
 

CYNGOR CYMUNED EGLWYS BACH  -  COFNODION CYFARFOD 04/01/2016 
 
PRESENNOL:  Cynghorwyr:    Ceri Leeder, Austin Roberts, Katherine Himsworth, Arthur Williams, Gwyn Williams,    
                                                    John Lloyd Williams, Gwyn M Jones. 
 
1. CROESO:   Croesawodd y Cadeirydd, Ceri Leeder, bawb i’r cyfarfod gan ddymuno Blwyddyn Newydd Dda i 

bawb. 
 

2. YMDDIHEURIADAU:     Cyng. Wendy Martin, Richard Newsham, Dawn Williams. 
 

   

3. DATGAN DIDDORDEB:    Dim. 
 

4. COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF:    cafwyd cofnodion cyfarfod 07/12/15 yn gywir a fe’u harwyddwyd. 
 
Ymunodd y Cyng. Gwyn M Jones ac Arthur Williams a’r cyfarfod. 
 
5. MATERION YN CODI O’R COFNODION:  
          

 Croesffordd Hen Efail  -  y Cyng. John Lloyd Williams i gyfarfod a Swyddog o’r Sir yn y flwyddyn newydd. 
 
 Ci rhydd yn y fynwent  -  trafodwyd a chytunwyd i’r Cyng. John Lloyd Williams gael golwg ar y ffens. 
 
 Bwrdd ‘Tennis Bwrdd tu allan’  -  darllenwyd y cadarnhad a gafwyd gan Bwyllgor y Neuadd eu bod yn fodlon 

a’r trefniadau cyn belled fod yswiriant digonol mewn lle. 
 
 Ffordd Bryn Hir  -  bu i’r Cyng. Katherine Himsworth gyfarfod a Swyddog o’r Sir i drafod y sefyllfa, ond yn 

ystod y llifogydd diweddar bu i’r bont lechen ddymchwel i’r afon, sy’n golygu cau y llwybr.  Diolch i’r Cyng. 
Katherine Himsworth a Mr Steven Dolan am drefnu i godi’r bont o’r afon.  Nododd y Cyng. Austin 
Roberts ei fod mewn trafodaethau gyda’r Sir i adfer y sefyllfa a bydd yn diweddaru’r Cynghorwyr o’r 
datblygiadau drwy’r Clerc. 

 Cytunwyd i’r Clerc ysgrifennu at y Sir i ddiolch iddynt am eu holl waith, i egluro pwysigrwydd y llwybr i’r 
gymuned ac i geisio cydweithrediad gyda phenderfyniadau. 

 

 Nodwyd pryder am ddiogelwch coeden ochr draw i’r bont ar ochr Henblas.  Y Clerc i gysylltu ag Ystâd 
Bodnant. 

 
 Cludiant Ysgol i Ysgol Dyffryn Conwy  -  cafwyd ymateb gan y Sir yn egluro pan fo pont Llanrwst ar gau 

oherwydd llifogydd, mae’r bws yn casglu’r disgyblion cyn belled â Dolgarrog ac yn troi rownd a theithio ar hyd 
yr A470 i Lanrwst, ac yn ôl yn y prynhawn. 

 
6. CEISIADAU CYNLLUNIO:      -  Mynegodd y Cyng. Austin Roberts na fydd yn pledleisio ar unrhyw fater 

cynllunio o hyn ymlaen gan ei fod yn aelod o Bwyllgor Cynllunio’r Sir. 
    

 0/42336  -  Ty’n y Coed, Ffordd Bodnant Uchaf, Eglwys Bach LL28 5SG  -  trosi adeilad allanol segur yn 3 
annedd fach. 

 

  The Community Council have no objections to the above application but wish to request that the 
planners do ensure that adequate nesting holes are available for swallows and other small birds and to 
ensure that this condition is kept. 

  
 

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

 Siop y Llan/Swyddfa Bost  -  darllenwyd llythyr gan berchnogion y Siop yn dweud y bydd y siop yn cau ar 
31/01/16, a’r Swyddfa Bost ar 10/02/16.  Eglurodd y Cyng. Ceri Leeder beth yw’r gofynion o gael Swyddfa 
Bost mewn adeilad manwerthu; y gobaith o sefydlu ymweliad gan y Swyddfa Bost Symudol unwaith yr 
wythnos a sut mae pentref Waunfawr wedi ymdrin â sefyllfa gyffelyb. 



 

 Hefyd, yn unol â gofynion y Swyddfa Bost, y cyfarfod cyhoeddus i gael ei ohirio hyd nes y cafwyd hysbysiad 
gan y Feistres sy’n ymadael.  Felly, cytunwyd i holi trigolion am wirfoddolwyr i fod yn aelodau o Grŵp Llywio 
er mwyn ymchwilio i’r posibiliadau ymhellach.  Y Clerc i ysgrifennu llythyr o ddiolch at berchnogion y siop. 

