
Cyngor Cymuned Eglwys Bach - Cofnodion Cyfarfod 06/03/18 

 1. PRESENNOL: Cynghorwyr:Gwyn Morris Jones (Cadeirydd), Ceri Leeder, Gwilym Williams, 
Arthur Williams, Phyllis Purchase, Catherine Williams, Gwenan Roberts,  John Lloyd 
Williams a John Emlyn Jones (cofnodwr). 

  Roedd aelod o’r cyhoedd yn bresennol ar gyfer y drafodaeth ar gyflymder y we. 

 2. YMDDIHEURIADAU:  Cynghorydd Austin Roberts 

 3. DATGANIAD DIDDORDEB: Cynghorwyr: John Lloyd Williams (Cais Cynllunio Cefn Coed 
Uchaf), Gwilym O Williams (Cais Cynllunio Groesengan Ucha’) 

 4. COFNODION – Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod diwethaf (06/02/18) gyda’r newidiadau 
yma.  Nid oedd y Cynghorydd Catherine Williams yn bresennol ond roedd y cynghorwyr 
Gwilym Williams a Gwenan Roberts yn bresennol.  Roedd y Cynghorydd Ceri Leeder eisiau 
datgan ei bod wedi gwrthwynebu’r cais cynllunio i newid defnydd o Siop y Llan.  Roedd y 
Cyngor hefyd wedi cytuno i roi cyfraniad o £1,000 tuag at gronfa leol Eisteddfod 
Genedlaethol Sir Conwy 2019. 

 5. MATERION YN CODI 

Cyflymder y We.  Diweddariad: Does dim byd pellach wedi digwydd ynglŷn â hyn.  Cafwyd 
trafodaeth a chafodd yr aelod o’r cyhoedd oedd yn bresennol gyfle i fynegi ei farn.  
Deallwyd fod yna gyfarfod wedi ei drefnu gan Janet Finch-Saunders AC gyda 
chynrychiolwyr o BT ar Fawrth 8fed yn Abaty Maenan.   

 Penderfynwyd:Cytunodd y Cynghorydd Ceri Leeder fynd i gynrychioli’r  
 Cyngor a chomisiynwyd ei gŵr i lunio adroddiad o’r cyfarfod ar gyfer cyfarfod 
 nesaf y Cyngor. 

Glanhau y ffordd rhwng Croesengan i Chweffordd, a hefyd i Dyn Twll. Darllenwyd neges e-
bost gan adran AFFCH y Cyngor Sir yn dewud bod y gwaith wedi ei logio (rhif 31076) 

Gwasanaeth Bws X1- Dim byd pellach 

Ailnewyddu y diffibrilydd.  Mynegwyd pryder fod batri y diffibriliwr yn dod i ddiwedd ei oes. 

 Penderfynwyd:  Ceisio barn pellach gan aelod o dîm Achub y Dyffryn  
 ynglŷn â chyflwr y diffibrilydd presennol a pha mor sydyn mae  hi’n ei gymryd i 
 brynu un newydd petai’r un presennol yn peidio â gweithio.  Cytunodd y  
 Cynhorydd Gwenan Roberts i wirio’r batri pob dydd Llun a ‘r Cyngorydd  
 Catherine Williams  i ofyn i Mr Gwyn  Williams i wneud yr un peth bob dydd 
 Iau. 

Llwybr cyhoeddus Foel i Penymynnydd - Dim byd pellach 

Tyllau yn y ffordd ar Ffordd Pennant.- Dim byd pellach 

Adroddiad am rew ar Groesffordd Rhandir. Mynegwyd pryder fod dŵr sy’n sefyll yma yn 
rhewi yn ystod tywydd garw a gall achosi damwain.  Nodwyd fod bws mini sy’n cludo plant 
ysgol wedi methu eu casglu oherwydd cyflwr y ffordd. 



 Penderfynwyd: Ysgrifennu eto at y Cyngor Sir yn nodi’r pryderon   
 uchod. 

Tipio anghyfreithiol yn y Chwarel - Dim byd pellach 

 1. CYNLLUNIO 

0/44834  Adeiladu storfa bren ar lawr concrid ar gyfer defnydd amaethyddol yn Pen y 
Mynydd, Ffordd Bryn Fran, Eglwysbach. Mr Noakes.   

 Penderfynwyd: Dim Gwrthwynebiad 

0/44867  Arwyddion mynediad i ymwelwyr, cyfarwyddiadau a dehongliad yng Ngerddi 
Bodnant, Eglwysbach. Mr John Pearson.  

