
CYNGOR CYMUNED BETWS YN RHOS A LLANELIAN YN RHOS 

CLERC :  John MacLennan, 19, Lon Garnedd, Abergele. LL22 7EW  Ffon :  01745 826901  Sym : 07903328655
e-bost :   johnmaclennan9@icloud.com

 

MUNUDAU'R CYFARFOD A GYNHALIWYD AM 7.30y.h. DDYDD LLUN, 
CHWEFROR 12fed, YN NEUADD Y PENTREF, BETWS YN RHOS.   

1. CROESO  -  Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod, ac yn arbennig felly Ms. Meira
Woosnam o Gonwy Cynhaliol, a oedd i roi cyflwyniad i'r Cyngor.     

2. YN BRESENNOL  -  Y Cadeirydd, y Cynghorydd  Hefin Williams a'r Cynghorwyr 
Eifion Evans; Bryn Jones; D.Gwyn Jones; Gwyndaf O.Roberts; John D.Roberts; 
Goronwy R.Williams a'r Cynghorydd Sir, Ifor G.Lloyd.

Hefyd fe groesawodd y Cadeirydd aelodau o'r cyhoedd i'r cyfarfod. Hwy oedd:-

 Mr M.Davies; Mr S.Morris; Mr D.R.Davies a Mrs C.Williams.

3. YMDDIHEURIADAU  -  Yr Is-Gadeirydd, y Cynghorydd  Arthur Owen, a'r 
Cynghorwyr Irwedd Griffiths; Fiona Haf Jones a Tudur W.Jones.

YMWELYDD Ȃ'R CYNGOR   

Croesawodd y Cadeirydd Ms Meira Woosnam i'r cyfarfod a gofyn iddi roi ei 
chyflwyniad i'r aelodau ar ei gwaith fel Swyddog Diwylliant a Threftadaeth Cymunedol. 
(Cyflwyniad llawn wedi ei atodi).  Diolchodd y Cadeirydd i Ms Woosnam am ei 
chyflwyniad hynod o ddiddorol a llawn gwybodaeth..

4. DATGANIADAU O DDIDDORDEB  -  

 Atgoffir aelodau ei bod yn rhaid iddyn nhw ddatgelu bodolaeth a natur unrhyw 
ddiddordebau personol gan ddefnyddio'r ffurflen a ddarperir ar gyfer hynny. NI 
DDATGELWYD YR UN.  
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5. MUNUDAU  -  PENDERFYNWYD cadarnhau, cymeradwyo ac arwyddo munudau 
cyfarfod diwethaf y Cyngor a gynhaliwyd ar Ionawr 8fed, 2018, yn y Ganolfan 
Gymunedol, Llanelian yn Rhos.    

  

6. MATERION YN CODI     

12.17/14(ii) Cais gan gae chwarae Llanelian am bresenoldeb swyddog. Fe ddywedodd 
Ms Woosnam efallai y gallai fod peth arian grant ar gael i helpu gyda ffensio o amgylch 
lle chwarae'r plant.   

12.17/14(iii) Yourt mewn cae lleol. Cyfeiriodd y Cadeirydd yr aelodau at e-bost a 
dderbyniwyd gan yr adran gorfodi cynllunio, ond roedd yn  ymddangos nad oedd neb 
wedi bod ar safle'r ymholiad hwn, gan fod yna ddau yourt ar y safle ac nid un, fel y 
nodwyd gan y Sir.     

1.18/14(i) Prynu diffibriliwr ym Metws yn Rhos. Dywedodd  Ms Woosnam fod y 
cyfranwyr grantiau'n gyndyn o gyllido diffibriliwyr, ond eu bod yn edrych am ddefnydd 
anarferol o fythau ffôn y gellid eu cyllido.        

1.18/14(ii) Gadael bagiau gwastraff ger y cyrtiau tennis. Roedd sylw wedi ei roi i hyn, ac 
roedd wedi ei glirio.   

1.18/14(iii) Gadael gwastraff peryglus ar Ffordd Dolwen. Roedd hwn hefyd wedi ei 
glirio. 

1.18/14(v) Tyllau ffordd rhwng croesffordd  Garnedd a chroesffordd Nentydd. Mae 
hyn wedi ei roi ar Archwiliad Ward y Cynghorydd Ifor Lloyd.

1.18/14(vi) Arllwys pridd a rwbel ym Mhlas Helyg. Roedd adroddiad am hyn wedi ei 
wneud i'r swyddog gorfodi cynllunio, a ddywedodd nad oedd unrhyw drosedd wedi ei 
chyflawni.    

7. GOHEBIAETH GYFFREDINOL  -    

2.18/7(i) Gohebiaeth ynglŷn â rheolau'n ymwneud â chŵn yn baeddu. NODWYD hyn 
gyda diddordeb, a dywedodd yr aelodau y byddent yn llenwi'r ffurflen ymgynghori gan 
nad oedd cae chwarae Llanelian wedi ei gynnwys yng ngorchymyn baw cŵn. 
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2.18/7(ii) Llythyr gan Abergele Insurance ynglŷn ag yswiriant atebolrwydd cyhoeddus ar
gyfer y Clerc. NODWYD HYN A CHYTUNWYD ARNO. 

