
  

Cofnodion Cyfarfod 06-11-18 

1. CROESO  

Croesawodd y Cadeirydd y cynghorwyr i’r cyfarfod. 

2. YMDDIHEURIADAU  

Nodwyd yr ymddiheuriadau. 

3. DATGAN DIDDORDEB  

Dim. 

4. CADARNHAU PENODIAD Y CLERC 

Y cynghorwyr yn derbyn Delyth Wynne fel clerc. 

5. COFNODION – Cadarnhau ac arwyddo cofnodion y cyfarfod diwethaf (02/10/18).  

Diolch i Cyng Wendy am gymryd y cofnodion diwethaf.   Cynigwyd y cofnodion yn gywir 
gan Cyng John.  Eiliwyd gan Cyng Arthur. 

6. MATERION YN CODI  

• Hyfforddiant Diffibrilydd - dim ond y Cadeirydd a fynychodd yr hyfforddiant.  Mae 
cost o £50.00 am yr hyfforddiant. 

• Mainc ger yr hysbysfwrdd – ddim wedi ei gorffen eto. 
• Cyfoeth Naturiol Cymru – does dim cyfrifoldeb ganddynt oherewydd nad yw’r afon 

yn brif afon.  Cyfrifoldeb y Cyngor ydy’r afon, mae angen cysylltu a nhw i gael 
rhagor o wybodaeth.  Mae angen warden hefyd.  Cyng Phyllis i ofyn diddordeb wrth 
gwpwl sydd yn poeni am yr afon yn dod drosodd. 

• Cyng Cath Wiliams – Cyng Cath wedi son 2 waith ei bod eisiau ymddiswyddo ond 
dim llythyr wedi ei dderbyn.  Y Cadeirydd  wedi gyrru llythyr iddi i ddweud wrthi 
bod ei sedd nawr yn wag.  Mae angen hysbysu y sedd wag erbyn diwedd y mis. 

• Arwydd Cwn yn Baeddu (ar y Green) – Y Cadeirydd wedi cysylltu ar Cyngor Sir ond 
arwydd newydd dal heb gyrraedd. Cyng Austin i son wrth Emyr. 

• Cae Chwarae – mae’r llythyr a dderbyniwyd wedi ei anfon at y Cyngor Sir – Bryn yn 
fodlon dod allan i drafod.  Mae’r Cyngor Sir yn penderfynu be allant wneud i fod o 
gymorth.  Mae’r tir yn eiddo’r Cyngor Cymuned.  Cyng Austin i weld os ydynt yn 
mynd i ddechrau codi tal am dorri glaswellt ayyb – fydd angen ei ychwanegu i’r 
precept.  Mae’r Cyngor Sir yn deall am y sgwariau, ond dim arian i newid dim ond i 

Presennol Cynghorwyr John Emlyn Jones (Cadeirydd), Wendy Williams, Gwenan 
Roberts, Gwilym Williams, Arthur Williams, John Lloyd Williams, 
Austin Roberts, Phyllis Purchase, Delyth Wynne (Clerc)
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gau y craciau.  Byddant yn codi arnom am wneud hyn (cynnal a chadw yr offer).  
Mae’r Cyngor Sir am ofyn i gynghorau tref a cynghorau cymuned roi arian tuag at 
cynnal a chadw.  Gofynnwyd y cwestiwn pwy fydd yn trefnu yswiriant os fydd 
plentyn yn brifo?  Cygn Austin i son wrth Simon Billington am hyn.   

• Ail-gylchu - mae’r Cyngor Sir yn son am gael gwared o’r bocsys ailgylchu o flaen yr 
ysgol.  Y Cyngor Sir am ofyn i gynghorau cymuned os ydynt a diddordeb cymryd 
rhain drosodd.  Canolfannau ailgylchu yng Ngherrigydrudion (dydd Sadwrn cyntaf 
bob mis), Llanrwst (ail ddydd Sadwrn o bob mis) a Llangernyw (trydydd dydd 
Sadwrn) i gymryd pethau mawr fel dodrefn. Gofynnodd Cyng Wendy am ddyfodol yr 
ailgylchu dillad oherwydd bod yr ysgol yn elwa.  Cyng Austin i drafod gyda’r Cyngor 
Sir.   

