
 

 

AGENDA CYNGOR CYMUNED RHOSYBOL 

Cyfarfod Blynyddol Nos Lun 14 Mai 2018 
 
1. Estyn croeso I bawb yn bresennol gan y clerc  
  

2. Presennol - Aled Morris Jones, Wendy Morris Griffiths, Dafydd Jones, Huw Edwards, Rhys Owen, 

Gwilym Morris, Richard Griffiths, Gwynfor Owen, Ceri, Debra Griffiths (Clerc) 

  

3. Ymddiheuriadau - Cynghorydd Richard O Jones. 

  

4.         Datgan Diddordeb 

         
5. Dewis swyddogion / Rheolau Sefydlog /Rheolau Cyllidol 2018/19 
    i) Cadeirydd - GM yn cynnig AMJ fel Cadeirydd newydd ac WMG yn eilio’r cynnig felly AMJ 

  fel Cadeirydd newydd. 

     

 ii) Is-gadeirydd / Swyddog Cyllid Cyfrifol  

  Noder :  y ddau yma i sefyll yn y swyddi ar Gronfa Trysglwyn 

  HE wedi ei ethol fel Is-Gadeirydd 

 

 iii) Swyddogion ar bwyllgorau allanol (gweler rhestr ar flaen y ffeil) 

  I’w drafod a’i gadarnhau yn y cyfarfod nesaf. 

 

 iv) Arwyddo sieciau  

  Angen i’r aelodau rhoi’r hawl i  GM ac GLMP cyn clerc arwyddo sieciau hyd nes bod  

  ‘mandate’ newydd yn ei le yn galluogi unrhyw ddau o  GM / AMJ / DG  arwyddo sieciau - 

  cytunwyd.     

 v) Hawl i'r clerc a’r cadeirydd ddelio a biliau sefydlog rhwng cyfarfodydd, os bo angen,  

  gyda GM ac DG I arwyddo sieciau - cytunwyd. 

 

 vi) Cytuno i ohirio cyfarfod os oes dim ‘quorum' - cytunwyd. 

 

 vii) Iaith sywddogol y Cyngor Cymuned fydd y Gymraeg - cytunwyd. 

  

 

6. Darllen ac arwyddo Cofnodion Cyfarfod 16eg Ebrill 2018 

 

7. MATERION YN CODI 

 i) Contract Cyflogaeth DG fel clerc newydd  

  Angen cytuno I’r telerau ynddo – pawb wedi ei weld cyn cyfarfod Ebrill - cytuno. 

   

 

 ii) Cae Chwarae  

  a) Ymateb wedi dod yn ol oddiwrth aelodau’r pwyllgor. 

       Noder nad ydynt wedi ymateb yn gyflawn – hefyd mae cyfrif banc dal yn bodoli 

       Angen gwneud rhywbeth ynglyn ar giat bach cyn arolwg RoSPA - DG i e-bostio Dyfed 

       Pritchard i holi am y giat.  

       

 

  

 ii) Archwiliad Mewnol / Allanol 

  i)    GLMP ac Alun Foukes yn cyfarfod cyn 25 Mai ynglyn ar Archwiliad Mewnol 

         felly bydd adroddiad ar gael erbyn cyfarfod Mehefin 



 

 

  ii)   Rhybudd angen ei osod rhwng 21 Mai ac 3ydd Mehefin yn hysbusu bod yr dogfennau 

         blynyddol ar gael I’r cyhoedd eu harchwilio rhwng 4ydd ac 29ain Mehefin 

         GLMP am drefnu  gosod rhain – bydd angen llun ohonnynt yn eu lleoliad ar gyfer yr  

         Archwiliad Allanol. 

 

 

 

 

  iii) Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol / GDPR – e-bost wedi ei rannu gyda phawb  

  Pawb wedi derbyn copi o e.bost oddirth Un LLais Cymru / NALC dyddiedig 11.5.18 

  Hwn yn amlinellu newidiadau gan y Llwyodaerth yn datgan na fydd angen I Cynghorau  

  Cymuned na Thref yng Nghymru na Lloegr benodi Swyddog Diogelu Data 

     

  Buaswn yn argymell bod yr aelodau yn ystyried y canlynol ac yn ei ychwanegu fel un o’r 

   Rheolau Sefydlog 
1. Na fydd enw, cyfeiriad cartref, cyfeiriad e.bost nac rhif ffon yr aelodau yn cael ei rannu heb ganiatad 

yr unigolyn perthnasol - Pawb yn gytun. 

