwyd pleidlais o ddiffyg hyder yn CNC gan y Cynghorydd Sir lleol ac amryw o cynghorwyr 

cymuned Rhosyr yng nghyfarfod misol or cyngor cymuned  ar 28 Mai. Nid oeddent yn fodlon ar yr 

atebion goddefol a roddwyd gan gynrychiolwyr CNC. 

Dyma grynodeb o'r prif feysydd pryder a godwyd yn y cyfarfod agored: 

1. Pa fesur llif traffig brys sydd ar waith ar gyfer misoedd yr haf a gwyliau banc 

2. A oes llwybr amgen ar waith ar gyfer traffig ar gyfer y cyfnodau prysur hyn. 

3. A oes cynlluniau ar waith i staff ychwanegol reoli'r materion traffig a pharcio ceir a bod wrth law 

yn y pentref gyda gwybodaeth pan fydd y meysydd parcio yn llawn. Nid yw'r arwyddion ar y gylchfan 

ym Mhen Lon Niwbwrch ar y prif A4080 yn gweithio'n effeithiol. 

4. Beth yw'r cynlluniau wrth gefn ar gyfer argyfyngau? 

5. A oes unrhyw gynlluniau ynglŷn â llif traffig cyflymach drwy'r rhwystrau yn Llanddwyn, felly nid 

yw'r traffig yn cael ei ategu'r holl ffordd i'r brif ffordd a'r pentref. 

 Trefnir cyfarfod arall i drafod y broblem hon ymhellach a bydd yn gyfarfod agored eto. Llofnodwyd 

datganiad o ddiddordeb gan y Cynghorydd T.Owen yn y cyfarfod hwn. 

 
10; GOHEBIAETH :    Mai  2019 : 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:                                               £ 

 

Rowena Hire   Rhannau                                                                         42.05 

Ddraig Goch   Tanwydd                                                                         71.00 

Neuadd Pentref Llangaffo                                                                      20.00 

Prichard Jones Lleogi Ystafell                                                               50.00 

Alun Thomas Torri glasswellt                                                           1,048.30 

Zurich ( Yswiriant  )                                                                                1,061.08 

 

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

                                                                                                           £2,292.43 

 

13. MATERION ERILL: 

 

13.1 Mynegwyd pryder ynghylch cyflwr y ffordd ger y Fron Niwbwrch a'r gyffordd gan Fryngwyn 

Niwbwrch: Penderfynwyd adrodd hyn i'r Adran Briffyrdd. 

13.2 Unwaith eto, adroddwyd am broblemau gyda baw cŵn yn y cwt gwybodaeth yn Llanddwyn a'r 

cyffiniau, a phenderfynwyd hysbysu CNC ynghylch y broblem hon a gofyn am gael bin baw cŵn 

yno. Gofynnwyd hefyd am eglurhad ynghylch y cŵn ar dennyn yn cael mynd ir ynys yn ystod 

misoedd yr haf . 

13.3. Gofynnwyd i'r clerc ofyn am dynnu'r llinellau gwyn y tu allan i'r siop yn Llangaffo fel gaddawyd 

gan cyngor Ynys  Mon. Hefyd mae angen ail-baentio'r llinellau gwyn gan fwthyn Potel Ink yn 

Nwyran ac mae angen torri'r gwrych ger yr ysgol yn Niwbwrch wrth y cyfordd. Penderfynwyd 

ysgrifennu at Cyngor Ynys Mon i ofyn am y gwaith hwn gael i gwbwlhau. 

13.4. Derbyniwyd llythyr cwyn gan y cyngor cymuned gan Mr Rimmer ynghylch y difrod i'r ffordd 

y tu allan i'w dy: penderfynodd anfon copi o'r llythyr at  priffyrdd. 

13.5 Ebost gan  Mrs McPhearson yn ymwneud â'r Sandman  ynghylch rheoli traffig ac effaith ar 

Bentref Niwbwrch pan fydd y  digwyddiad hwn yn mynd ymlaen. Penderfynwyd pasio'r pryderon 

hyn i Aim High trefnwyr y digwyddiad hwn am eu sylwadau. 

13.6 Cytunodd Cyngor Cymuned Rhosyr i fabwysiadu'r cod ymddygiad ynghylch y Datganiad 

Ddiddordeb 

 

BYDD Y CYFARFOD NESAF CYNGOR CYMUNED RHOSYR 7.00PM AR DDYDD 

LLUN  24 O FEHEFIN 2019 YN NEUADD PRICHARD JONES NIWBWRCH 

 
 


