
 

CYNGOR CYMUNED EGLWYS BACH  -  COFNODION CYFARFOD 05/01/2015 
 
PRESENNOL:  Cynghorwyr:  Arthur Williams, Ceri Leeder, Katherine Himsworth, Richard Newsham, Austin Roberts,  

                   Dawn Williams, John Lloyd Williams. 
 

1. CROESO:   Croesawodd y Cadeirydd, Arthur Williams, bawb i’r cyfarfod gan ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i bawb. 
                   Yn absenoldeb y Clerc, cadwyd y cofnodion gan y Cyng. Austin Roberts a dymunwyd gwellhad buan i’r Clerc. 

 

2. YMDDIHEURIADAU:     Cyng. Gwyn Williams, Mike Rayner.  Mrs Einir Jones (Clerc). 
  

3. DATGAN DIDDORDEB:    Dim. 
 

4. COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF:    darllenwyd y cywiriad canlynol i gofnodion 06/10/14 + 03/11/14 + 01/12/14 – 
Gwasanaeth Bws Lleol: 

 -  Bu peth trafodaeth am y gwasanaeth bws lleol yng nghyfarfod mis Hydref. 
 -  Cytunwyd ar y cofnodion yng nghyfarfod mis Tachwedd, yn amodol i un cywiriad. 
 -  Yn anffodus, ni chofnodwyd y cywiriad hwnnw yn gywir yng nghofnodion mis Tachwedd na mis Rhagfyr. 
 -  Dylai’r cywiriad fod fel a ganlyn: 

“nododd y Cyng. KH ei bod drwy ddweud nad oedd gan Bwyd Cymru Bodnant ddim i’w wneud a threfniadau llwybr y bws ei 
bod wedi cyfeirio at fws 19 a X19 yn unig, nid bws 25.  Cytunwyd â hyn”. 

 -  Mae hyn yn unioni unrhyw gamddealltwriaeth. 
 

 Cafwyd cofnodion 01/12/14 yn gywir fel arall ac fe’u harwyddwyd. 
 

5. MATERION YN CODI O’R COFNODION:  
          

 Llwybr Cyhoeddus rhif 7 (Chwarel Nant)  -  cytunodd y Cyng. Ceri Leeder i gysylltu â’r Cyng. Rebecca Jackson ynglŷn â 
throsglwyddo mapiau, gwybodaeth ac ati i’r Cyngor. 

 

Tan Gwyllt 2014  -  cytunodd y Cyng. Dawn Williams i ymgeisio am yr ‘Arson Grant’ cyn gynted â phosibl.   
 

 Cludiant Ysgol  -  trafodwyd y mater a dywedodd y Cyng. Katherine Himsworth y gellir gweld newidiadau i’r trefniant os unith 
y ddwy Sir yn y dyfodol. 

 

Gwasanaeth Bws Lleol  -  newidiadau arfaethedig i wasanaeth bws 25 – darllenwyd e-bost gan Mrs Haf Jones yn nodi 
ymateb da gan drigolion lleol i’r ymgynghoriad cyhoeddus ar 02/12/14.  Edrychir ar y posibilrwydd o ddarparu gwasanaeth i’r 
pentref heibio Gerddi Bodnant; ni fydd unrhyw newidiadau cyn Gwanwyn 2015; bydd ymgynghoriad cyffelyb unwaith bydd 
amserlen newydd i’w hystyried. 
 

 Gwifrau ffôn ar hyd Llwybr Bryn Hir  -  darllenwyd e-bost gan Openreach/B.T. yn nodi'r angen i gael caniatâd gan 
dirfeddianwyr i ail-osod polion newydd. 

 

Logo Cyngor Cymuned  -  trafodwyd a chytunodd y Cyng. Ceri Leeder i gysylltu â’r ysgol, ond nododd y gall gymryd peth 
amser.  Gadawyd y mater yn ei dwylo hi. 
 

 Trefn Unffordd Ffordd Penrhyd  -  datganodd y Cyng. Richard Newsham ei fod wedi cael gair gydag un o swyddogion yr 
Adran Priffyrdd a mynegwyd bod hawl gan Bodnant i barhau â’r gwaith ar y safle. 

 

 Materion Ffyrdd  -      
 

     Palmant ger rhif 1 Glanaber  -  y gwaith o ail-wynebu i’w wneud cyn y Nadolig; 
                                            Ffordd Llyn Syberi –atgoffwyd yr Adran Glanhau o’r gwaith angenrheidiol; 
               Ffordd ger Meddiant Uchaf – y tyllau i gael eu llenwi yn y dyfodol agos; 
                                            19 + 21 Maes Llan  -  yr Adran Priffyrdd i gael golwg ar y mater; 
                                            Ffordd Gyffylog  - y tyllau i gael eu llenwi yn y dyfodol agos; 
                                            Ffos rhwng Bodlondeb a Rhandir, Trofarth  -  gwaith ffosio i’w wneud yn y flwyddyn newydd. 
 
