
 

 

COFNODION CYNGOR CYMUNED RHOSYBOL   7fed Gorffennaf 2014 
 

1. Aelodau’n Presennol  D. Rushworth (Cadeirydd) 

     G Owen, G Morris, Wendy M Griffiths, Ceri Jones 

     Dennis Evans, G Stuart, Cyng Aled M Jones 

 

2. Ymddiheuriadau  Rhys Owen  Carol A Jones Cyng ROJones 

  

3. Datgan Diddordeb  D Evans - ddatgan diddordeb ar Eitem 7a sef, Materion Cynllunio 

 
4.      Darllenwyd ac arwyddwyd Cofnodion Cyfarfod 2ail Mehefin 2014 

         

5.  MATERION YN CODI 

 a) Archwiliad 2013-2014    

 Archwiliad Allanol –  Dogfennau wedi eu hanfon i Gaer at Hacker Young  

 

b) Mynediad i Wybodaeth am Gyng. Cymuned a Thref – Canllawiau Statudol 

 Roedd y clerc I ddisgwyl gwybodaeth pellach (costiau etc) oddiwrth Euryn Morris ac Neil 

 Summers, penderfynwyd gohirio trafodaeth pellach hyd at mis Medi. 

 

c) Neuadd Gymuned Rhosybol 

 Wedi eglurad mewn ymateb oddiwrth Pennaeth yr ysgol ynglyn a chwynion diweddar 

 penerfynwyd nad oedd angen trafod y mater ymhellach. 

 

ch) Ty Dylan, Rhosybol 

 Wedi I gwynion ychwanegol eu pasio i’r Cyngor Sir derbyniwyd gadarnhad bod swyddog wedi 

 bod allan ac bo camau priodol yn eu lle I orchwilo’r safle. 

 

d) Fforwm Twristiaeth Blynyddol  

 Cadwyd addroddiad gan Gwynfor Owen wedi iddo mynychu’r fforwm diweddar. 

 

dd) Diolchiadau wedi’u derbyn am gyfraniadau diweddar. 

 

6.   LLYTHYRAU 

 a) Ffrindiau Parc Rhoysbol 

  Wedi trafodaeth ar gynnwys llythyr dyddiedig 26ain Mehefin oddiwrth Ffrindiau Parc  

  Rhosybol,  penderfynwyd ymateb a gofyn am wybodaeth pellach fel y canlyn : 

  a)  angen cynllun arfaethedig o’r parc   

  b) Cynllun gofal a chadw – Taflen Gwiriadau wedi ei dderbyn - angen manylion pellach ar sut 

     / beth yw eich bwriadau ynglyn ac edrych ar ol yr offer ar safle ?  

  c)  Angen egluro bod rhaid cytuno ar amodau y brydles ac i’r Cyngor Cymuned fynd i fewn i 

      denantiad hefo’r Cyngor Sir. Ar ganiatad pellach, buasai’r Cyngor Cymuned yn dod I 

      gytundeb a gallu cynnig is-denantiad wedyn i Bwyllgor Ffrindiau Parc Rhosybol 

  ch) Mewn egwyddor, mi fuasai’r Cyngor Cymuned yn edrych ar cymeryd cyfrifoldeb cost yr 

      yswirant atebolrwydd cyhoeddus – ar ol  derbyn mwy o wybodaeth / chyngor oddiwrth 

      ein cwmni yswirant. 

  d)  Awgrymu bod Pwyllgor Ffrindiau’r Parc  gysidro cynnwys y costiau yma yng ngostiau 

      sefydlu’r fenter a cheisio eu cynnwys yn y ceisiadau am grantiau. 

  dd)  Tynnu syle mai Ffrindiau Parc Rhosybol fydd yn gyfrifol am y gwaith cynnal a chadw 

   yma. Y unig beth fydd y Cyngor Cymuned yn gario ymlaen I wneud fydd torri’r  

   glaswellt yn flynyddol ar Llwybr Betsi at y giat yn y pant. 
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  e)  I sicrhau llawer o’r grantiau ella fuasai’n rhaid i’r cais fynd oddiwrth  Pwyllgor Ffrindau 

      Parc Rhosybol 

      Mi fuasai’n rhaid i chi ddangos y cais  cynllunio i’r Cyngor Cymuned, fel bod y Cyngor 

      Cymuned  mewn twrn yn eu pasio ymlaen i’r Adran Eiddo, hyn I gyd cyn bo’r Cais  

      Cynllunio yn mynd ymlaen i’r Adran Cynllunio. Mi fydd yn angenrheidiol bo’r Adran 

      Eiddo yn ymwybodol o beth sy’n mynd  ymlaen drwy’r adeg, yn unol a thelerau’r  

      brydles. 

  f)  Sefyllfa parcio – ni fydd yna ganiatad i ddefnyddio Stad Ty’n Llidiart 

  ff)  Bydd angen cysidro costau archwiliad y cae a draenu’r safle yn eich costau am y fenter. 

  g)  Mae’r Cyngor Cymuned angen gweld  Cynllun Busnes ganddoch. 

 

b) Croesffordd Ty’n Ffrwd 

 Gwaith wedi’u wneud I ddiogelu’r safle, dal yn cael sylw gan yr Adran Briffyrdd 

 

 c) CoRWM – Committee on Radioactive Waste Management 

  Pawb wedi cael dyddiadau’r cyfarfodydd ddechrau Mis Medi 

 

 ch) National Grid – angen ymateb I’r opsiwn ffarfiol – copi o’r llythyr I bawb ac linc gwefan 

  am wybodaeth pellach 

 

 d) Cod Ymddygiad – gwybodaeth – pawb wedi ei dderbyn dros e.bost (copi o GS a CAJ) 

 

 

7. MATERION CYNLLUNIO  
A) CEISIADAU  CYNLLUNIO WEDI EU TRAFOD ERS Y CYFARFOD DIWETHAF   

 A)  Pawb wedi gweld cais cynllunio ar gyfer dymchwel yr annedd presennol ynghyd a chodi annedd 

      newydd yn ei le ar dir Tyn Rhos, Penygraigwen         DE datgan 

  Cytunwyd i gefnogi’r cais.        diddordeb 

 

B) CEISIADAU CYNLLUNIO ANGEN EU TRAFOD  

 a) Cais Llawn I godi twrbin gwynt (hwb hyd ar uchafswm o 30.5M gyda uchder o 46M unionsyth 

  fertigol ar dir Cwyrt, Llanerchymedd 

  Gwrthwynebu’r cais yma yn unol a phenderfyniad statudol y Cyngor Cymuned. 

 

C PENDERFYNIADAU CYNLLUNIO 

 Derbyniwyd gadarnhad bod y ddau gais isod wedi eu caniatau : 

 

 i) Cais I addasu ac ehangu Pen yr Orsedd Rhosybol 

 

 ii) Cais I addasu ac ehangu Rhosybol Bach, Rhosybol 

 

8. BILIAU 

 Cytunwyd dalu’r biliau canlynol :   

 a)    Cyflog y clerc (Gorff ac Awst)  

 b) Mr O G Jones am dorri Llwybr Betsi £100 

 c) Mrs air ones – caban mochel £125 at ddiwedd Mehefin 

  

9. MATERION  ERAILL 

 a) Materion ffyrdd 

  Cwynion ynglyn a chyflwr croeslon Tyn Lon Penygraigwen apharcio etc yn Lon Newydd 

  Rhosybol – Cyng Aled Morris Jones am basio’r mater ymlaen I’r Cyngor Sir. 
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