2.18/7(iii) Llythyr ymrwymiad ar gyfer Ymchwiliwr Mewnol. CYTUNWYD i gyflogi 
JDH Services fel Archwiliwr mewnol. 

8. CYLLID  -  Cytunwyd i nodi ac arwyddo adroddiadau'r Banc ar gyfer y cyfnodau'n 
gorffen ar Ionawr 26ain, 2018.   

Cyfrif cymunedol    …………………………………………………………£7512.81

Cyfrif busnes      ……………………………………………………………..£5528.36

Mantolen fisol. CYTUNWYD arni gan bawb.  

9. TALIADAU A DDERBYNIWYD  -  Dim.   

10. TALIADAU ALLAN  -  PENDERFYNWYD TALU'r holl eitemau a restrir isod:-   

i. 2.18/10(i) Cyflog y Clerc ……………………………….…………£ 287.23

ii. 2.18/10(ii) HMRC…(Bacs)     .………………………….……....£   71.81

iii. 2.18/10(iii) Yswiriant atebolrwydd y Clerc.  …………………£   29.00  

11. CEISIADAU AM GRANT  -  Dim.     

12. MATERION  CYNGOR SIR  CONWY A'R CYNGHORYDD IFOR LLOYD  

4.16/12(i) Adroddiadau'n ymwneud â materion Archwiliad Ward. Dywedodd y 
Cynghorydd Lloyd ei fod ef yn un o'r Cynghorwyr Sir a oedd wedi cwestiynu 
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penderfyniad y Sir i gasglu'r biniau duon unwaith y mis. Dywedodd fod methodoleg a 
maint sampl yr ymgynghoriad yn wallus. Dywedodd yr aelodau eu bod yn anhapus 
gyda'r gwasanaeth a gynigid gan y Cyngor Sir, yn arbennig felly gyda golwg ar wynebau 
ffyrdd a thyllau ffyrdd. Dywedodd y Cynghorydd Lloyd fod pob un o't Cynghorwyr Sir 
gwledig yn cyfarfod i brotestio i'r Cyngor bod yr ardal wledig yn cael eu hanghofio yng 
nghynlluniau'r Sir, a'u bod yn brwydro dros eu hawliau i gael cyfran deg o'r gyllideb. 
Hefyd fe atgoffodd y Cynghorydd Lloyd yr aelodau fod Ms Woosman yn ei 
chyflwyniad wedi sôn am fand eang yn yr ardaloedd gwledig. Dywedodd y byddai 
hynny'n dod yn flaeoriaeth  i aelodau gwledig. 

13. MATERION CYNULLIAD CYMRU  -  Dim.     

14. MATERION CYFFREDINOL O FEWN Y GYMUNED       

2.18/14(i) Dywedwyd wrth yr aelodau fod drws y bwth tel;effon wedi ei rwygo i ffwrdd 
yn ystod y gwyntoedd cryfion, ac y byddai'n rhaid ei drwsio. Dywedodd y Cadeirydd fod
y drws yn ei feddiant ef. Gofynnwyd i'r aelodau geisio dod o hyd i rywun a allai drwsio'r 
drws.

2.18/14(ii) Trafodwyd adnewyddu'r hysbysfwrdd yn Llanelian. Roedd trigolion lleol yn 
ansicr ar hyn o bryd ynglŷn â ble y dylid ei osod, felly fe ohiriwyd y mater hwn.  

15. UNRHYW FATER ARALL       

2.18/15(i) Dyddiadau cyfarfodydd ar gyfer 2018/19 i'w cymeradwyo. CYTUNWYD ar 
y rhain.    

4



16. CYNLLUNIO  -   

 2.18/16(i)  0/44845  Codi mynedfa i annedd, a gwaith peirianyddol cysylltiedig 
yn Llain 5, The Granary Cottages, Betws yn Rhos. Mr Barry McDowell. Roedd 
yr aelodau'n bryderus bod nifer o geisiadau wedi eu cynnig ac wedi eu gwrthod 
oherwydd adeiladu mewn ardal o gadwraeth, a'i effaith ar honno. Maint a 
graddfa'r datblygiad. Yn ogystal ag amrywiol wrthwynebiadau  gan sefydliadau 
diwylliannol a threftadaeth eraill. PENDERFYNWYD DIM SYLW ar y cais 
hwn.     

17. MATERION ARCHWILIAD  - 

2.18/17(i) Cynllun yr Archwilydd mewnol am 2017/2018.  

 

Gan nad oedd unrhyw fusnes arall i'w drafod fe orffennodd y cyfarfod am 9.25y.h.  

CADEIRYDD……………………………………………………………DYDDIAD………………………………
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