
 

CYNGOR CYMUNED EGLWYS BACH  -  COFNODION CYFARFOD 06/07/2015 
 
PRESENNOL:  Cynghorwyr:    Ceri Leeder, Austin Roberts, Katherine Himsworth, Wendy Martin, Richard Newsham,    

                       Arthur Williams, Gwyn Williams, John Lloyd Williams, Gwyn M Jones, Mike Rayner. 
 

1. CROESO:   Croesawodd y Cadeirydd, Ceri Leeder, bawb i’r cyfarfod gan estyn croeso arbennig i  
PCSO Philip Gales. 
 

Eglurodd PCSO Gales ei fod wedi bod yn archwilio cyflymder cerbydau ger  Glan Aber yn dilyn cwynion, ond ni 
chafwyd neb yn goryrru ond bydd y sefyllfa yn parhau i gael ei monitro. 
 

Cytunodd i geisio cael peiriant fflachio cyflymder eto i’r pentref ac i’r Cadeirydd gysylltu ag ef ynglŷn â chael 
gwirfoddolwyr i ddefnyddio gwn cyflymder yn y pentref. 
 

Hefyd, cadarnhaodd y bydd yr heddlu yn bresennol ar ddiwrnod y Sioe mis nesaf. 
 

Diolchwyd iddo am fynychu. 
 

Ymunodd y Cyng. Austin Roberts a’r cyfarfod. 
 

2. YMDDIHEURIADAU:     Dim. 
  

3. DATGAN DIDDORDEB:    Cyng. Wendy Martin – eitem 6 (cais cynllunio – Ty’n y Coed). 
 

4. COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF:    cafwyd cofnodion cyfarfod 01/06/15 yn gywir a fe’u harwyddwyd. 
 

5. MATERION YN CODI O’R COFNODION:  
          

 Siop y Llan  -  nododd y Cyng. Ceri Leeder bod 4 o Gynghorwyr wedi cyfarfod a Swyddog Datblygu Gwledig 
Conwy ynglŷn â’r mater.  Cytunwyd i ail-edrych ar y sefyllfa ym mis Medi. 

   

 Pwmp Dwr y Pentref  -   y gwaith wedi ei gwblhau a diolchwyd i bawb a fu ynghlwm a chael popeth yn barod 
erbyn y seremoni agoriadol. 

  

 Ffordd Bryn Hir am Llety  -  arwyddion “llwybr ar gyfer cerddwyr yn unig” bob ochr i’r bont.  Y Cyng. Mike 
Rayner i drefnu gyda’r Sir. 

 

 Tir ochr arall i’r siop  -  dim ymateb gan y Sir – y Clerc i ddilyn y mater i fyny. 
 

 Cyflenwad Dŵr  -  cafwyd cadarnhad gan Dŵr Cymru y byddant yn gwneud gwaith i wella’r rhwydwaith 
cyflenwi yn ystod y 4-6 wythnos nesaf.  Cytunwyd i’r Clerc eu hysbysu o ddyddiad y Sioe. 

 

 Materion Ffyrdd  -   
 

  Ffordd Bodnant  -  y beipen dŵr wedi cael ei glanhau ochr arall i Clwt Cottage; 
                      Hen Efail  -  tyllau yn cael eu llenwi yn y dyfodol agos. 
 

 Afon Carrog  -  cytunodd y Cyng. Katherine Himsworth i gael gair gyda pherchnogion Bryn Garrog ynglŷn â 
chlirio’r afon. 

 

 Toiledau Cyhoeddus  -  cafwyd ymateb gan y Sir yn dweud fod y llwybr mewn cyflwr digonol.  Nid oes modd 
iddynt atal cerbydau rhag parcio tu allan gan mai tir Cartrefi Conwy ydyw.   

 Tynnwyd sylw at y ffaith bod y toiledau angen eu glanhau a bod deunyddiau glanhau wedi eu gadael yn 
nhoiledau’r merched.  Cytunodd y Cadeirydd i drafod y mater yn briodol. 

 
6. CEISIADAU CYNLLUNIO:       

 

0/41788  -  Ty’n y Coed, Eglwys Bach LL28 5SG  -  creu dreif newydd. 
 

The Community Council is slightly unsure why such a complex driveway has been constructed to a  
seemingly derelict and unused barn. 
We make no objection to the driveway; but would like to make clear that this in no way presupposes a 
presumption on our part in favour of a barn conversion (were permission sought for it in due course). 
 

