
 

 

 COFNODION CYNGOR CYMUNED RHOSYBOL 

Cyfarfod Nos Lun 1 Hydref 2018 
 

  

1. Presennol - Aled Morris-Jones, Gwilym Morris, Carol Jones, Dafydd Jones, Ceri Jones, 

Rhys Owen. 

  

2. Ymddiheuriadau - Wendy Morris-Griffiths, Richard O.Jones, Huw Edwards. 

  

3.         Datgan Diddordeb - Neb 

         

4. Darllen ac arwyddo cofnodion cyfarfod 3 Medi 2018 - Dafydd Jones yn cymeradwyo eu bod 

 yn gywir a Carol Jones yn eilio. 

 

5.  Materion yn codi 

 

 
    i) Archwiliad - BDO yn nodi bod rhaid arddangos yn gyhoeddus nad oes barn  

  archwilio wedi ei gyhoeddi hyd yma. - Y Cyngor yn unfrydol i gyfeirio y BDO at y 

  cadeirydd ar is-gadeirydd os oes unrhyw beth pellach gyda’r awdit. 
     

 ii) Croesfan sebra - AMJ wedi e-bostio yr Adran Priffyrdd (yr e-bost yma wedi ei basio 

  ymlaen) - dim diweddariad yn dilyn e-bost gan AMJ.  AMJ I fynd ar ol y mater eto. 

 

 iii) Atebion Cyfrifiaduron Mon - uwchraddio’r safle we i gyd fynd gyda GDPR? - gofyn 

  am gadarnhad o bris ac y cyngor yn gytun bod rhaid gwneud hyn.  DG i gadarnhau 

  hyn gyda’r cwmni. 

 

GWYBODAETH  

 

 i)        Gwahoddiad i wasanaeth Sul y Cadeirydd - Capel Moreia, Llangefni - 14/10/18 - neb 

  yn gallu mynychu. 

 

 ii) Arolwg Anghenion Tai yn ardal Rhosybol - e-bost wedi cyrraedd yn nodi bydd  

  llythyr yn mynd allan i bob cartref yn Rhosybol, Rhosgoch a Llandyfrydog diwedd 

  Hydref - PWYSIG fod pawb yn llenwi’r rhain. 

   

 iii) ESTYN - Ysgol Gymuned Rhosybol wedi derbyn gwahoddiad i fynychu seremoni 

  wobrwyo yng Nhaerdydd ar y 12fed o Hydref - Llongyfarch yr Ysgol ar ran y  

  Cyngor Cymuned.  DG i ofyn am lun er mwyn ei roi i fyny ar wefan y Cyngor  

  Cymuned. 

 

 iv) Mapio Twrcelyn - wedi rhannu’r e-bost.  AMJ yn nodi bod angen cynrychiolaeth dda 

  i fynychu’r cyfarfod nesaf. 
 

3. MATERION CYNLLUNIO 

 

 CEISIADAU CYNLLUNIO 

 

 i) Cais llawn i godi uned dofednod (ieir) rhydd - Cae Mawr, Rhosybol (e-bost wedi ei 

  rannu) - CEFNOGI 

 ii) Cais llawn ar gyfer codi sied amaethyddol a stablau - Pennant, Amlwch (e-bost wedi 



 

 

  ei rannu) - CEFNOGI 
 

 PENDERFYNIADAU CYNLLUNIO 

  

 DIM 

 

 

 

 

4. ADRODDIAD ARIANNOL A BILIAU   
 

 a)     Cyflogaeth Clerc ar gyfer mis Medi - AMJ yn cymeradwyo a DJ yn eilio. 

 

5. MATERION ERAILL 

 

 i) Lon Newydd (gwrych) 

  Ail osod ffens cerddwyr ger y safel bws yn dilyn y ddamwain  

  AMJ wedi e-bostio’r Adran Priffyrdd ac wedi cael ymateb - llythyr yn cael ei yrru 

  gan y Cyngor Sir i’r eiddo yn gofyn iddynt dorri y gwrych ac hefyd y gwaith o roi 

  ffens cerddwyr newydd ger y safle bws wedi ei gymeradwyo. 

 

 ii) Cyflwr lon ‘Four Crosses’ Rhosgoch - AMJ wedi e-bostio.  Adran Priffyrdd yn  

  edrych ar y lon ym mis Medi ac yn gobeithio gwneud y gwaith cyn diwedd y  

  flwyddyn ariannol yn ddibynnol ar y gost. 

 

 

6. UNRHYW FATER ARALL 

 

 Lon Gefn - gwaith patchio wedi digwydd heddiw. 

 

 Blwch post newydd yn y pentref - y cyngor wedi ail feddwl am ei leoliad - ddim yn addas o 

 ran lleoliad, traffic - DG i yrru e-bost i adlewyrchu hyn. 

  
 


