
 

 
CYNGOR CYMUNED EGLWYS BACH  -  COFNODION CYFARFOD 07/03/2016 

 
PRESENNOL:  Cynghorwyr:    Ceri Leeder, Austin Roberts, Katherine Himsworth, Richard Newsham, Dawn Williams,        

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

2. YMDDIHEURIADAU:     Cyng. Arthur Williams. 
   

3. DATGAN DIDDORDEB:    Dim. 
 

4. COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF:    nodwyd dau gywiriad i gofnodion cyfarfod 01/02/16: 
 -  ni fydd Wendy Martin yn aros ar y Cyngor hyd nes bydd olynydd i’r swydd; 
 -  ‘Cynrychiolwyr Ifanc’ nid Cynghorwyr Ifanc. 
 

 Cafwyd gweddill cofnodion y cyfarfod yn gywir a fe’u harwyddwyd. 
 
Ymunodd y Cyng. Austin Roberts a Gwyn M Jones a’r cyfarfod. 
 
5. MATERION YN CODI O’R COFNODION:  
          

 Pont Ffordd Bryn Hir  -  y gwaith i ddechrau ar 14/03/16.  
 Bydd angen penderfynu ar leoliad i’r fainc lechen, lleoliad na fyddai’n amharu ar statws y llwybr fel 

‘priffordd’.   Cytunodd y Cyng. Austin Roberts i drefnu cyfarfod ar y safle i drafod a phenderfynu hyn. 
 Hefyd, gofynnwyd i’r Cyng. Roberts gael copi electroneg o gynllun y bont i’r Cynghorwyr yn ogystal â chynllun 

o’r fainc.  Cytunwyd y byddai cael plac ar y fainc er mwyn ei chofio fel pont yn addas a gofynnwyd i’r Cyng. 
Roberts gyfansoddi geiriad addas.  Diolchwyd i’r Cyng. Roberts am ei holl waith. 

 
 Siop y Llan/Swyddfa Bost  -  nodwyd bod y pwyllgor llywio wedi  cael ei sefydlu ond nad oedd neb am 

ysgrifennu crynodeb ar gyfer yr astudiaeth dichonolrwydd.  Ychydig iawn o gefnogaeth sydd wedi bod gan 
drigolion a chyrff eraill.   

 Bydd y Swyddfa Bost yn cynnal archwiliad o’r Neuadd ddechrau Ebrill gyda’r gobaith o gynnal gwasanaeth 
symudol o fis Gorffennaf ymlaen o 9:30-11:30 bob dydd Iau.  Byddai angen sicrhau bod pobl yn ymwybodol 
o’r gwasanaeth er mwyn sicrhau defnydd a parhad iddo.  

 
Cyfrifiadur y Clerc  -  cafwyd amcan bris o £475 gan y Sir. Y Clerc i edrych am brisiau eraill. 

 
 Tudalen ‘facebook’  -  wedi cael ei chreu ac yn hynod lwyddiannus.   
 

 Cynrychiolwyr Ifanc  -  nodwyd bod 1 person ifanc wedi dangos diddordeb hyn yma.  Cytunwyd i anfon 
hysbyseb allan ymhellach ond bod angen nodi’n glir mai eu gwahodd i arsylwi cyfarfodydd yw’r bwriad a 
hynny am gyfnod o 3 mis.   

 
Ymunodd y Cyng. Richard Newsham a’r cyfarfod. 
 
 Ffens ochr arall i’r siop  -  wedi ei adnewyddu.  Diolchwyd i’r Cyng. Gwyn M Jones ac Austin Roberts am eu 

gwaith.  Y Cyng. Gwyn M Jones i baratoi anfoneb i’r Cyngor am y deunyddiau. 
 
6. CEISIADAU CYNLLUNIO:      Dim. 
    
 
 
 
 

Penderfyniadau'r Sir ar Geisiadau Cynllunio:       Dim. 
 

 Glanaber  -  nodwyd bod gwaith adeiladu presennol yn cael ei ymchwilio gan y Sir. 
 
 
 
 



 

 
7. MATERION PENODOL I’W PENDERFYNU: 
 

  Tendr Torri Gwair 2016-18  -  cafwyd 1 tendr i law gan Mr Wil Williams, fel a ganlyn: 
 £330 y mis/toriad; 
 £10 yr awr am waith ychwanegol 
 Cafwyd cais gan Mr Williams i gael torri’r fynwent newydd a chefn y Neuadd bob pythefnos ar gost o £60 yn 

ychwanegol.  Trafodwyd a chytunwyd i hyn. 
 

 Mynegodd y Cyng. Ceri Leeder ei bod yn teimlo’n gryf yn erbyn yr angen i ddefnyddio chwynladdwyr.  
 Nodwyd mai dim ond ar y llwybr troed y byddai’n cael ei ddefnyddio a hynny gyda gofal. 

 
 Costau Claddu  -  trafodwyd a chytunwyd, oherwydd costau ychwanegol, i godi’r costau 5%. 

 
 Rhoddion  -  Merched y Wawr  -  £40.00. 
 

 Cytunwyd i ofyn yn y dyfodol am ddatganiad gan gymdeithasau/sefydliadau dros wneud cais am rodd. 

 
 Taliadau  -     Mrs Sue Hayward, Glanhau Toiledau  -  £122.50 
     Mrs Einir Jones – cyflog a chostau’r Clerc ar gyfer mis Chwefror  -  £150.99 
     Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (Treth ar gyflog mis Ionawr y Clerc)  -  £31.50 
                                     

8. GOHEBIAETH:  
 

 Rheolaeth dros dro ar drafnidiaeth – Ffordd Penrhyd  -  07-09/03/16 (gwaith BT) [ CBSC ];  

 Mandate Banc  -  cadarnhau llofnodwyr  -  (cwblhawyd gan y Cynghorwyr perthnasol eisoes); 

 Cofrestru diddordeb ‘Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol (DNS) gyda Yr Arolygiaeth Gynllunio; 

 Rheolaeth dros dro ar drafnidiaeth - Ffordd Tŷ Gwyn i Ffordd Llyn Syberi  -  21-25/03/16  
     (gwaith trwsio)  [ CBSC ] 

 

9. UNRHYW FATER ARALL:    
   

 Materion ffyrdd  -  nodwyd fod y canlynol angen sylw: 
 

Ffordd Ty’n Bryn – nifer o dyllau angen eu llenwi ac mewn cyflwr drwg; 
Ffordd Eglwys Bach – ffos ddofn beryglus o’r Graig i lawr am y pentref  -  angen sylw brys 
B5113  -  twll drwg yn y ffordd ar ôl y drofa am Pen y Bryn.  
 

Arwydd ‘1-6 Y Berllan’  -  CBSC wedi symud yr arwydd ers 21/01/16 – angen iddynt ei ddychwelyd. 
 
Arwyddion gan ‘Dwr Cymru’  -  wedi eu gosod gan y Cyngor Sir, felly dim angen caniatâd cynllunio. 
 
Baw ci ar gynnydd o amgylch y pentref  -  angen cadw golwg ar y sefyllfa. 
 
Agenda a Chofnodion yn electroneg  -  gan fod y mwyafrif o’r Cynghorwyr bellach gydag e-bost cafwyd cais 
gan y Clerc iddynt dderbyn yr agenda a’r cofnodion yn electroneg er mwyn arbed amser a phapur.  
Trafodwyd a chytunwyd i hyn. 

 
10. DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF: nos Lun 04/04/2016 am 7:30 o’r gloch. 


