
 

CYNGOR CYMUNED EGLWYS BACH  -  COFNODION CYFARFOD 06/06/2016 
 
PRESENNOL:  Cynghorwyr:    Austin Roberts, Gwyn M Jones, John Emlyn Jones, Arthur Williams, Gwyn Williams 

                       John Lloyd Williams. 
 
1. CROESO:   Croesawodd y Cadeirydd, y Cyng. Austin Roberts, bawb i’r cyfarfod gan estyn croeso arbennig i      

Ms Jutta Lorenz-Kubis a Mr James McKenzie i drafod llwybrau’r ardal. 
 

Fel rhan o Gynllun Cynnal Llwybrau’r Cyngor eglurodd Ms Lorenz-Kubis eu bod wedi cymharu llwybrau’r ardal 
gyda’r mapiau a bod nifer o welliannau angen eu gwneud.  Cyflwynodd ddogfennau i’r Cynghorwyr oedd yn 
nodi’r gwelliannau sy’n angenrheidiol i Lwybr Hiraethlyn. 
 

Gwnaeth gais i’r Cyngor gysylltu a’r tirfeddiannwyr/ffermwyr er mwyn ceisio eu cymorth i wella’r arwyddion ar 
eu tir.  Byddai arwyddion ar gael gan y Cyngor Sir, a thrwy eu gosod yn y mannau priodol, byddent o gymorth 
mawr i gerddwyr.  Gofynnwyd hefyd os oes modd cau llwybr os nad yw’n cael ei ddefnyddio?. 
 

Nodwyd bod Llwybr y Pererin yn un pwysig iawn i’r ardal ac y byddai’n syniad da ceisio hysbysebu’r deg llwybr 
mwyaf poblogaidd yn yr ardal. 
Nodwyd hefyd ei bod hi’n hanfodol bod cwn yn cael eu cadw ar dennyn bob amser. 
 

Cytunwyd i bob Cynghorydd gael copi o’r dogfennau i weld y gwaith sy’n angenrheidiol ac i’r Cyng. Austin 
Roberts gysylltu a’r Sir i holi os oes arian ar gael i wneud y gwaith.  Caiff y mater ei drafod ymhellach mis nesaf. 
Yn ogystal, dywedodd y Cyng. Roberts ei fod yn cael cyfarfod gyda’r Sir i drafod llwybr Chwarel Nant. 
 
Diolchwyd i Ms Lorenz-Kubis a Mr McKenzie am eu gwaith.  Gadawodd y ddau y cyfarfod. 

 

2. YMDDIHEURIADAU:     Cyng. Katherine Himsworth, Ceri Leeder. 
 

 Y Cyng. Dawn Williams wedi colli tri chyfarfod yn olynol.  Y Clerc i anfon llythyr ati. 
   

3. DATGAN DIDDORDEB:    Dim. 
 

4. COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF:    cafwyd cofnodion cyfarfod 03/05/16 yn gywir ac fe’u harwyddwyd. 
 
5. MATERION YN CODI O’R COFNODION:  
          

 Arwyddion Pont Ffordd Bryn Hir  -  ar y gweill. 
 

Cynnydd mewn amser o wacau biniau duon  -  nodwyd y bydd rhan fwyaf o blwyf Eglwys Bach, sydd a’u 
casgliadau ar ddyddiau Llun, yn treialu’r cynllun o gasgliadau bob 4 wythnos o ddiwedd fis Gorffennaf ymlaen.  
Trafodwyd a chytunwyd i ysgrifennu llythyr o gwyn at Gyngor Conwy gan y teimlwyd bod hyn yn gywilydd 
arnynt, nid oes dim gwasanaethau eraill yng nghefn gwlad ac eto mae disgwyl i’r trigolion dalu yr un trethi. 
 
Plac a geiriad ar y fainc  -  y Cyng. Austin Roberts i gysylltu â chwmni allai ysgrifennu’r plac a chael amcan bris. 
 

 Cynnig i greu llwybr troed o Graig i Eglwys Bach  -  y Cyng. Austin Roberts i drafod gyda’r Adran berthnasol  
yn y Cyngor Sir ynghyd a’r posibilrwydd o gael uchafswm cyflymder o 40m.y.a. o Graig i North Lodge. 
 

6. CEISIADAU CYNLLUNIO:       
 
 0/42761  -  Morfa Rhyd Pwll, A470 Llanrwst Road, Tal y Cafn LL26 0YP -  newid defnydd o adeiladau fferm   

                   segur ac estyniad i un fel y dangosir i ddefnydd B1a, B1b neu B1c, adeiladu ardaloedd parcio ategol   
                    ac isadeiledd a mynediad newydd i ffordd yr A470. 

