
Cyngor Cymuned Eglwys Bach  - Cofnodion Cyfarfod 05/12/16

PRESENNOL: Cynghorwyr: Austin Roberts (Cadeirydd), Gwilym Williams, John Lloyd 
Williams, Ceri Leeder, Gwyn Williams, Gwyn Morris Jones, Arthur Williams. Dawn 
Williams, John Emlyn Jones (cofnodwr).
Mrs Siân Haley (Sylwebydd)

YMDDIHEURIADAU: Cynghorydd Katherine Himsworth

DATGAN DIDDORDEB:   DIM

COFNODION Y CYFARFODYDD DIWETHAF:  Cadarnhawyd ac arwyddwyd cofnodion y 
cyfarfod diwethaf (07/11/16).

MATERION YN CODI:

Trofa Tŷ Gwyn - Nodwyd bod y tir wedi ei gofrestru gyda’r Gofrestfra Tir yn 2005.

Arwydd Y Berllan - Dim byd pellach.

Polyn Fflag - Nid oes amser wedi bod i wneud y gwaith hyd yma.

Ffens ar lan yr afon gyferbyn â’r ysgol - Hysbysodd y Cadeirydd ei fod wedi cael gair 
gyda’r swyddog priodol o’r Cyngor Sir.  Deallwyd fod cyfarfod wedi ei gynnal ac o’r 
herwydd penderfynwyd fod angen sefydlogi’r tir gan fod tystiolaeth o erydiad gan yr afon.  
Efallai bydd peth arian ar gael yn y flwyddyn ariannol presennol i wneud y gwaith ond nid 
oes sicrwydd o hynny.  Ar hyn o bryd mae’r ffens yn dal ac mae’r swyddogion yn monitro’r 
sefyllfa yn rheolaidd.

Ceisiadau Cynllunio - 

0/43426 Plas Iwrwg - newid defnydd ysgubor i unedau gwyliau
Prif bryder y cynghorwyr parthed y datblygiad hwn yw pwysigrwydd yr adeiladwaith sydd 
gyda ffrâm nenfforch. Efallai nad yw’r adeilad yn un hynafol ond mae’n rhan o draddodiad 
werinol Gogledd Cymru a rhan o dreftadaeth amaethyddol.
Mynegwyd pryder hefyd am y cynnydd posib mewn trafnidiaeth ar ffyrdd culion yr ardal 
wledig.

0/43421 Arwyddion Gwesty Tal Y Cafn
Mynegwyd pryder oherwydd agosatrwydd at yr A470.  Wrth deithio i gyfeiriad y de, mae’r 
ffordd yn culhau, yn troi ac yn dod at groesffordd a gall golau’r arwydd dynnu sylw gyrwyr 
yn y nos.

Penderfynwyd: Cytunodd y Cyng. Ceri Leeder i fynegi y pryderon uchod i’r adran 
gynllunio.

Taliadau -  
                      Sue Hayward (glanhau toiledau Tachwedd ) £98.00

Arfon Parry (Safle we’r Cyngor) £23.40
Achub Calon y Dyffryn  (Hyffordfdiant diffibriliwr) £20
J Lloyd Williams  (tâl Secston)  £100



Mandad Banc  Mae’r mandad wedi ei gyflwyno i’r banc yn Llanrwst.  Mae angen i dri o’r 
cynghorwyr gyflwyno dogfennau adnabod perthnasol cyn i’r mandad ddod yn weithredol.

Y Diffibriliwr -  Mae blwch y diffibriliwr wedi cyrraedd, a chytunodd y Cyng. Gwyn Morris 
Jones wneud y trefniadau perthnasol ar gyfer ei osod.  Cynhelir hyfforddiant pellach yn 
ystod y dydd yn y flwyddyn newydd, yn bennaf ar gyfer staff Y Bee.  Cafwyd ar ddeall fod 
Y Bee yn talu am yr hyfforddiant.

Penderfynwyd: Talu £10 y flwyddyn i Bwyllgor y Neuadd fel cyfraniad tuag at y 
trydan mae’r blwch/diffibriliwr yn ei ddefnyddio.

Bod bateri’r diffibriliwr yn cael ei wirio pob mis cyn neu ar ôl cyfarfod y Cyngor.

