
 

 

 COFNODION CYNGOR CYMUNED RHOSYBOL 

Cyfarfod Nos Lun 11 Mehefin 2018 
 
  

1. Presennol  - Aled Morris Jones, Wendy Morris Griffiths, Dafydd Jones, Rhys Owen, 

Gwynfor Owen, Gwilym Morris, Gwenda Pritchard (ar gyfer eitem 5i), Debra Griffiths 

(cofnodi). 

  

2. Ymddiheuriadau - Cynghorydd Richard Griffiths, Huw Edwards, Carol A Jones, Ceri Jones, 

 Cynghorydd Richard Jones. 

  

3.         Datgan Diddordeb - dim 

         
4. Darllen ac arwyddo cofnodion cyfarfod 14 Mai 2018 - DJ yn cynnig eu bod yn gywir ac GM 

 yn eilio. 

 

5.  Materion yn codi 

 

 GM yn diolch ar ran y Cyngor Cymuned i Gwenda am yr holl flynyddoedd fel clerc ac yn ei 

 chyflwyno gyda rhodd gan y Cyngor Cymuned. 

 
    i) Archwiliad Mewnol - GLMP i adrodd ar ganfyddiadau’r archwiliad - AF wedi rhoi 

  sylwadau a GP yn adrodd i’r aelodau. 

  Un Llais Cymru - edrych i mewn i adnewyddo. 

  £1,300 wrth gefn ers rhai blynyddoedd - AF yn cynnig i godi y reserf i £2,000 - DJ 

  yn cynnig ac GM yn eilio. 

  Cynnig apwyntio AF eto flwyddyn nesaf - yr aelodau yn derbyn hyn.  
  

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

  I’w drafod a’i gadarnhau yn y cyfarfod nesaf - mynd drwy’r ffurflen a’r ffurflen  

  wedi ei ddiweddaru. 

 

 iii) Arwyddo sieciau  

  ‘Mandate’ newydd ddim mewn lle eto.  Gobeithio y bydd mewn lle cyn diwedd yr 

  wythnos. 

    

 iv) Cae Chwarae  

  a) DG angen e-bostio Dyfed Pritchard I holi am y giat. 

  Gofynwyd pwy oedd i fod i dorri y gwair ar y llwybr cyhoeddus allan o’r cae  

  chwarae tuag at y lon gefn gan fod y gwair yn fawr yno a’r cyhoedd methu  

  defnyddio’r llwybr.  GM yn cynnig ac WMG yn eilio cynnig i Mon Grass Cutting 

   Services i wneud y gwaith yma - DG i gysylltu. 

  b) DG yn y broses o ymchwilio i geisio cael ffens rhwng y llwybr ar cae chwarae i atal cwn 

  rhag gael myneidad i’r cae chwarae. 

 

 v) Hyfforddiant De-Fib - DG wedi e-bostio ROJ i holi am ddyddiadau posibl ar gyfer yr  

  hyfforddiant - holi RJ yn y cyfarfod nesaf am yr hyfforddiant ac hefyd o ble ddaeth y de-fib 

  er mwyn i’r Cyngor Cymuned gael diolch. 

 

 vi) Cyflwr Lon Gefn 

  Diweddariad gan AMJ - wedi llenwi’r tyllau anferth ond y mater yn parhau. 

  



 

 

 vii) Croesfan sebra wrth yr ysgol  

  Diweddariad gan AMJ - AMJ wedi cael cadarnhad o gost o £10,000 ac os bydd y  

  Cyngor Cymuned yn cytuno gall y gwaith gael ei wneud yr Haf yma.  Pawb yn  

  gytun er lles y plant i’r gwaith gael ei wneud mor fuan a phosibl.  DG i e-bostio’r  

  adran Priffyrdd i gadarnhau fod y Cyngor Cymuned wedi cytuno i dalu am y gwaith. 

 

8.   LLYTHYRAU   
 

GWYBODAETH  

 

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

 ii)   3.5.18  ULC – Arweiniad Gwasanaethu Un LLais Cymru 

 iii) 10.5.18  Hyfforddiant ULC 

 iv) 24.5.18 Ymgynghori cyhoeddus Canllawiau Cynllunio :- Cyfleusterau a Llety I  

  Dwristiaid & Cymysgedd Tai - DG i sganio’r llythyr blaen gyda manylion y safle we 

  i bawb.  
   

    

 

 

 

9. MATERION CYNLLUNIO  
 

A) CEISIADAU  CYNLLUNIO  ANGEN  EU  TRAFOD -     

   

 Cais Llawn ar gyfer codi sied amaethyddol i storio offer ar dir yn Llys Einon, Llandyfrydog 

 - Cefnogi’r cais 

 

 Cais Llawn ar gyfer codi fesul dipyn, 7 o gytiau glampio pren ynghyd a defnyddio’r garafan 

 statig  bresennol fel uned wyliau yn Mount Pleasant, Rhosybol - gwrthwynebu ar sail  

 pryderon priffyrdd a materion carffosiaeth.  

 

C PENDERFYNIADAU  CYNLLUNIO – DIM 

 

10. ADRODDIAD ARIANNOL A BILIAU   
 a)    Mon Grass Cutting Services  - bil wedi cyrraedd am £200.00 - toriad cae chwarae ers 

  Ebrill (6 toriad) - cymeradwyo  
   

b) Cyflogaeth Clerc 

 Cais gan y clerc i brynu printer er mwyn ei gallu i wneud y gwaith fel clerc gyda cost 

o £21.99 (o Amazon) + inc. - cymeradwyo 

 

  Cais i gymeradwyo cyflog y clerc am fis Mai. 

   

  

11. MATERION  ERAILL 

 

 PWYLLGOR NEWYDD WYLFA - DAU GYNRYCHIOLYDD - CYNNIG GM A RO. 

 PEN LON NEWYDD - RO YN HOLI.  AMJ AM GYSYLLTU ETO GYDA’R ADRAN  

 PRIFFYRDD. 

 

 

 AMJ FEL CADEIRYDD YN ESTYN CYDYMDEIMLAD I CAROL JONES A’R TEULU 



 

 

 AR EU PROFEDIGAETH A’R AELODAU YN SEFYLL AC YN CYNNAL 2 FUNUD O 

 DAWELWCH. 