 

Objection  -  on the grounds that the location is totally unsuitable for development.  From local knowledge, 
the location is liable for flooding. i.e. Boxing Day 2015. 

 
 



 

 0/42807  -  Hiraethog, Ffordd Pennant, Eglwys Bach  LL28 5UN -  bwriad i drawsnewid garej domestig presennol  
                    ar gyfer dibenion atodol i fwynhad o’r ty annedd. 

 
 No objection  -  however, if permission is granted a 10 month holiday let clause would be feasible.  It is felt that 

more caution should be given to garage planning applications, as the trend is to request a change of use to 
residential/tourist purposes within a few years. 

    
 
 
 
 

Penderfyniadau'r Sir ar Geisiadau Cynllunio:       Dim. 
 
7. MATERION PENODOL I’W PENDERFYNU: 
 

 Cyf-ethol Cynghorydd newydd  -  derbyniwyd dau lythyr cais.   
 Cynhaliwyd pleidlais gudd ac etholwyd yn unfrydol Mr Gwilym Williams, Croesengan Ucha, Trofarth.   
 
 Archwiliad Mewnol  -  derbyniwyd adroddiad gan Ms Marion Pryor gyda’r argymhellion canlynol: 
 

-  the Clerk should evidence that she regularly verifies balances against a bank statement (minor); 
 

-  reserves lie at the top end of the generally accepted range and the Council should consider reducing the  
       level (medium); 

 

-  a brief explanation of the significant year-on-year variation in the figures on the Annual Return should  
       accompany the financial statements in a letter to the external auditor (minor). 

 

Derbyniwyd yr adroddiad a’r argymhellion ond nodwyd y gallai’r Cyngor fod wedi wynebu 2 os nad 3 etholiad 
yn ddiweddar ar gost o £1,500 yr un.  Felly mae’n angenrheidiol cadw arian wrth gefn ar gyfer argyfyngau o’r 
fath na ellir eu rhagweld. 
 

Cymeradwywyd a diolchwyd i’r Clerc am ei holl waith. 
 
Cynllun Graeanu 2016  -  (bagiau halen ychwanegol)  -  trafodwyd a chytunwyd i wrthod y cynnig eto eleni. 

 
  Taliadau  -     Mrs Sue Hayward, Glanhau Toiledau  -  £122.50 
      Mr Wil Williams, torri gwair mis Mai  -  £450.00 

     Mrs Einir Jones – cyflog a chostau’r Clerc ar gyfer mis Mai  -  £174.99 
     Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (Treth ar gyflog mis Mai y Clerc)  -  £37.50 
                                     

8. GOHEBIAETH:  
 

 Ail-agor Swyddfa Bost yn y pentref  - pob dydd Iau o 07/07/16 ymlaen, yn Neuadd Aberconwy, 
     rhwng 9:30 – 11:30 o’r gloch.  Angen hysbysebu’r gwasanaeth yn briodol i.e. weekly news/facebook; 

 Lansiad y ‘Llyfr Coffa’  –  15/06/16, Neuadd Aberconwy am 7:00 y.h.; 

 Llythyr diolch am rodd gan Branwen Tudur. 
 

9. UNRHYW FATER ARALL:    
   

 Bws X1  -  cafwyd cais gan un o drigolion y pentref i’r Sir ail-gyflwyno gwasanaeth bws 10 o’r gloch i’r pentref.  
Mae nifer o’r trigolion yn gweld colled mawr ar ei ôl.  Nodwyd mai gwyriad bychan fyddai angen i’r bws X1 
wneud er mwyn darparu gwasanaeth o’r fath.  Cytunwyd i gefnogi’r cais ac i anfon y llythyr ymlaen at y Sir. 

 

 Blwch ffôn y Graig  -  angen ei baentio ynghyd a thorri’r gordyfiant o’i amglych. 
 
 Bocs band-eang y Graig  -  y Clerc i holi eto ynglyn a’r wal sydd o amgylch y bocs. 
 

 Ffordd Gyffylog  -  y bin halen wedi cael ei dowlu. 
 

 Ffens ochr arall i’r ysgol  -  yn parhau heb gael ei atgyweirio – y Cyng. Austin Roberts i gael gair gyda’r Sir. 
 
 Gerddi Bodnant   -  cafwyd cwynion bod ceir wedi bod yn parcio ymhobman ar y ffordd dros y ddau 

benwythnos diwethaf gan fod y meysydd parcio’n llawn.  Sefyllfa oedd yn beryglus iawn.  Cytunwyd i 
ysgrifennu at yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ynghyd a’r Heddlu. 

 
10. DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF: nos Lun 04/07/2016 am 7:30 o’r gloch. 


