
 

 

COFNODION CYNGOR CYMUNED RHOSYBOL 
Cyfarfod Nos Lun 7 Hydref 2019 

 
1. Presennol  
  
 Gwilym Morris, Wendy Griffiths, Debra Griffiths, Huw Edwards, Mari Evans (clerc) 
 
2. Ymddiheuriadau  
 Carol Jones, Gwynfor Owen, Cyng Richard Griffiths, Aled Morris Jones, Ceri Jones 
  
 
3.         Datgan Diddordeb 
 Wendy Morris – Trysglwyn, Ysgol Feithrin Rhosybol Rhif 4 o dan unrhyw fater arall 
 
 
4.  Darllenwyd ac arwyddwyd cofnodion cyfarfod 9 Medi 2019 
  
 
5.  Materion yn codi 
 

i) Dau sedd wag 
Wedi derbyn llythyr datgan diddordeb gan Rhian Hayes a Debra Griffiths 
 
Derbynwyd y llythyrau ac yr ymgeiswyr fel cynhorwyr y cyngor cymuned.  Angen 
trefnu Gwaith papur er mwyn datgan derbyn swydd yn y cyfarfod nesaf. 
WM yn cynnig, GM yn eilio. 
 
 

 ii) Awdit Allanol – BDO yn disgwyl ymateb gan y cyngor. 
   

iii) Maes Parcio Mynydd Parys, angen bagiau baw ci. 
Angen holi AMJ yn y cyfarfod nesaf. 

 
 
6. Gwybodaeth  
 

i)  Cerdyn diolch gan Capel Parc am cyfraniad £550 gan arian Trysglwyn. 
  

ii) Gwasanaeth Sul y Cadeirydd 
Cynghorydd Margaret Murley Roberts yn rhoi gwahodd i Gapel Carmel, Moelfre 13 
Hydref 2019 am 2yp 
Diolchgar am y cynnig, ond yn anffodus neb yn medru mynychu 
 

iii) Gorchymyn Parth Arddangos Morlais 
Cyfle i wneud sylwadau neu gwrthwynebau erbyn 31 Hydref 2019 
www.morlaisenergy.com 
Dim sylwadau 
 

iv) Blaen Raglen Waith y Pwyllgor Gwaith dros y cyfnod Hydref 2019 – Mai 2020 ar 
gael gan Cyngor Sir Ynys Môn. 

 
 

http://www.morlaisenergy.com/


 

 

v) Cyngor Ar Bopeth Ynys Môn – gwahoddiad i’r Agoriad Swyddogol o’r adeilad 
Newydd yn Gaergybi a cyfarfod cyffredinol blynyddol ar 31 Hydref am 3.30yp (44 
Market St, Caergybi) 
Dim sylwadau 

 
vi) Cyfansoddiad ‘North Anglesey Partnership’ – Drafft 

Ymateb cyngor Sir Ynys Môn i’r cyfansoddiad 
Cyfle i rhoi sylwadau ac awgrymiadau ar y ddraft.  
 

vii) Cyngerdd Radio Ysbyty Gwynedd 25 Hydref 2019 7.30yp, Canolfan Ucheldre 
Caergybi. 

 
viii) Cynhadledd Comisiwn Tegwch ar gyfer Ynys Môn 

21 Hydref 2019, Neuadd y Dref Llangefni am 9.30yb – 2.30yp 
 

ix) Adroddiad gan Pwyllgor Safonnau Cyngor Sir Ynys Môn 
Cwynion ymddygiad i Ombwdsmon gwasanaethau cyhoeddus Cymru. 
 

x) Ebost Dafydd Idriswyn, Cadeirydd Un Llais Cymru - Môn 7 Hydref 2019 
-Ehangu Ardal Harddwch Naturiol Eithriadol 
-Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Drafft. 
Ardal o Harddwch Naturiol Eithriadol (AHNE), pryder ynghlyna maint melinoedd 
gwynt 
 