6. CEISIADAU CYNLLUNIO:       

 

0/41285  -  Pen y Mynydd, Eglwys Bach LL28 5UE  -  dileu amod 6 ar gyfer rhoi caniatâd cynllunio o dan god rhif 0/40208    
                                                                                      (dymchwel yr annedd presennol a chodi annedd newydd). 

 

Dim gwrthwynebiad na sylwadau ond cytunwyd i ysgrifennu at y Sir yn nodi’r gobaith nad fydd lleihad yng nghywirdeb 
safonau amod 6 o hyn ymlaen, gan fod yr awdurdod bellach gan Rheolaeth Adeiladu yn hytrach na’r Swyddfa Gynllunio. 
 

Penderfyniad y Sir ar Geisiadau Cynllunio:   Dim. 



 

 
7. MATERION PENODOL I’W PENDERFYNU: 
 

 Sedd wag ar y Cyngor  -  cyflwynwyd adroddiad parthed diffyg presenoldeb y Cyng. Rebecca Jackson.  Datganwyd y sedd 
yn wag a chytunwyd i’r Clerc barhau ar y broses berthnasol.  Cymeradwyodd y Cadeirydd y Clerc am ei gwaith gyda’r mater 
anodd a sensitif hwn. 

 Cynigiodd y Cyng. Richard Newsham y dylai’r Clerc atgoffa aelodau o’r Cyngor sy’n methu 3 cyfarfod yn olynol o’u 
cyfrifoldebau.  Cytunodd y Cynghorwyr bod hyn yn syniad da. 

 

 Precept 2015-16  -  cafwyd trafodaeth a chytunwyd ar y cyfan i gadw’r precept yr un fath a llynedd - £6,525.00. 
 Cynigiwyd gan y Cyng. Austin Roberts ac eiliwyd gan y Cyng. Richard Newsham. 
 

 Taliadau  -   Mrs Sue Hayward, Glanhau Toiledau  -  £122.50 
   Mrs Einir Jones – cyflog a chostau’r Clerc ar gyfer mis Rhagfyr -  £144.99 

  Neuadd Aberconwy  -  £22.00 
   Mr Wil Williams, toriad gwair ychwanegol  -  £60.00 
   Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (Treth ar gyflog mis Rhagfyr y Clerc)  -  £30.00  (arwyddwyd ar ôl y cyfarfod). 
                            
8. GOHEBIAETH: derbyniwyd yr ohebiaeth ganlynol:  

 

 Taliad Precept - £2,175.00 [ CBSC ]; 

 Sylwadau yn dilyn ymgynghoriad ‘Adolygu Mannau Pleidleisio’  [ CBSC ]; 

 Cofrestr Etholwyr Rhagfyr 2014 [ CBSC ];  -  dosbarthwyd i bawb yn bresennol a llofnodwyd y daflen berthnasol. 

 e-bost gan Mr Stephen Dixon, Ystâd Bodnant – maes parcio Clwt wedi cael ei glirio a bydd yn parhau’n glir. 
 

9. UNRHYW FATER ARALL:    
 

 Plannu Coeden i ddathlu 100 mlynedd Sefydliad y W.I.  -  cafwyd cais gan y sefydliad i gael plannu coeden ar y darn o dir 
ger mynedfa Y Berllan/Maes Llan.  Cafwyd cadarnhad gan y Sir nad oes ganddynt ddim gwrthwynebiad i hyn cyn belled â’u 
bod yn ymgynghori gyda Swyddog Coed y Sir (Mr Matt Bardsley).  Cytunodd y Cyng. Ceri Leeder i ymgynghori a Mrs Eirwen 
Kenrick ynglyn a’r mater. 

 
 Materion Ffyrdd  -     Ffordd Llyn Syberi – y tyllau yn parhau heb gael eu llenwi a’r ffordd angen ei glanhau; 
               Ffordd Gyffylog  -  y tyllau yn parhau heb gael eu llenwi a’r ffordd angen ei glanhau. 
 
 Biliau gan Scottish Power  -  tynnwyd sylw at y ffaith bod rhai trigolion wedi cael trafferthion gyda’u storyddion gwres ac wedi 

derbyn biliau anghywir gan SP.   
 
10. DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF: nos Lun 02/02/2015 am 7:30 o’r gloch. 

 


