
CYNGOR CYMUNED BETWS YN RHOS A LLANELIAN YN RHOS 

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

AR  GYFER  Y  CYFARFOD  I'W  GYNNAL  YN  NEUADD  Y  PENTREF,  BETWS  
YN RHOS , AM  7.30y.h.  DDYDD  LLUN, MEDI 6ed, 2021.   

1.  CROESO  -  Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod.    

2.  YN  BRESENNOL  -  Y Cadeirydd, y Cynghorydd  Irwedd Griffiths a'r Cynghorwyr  
Gwyndaf O.Roberts; D.Gwyn Jones; Bryn Jones; John Evans; Tudur W.Jones a'r 
Cynghortdd Sir,  Ifor G.Lloyd.

3.  YMDDIHEURIADAU  -   Y Cynghorwyr  Goronwy R.Williams; John D.Roberts a 
Hefin Williams.

4. DATGANIAD  O  DDIDDORDEB     

Atgoffir aelodau ei bod yn rhaid iddyn nhw ddatgelu bodolaeth a natur unrhyw 
ddiddordebau personol ar y ffurflen a ddarperir ar gyfer hynny. Mae'r Cynghorydd Ifor 
Lloyd wedi dweud ei fod yn eistedd ar y pwyllgor cynllunio ac felly na all gymryd rhan 
mewn unrhyw benderfyniadau a wneir ar geisiadau sy'n cael eu trafod, ond y gallai ateb 
cwestiynau ynymwneud â rheolaethau a pholisïau cynllunio.  NI  DDATGELWYD  YR
UN.    

5. MUNUDAU  

PENDERFYNWYD cadarnhau, cymeradwyo ac arwyddo munudau'r cyfarfod a 
gynhaliwyd ar Awst 9fed, 2021.   

6. MATERION  YN  CODI  -    

8.21/6(i) Mae cyflwr gwrychoedd min ffordd yn yr ardal wledig yn warthus. Dywedodd 
y Cynghorydd. Lloyd fod y contractwyr wedi dechrau ar docio'r gwrychoedd, yn 
arbennig felly ar gyffyrdd priffyrdd.  

7.21/14(i) Codi fferm wynt fawr ar dir uwchben Nant Ucha a Mynydd Du. Cyfarfod 
cyhoeddus i'w gynnal i drafod y cais hwn. PENDERFYNWYD gofyn i swyddogion 
cwmni'r fferm wynt a'r Cyngor Sir i ddod i gyfarfod ym mis Hydref.  

7. CYLLID ar gyfer y cyfnod yn gorffen ar Awst 21ain, 2021. - PENDERFYNWYD  
DERBYN mantolenni'r banc ar gyfer y cyfnod a ddangosir.  
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Cyfrif cymunedol    ……………………..£9,086.22

Cyfrif busnes      …………………..……..£5,551.18

I  GYMERADWYO'R  CYFRIF  AR  GYFER  YR  UN  CYFNODAU. Fe 
DDERBYNIWYD  y fantolen fisol gan bawb.  

8. GOHEBIAETH    

8.21/8(iii) Cyhoeddiad am gryfhau'r bont ym Mhont Dolwen. NODWYD  bod y 
gwaith eisoes wedi dechrau.   

8.21/15(i) E-bost wedi ei dderbyn gan Adran Reolaeth Cyngor Sir Conwy ynghylch 
niwsans sŵn yn y pentref. NODODD  yr aelodau'r ohebiaeth. Fe fyddai lawsnio 'n 
erbyn y cyhoeddiadau'n cael ei wneud.   

9.21/8(i) Cyhoeddiad am gau'r ffordd yn  Ffrith Mentop Gerddi o Awst 24ain, 2021, 
hyd at Awst 27ain, 2021. Derbyniwyd yr ohebiaeth ar Awst 24ain,2021, wedi ei hanfon 
trwy e-bost i aelodau. NODWYD  hyn.  

9.21/8(ii) Gohebiaeth gan Fferm Wynt Awel y Môr ynghyd â gyrrwr fflach.NODWYD 
y mater hwn bryd hynny.    