- - - - - - - - - - - - - - - 
 



 

0/41825  -  Old Bodnod Barn, Ffordd Bodnant, Eglwys Bach LL28 5RF  -  adnewyddu arfaethedig ac addasiadau  
i ysgubor bresennol o fewn cwrtil Adeilad  Rhestredig. 
 

Dim gwrthwynebiad na sylwadau i’r cais. 
- - - - - - - - - - - - - - - 

 

0/41827  -  Pen y Fron, Trofarth LL28 5RF  -  gosod 2 ffenestr dormer i ddrychiad blaen y garej newydd. 
 

The Community Council has been advised that work on this application is already underway. 
We cannot understand why such large dormer windows, cavity wall insulation and capacious upper storage is 
deemed necessary for a garage.   We wonder whether these plans are paving the way for a further planning 
application for a possible change of use into residential accommodation. In which case we advise caution.  
Per se, we feel the dormer windows to be over engineered for a garage. If, as we suspect, it is a preparation for 
change of use, we reserve judgment. In either case, the Community Council does not approve this application.  

- - - - - - - - - - - - - - - 
 

Penderfyniadau'r Sir ar Geisiadau Cynllunio:      
 

0/41695  -  Dyto Barn  -  caniatawyd gydag amodau. 
 

0/41726  -  Bont Newydd Barn  -  tynnwyd y cais yn ôl. 

7. MATERION PENODOL I’W PENDERFYNU: 
 

 Tennis Bwrdd tu allan  -  trafodwyd y syniad o gael cyfleuster hamdden ychwanegol i’r gymuned a hynny drwy 
grant.  Byddai angen i’r Cyngor Cymuned fod yn fuddiolwr a’r gobaith fyddai cael gosod y cyfleuster yn y parc 
chwarae.  Cytunwyd i symud ymlaen a’r cais. 

 

 Cais am rodd ariannol  -  gan Glwb Ffermwyr Ifanc Rowen i gynrychioli Eryri yn Sioe Frenhinol Cymru - 
cytunwyd i gyfrannu £50. 

 

 Llwybr Bryn Hir  -  cafwyd cwyn bod y tyfiant ar ochr y llwybr wedi cael ei dorri yn rhy fuan yn y flwyddyn a 
thrwy hynny dorri’r blodau gwyllt.  Y Clerc i gysylltu â’r Sir i geisio cyfaddawdu ar amser torri flwyddyn nesaf. 

 
 Taliadau  -     Sgip Gymunedol, Cyngor Conwy  -  £210.00 
     Ms Marion Pryor, Archwiliad Mewnol 2014-15  -  £100.00 
     Mr Gwyn Williams, paent du pwmp dwr  -  £12.99 
     Mrs Sue Hayward, Glanhau Toiledau  -  £122.50 
     Mrs Einir Jones – cyflog a chostau’r Clerc ar gyfer mis Mehefin -  £150.99 
     Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (Treth ar gyflog mis Mehefin y Clerc)  -  £31.50 
      Mr Wil Williams, torri gwair  -  £315.00 
                           

8. GOHEBIAETH:  
 

 Prosiect Amrywiaeth mewn Democratiaeth  [ CBSC ]; 

 Ymgynghoriad ar Wasanaeth Cofrestru Cyngor BS Conwy  [ CBSC ]; 

 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Darparu toiledau sydd ar gael i’r cyhoedd eu defnyddio  [ Ll. C ] 

 Llythyr o ddiolch gan Gymdeithas Hanes Eglwys Bach – Pwmp Dwr. 
 
9. UNRHYW FATER ARALL:    

 

 Diwrnod Hanes y pentref  -  cytunwyd i ysgrifennu gair o ddiolch at y trefnwyr. 
 

 Materion ffyrdd  -  nodwyd bod y canlynol angen sylw: 
 

Ffordd Gyffylog at Llindir  -   nifer o dyllau angen eu llenwi; 
Groesffordd Waen Fechan at Topan Bach  -  nifer o dyllau angen eu llenwi; 
Ffordd Maenan  -  nifer o dyllau angen eu llenwi ar Allt Rhiw. 

 

 Y fynwent newydd  -  trafodwyd yr angen am arwydd ‘Mynwent Cyngor Cymuned Eglwys Bach’.  Cytunwyd i’r 
Cyng.  Gwyn Williams gael amcan bris. 

 

 Clwb ‘Hwyl yr Haf’  –  yn prysur lenwi. 
  

10. DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF: nos Lun 07/09/2015 am 7:30 o’r gloch. 


