
 

 

 COFNODION CYNGOR CYMUNED RHOSYBOL 

Cyfarfod Nos Lun 3 Medi 2018 
 

  

1. Presennol  - Aled Moriis Jones, Wendy Morris Griffiths, Richard Jones, Carol Jones, dafydd 

Jones, Huw Edwards, Gwilym Morris, Rhys Owen & Debra Griffiths (cofnodi). 

  

2. Ymddiheuriadau - Ceri Jones + Gwyn Owen. 

  

3.         Datgan Diddordeb - Richard Jones (Ceisiadau Cynllunio) 

         

4. Darllen ac arwyddo cofnodion cyfarfod 2 Gorffennaf  2018 - Dafydd Jones yn   

 cymeradwyo’r cofnodion a Huw Edwards yn eilio. 

 

5.  Materion yn codi 

 

 
    i) Archwiliad - BDO wedi dod nol hefo 3 pwynt sydd angen sylw - DG i weithio gyda 

  Gwenda Pritchard ac Alun Foulkes er mwyn ymateb i’r cais. 
     

 ii) Croesfan sebra - y gwaith wedi cychwyn yn ystod y gwyliau ond y llinellau ar y lon 

  byth wedi ei peintio - AMJ wedi e-bostio. 

  Disgwyl i Hogan’s orffen y gwaith.  

 

 iii) Cae Chwarae - dim diweddaraiad am y giat - Debra Griffiths i fynd ar ol hyn. 
    

 iv) Horizon - cais gorchymyn cydsyniad datblygu Wylfa Newydd - safbwyntiau? 

  NACP 

 

 v) Ffermwynt  - eisiau rhoi esiamplau o wariant yr arian ar ei safle we 

  Ysgol Feithrin - offer chwarae Allan 

  Ysgol Rhosybol - offer llyfrau ‘chrome’. 

 

 

GWYBODAETH  

 

 i)        Cyfarfod Parneriaeth Cynghorau Gogledd - 12/09/18 - 6:00y.h., Siambr Cyngor Tref 

  Amlwch. 
   

3. MATERION CYNLLUNIO 

 

 CEISIADAU CYNLLUNIO 

 

 i) Dymchwel annedd - Porth Gadfa, Penysarn - dim gwrthwynebiad 

 ii) Codi sied amaethyddol - Llys Einon, Llandyfrydog,  Llannerchymedd - cefnogi’r cais 

 iii) Codi sied amaethyddol - Tyn Rhos Capel, Penygraigwen - cefnogi’r cais 

 iv) Cais llawn am addasiadau ac estyniad - Treflys, Rhosybol - cefnogi’r cais 

 v) Cais i ddiddymu Llwybr rhif 25, Rhosybol - cefnogi’r cais 

 

 PENDERFYNIADAU CYNLLUNIO 

  

 Cais llawn i newid defnydd garej i uned wyliau - Gadfa Fawr, Penysarn - CANIATAD 

  



 

 

 

 

 

 

4. ADRODDIAD ARIANNOL A BILIAU   
 

 a)    Atebion Cyfrifiaduron Mon - £270.00 - Gwilym Morris yn cymeradwyo a Carol  

  Jones yn eilio. 
   

b) Cyflogaeth Clerc ar gyfer mis Awst - Aled Morris Jones yn cymeradwyo a Gwilym 

Morris yn eilio 

  

c) Playsafety Limited (Rospa) - £88.20 - Gwilym Morris yn cymeradwyo a Dafydd 

Jones yn eilio. 

 

d) Mon Grass Cutting - £260.00 - Gwilym Morris yn cymeradwyo a Aled Morris Jones 

yn eilio. 

 

   

5. MATERION ERAILL 

 

 i) Mapio Twrcelyn - cyfarfod cyhoeddus 12/9 yn Penysarn am 6:00y.h. 

 ii) Drych yn ben lon newydd - dim diweddariad 

 iii) Gwrych yn ben Lon Newydd byth wedi ei torri - AMJ i yrru e-bost arall. 

 iv) Gor yrru - gofyn i’r heddlu fynychu un o’r cyfarfodydd. 

 v) Ffens heb ei drwsio ger y safle bws ers y ddamwain - AMJ i yrru e-bost. 

 vi) Cae chwarae - pwy sydd yn gyfrifol am y ffiniau?  AMJ yn meddwl na dim ond y  

  cae chwarae ei hun ond DG i edrych ar hen gofnodion. 

 vii)  Safle Marquis - DG i edrych ar hen gofnodion i weld pryd y trafodwyd ddiwethaf. 

 viii) Ffens yn y cae chwarae - DG i fynd ar ol hyn.  

 
 