9. TALIADAU  A  DDERBYNIWYD  -  PENDERFYNODD  yr aelodau NODI'r 
taliad isod a dderbyniwyd.  

9.21/9(i) Y Praesept.   ………………………………………£2667.00 

10.  TALIADAU  ALLAN  -  PENDERFYNWYD tau'r holl anfonebau a biliau a restrir 
isod:-    

9.21/10(i) HMRC  ………………………………………….……£   71.81 - AR

9.21/10(ii) Cyflog y Clerc    …….……………………………..£ 287.23 - AR

9.21/10(iii) Cyfieithu ……(Hanner y gost).      …………..£   25.00 –Siec  200117

9.21/10(iv) Stampiau………………………………………………£   34.39 – Siec 200118

11. GRANTIAU       



9.21/11(i) PENDERFYNODD yr aelodau i brynu plac i'w osod yn y Neuadd i ddathlu
gorchest  eithriadol  Ms Georgia Wilson a'i cheffyl Sakura'n ennill dwy fedal efydd yn y
Gemau Paralympaidd yn Tokyo yn 2021.  Y Clerc i gael pris.  

12. CYNLLUNIO     

9.21/12(i)  0/48793  Pont garreg  un bwa sy'n croesi afon Dulas. NODWYD.     

9.21/12(ii)   0/48795  Creu ardal hyfforddi ac ymarfer ceffylau ar gyfer defnydd 
personol yn Nhŷ'n- y- Coed, Ffordd Nentydd, Rhyd-y-Foel. Vivienne Martin.  NI 
chynigiodd yr aeload FARN gan nad oedd cynllun na gwybodaeth ar gael ar chwiliwr 
Cynllunio Conwy. Y Cytnghorydd Lloyd i wneud ymholiadau gyda'r Cyngor Sir.   

13. MATERION  ARCHWILIO  MEWNOL  AC  ALLANOL  -

8.21/13(i) Cyhoeddiad am hawliau'r etholwyr ynglŷn â'r Archwiliad Ariannol a 
arddangoswyd ar Awst 6ed, 2021. I'w symud gan na dderbyniwyd unrhyw geisiadau.  
Fe ddywedodd y Clerc na fu unrhyw ymholiadau gan aelodau o'r cyhoedd a bod y 
cyhoeddiad bellach wedi ei dynnu i lawr

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

Dywedodd y Cynghorydd Lloyd  fod  £500,000 ar gael i drwsio'r ffyrdd gwledig. 
Doedd dim gwybodaeth sut y byddai hwn yn cael ei wario ar hyn  o bryd.

Fe ofynnwyd i'r Cynghorydd  Lloyd fynd i gyfarfod ar Ffermydd Gwledig ac i gwblhau 
holiadur.  Yr atebion a gafwyd oedd:-    

Q1 – Dylid cymell teuluoedd ifanc i aros yn yr ardaloedd gwledig, yn arbennig felly 
ffermwyr, a hefyd gymell yr iaith Gymraeg i ffynnu.   

Q2 –Mae cyflogaeth ar y tir yn isel ar hyn o bryd, ac mae'n anodd cael pobl i weithio 
arno.    

Q3 – Roedd prisiau llefrith, cig oen a biff yn achos pryder, a mwy fyth o bryder oedd y 
codi ym mhrisiau bwydydd anifeiliaid. Roedd hi'n dod yn aneconomaidd i ffermio.   

Q4 – Roedd lleihad yn nifer y da byw, ond roedd y llywodraeth yn parhau i fewnforio 
biff o Dde America., 

Q5 – Dylid cymell ysgolion Cymraeg eu hiaith gan fod mewnlifiad yn peri bod dysgu'r 
Gymraeg yn anodd.  

15. UNRHYW  FATER  ARALL   

8.21/15(i) Ymddiswyddiad y Clerc. Y Clerc i orffen ar Ragfyr 10fed, 2021. NODWYD 
hyn. Fe led-awgrymodd y Cadeirydd fod yna berson gyda diddordeb yn y swydd.  



9.21/15(i) Llythyr o ddiolch i Mr. a Mrs Roberts ynglŷn â phlannu blodau. NODWYD 
hyn.    

9.21/15(ii) Llythyr i breswylydd ynghylch sŵn ar ei dir. Gweler eitem  8.21/15(i)

Gan nad oedd unrhyw fusnes arall fe orffennodd y cyfarod am 8.50y.h.  

CADEIRYDD…………………………………………………………..DYDDIAD……………………………  

      

     

      

          

    

    

     