 

2. Mae enw, cyfeiriad ac rhif ffon y clerc arno fel cyswllt – gyda’r dealltwriaeth bod y clerc yn pasio 

negas ymlaen i aelod, a bod yr aelod hwnnw yn cysylltu hefo pwy bynnag oedd yn gwneud 

ymholiadau / angen cyswllt a nhw  

 

 

 iv) Cyflwr Lon Gefn 

  Dim newydd pellach gan Cyng R Griffiths 

  AMJ wedi e-bostio’r cyngor am gyflwr y lon. 

  AMJ am gysylltu eto gyda’r Adran Priffyrdd.  RG am wneud hefyd. 

  

 v) Croesfan sebra wrth yr ysgol  

  Ymateb erbyn y cyfarfod nesaf. 

   

 

 vi) Mynydd Parys 250 – e-bost wedi ei rannu 11/05 

  Cais am £250 gan y 4 Cyngor Cymuned.  AMJ yn gofyn os byddai modd i’r biliau i gyd ddod 

  o Chyngor Cymuned Rhosybol fel un lleoliad i’r arian i gyd?  GO yn cynnig ac RhO yn eilio. 

 

8.   LLYTHYRAU   
i) Protocol Datrysiad Lleol – e-bost wedi ei rannu 11/05 

 

 ii) Ymgynghoriad ar ddrafft o’r Cynllun Gwella Hawliau Tramwy – e-bost wedi ei rannu 11/05. 

  Dim sylw.  Unrhyw sylwadau i’w gyrru i DG. 

 

 iii) Jane Bown – Hysbysfwrdd wrth Clorach Fawr 

  AMJ wedi rhoi eiu enw ymlaen i ymuno ar grwp. 

  AMJ yn gweithio gyda JB ar hwn - pawb yn gytun.  

 

GWYBODAETH  

 

 iv)        1.5.18  Cyngor Tref Amlwch – North Anglesey Partnership – ‘data request letter’ 

 v)   3.5.18  ULC – Arweiniad Gwasanaethu Un LLais Cymru 

 vi) 10.5.18  Hyfforddiant ULC  



 

 

  Y tri pwynt uchod yn ol i’r cyfarfod mis nesaf.  

 

    

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

 1) CAIS LLAWN AR GYFER ADDASU AC EHANGU MOUNT PLEASANT 

Derbyniwyd lythyr gan yr Adran Gynllunio (23/04/18) yn nodi fod y datblygiad uchod wedi 

ei dynnu’n ol. 

 

B) CEISIADAU  CYNLLUNIO  ANGEN  EU  TRAFOD -     DIM 

   

  CAIS ALLAN I NEWID DEFNYDD GAREJ I UNED GWYLIAU YN GADFA FAWR, 

   PENYSARN - DIM GWRTHWYNEBIAD I’R CAIS CYNLLUNIO. 

 

C PENDERFYNIADAU  CYNLLUNIO – DIM 

 

 

   

 

10. ADRODDIAD ARIANNOL A BILIAU   
 a)    Mon Grass Cutting Services toriad cae chwarae  

  GLMP wedi e-bostio’r cwmni yn gofyn a fyddai modd gyrru bil ar ol bob 3 /4 toriad  

  Ymateb wedi ei dderbyn 17.5.18 – bodlon anfon infois pob dau fis 

  GM yn cytuno ac DJ yn eilio.  

 

b) Cyflogaeth Clerc 

 Clerc mewn cysylltaid hefo cwmni I G Jones (Llangefni) sydd wedi cytuno ymgymeryd ar 

gwaith papur priodasol ynglyn a chyflogaeth / PAYE ac ati 

  

 

   

  

11. MATERION  ERAILL 

 

Cae Chwarae - prydles £130 - RhO yn cytuno ac DJ yn eilio. 

RhO wedi derbyn cwyn fod cwn yn rhedeg yn rhydd yn y parc.  Gwneud ymholiadau am godi ffens rhwng y 

llwybr a’r cae chwarae.  DG i holi. 

 

Hyfforddiant De-Fib - ROJ wedi gofyn pryd fyddai’n gyfleus i wneud yr hyfforddiant.  Yr aelodau yn gofyn 

am ddyddiadau gan ROJ.  Cynnig efallai gwneud yr hyfforddiant cyn cyfarfod Cyngor Cymuned? 

 

Un Llais Cymru - Enwebu dau gynrychiolydd o’r CC - AMJ + DJ. 

 

Pen lon newydd - cyflwr y lon - AMJ am yrru e-bost am hyn. 

 

Anrheg Gwenda - Pres Trysglwyn - siec i WMG am yr anrheg. 

AMJ yn diolch i RhO am ei waith fel Cadeirydd ac yn diolch am y cyfle i gael bod yn Gadeirydd eleni. 
   


