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Cofnodion Cyfarfod 02-12-19 – 7.00pm 

Presennol Cynghorwyr John Emlyn Jones (Cadeirydd), John Lloyd Williams, Ceri Leeder, 
Wendy Williams, Phyllis Purchase, Geraint Owen, Austin Roberts, Gwilym 
Williams, Arthur Williams a Delyth Wynne (Clerc) 
Simon Billington and 2 aelod o’r cyhoedd  

Ymddiheuriadau Gwenan Roberts 

 
1. CROESO  

 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorwyr i’r cyfarfod a Simon Billington o Adran Mannau Agored, 
CBSC. 
 
Rhoddodd Siom adroddiad cynhwysfawr o’r defnydd o glyffosad a’r cefndir i’w ddefnydd a’r 
opsiynau eraill sydd ar gael.  Esboniodd Simon fod Cyngor Sir Ddinbych yn defnyddio cyfuniad o 
olew palmwydd a dŵr a thrafododd hefyd ddefnyddio finegr fel y’i defnyddir gan Gyngor 
Trafford.  Dim ond mewn parthau 30 milltir yr awr y defnyddir chwynladdwr ar hyd cefn llinell y 
palmant.  Dydy’r chwyn y tu allan i’r parth 30 milltir yr awr ddim yn cael eu tri oherwydd bod yr 
ymylon yn cael eu torri.  Defnyddir glyffosad yn gynnil – defnyddir glyffosad 6%.  Mae system 
cyn-gymysg a gollwng yn costio 4 gwaith yn fwy nag ydy i Awdurdodau eraill sydd ddim yn 
defnyddio’r dulliau hyn. 
 
Gofynnodd y Cadeirydd a ddefnyddio finegr.  Dywedodd Simon na allai roi ateb diffiniol ond 
dywedodd fod CBSC eisiau gweithio gyda chymunedau ac y gallai edrych i mewn i ddewisiadau 
amgen a defnyddio finegr.  Gofynnodd y Cadeirydd a allai preswylwyr ar ffyrdd yn y pentref 
ddewis cael gwared ar y chwyn eu hunain gan arbed defnyddio glyffosad.  Dywedodd Simon fod 
yn yn bosibilrwydd.  Penderynwyd y byddai simon yn e-bostio’r Clerd fis cyn bod disgwyl i’r 
gwaith gael ei gwblhau fel y gallai preswylwyr wneud penderfyniad. 
 

2. YMDDIHEURIADAU  
 
Gweler uchod. 

 
3. DATGAN DIDDORDEB  

 

• Cynllunio – Cyng Wendy yn gyfnither i Mr Gwyn Jones; 

• Tim Peldroed Eglwys Bach – Gwraig Cynghorydd Gwilym yn aelod o’r tim. 
 

Cynghorydd Wendy a Cynghorydd Gwilym i arwyddo ffurflen yn datgan diddordeb. 
  

4. COFNODION – Cadarnhau ac arwyddo cofnodion y cyfarfod diwethaf (05/11/19). 
 
Cynigwyd cofnodion 05/11/19 yn gywir gan Cyng Ceri ac eiliwyd gan Cyng Phyllis. 
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5. MATERION YN CODI  
 

• Mandad Banc: 

Cynghorwyr Ceri a Geraint i fynd i Banc HSBC Llandudno gyda’u pasbort a trwydded gyrru i 

lenwi’r mandad. 

• Llwybyr Chwarel y Nant: 

Y Cadeirydd angen cyngor cyfreithiol i lenwi’r ffurflen.  Cyng Austin i holi CBSC am gyngor 

cyfreithiol. 

• Toiledau: 
Y taliad gan CBSC wedi ei dderbyn ar 29 Mai 2019. 
 

• Cinio Nadolig: 
Diolchodd y Cynghorwyr i’r Clerc am drefnu.  Y Clerc i ddiolch i’r Bee. 
 

• Arwydd ‘20’ wrth yr ysgol: 
Yr arwydd yn goch ond i fod yn ddu.  Yr arwydd wrth y bont yn fod yn goch.   
 

• Arwydd Toiled: 
Cyng Austin wedi gofyn am un gan CBSC. 
 

• Polyn lamp rhif 4 yn Heol Ffynnon Asa wedi symud: 
Y Clerc i gysylltu â Len Jackson, CBSC eto. 
 

• Gridiau ar hyd y lon yn llawn cerrig: 
Cyng Austin wedi cael gair efo Emlyn, CBSC. 
 

• Dwr ar Ffordd Bodnant: 
Cyng Austin wedi cael gair gyda CBSC. 
 

• Cwyn ynglyn â cwn yn baeddu tu ôl i’r neuadd: 
Arwyddion wedi eu gosod tu ol i’r neuadd.  Wil am roi spring ar y giat. 
 

• Trafodaeth am ostwng y fanner: 
Cyng Ceri wedi rhoi y polisi ar ‘Facebook’ a copi yn y Neuadd. 
  

• Angen gwaith ar y Hysbysfwrdd: 
Cyng Ceri wedi rhoi y goriad i Russell a wedi gofyn a bris. 
 

