
 

 

COFNODION CYNGOR CYMUNED RHOSYBOL 
Cyfarfod Nos Lun 24 Mehefin 2019 

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

Griffiths, Debra Griffiths. 
 

  
2. Ymddiheuriadau - Aled Morris-Jones, Richard Jones, Carol Jones, Dafydd Jones, 

Richard Griffiths.  
  
3.         Datgan Diddordeb - GO - cais cynllunio Bodneithior 
 
4.  Darllen ac arwyddo cofnodion cyfarfod 20 Mai 2019 - Wendy Griffiths yn cadarhnau 

cywirdeb a Gwynfor Owen yn eilio. 
 
5.  Materion yn codi 
 
 i) Swydd clerc - AMJ i holi y ddau Gyngor Cymuned arall sydd yn chwilio am glerc 
 ii) Dau sedd wag - hysbyseb allan 
    iii) Awdit Mewnol  
   
  
6. Gwybodaeth 
 

i)  Canfyddiadau yr Archwiliad o’r Cae Chwarae gan RoSPA ym mis Mehefin (e-bost 
wedi ei rannu 24/6) - cysylltu gyda’r cwmni a gofyn iddynt wneud y gwaith sydd 
wedi dod yn amlwg o’r adroddiad. 

 ii) Cyfarfod Pwyllgor Ardal Ynys Mon Un Llais Cymru - 27/06/19 
 iii) Un Llais Cymru Mon - Penodi Pencampwr Iaith - dim cynrychiolydd 
 iv) Llythyr diolch am y rhodd ariannol gan Mon FM 

-  
 
7. MATERION CYNLLUNIO 
 
 CEISIADAU CYNLLUNIO 
 
 * Ymgynghoriad cyn cyflwyno cais am ddatblygiad arfaethedig ar safle’r Hen  
  Marquis, Rhosybol - dim sylw 
 * Cais llawn ar gyfer newid defnydd adeilad allanol i uned wyliau - Capel Bach,  
  Rhosybol - dim gwrthwynebiad 
 * Cais i bennu os oes angen caniatad blaenorol ar gyfer codi sied amaethyddol ar dir 
  Bodneithior, Llandyfrydog - dim sylw 

* Cais Llawn ar gyfer codi annedd newydd - Hazel bank, Rhosybol - nodi consyrn am 
y fynedfa. 

   
 PENDERFYNIADAU CYNLLUNIO 
 
 DIM 
  
 
 
 



 

 

8. ADRODDIAD ARIANNOL A BILIAU   
 
 a)    Cyflogaeth Clerc - cytuno i’w dalu 
 b) Mon Grass Cutting - £200 - cytuno i’w dalu 
 c) Playsafety Limited - £90.60 (Archwiliad o’r Cae Chwarae) - cytuno i’w dalu 
 
  
 
9. Unrhyw Fater Arall -  
  
 Swing yn y parc chwarae wedi torri - mynd ar ol y cwmni i’w drin. 
 WG yn diolch ar ran yr Ysgol Feithrin am y rhodd ariannol. 

Gwrych yn fawr yn y croesffordd ar ben Lon Newydd - AMJ i fynd ar ol hyn, I fod i gael ei 
dorri yn amlach.  Hefyd arwydd 30 milltir yr awr wedi symud ond y mapio heb gael ei 
ddiweddaru. 


