
 

 

COFNODION CYNGOR CYMUNED RHOSYBOL  2ail Mawrth 2015 
 

1. Aelodau’n Presennol  Mr Dafydd Rushworth (Cadeirydd) 

     G Morris, G Stuart,  Carol Ann Jones, Rhys Owen 

 

2. Ymddiheuriadau  Ceri Jones, Wendy M Griffiths, Cyng Aled M Jones   

 

3. Datgan Diddordeb  Neb 

 
4.      Darllenwyd ac arwyddwyd Cofnodion Cyfarfod Chwefror 2015  

   

       

5.  MATERION YN CODI 

 a)  Tir Ty’n Llidiart/ Cae Chwarae 

 i) Ffrindiau Parc Rhosybol – nodiadau yn dilyn cyfarfod ar 23ain Chwefror 2015 gyda’r 

  grwp wedi eu dosbarthu i bawb, yn ogystal a llungopiau a chynllun arfaethedig y parc.  

  Y grwp wedi sicrhau nad fydd yna waith yn cael ei gario allan hyd nes bod y brydles yn 

  ei lle. 

 ii) ‘Cronfa ar gyfer gwella Amgylchedd a’r Gymuned  

Y clerc i gysylltu hefo Ceri Jones ar Cyng Aled M Jones i weithio hefo’r grwp i geisio 

am y grant yma 

.iii) TAW  - Cytynwyd bod yr offer yn cael eu harchebu gan MacVenture Play Co. – ar ol 

 i’r arian grantiau fod wedi’u derbyn yn y banc (at y gost + TAW) 

iv) Arian Horizon (£2K) yn y banc 

v) Participatory Budget Fund (£3K) siec gan y grwp, clerc ei hangen i’w chyflwyno 

 vi) Drafft prydles o’r Cyngor Sir wedi ei derbyn 

  Rhoddwyd ganiatad i’r clerc symud ymlaen hefo’r cynnwys, hefyd i drefnu bod cwmni 

  Parry Davies Clwyd Jones a Lloyd (cyfreithwyr) yn cofrestu’r prydles gyda’r ‘Land 

  Registry’ hyn angen ei wneud am fod cyfnod y prydles yn 25 blwyddyn. 

   

b) Safle We Rhosybol  

 Safle we wedi ei sefydlu  - ccrhosybol.co.uk 

 Caniatad i’r clerc dalu Anglesey Computer Solutions pan derbynir yr infois. 

 

 c) Drysau’r cloc – heb gael pris – y clerc i gysylltu eto gyda Mr Hari Jones 

 

 ch) Baw cwn – bagiau ar gael yn Siop y Paget a phosteri ar y ffordd i’w gosod yn leol. 

 

6.   LLYTHYRAU 

 a) CSG/CSYM – Cynllun Darblygu ar y Cyd – dim sylw pellach 

 

 b) CSYM – Pwyllgor Safonau Cyngor Sir Ynys Mon  - dim sylw pellach 

   

 LLYTHYRAU O WYBODAETH – pawb wedi’u derbyn unai drwy e.bost neu copi 

 c)  Cyngor Iecyd Cymuned - Datganiad Newyddion 24.2.15 

     Gwasanaeth Mamolaeth – Ysbyty Glan Clwyd 
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7. MATERION CYNLLUNIO  
A) CEISIADAU  CYNLLUNIO WEDI EU TRAFOD ERS Y CYFARFOD DIWETHAF   

 DIM 

B) CEISIADAU CYNLLUNIO ANGEN EU TRAFOD  

 a) Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu ‘The Old Rectory’ Rhosybol 

  Wedi trafodaeth, penderfynwyd argymell bod y cais yn cael ei ganiatau. 

 

C PENDERFYNIADAU CYNLLUNIO 

 DIM  

 

8. BILIAU     

 Cytunwyd talu’r canlynol : 

   a)  Cyflog y clerc (Mawrth) £222.32 

 b)  Costau’r clerc at ddiwedd Chwefror £126.42 

 c)  Ang. Comp. Solutions (heb ei dderbyn eto / grant i’w dalu yn y banc) £470.00 

 ch)  Mrs Mair Jones / caban mochel - at diwedd Mawrth £125  

 d)  Mr John Roberts Archwiliwr Allanol (2013~4) £63.00 

 dd)   Un Llais Cymru – Tal Aelodaeth 2015/6 - £134.00 

 e) Tal Ystafell Bwyllgor at diwedd Mawrth (10 cyfarfod @£5) - £50 

 f) CSYM– Costau’r brydles £260.00 

 ff) Talu 2 infois oddiwrth MacVenture Play Co am offer i’r cae chwarae 

  2 siec  -  Infois 4278 am £3,601.20  ac Infois4272 am £3,675.60 

 g) Gofalwr y cloc at diwedd Mawrth £200   

 

    

9. MATERION  ERAILL 

 

 a) Shell Rhosgoch 

  Cyngor Tref Amlwch yn awyddus o alw cyfarfod rhwng yr cynghorau cymuned lleol gyda 

  Rhun Ap Iorwerth ac Albert Owen i geisio rhoi pwysa ar y Cyngor Sir i ohirio gwerthu safle 

  Rhosgoch am gyfnod pellach (Horizon dal yn astudio’s safle). 

  Rownd nesa y proses gwerthiant yn cau 25 Mawrth. 

  Mr Gwilym Morris ac Mr George Stuart wedi eu hethol i gynrychioli’r Cyngor Cymuned yn y 

  cyfarfod (dyddiad ac amser i’w drefnu) 

 

 b) Cafwyd gadarnhad bod y ‘ramps’ o flaen yr ysgol i’w gosod cyn diwedd Mis Mawrth 

 

 c) Derbyniwyd ebost oddiwrth y Cyng Aled Morris Jones yn cadarhau ei fod yn edrych i fewn i’r 

  materion a godwyd Mis Ionawr 

 

 ch) Angen cofnodi siom yn y gwastraff arian gan y Cyngor Sir h.y. yr angen am Bennaeth i’r 

  Canolfanau Hamdden, desgiau a chyfrifiaduon newydd i swyddogion, costiau postio o  

  swyddfeydd y Cyngor i swyddfa’r Heddlu yn Llangefni  ac y codiad o 4.5% ar y dreth. 

 

 d) Y cler ci gystyllu hefo’r adran briffyrdd am : 

  i) linellau gwyn ar y ffordd yng ngyffinniau Cae Mawr 

  ii) mynedfa i cae Gorslwyd Fawr (AMJ yn edrych i fewn ihwn) 

  iii) y lori tu allan i Capel Gorslwyd (cysylltu hefo’r Heddlu hefyd ar hwn). 
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