• Pibell wedi‘i blocio Ffordd Bryn Hir: 
Cyng Austin wedi son wrth CBSC ac am son eto yn yr awdit wythnos nesaf. 
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• Ffordd Gyffylog: 
Cafwyd ymateb gan CBSC i ddweud bod dim arian ar gael i wneud llefydd pasio.  Cyng Austin 
i ofyn i Mr Trefor Davies, Henthryd i dyllu yr ochr allan a gwneud lle pasio.  Cyng Austin i ofyn 
i CBSC wedyn am ddeunydd arwynebedd iddo. 
 

• Torri lawr yr Hinsawdd: 
Cyhoeddodd CBSC argyfwng hinsawdd ym mis Mai.  Gofynnodd Cynghorydd cEri am 
wybodaeth am yr hyn y mae CBSC yn ei wneud. Dywedodd Cynghorydd Ceri fod Andrew 
Wilkinson o ERF yn barod i fynychu cyfarfod i drafod y mater ymhellach.  Y Clerc i ysgrifennu 
at Andrew Wilkinson yn gofyn am restr gynhwysfawr o’r hyn y mae’r Cyngor yn ei wneud.  Y 
mater i’w drafod yng ngyfarfod mis Ionawr.  Os yw’r Cynghorwyr eisiau eglurhad pellach, 
bydd y Clerc yn gofyn i Andrew Wilkinso fynychu cyfarfod Chwefror. 

• Costau Maes Chwarae Eglwys Bach – Refeniw a Cafalaf: 

Y Cadeirydd a Cyng Ceri wedi cyfarfod gyda Haf Jones, Gwasanaeth Gwledig i drafod 

gwasanaethau’r Cyngor sydd yn Eglwys Bach.   

Costau’r toiledau - £2,328.25 - ddim yn broblem ar hyn o bryd am bod ein costau yn isel. 

Costau Maes Chwarae - £5,830 – nodi’r adroddiad ein bod wedi ei dderbyn.  Falch o wybod 

bod dim risg uchel o gwbl.  Fysa’r Cyngor ddim yn cau y maes chwarae heblaw bod o yn 

beryg. 

Un syniad oedd gwneud awdit gyda plant y pentref a gweld be mae nhw eisiau.  

Cyng Geraint yn cynnig torri glaswellt yn y Maes Chwarae yn amlach - tua 6 gwaith = £300.   

6. CYNLLUNIO  

• 0/46867 - Mr & Mrs Gwyn Jones 
Cynllun: Estyniadau arfaethedig a newidiadau mewnol / Proposal: Proposed extensions and 
internal alterations 
LLecyn, Trofarth, Abergele LL22 8BW 
 
Cyng Austin ddim yn cymryd rhan yn y drafodaeth.   
Cytunodd y Cynghorydd bod ganddynt ‘ddim sylw’. 
 

7. ADRODDIAD ARIANNOL  
 
Cyfredol - £6,128.60 
Angladdau - £13.20 
Cadw - £2,075.02 
 
Sieciau: 
Cyfredol: 

• Sue Hayward (Llnau Toiledau) - £98.00 
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• Delyth Wynne (Clerc) - £200.00 

• HMRC - £50.00 
 

Angladdau: 

• John Lloyd Williams (Sexton) - £100.00 

Y Clerc i symud £500 i’r cyfrif Angladdau. 
Cyng John i ddod a manylion costau claddu i’r cyfarfod nesaf i drafod. 

 
8. GOHEBIAETH  

• E-Bost: Llywodraeth Cymru – Cais am wybodaeth – Rhandiroedd: 
Y Clerc i ymateb fod dim rhandiroedd ganddom. 
 

9. UNRHYW FATER ARALL  
 

• Ffordd Bodnant yn cyfarfod yr A470 – lot o ddail wedi disgyn ac yn beryg.  Y Clerc i gysylltu 

gyda CBSC; 

• E-bost wedi ei dderbyn am Ffordd Bryn Fran (culvert), Ffordd Llindir/Gyffylog – twll mawr, 

Ffordd Croesengan Ucha, Ffordd Rhandir, Ffordd Waenfechan, Ffordd Bodnant Uchaf. Y 

Clerc i gysylltu gyda CBSC. 

• Clwt Cottages – dwr ar y lon – Cyng Phyllis wedi cysylltu gyda CBSC.   

• Clwt Cottages - Polyn trydan newydd wedi ei osod lle mae’r cwrt tenis. 

• Heol Ffynnon Asa – dau dwll mawr – Cyng Pyllis wedi cysylltu gyda CBSC. 

• Byncyrs halen – y Clerc i gysylltu gyda CBSC a gofyn iddynt eu checkio. 

• Maes Llan – llanast wedi ei adael ar ol tarmacio. 

• Yr Hen Dy Heddlu methu torri eu clawdd oherwydd bod coeden wedi’i blannu wrth yr 

arwydd dehongli. 

• Gwyn Williams – rhestr o gostau claddu i’w rhoi yn y neuadd. 

• Y Clerc i archebu sgip (copio Cyng Austin i mewn yn yr e-bost).  Dydd Sadwrn yn y flwyddyn 

newydd. 

• LEDs yn gweitho yn Heol Ffynnon Asa. 

10. DYDDIADAU Y CYFARFODYDD NESAF  

 
07/01/20 
04/02/20 



 

Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Eglwysbach 02-12-19 

 

03/03/20 
07/04/20 
05/05/20 
02/06/20 
07/07/20 
01/09/20 
06/10/20 
03/11/20 
01/12/20 

 
Daeth y cyfarfod i ben am am 9.00 o’r gloch. 