 
 Gofyniad Precept 2016/17  -  cyflwynwyd dogfennaeth ariannol gan y Clerc ac yng nghyd-destun hyn, 

trafodwyd y materion canlynol: 
 
   Cyflog y Clerc  -  (gadawodd y Clerc yr ystafell)  -  cytunwyd i dalu £150 y mis o 01/04/16.   
   Unrhyw waith ychwanegol ar wefan y gymuned i gael ei gofnodi a’i dalu ar wahân. 
 

 Cyflog Glanhawraig y Toiledau Cyhoeddus  -  cafwyd cais am godiad cyflog.  Cytunwyd i ofyn beth yw’r  
oriau gwaith ac i wneud ymholiadau pellach gyda’r Sir 

 
 Cyfrifiadur y Clerc  -  nododd y Clerc fod y cyfrifiadur sy’n eiddo i’r Cyngor Cymuned wedi cyrraedd  

diwedd ei oes ac nid oes modd gweithio yn effeithiol arno.    Cafwyd amcangyfrifon cost gliniadur 
newydd o £299 i £399.  Cytunwyd i’r Cyng. Austin Roberts holi’r Sir am liniadur cost effeithiol. 

 
  O gofio cyngor yr Archwilydd Mewnol  y dylai’r arian wrth gefn fod yn ‘ddigonol’ ac nid yn ‘ormodol’, 

cytunwyd i adael y precept yr un fath a llynedd, sef £6,525.00 
 
 Cais am rodd  -  gan Ysgol Feithrin Eglwys Bach tuag at eu costau yswiriant.  Cytunwyd ar rodd o £50.00 
 

 Taliadau  -     Zurich Municipal  (Yswiriant 2016-17)  -  £523.15 
     Mrs Sue Hayward, Glanhau Toiledau  -  £98.00 
     Mrs Einir Jones – cyflog a chostau’r Clerc ar gyfer mis Rhagfyr  -  £150.99 
     Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (Treth ar gyflog mis Rhagfyr y Clerc)  -  £31.50 
     Mr Arfon Parry, Cradur.com  - ‘Webhosting’ am flwyddyn   -  £23.76 
                                

8. GOHEBIAETH:  
 

 Taliad Precept 2015/16  -  £2,175.00 [ CBSC ];  

 “Digwyddiad Ymgysylltu Llyw Cymru ar Ddrafft Bil Llyw Lleol a Memorandwm Esboniadol”  -   
      Venue Cymru, Llandudno 04/02/16  [ Llyw Cymru ]  -  y Cyng. Ceri Leeder a Katherine Himsworth am  
      fynychu. 

 Hysbysiad bod Llwybr Bryn Hir ar gau [ CBSC ]; 

 Llythyr gan Mr Stephen Dixon, Ystad Bodnant – ‘Flood Alleviation in Village’. 
 

9. UNRHYW FATER ARALL:    
   

 Materion ffyrdd  -  nodwyd fod y canlynol angen sylw: 
 

 Ffordd Eglwysbach - draen wedi tagu rhwng Bodnant a North Lodge; 
                                               draeniau angen eu clirio rhwng Ysgol Eglwysbach a Berllan Bach; 

Ffordd Tŷ Gwyn - twll drwg ger Tŷ Gwyn; 
Ffordd Tŷ Gwyn i waelod Ffordd Llyn Syberi - tyllau drwg angen eu llenwi; 
Ffordd Penrhyd -  dwy ddraen wedi tagu ac yn achosi i'r dŵr godi yn ganol y ffordd; 
Ffordd Cae Forys - ffos ddofn o waelod y ffordd i fyny at Gapel Bryndaionyn; 
Ffordd Pennant - mewn cyflwr drwg o Croesonen i Wern Bach ac o Wern Fawr i Pennant Hall; 

 A470 yn Nhal y Cafn  -  darn o’r arwydd wedi cael ei chwythu i’r llawr. 
 

Tro Clwt Cottages  -  dwr yn casglu ar y tro -  y Clerc i gysylltu ag Ystad Bodnant gan nad oedd yn broblem 
cyn i’r safle parcio gael ei wneud. 
  

 Goleuadau Stryd  -  ddim yn gweithio ger Yr Efail a Heol Martin. 
 

 Bocs cyflenwi ‘Band Llydan Cyflym’ yn Graig  -  cafwyd cwynion ei fod yn edrych yn hyll. Y Clerc i gysylltu â B.T. 
  

10. DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF: nos Lun 01/02/2016 am 7:30 o’r gloch. 


