
 

 

 COFNODION CYNGOR CYMUNED RHOSYBOL 

Cyfarfod Nos Lun 4 Chwefror 2019 
 

  

1. Presennol - Aled Morris Jones, Gwilym Morris, Gwynfor Owen, Huw Edwards,  

 Wendy Morris Griffiths, Carol Jones, Debra Griffiths. 

  

2. Ymddiheuriadau - Ceri Jones, Rhys Owen, Dafydd Jones, Richard Jones, Richard Griffiths. 

  

3.         Datgan Diddordeb - Neb 

         

4. Darllen ac arwyddo cofnodion cyfarfod 5 Tachwedd 2018 - GM yn cymeradwyo fod y  

 cofnodion yn gywir ac GO yn eilio. 

 

5.  Materion yn codi 

 
    i) Mon Grass Cutting Services - wedi gyrru e-bost yn cynnig yr un pris flwyddyn yma i 

  dorri’r gwair - pawb yn gytun? - HE yn cynnig a GO yn eilio.  DG i e-bostio’r  

  gwasanaeth i gadarnhau’r telerau. 
 

 ii) Wylfa - diweddariad gan AMJ. 
      

 

GWYBODAETH  

 

 i)        Grwp Cynefin - Arolwg Anghenion Tai - wedi gwneud cais i fynychu’r cyfarfod mis 

  Mawrth i rannu canfyddiadau’r arolwg - pawb yn gytun iddo gael ei roi ar agenda y 

  cyfarfod nesaf. 
   

 iv) Ymgynghori cyhoeddus Canllawiau Cynllunio - barn? - dim sylwadau. 
 

 v) Ymgynghoriad ynghylch Gwasanaethau Bws - dim sylwadau. 

  
 
3. MATERION CYNLLUNIO 

 

 CEISIADAU CYNLLUNIO 

 

 i) Cais llawn ar gyfer codi sied amaethyddol - Cae’r Efail, Rhosgoch (e-bost wedi ei 

  rannu 1/2) - dim sylw. 

 

 ii) Codi annedd - Ty’n y Gongl, Pengraigwen - cefnogi’r cais. 

  

 PENDERFYNIADAU CYNLLUNIO 

 

 i) Porth Gadfa, Penysarn - CANIATAD 

 

 ii) Diddymu Llwybr Cyhoeddus ger Treflys, Rhosybol 

  
  

 

 

 



 

 

 

4. ADRODDIAD ARIANNOL A BILIAU   
 

 a)    Cyflogaeth Clerc - cymeradwywyd 
 

 b) Pengarnedd, Rhosgoch - wedi bod yn talu £100 y flwyddyn ar gyfer torri gwair o  

  amgylch y capel.  Y gost bellach wedi codi i £224 - cais i gymeradwyo - DG i yrru e-

  bost i gadarnhau fod y cyngor yn hapus i dalu y pris newydd. 
 

 c) Goleuo’r ‘Beacon’  Mynydd Parys - 11/11/18 - £450 - cymeradwyo. 

 

 d) Praesept - £7,500. - cymeradwyo i gadw at yr un ffigwr a llynedd. 

 

 

5. MATERION ERAILL 

 

 

 i) Swydd Clerc - Clerc yn rhoi rhybudd ac yn gorffen yn y swydd ddiwedd Mawrth - 

  DG i yrru e-bost i’r cynghorau cymuned i hysbysu’r swydd. 

 

 ii) Lon Gefn i Shell - cyflwr y lon - AMJ i holi’r Cyngor Sir. 

 

TRYSGLWYF 

 

 i) Cais gan Ysgol Rhosybol am arian tuag at gostau gwisg a chostau teithio ar gyfer  

  cystadleuaeth gymnasteg -  cymeradwywyd roi £500 tuag at y costau. 

 

 ii) Cylch Meithrin Rhosybol - cais am arian ar gyfer offer tu allan. 

  WMG yn datgan diddordeb. 

  Cymeradwywyd £1,500 - GM yn cynnig a AMJ yn eilio. 
  