• Sgip – bydd sgip yn y pentref dydd Sadwrn , 8fed o Ragfyr. 
• Parcio – adroddodd Cyng Austin y bydd tal parcio yn cael ei godi ym mob maes 

parcio yn y Sir a bydd staff y cyngor hefyd yn gorfod talu am barcio yn y dyfodol.  
• Giat – wedi son am y pedwerydd tro. 
• Mainc – wedi son eto. 
• Bws X19 – Y Cadeirydd wedi trio cysylltu. 
• Pryd Nadolig – Tal y Cafn, nos Fawrth, 27 o Dachwedd. 
• Llwybyr Chwarel y Nant –  cafwyd trafodaeth am y llwybyr. 

7. CYNLLUNIO  

• 0/45665 Mrs Eirian Davies 
Annedd masnach wledig arfaethedig a gosod tanc trin dŵr - Tir yn Penisa’r 
Waen, Ffordd Gyffylog 

Cyng Austin yn datgan diddordeb oherwydd ei fod yn aelod o’r Pwyllgor Cynllunio. 

Dim gwrthwynebiad wedi ei dderbyn. 

8.30pm Gadawodd Cyng Gwenan y cyfarfod. 

8. ADRODDIAD ARIANNOL  

• Cyfredol - £6,075.88 
• Angladdau - £1,768.20 
• Cadw - £2,070.90 

Sieciau: 
£45.00 - British Legion  
£122.50 - Sue Hayward 
£345.00 - Wil Williams 
£50.00 - Hyfforddiant Diffibrilydd - Mr Tomos Hughes 
£100.00 - Delyth Wynne 
£25.00 - CaThEM 

• Siec o £25.00 wedi ei dderbyn gan Cystadleuaeth Pentrefi Conwy. 

Cytunwyd i gael mandad newydd.  Cynghorwyr John, Arthur, Ceri, John Emlyn ac Austin 
yn ddilys ac mae unrhyw dri yn medru arwyddo’r sieciau. 

9. GOHEBIAETH  

Cofnodion Cyfarfod 06-11-18 



  

• Cystadleuaeth Pentrefi Conwy 
Cafwyd y dyfarniad mis yn ol – Pentrefi lleol yn cynnwys Eglwysbach, Cwm Penmachno, 
Llangernyw, Betws y Coed a Dolgarrog.  Enillwyd y gystadleuaeth gan Cwm Penmachno.  
Darllenodd y Cadeirydd y sylwadau a gafwyd gan y beirniaid. Tystysgrif Canmoliaeth 
Uchel wedi ei dderbyn.  Diolch yn arbennig i Cyng Ceri am ei holl waith yn darparu’r 
cais. 

10.UNRHYW FATER ARALL  

• Ffordd Bryn Hir – Cyng Austin i wirio. 

• Cwyn Bws Hen Efail – dwr ar y ffordd – Cyng Austin i son. 

• Ffordd Waenfechan i Topan – tyllau mawr yn y ffordd.  Mae’r Cyngor Sir angen 
gwybod os ydy’r twll o faint dyfn.  Cyng Austin i ofyn i Emyr i’w wirio. 

• Paentio Safle Bws yn y Graig – dim dyddiad wedi ei dderbyn eto. 

• Ffyrdd – ail wynebu rhannau o Ffordd Pennant – Tai Newyddion heibio Wern.  Wedi 
gwneud Ffordd Cae Forys. Bwriadu rhoi chippings ar Ffordd Bodnant yn y dyfodol 
agos. 

• Canolfan Bwyd Bodnant yn cau ar y 30 o Dachwedd.   

11.DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  

04/12/18
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