
 

CYNGOR CYMUNED EGLWYS BACH  -  COFNODION CYFARFOD 04/04/2016 
 
PRESENNOL:  Cynghorwyr:    Ceri Leeder, Austin Roberts, Katherine Himsworth, Gwyn M Jones,  Gwyn Williams 

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

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

3. DATGAN DIDDORDEB:    Dim. 
 

4. COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF:    yn ychwanegol i gofnodion cyfarfod 07/03/16 –                                     
Siop y Llan/Swyddfa Bost  -  mynegodd y Cyng. Katherine Himsworth ei bod wedi dweud “it was not possible to 
envisage a viable business model on the basis of which a feasibility study could be commissioned”. 

 

 Cafwyd gweddill cofnodion y cyfarfod yn gywir a fe’u harwyddwyd. 
 
5. MATERION YN CODI O’R COFNODION:  
          

Ymunodd y Cyng. Gwyn M Jones a’r cyfarfod. 
 

 Pont Ffordd Bryn Hir  -  y bont a’r fainc yn eu lle.  Cafwyd cwyn am leoliad y fainc gan ei bod yn rhy agos at y 
giât a rhy bell ymlaen a byddai’n achosi anghyfleustra wrth dorri’r gwrych.  Dim arian gan Gyngor Conwy i 
unioni’r sefyllfa.  Nododd y Cyng. Austin Roberts ei fod yn bwriadu cyfarfod a’r ffermwr y bore canlynol i drafod 
opsiynau a cheisio datrys y sefyllfa.  Yn ogystal, cytunodd y Cyng. Roberts i son wrth y ffermwr bod ceg y nant 
sy’n dod lawr o Ffordd Llety yn gwbl gaeedig. 

 

 Cytunwyd i ysgrifennu llythyr o ddiolch i’r Sir, ac yn arbennig i Mr Gwyn Parry, am eu holl waith. 
 

 Yn ogystal, cytunwyd i ysgrifennu at Mr Richard Williams, Henblas i ddiolch am ei gydweithrediad gyda’r 
contractwyr.  Nododd y Cyng. Austin Roberts fod Mr Williams yn awyddus i gael rhywbeth o dan y bont er 
mwyn rhwystro defaid rhag mynd oddi tani.  Unwaith eto, nid oes arian gan Gyngor Conwy, felly cytunodd y 
Cyng. Roberts i gael trafodaethau gyda Mr Williams.  Hefyd, cytunodd i drafod y posibilrwydd o gael mynediad 
i’r safle er mwyn unioni’r pwll pysgod sydd wedi diflannu o’r afon. 

 

 Trafodwyd a chytunwyd i’r Cyng. Katherine Himsworth a Ceri Leeder blanu blodau gwyllt ar y darn pridd ger y 
bont.   

 

 Mynegwyd pryder am y coed ar y chwith cyn y bont; y dŵr sy’n rhedeg i’r llwybr o’r ffos agored ochr arall i’r 
fainc ynghyd a’r boncyff sydd wedi cael ei adael yn yr afon.  Eglurodd y  Cyng. Austin Roberts bod y Sir am gael 
golwg iawn ar lan yr afon; am wella’r llwybr ochr draw ond nad oeddynt yn argymell symud y boncyff gan y 
byddai’n marw’n naturiol. 

 

 Eglurodd y Cyn. Roberts ei fod mewn trafodaethau gyda’r Sir ynglŷn â chael arwyddion priodol i’r safle gan mai 
pont droed yw hi ac nid ar gyfer defnydd ceffylau/cerbydau. 

  
 Swyddfa Bost  -  dim gwybodaeth os oedd y Swyddfa Bost wedi cynnal archwiliad o’r Neuadd neu beidio.         

Y Cyng. Ceri Leeder i gwblhau holiadur ‘Ymgynghoriad cyhoeddus – Ailagor Gwasanaeth’ cyn 25/04/16.  
 

Cyfrifiadur y Clerc  -  y Clerc yn parhau i edrych am brisiau eraill. 
 

 Materion ffyrdd  -   

Ffordd Ty’n Bryn – y tyllau wedi cael eu llenwi; 
Ffordd Eglwys Bach – cones wedi cael eu gosod yn y lleoliad dros dro a bydd gwaith o greu sianeli 
concrit yn cael ei wneud yn y gwanwyn; 
B5113  -  y twll drwg yn y ffordd wedi cael ei lenwi.  

  
Arwydd ‘1-6 Y Berllan’  -  Cyngor Conwy yn parhau i ymchwilio mewn i’r mater 

 



 

6. CEISIADAU CYNLLUNIO:      Dim. 
    
 
 
 
 

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

  Cyfethol Cynghorydd newydd  -  cafwyd 1 cais.  Cytunwyd i gyfethol Mr John Emlyn Jones, Erw Las, Glan Aber. 
 

 Hysbyseb Cynrychiolwyr Ifanc  -  dosbarthwyd hysbyseb diwygiedig oedd yn cynnwys, yn unol â’r canllawiau, 
eiriad nad oedd rhaid i’r bobl ifanc fyw yn y gymuned ond y gallent fod yn gweithio yma.   Mynegwyd cryn 
anfodlonrwydd am hyn gan y teimlwyd mai Cyngor Cymuned ar gyfer trigolion cymuned Eglwys Bach yw hwn.  
Trafodwyd a chytunwyd y dylai’r geiriad hwnnw gael ei ddileu.  Nodwyd hefyd bosibilrwydd y bydd y 
cyfarfodydd yn cael eu harwain drwy gyfrwng y Gymraeg yn y dyfodol. 

