
 

 
 

CYNGOR CYMUNED EGLWYS BACH  -  COFNODION CYFARFOD 02/11/2015 
 
PRESENNOL:  Cynghorwyr:    Ceri Leeder, Austin Roberts, Wendy Martin, Richard Newsham, Arthur Williams,  

                       Dawn Williams, Gwyn Williams, John Lloyd Williams, Gwyn M Jones. 
 
1. CROESO:   Croesawodd y Cadeirydd, Ceri Leeder, bawb i’r cyfarfod. 
 

2. YMDDIHEURIADAU:     Cyng. Katherine Himsworth. 
 

 Nodwyd bod y Cyng. Himsworth wedi colli tri chyfarfod yn olynol.  Y Clerc i anfon llythyr ati i’r perwyl. 
  

3. DATGAN DIDDORDEB:    Dim. 
 

4. COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF:    cafwyd cofnodion cyfarfod 05/10/15 yn gywir a fe’u harwyddwyd. 
 
Ymunodd y Cyng. Austin Roberts a’r cyfarfod. 
 
5. MATERION YN CODI O’R COFNODION:  
          

 Noson Tân Gwyllt  -  07/11/15 am 6:30 o’r gloch.  Nododd y Cyng. Dawn Williams ei bod wedi bod yn rhy 
hwyr yn ymgeisio am y grant.  Cafwyd £50 yn rhodd gan y Clwb Criced.  Y Clwb Criced yn gyfrifol am y bwyd 
a’r ysgol yn gyfrifol am y te/coffi.  Cytunwyd i osod poster yn y siop; i’r Clerc gael hysbysiad i’r Weekly News 
ac i awgrymu ‘rhodd o £2’ ar y bwcedi rhodd.  Diolchwyd i’r Cyng. Williams am ei gwaith. 

 
 Croesffordd Hen Efail  -  cafwyd cadarnhad gan y Sir nad yw’r lleoliad yn gymwys am ddrych.  Awgrymwyd fod 

arwydd Ffordd Pennant yn y gwrych ac felly nid oes modd torri’r gwrych yn ôl ddigon.  Cafwyd cais gan y 
Cyng. John Lloyd Williams i’r Clerc drefnu iddo gael cyfarfod a Swyddog o’r Sir  -  cytunwyd i hyn. 

 
 Bwrdd ‘Tennis Bwrdd tu allan’  -  nododd y Cyng. Wendy Martin y byddai’n cynnal archwiliad gweledol 

blynyddol o’r safle ac yn adrodd yn ôl i Gyngor Chwaraeon Cymru. Y Clerc i gael cadarnhad gan Ysgrifennydd y 
Neuadd fod y Pwyllgor yn hapus a’r trefniadau. 

 
6. CEISIADAU CYNLLUNIO:      Dim. 

 

 

Penderfyniadau'r Sir ar Geisiadau Cynllunio:      
 

 0/41997  -  Fferm Fwrnais  -  [arddangos 2 arwydd heb eu goleuo ar bostyn pren]  -  Gwrthodwyd. 
 
 0/41940  -  Tai Newyddion, Ffordd Pennant  - [estyniad ac addasiadau]  -  Caniatawyd gydag amodau. 
 
 0/41900  -  Bryn Derw, Ffordd Maenan  - [tystysgrif o ddefnydd o annedd cyfreithlon presennol]  -  Caniatawyd. 
  
7. MATERION PENODOL I’W PENDERFYNU: 
 
 Gorchymyn i wyro llwybr cyhoeddus rhif 6  - Pen y Bryn Isaf.  Trafodwyd a chytunwyd i wneud y sylwadau 

canlynol: 
   

- mae'r llwybr yn rhan o 'Lwybr Hiraethlyn' ac yn rhan annatod o hanes yr ardal. Dylai'r statws hwn barhau 
i'r dyfodol; 

- mae'r gwyriad yn cynnwys drain a mieri a dylid sicrhau bod toriad digonol yn cael ei wneud er mwyn 
sicrhau nad oes gordyfiant yn digwydd yn syth gan greu gwaith cynnal a chadw ychwanegol i'r Adran 
Cynnal Llwybrau; 

-  dylai'r gwyriad gael ei arwyddo'n glir; 
-  dylai pob mater o ran diogelwch gael ei fodloni. 

 
 



 

 Cynllun Cynhaliaeth Cymunedol  -  trafodwyd  a chytunwyd i ymuno a’r cynllun.   
 Nodwyd bod Mrs Jutta Kubis yn fodlon gwneud adroddiad ac adrodd yn ôl i’r Cyngor Cymuned o’r 

trafferthion sy’n bodoli  a pha waith sydd angen cael ei wneud.  Cytunwyd bod angen i’r llwybrau gael eu 
harwyddo’n glir a nodi “dim hawl i grwydro”.  