Pont Ffordd Bryn Hir- Mae nifer o’r trigolion wedi mynegi pryder fod giât wedi ei osod o 
dan y bont er mwyn atal anifeiliaid fferm rhag crwydro, ac o’r herwydd yn gallu rhwysto llif 
yr afon ar adegau ond erbyn hyn ma’r giât wedi ei godi. Mae’r  caergewyll wedi symud 
hefyd.   Cyfarfu’r Cadeirydd yn ddiweddar gyda swyddogion y Cyngor Sir ac nid ydynt yn 
hapus fod giât wedi ei osod yna.  Mae’r swyddogion wedi monitro’r sefyllfa ac yn parhau i 
wneud hynny yn wythnosol. Mae’r Cadeirydd wedi cael ar ddeall gan y swyddogion nad 
oes arian ar gael yn y flwyddyn ariannol presennol i wneud unrhyw waith ychwanegol.  
Bydd peirianydd o’r Cyngor Sir yn ymweld â’r safle yn y dyddiau nesaf ac yn hysbysu’r 
Cadeirydd o’r ffordd ymlaen.
Ni dderbyniwyd awgrym y Cadeirydd, gan yr aelodau, bod y Cyngor Cymuned yn talu i 
gontractiwr lleol i wneud pant yng ngwely’r afon fel nad oes angen giât i atal yr anifeiliad 
rhag crwydro.  Nodwyd bod angen gwaith i ailgyfeirio’r dŵr sy’n llifo i lawr o Llety.

Penderfynwyd: Bydd y Cadeirydd yn cadw mwen cysylltiad â swyddogion y 
Cyngor Sir am y mater.

GOHEBIAETH 

Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned. Darllenwyd llythyr yn hysbysu’r aelodau o 
gyfarfod o Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned Conwy ar Ionawr 26ain am 6 o’r gloch.  
Anogwyd yr aelodau i fynychu gan y Cadeirydd. 

CFfDLC Arolygon Etholiadol: Polisi ac Arfer. Hysbyswyd y cyfarfod o’r arolwg a’r 
wefan i gael rhagor o wybodaeth sef http://ldbc.gov.wales/reviews/electoralreviews/?
lang=cy  

UFA
Disgyblion Ysgol Uwchradd yn Cael eu Gadael ar Ochr y Ffordd
Mynegwyd pryder fod gyrwr bws ysgol wedi gwrthod i rai disgyblion ysgol uwchradd esgyn 
ar y bws am eu bod wedi anghofio eu pas bws. Gadawyd y disgyblion hyn ar ochr y ffordd.

Penderfynwyd: Cytunodd y Cadeirydd i godi’r mater gyda’r swyddog perthnasol yn 
y Cyngor Sir.



Arwydd Canolfan Bwyd Cymru Bodnant
Mynegwyd pryder y gall arwydd  Canolfan Bwyd Cymru Bodnant sydd wedi ei oleuo, 
dynnu sylw gyrwyr ar yr A470.

Penderfynwyd: Cytunodd y Cadeirydd i godi’r mater gyda’r swyddog perthnasol yn 
y Cyngor Sir

Draen wedi cau ger Capel Nebo
Nodwyd fod draen wedi cau ger Capel Nebo. Dywedodd y Cadeirydd bod y gwaith mewn 
llaw i ddelio gyda hyn sefyllfa tebyg ger Bryn Derw.

Biniau Halen
Codwyd y cwestiwn a oedd y biniau halen yr ardal wedi eu llenwi yn barod ar gyfer unrhyw 
dywydd garw.

Penderfynwyd: Cytunodd y Cadeirydd i godi’r mater gyda’r swyddog perthnasol yn 
y Cyngor Sir

 
Cinio Nadolig y Cyngor

Penderfynwyd: Cytunwyd i gael cinio blynyddol y Cyngor ar ddiwedd Ionawr.

Cronfa’r Cadeirydd

Penderfynwyd: ail sefydlu Cronfa’r Cadeirydd (£100) i’r Cadeirydd ei roi at elusen 
o’i ddewis.

Toiledau ysgol Eglwys Bach
Nodwyd bod Ysgol Eglwys Bach yn casglu arian tuag at adnewyddu’r toiledau ond gan 
bod yr ysgol wedi derbyn arian yn y gorffennol ar gyfer prosiectau eraill, nid oeddynt yn 
hapus i ofyn am gyfraniad tuag at hyn.

Goleuadau Toiled Cyhoeddus
Nodwyd bod problem gyda’r goleuadau yn y toiledau cyhoeddus - efallai bod angen newid 
yr amserydd.

Dyddiad y Cyfarfod Nesaf - Nos Fawrth Ionawr 3ydd 2017 am 7:30

Daeth y cyfarfod i ben am 9:15