  
 Sgip ar gyfer defnydd domestig y gymuned  -  cafwyd pris o £185 + TAW gan y Sir.  Cytunwyd i’r Clerc drefnu 

dyddiad cyfleus a hysbysebu’n briodol. 
 
 Man parcio anabl ochr stryd - 30 Maes Llan  -  trafodwyd a chytunwyd i gael cadarnhad os mai man parcio ar 

gyfer preswylydd y tŷ yn unig ydoedd.  Hefyd, oes dyletswydd gyfreithiol ar Gyngor Conwy i hysbysu trigolion 
Maes Llan o’r cais. 

 
 Amcangyfrif o Gyllideb 2016-17  -  cymeradwywyd ac arwyddwyd. 
 
 Adolygu dogfennau’r Cyngor  -    Asesiad Risg  -  cymeradwywyd a chytunwyd i’w adolygu yn chwarterol. 
 

       Rheolau Sefydlog  -  cymeradwywyd ac arwyddwyd. 
 

       Rheoliadau Ariannol  -  cymeradwywyd ac arwyddwyd. 
 
 Cod Ymddygiad  -  mabwysiadwyd y Cod a gymeradwywyd gan CBSC.   
 
 Enwebu Archwilydd Mewnol  -  cynigiwyd ac eiliwyd Ms Marion Pryor i wneud y gwaith. 

 
 Taliadau  -     Mrs Sue Hayward, Glanhau Toiledau  -  £98.00 
     Mrs Einir Jones – cyflog a chostau’r Clerc ar gyfer mis Mawrth  -  £150.99 
     Cyllid a Thollau ei Mawrhydi (Treth ar gyflog mis Mawrth y Clerc)  -  £31.50 
                                     

8. GOHEBIAETH:  
 

 Llythyr yn diolch am rodd gan Merched y Wawr, Cangen Eglwys Bach;  

 Hysbysiadau am Etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru a’r Comisiynydd Heddlu – 05/05/16. 
 

9. UNRHYW FATER ARALL:    
   

 Costau Claddu  -  cytunwyd i arddangos y costau newydd ar yr hysbysfwrdd ac i roi nodyn ar y wefan i gysylltu 
â’r Cyng. John Lloyd Williams os am fwy o wybodaeth ynglyn a’r mater. 

 

 Un Llais Cymru  -  mynegwyd diddordeb mewn ymaelodi gan eu bod yn gwneud gwaith da o gynrychioli 
llais cymunedau.  Cytunwyd i’r Clerc gael mwy o fanylion erbyn y cyfarfod nesaf. 

 

Chwynladdwr ar balmentydd  -  cafwyd cwynion bod chwynladdwr wedi cael ei chwistrellu llynedd ar 
balmentydd yn y pentref a hynny drwy ddefnyddio peiriant ar gefn beic modur cwad a oedd yn teithio ar gryn 
gyflymder.  Bu i beth o’r hylif lanio ar blanhigion yng ngerddi pobl.  Y Clerc i gysylltu â’r Sir er mwyn ceisio osgoi 
sefyllfa gyffelyb eleni. 
 

Cynnydd mewn amser o wacau biniau duon  -  mynegwyd pryder wrth y Cyngor Cymuned ynglyn a bwriad 
Cyngor Conwy i gynyddu’r amser o bob pythefnos i 3 wythnos os nad 4 wythnos.  Eglurodd y Cyng. Austin 
Roberts mai ymateb oedd Cyngor Conwy i dargedau ail-gylchu a osodwyd gan Gynulliad Cymru ac nad oedd yn 
fodd o arbed arian.  Eglurodd hefyd y bydd rhai pobl sydd gyda phroblemau yn cael eu heithrio a bydd 
darpariaeth briodol ar gyfer teuluoedd mwy/gyda babanod.  Cytunodd y Cyng. Roberts i basio’r sylwadau 



 

ymlaen i Gyngor Conwy ac i holi os ydy’r holl eitemau sy’n cael eu casglu yn y biniau ail-gylchu yn wirioneddol 
gael eu hail-gylchu. 
 
Lamp stryd ger Tŷ’r Efail  -  ddim yn gweithio.  Y Clerc i gysylltu â’r  Sir. 
 
Plac a geiriad ar y fainc  -  diolchwyd i’r Cyng. Austin Roberts am y geiriad addas a ysgrifennodd.  Cafwyd cais i 
ail-feddwl y darn Saesneg gyda bardd Saesneg  -  cytunodd y Cyng. Roberts i hyn ond nododd bod rhaid i’r 
bardd fod yn lleol; dylai’r darn fod yn 4 llinell fel yr un Gymraeg ac i’r Cyngor Cymuned gytuno ar y darn yn 
derfynol.  Nododd hefyd ei fod wedi cael manylion cwmni allai ysgrifennu’r plac am bris rhesymol. 

 
10. DYDDIAD AC AMSER Y CYFARFOD NESAF: nos Fawrth 03/05/2016 – AGM gyda’r Etholwyr am 7:00 o’r gloch 
        gyda chyfarfod arferol o’r Cyngor Cymuned am 7:30 o’r gloch. 