 Penderfynwyd: Dim Gwrthwynebiad 

0/44990 Addasiad arfaethedig ar gyfer adeiladau allanol yn 2 adeilad hunangynhwysol i’w 
gosod ar gyfer gwyliau, a gosod tanc septig newydd. Cefn Coed Uchaf. Mr a Mrs David 
Pye. 

Aeth Y Cynghorydd John Lloyd Williams allan o’r cyfarfod yn ystod trafodaeth o’r eitem hon. 

 Penderfynwyd: Nid oes gan y Cyngor wrthwynebiad i'r cais hwn,  yn wir rydym 
 yn ategu geiriau'r Swyddog Datblygu  Cyrchfan pan ddywed "fits with  
 the Growth Strategy and Destination  Management Plan'.....to enhance the  
 County's Tourist experiences.” Hefyd, rydym yn croesawu'r ymgais i leihau'r 
 difrod i fywyd gwyllt drwy'r math yma o ddatblygiad.  Rydym yn annog yr arfer 
 orau yn y cynlluniau i leihau hyn.  Gobeithiwn bydd y cynllunwyr yn   
 eu monitro er mwyn cadw at y safonau uchaf posib wrth eu gweithredu. 

 0/44905 Codi uned cynhyrchu wyau ieir buarth gan gynnwys seilos a’r holl waith   
 cysylltiol. Croesengan Ucha’.  Mr Gwilym O Williams. 
  
 Aeth y cynghorydd Gwilym Williams allan o’r cyfarfod yn ystod trafodaeth o’r eitem  
 hon. 

  Penderfynwyd: Dim gwrthwynebiad ond dymuna’r Cyngor ofyn i’r   
  awdurdodau perthnasol sicrhau fod y rheoliadau amgylcheddol priodol yn cael 
  eu gweithredu a’u monitro. 

 ADRODDIAD ARIANNOL – hyd at y 5ed Ionawr 2018. BANCIO’R WE WEDI CLOI. 

Cyfrif wrth gefn…………………….£ 2069.74 

Cyfrif Angladdau………………….£2313.20 

Cyfrif Cyfredol………………….…£5130.26 

 TALIADAU I MEWN - Dim 

 TALIADAU 

Mrs Hayward (glanhau toiledau)£98 

Pwyllgor lleol Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 £1,000 



 GOHEBIAETH 

   Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. Nodwyd beth 
oedd prif argymhellion yr adroddiad ond mynegwyd pryder fod yr argymhellion wedi dod yn 
rhy hwyr i’r gweithredu gan fod pob cyngor wedi penderfynu ar eu praesept ar gyfer 
2018-9. 

Copi o gyflwyniad Ms Ela Williams.  Gofynodd pob aelod am gopi electroneg o’r cyflwyniad. 

Llythyr oddi wrth Aren Cymru.  Tynwyd sylw’r cynghorwyr at gynnwys y llythyr. 

 UNRHYW FATER ARALL 

Llythyr ymgysylltu ar gyfer Archwiliwr mewnol sy’n ofynnol. Cytunwyd ar y telerau ar gyfer yr 
Archwiliwr Mewnol. 

Hysbysfwrdd:   

 Penderfynwyd gofyn am bris i osod yr hysbysfwrdd a slabiau o’i flaen ac ar 
 gyfer mainc.  Bydd ymweliad safle am 7:00 o’r gloch cyn cyfarfod llawn y  
 Cyngor mis nesaf. 

Biniau halen: Nodwyd fod y biniau halen ar Ffordd Cae Forys a Ffordd Maenan wedi 
gwagio. 

 Penderfynwyd: Anfon at y Cyngor Sir yn gofyn iddynt eu hail lenwi. 

Ffordd Bryn Hir:  Nodwyd fod Ffordd Bryn Hir yn wlyb iawn mewn un man oherwydd bod y 
bibell sy’n cludo dŵr o dan y ffordd wedi cau yn aml ac yn achosi anghyfleustra i gerddwyr.  

 Penderfynwyd: Rhoi hysbyseb ar Facebook yn gofyn a fyddai rhywrai yn y  
 pentref yn fodlon helpu i ddad flocio’r bibell gyda rodiau.  Os oes yna  
 ddiddordeb, yna byddai’r Cyngor yn prynu rodiau. 

Terfynwyd y cyfarfod am 9:25 

 DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF. Ebrill 3ydd am 7:00 o’r gloch ger y  
  polyn fflag. 

Arwyddwyd ……………………………………………………….Dyddiad………………………….