 
7. MATERION CYNLLUNIO 
 
 CEISIADAU CYNLLUNIO 
 

➢ FPL/2019/251/EIA 
 Cae Mawr, Llanerchymedd 
 Cais i godi uned dofodnod ieir rhydd (cynhyrchu wyau) ynghyd a biniau bwydo a 

Gwaith cysylltiedig 
 

Dim gwrthwynebiad i’r cais 
 
 

➢ DAG/2019/15 
Four Crosses Junction, Rhosgoch 
Cais i bennu os oes angen caniatad blaenorol ar gyfer codi sied amaethyddol ar y tir 
 
Dim sylwadau 
 

 
➢ HHP/2019/233 

  Penrallt, Rhosybol 
  Cais llawn ar gyfer addasiad mynedfa 
Gwrthwynebu ar hyn o bryd tan derbyn gwybodaeth oellach, mae angen mwy o fanylion ar y 
mesuriadau gwreiddiol, a hefyd beth sydd am ddigwydd i’r mynedfa gwreiddiol os ydy’r cais yn 
cael ei caniatau? – holi cynllunio. 
 
 
 



 

 

 
   
 PENDERFYNIADAU CYNLLUNIO 
 

- LUP/2019/7 
Bryn Eglwys Llandyfrydog 
Caniatad  
 

- FPL/2019/111 
Capel Bach, Rhosybol 
Caniatad gyda amodau  

 
 
8. ADRODDIAD ARIANNOL A BILIAU   
 

a) Cyflogaeth Clerc – DG, angen arwyddo siec 
b) Cyflogaeth Clerc – ME 

 
Mandate banc angen ei drefnu i adio ME i arwyddo sieciau 
 
 
 
9. Unrhyw Fater Arall 
 

1. Nadolig 2019 
o Coeden Nadolig 
o Noson Cyngerdd Nadolig 

 
AMJ am drefnu coeden a golau?  
Checio pryd mae ysgol gynradd Rhosybol am gael noson cyngerdd? – 12 Rhagfyr wedi ei 
newid i 18 Rhagfyr oherwydd yr etholiadau. 
WM am checio gyda Pennaeth yr ysgol i weld os ydy hi’n iawn i’r cyngor ymuno. 
HE yn cynnig trefnu Mins Peis. 

 
 

2. Grant cylch meithrin (WM) 
Cyngor Ynys Mon wedi haneru grantiau ysgol feithrin, ond pryder be fydd dyfodol arian 
30awr. 
Toriad wedi ei wneud yn ddi rybydd, a poeni am dyfodol cylchoedd meithrin 
ME i yrru llythyr i’r gwasanaeth dysgu gyda’r pryderon. 
 
 

3. Pamffledi CSYM adran Tai (GM) 
Pamffledi yn cael ei dosbarthu yn annog i bobl fynd ar gofrestr am DY Cymdeithasol os oes 
cysylltiadau lleol gyda Ynys Môn (chi neu aeold o’r cartref wedi bod yn preswylio’n arferol 
ar ynys mon am bum mlynedd (ar unrhyw adeg) neu bod gennych gysylltiadau teuluol agos 
iawn sydd wedi bod yn byw yn yr ardal am gyfnod o bum mlynedd o leiaf neu os ydych wedi 
bod yn gyflodedig yn yr ardal am bum mlynedd) 
Annog mwy o fewnfydwyr sydd yn rhoi pwysau ychwanegol ar gwasanethau lleol. 
WM – mae angen annog bobl lleaol a ifance i gael cartrefi. 
 
 
 



 

 

4. Cylch meithrin Rhosybol 
Llythyr wedi cael ei dderbyn gan cylch meithrin Rhosybol am gyfraniad i archebu oergell a 
chamera - £350 
WM yn datgan diddordeb 
GM yn cynnig, DG yn eilio i dalu £350 o arian TRYSGLWYN tuag at y cylch.  
 
 
 

……………………………………………………………………………………………Cadeirydd 
 
 
…………………………………………………………………………………..…………Dyddiad 
 
NODYN 
Darparwyd y cofnodion uchod gan Mari Evans 