 
 Cynllun Graeanu Cymunedol  -  gofynnwyd i holl Gynghorau Cymuned ystyried derbyn tunnel o halen mewn 

bagiau 25kg i’w ddefnyddio ar ffyrdd sydd ddim ar lwybr graeanu’r Sir.  Trafodwyd a chytunwyd i ofyn am 
atebion i’r cwestiynau canlynol cyn gwneud penderfyniad:  

 

-   beth yw’r llwybr graeanu ar gyfer Eglwys Bach; 
-   pwy fyddai’n gyfrifol am yswiriant ac atebolrwydd; 
-   ydy’r halen hwn yn ychwanegol neu yn lle’r cyflenwad i’r biniau melyn. Fyddai hyn yn effeithio ar      
    ail-lenwir biniau hynny? 
-   tunnel ar gyfer y gymuned gyfan? 
-   os yw’r dunnell yn gorffen, pwy fyddai cyswllt y trigolion?....y Sir neu’r Cyngor Cymuned?  
-   arweiniad/gofynion diogelwch ar gyfer storio halen. 

 
 Taliadau  -     Mrs Sue Hayward, Glanhau Toiledau  -  £98.00 
     Mrs Einir Jones – cyflog a chostau’r Clerc ar gyfer mis Hydref  -  £150.99 
     Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (Treth ar gyflog mis Hydref y Clerc)  -  £31.50 
     Llogi Ystafell gefn Neuadd Aberconwy  -  £22.00 
     Royal British Legion - torch ar gyfer Sul y Cofio  -  £45.00   (Y Cadeirydd/Is-gadeirydd  i fynychu). 
                           
8. GOHEBIAETH:  
 

 Taliad ‘Hwyl yr Haf Eglwys Bach’ - £145.00 [ Menter Iaith Conwy ]; 
 Newid arfaethedig yng nghydnabyddiaeth ariannol i aelodau Cynghorau Cymuned a Thref [Pannel Ann Cym]; 

 Cais gan yr heddlu am fanylion y Cynghorwyr - cytunwyd i’w cyfeirio at y wefan.   
 
9. UNRHYW FATER ARALL:    

 

 Ci rhydd yn y fynwent  -  cafwyd llythyr o gŵyn am gi brown ‘Labrador retriever’ yn rhydd yn y fynwent.  
Trafodwyd a chytunwyd i gysylltu â’r PCSO/Warden Cwn fel y gwnaethpwyd llynedd. 

 
 Clwb Hwyl yr Haf  -  nododd y Cyng. Wendy Martin for £145.00 o elw o’r clwb.  Cytunwyd i’r Cyngor Cymuned 

gadw £100 ar gyfer rhoddion a £45 i brynu offer i’r ‘tennis bwrdd’ tu ôl i’r Neuadd.    
 Heb gael cadarnhad o elw Clwb Hwyl yr Hydref eto. 
 Cytunwyd i gynnig bod Menter Iaith Conwy yn rhedeg y cynllun eu hunain o hyn ymlaen. 
 
 ‘Clwt Cottages’  -  cafwyd cwynion fod y biniau ail-gylchu yn cael eu gadael yn y ffordd a bod y lori yn stopio ar 

y tro er mwyn eu gwacau  -  lleoliad peryglus iawn. 
 
 Materion ffyrdd  -  nodwyd fod y canlynol angen sylw: 
 

  Ffordd Llyn Syberi  -  tyllau ger Meddiant Uchaf; 
  Ffordd Meddiant Isaf i Penrhyd  -  y llefydd pasio sydd wedi cael eu creu ar y system unffordd yn  

                                                                        anesmwyth a pheryglus.  Y Clerc i ysgrifennu at y Sir a Bodnant. 
 
 Torri’r fynwent cyn y gaeaf  -  cafwyd cais gan Mr Wil Williams a chytunwyd i hyn. 
 Cytunwyd hefyd i Mr Williams glirio’r drain a chlirio’r mwsogl llithrig. 
  

 Parc chwarae  -  cafwyd cwynion fod y matiau duon yn llithrig ac angen eu trwsio.  Y Clerc i gysylltu â’r Sir. 
 
 Baw ci tu allan i’r toiledau  -  cafwyd cwynion a chytunwyd i gynnwys hyn yn y bwletin. 
 

Dymunwyd yn dda i’r Cyn. Austin Roberts gyda’r etholiad ar 12/11/15. 
  
10. DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF: nos Lun 07/12/2015 am 7:30 o’r gloch. 


