
CYNGOR CYMUNED EGLWYSBACH 

CYFARFOD 5ed MEHEFIN 2018 

PRESENNOL: Cyng. John Emlyn Jones (JEJ) (Cadeirydd), Ceri Leeder (CL), John Lloyd 
Williams (JLlW), Gwilym Williams (GW), Phyllis Purchase (PP), Gwenan Roberts (GR), 
Katherine Himsworth (KH) (clerc dros dro).  

YMDDIHEURIADAU: Cyng. Austin Roberts, Arthur Williams (AW).  

ABSENNOL: Cyng.Cath Williams (CW). 

Gofynwyd i’r clerc ysgrifennu at CW oherwydd ei habsenoldeb am dri mis.  

1    DATGAN DIDDORDEB 

Dim datganiad. 

2    COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF 

Cadarnhawyd ac arwyddwyd cofnodion y cyfarfod ar 1af Mai 2018.    

3   MATERION YN CODI 

a)  Tendr gosod hysbysfwrdd. Derbyniwyd un tendr yn unig, gan Emrys Plas, am £900.  
Derbynwyd y tendr hwn. KH i adael i Emrys wybod.  

b) Diffibrilydd. Mae diffibrilydd newydd wedi cael ei brynu. Mae Gwasanaeth Ambiwlans 
wedi cymryd yr hen diffibrilydd i ffwrdd. 

c) Etholiad o aelod newydd. Doedd neb wedi gofyn am etholiad. Penderfynwyd  mynd 
ymlaen i gyfethol a chytunwyd gwahodd datganiadau o ddiddordeb (i’w hanfon at y clerc) 
erbyn 28ain Mehefin. CL i roi’r hysbysiad ar Facebook. 

4   GLANHAU’R TOILEDAU  

Derbyniwyd llythyr oddi wrth Sue Hayward yn disgrifio’r problemau a fu’n ystod mis Mai. 
CL i ofyn i Sue i gysylltu efo JEJ yn brydlon os bydd y fath broblemau yn codi yn y dyfodol.   

5   GWOBR PENTREFI CONWY 

Cyflwynwyd cais Eglwysbach i CPRW ar y 4 Mehefin, mewn llyfryn printiedig yn disgrifio 
popeth  sy’n digwydd yn y pentre. Diolchwyd i CL am ei holl waith.  



6   LLWYBR (RHAN O LWYBR HIRAETHLYN) GER Y CHWAREL 

Croesawyd Jutta Lorenz-Kubis i drafod y sefyllfa. Cododd y broblem ddwy flynedd yn ôl 
ond doedd dim byd wedi digwydd i gadarnhau ffordd gywir y llwybr o gwmpas y chwarel. 
Roedd y Ramblers wedi newid cwrs y llwybr ond ni dderbyniwyd hynny gan dirfeddiannwr 
lleol. Cytunwyd i drafod y sefyllfa gyda AR ac wedyn  gwahodd Swyddog Llwybrau’r 
Cyngor Sir i gyfarfod ar y safle. Cynigiodd Jutta ddod i’r cyfarfod hefyd. 

7   PWYLLGOR APEL EGLWYSBACH  

Croesawyd Catrin Williams i adrodd sut mae gwaith y Pwyllgor i godi arian ar gyfer yr 
Eisteddfod yn mynd ymlaen.  Bydd Helfa Drysor ar  8fed Mehefin ac wedyn stondin yn y 
Sioe. Bydd trydydd cyfarfod y Pwyllgor ar 12fed Mehefin.  

Awgrymwyd nifer o syniadau, yn cynnwys cystadleuaeth a dawnsio yn y Sioe. Diolchwyd i 
Catrin am ei gwaith.   

8  AWDIT MEWNOL 

Croesawyd Marion Pryor  i gyflwyno ei hadroddiad. Cadarnhaodd bod y Cyngor wedi 
cydymffurfio â’r holl ofynion ond awgrymodd y dylai’r Cyngor adolygu ei asedau a sut y 
cawsant eu prisio. Dywedodd bod yr archwilwr allanol yn ystyried effeithiolrwydd yr awdit 
mewnol eleni. 

Codwyd cwestiwn o dalu arian rhodd i’r hen glerc. Cytunodd Marion i wneud ymholiadau 
ynglŷn â hyn a rhoi gwybod i’r Cadeirydd. 

Diolchwyd i Marion am ei gwaith.  

9  AWDIT ALLANOL  

Cyflwynwyd ac ardysiwyd y ffurflen awdit allanol.  Cytunwyd y dylai GW arwyddo’r 
ffurflen fel Is-gadeirydd ynghyd â’r Cadeirydd gan ei fod wedi gweithredu fel swyddog 
ariannol yn ystod y cyfnod heb glerc.   

10  MATERION CYNLLUNIO 

a)  0/45143  Estyniad ochr dwy lawr arfaethedig a newidiadau mewnol. Mr Rhys Roberts a 
Miss Eleri Hughes, Glan Aber.  

Dim gwrthwynebiad. 

b)  0/45201 Amrywiad ar amodau rhif 4, 6, 7, 10, 13 ac 14 cymeradwyaeth cynllunio 0/43805 
(Dymchwel sied haearn, codi llety gwyliau gyda 9 gwely ac ystafelloedd en-suite, a chaban 
hunanarlwyo 3 ystafell wely ynghyd â thirlunio a gwaith trin cysylltiedig, ac ymolchfa ac 
oerwr allanol ar gyfer y dafarn)  



Codwyd nifer o gwestiynau, yn enwedig o gwmpas y ffaith bod yr ymgeisydd ddim wedi 
comisiynu adroddiad archeolegol cyn dechrau ar y gwaith.  Cytunwyd i CL gael mwy o 
amser i astudio’r cais ac iddi anfon ymateb drafft i’r clerc. Bydd y clerc yn cylchredu 
sylwadau drafft i bob aelod o’r Cyngor cyn 21fed Mehefin.  

11  MATERION ARIANNOL 

Llofnodwyd tair siec:  

£122.50 i Sue Hayward (glanhau toiledau) 

£29.90 i J E Jones (argraffu a rhwymo llyfryn Gwobr Pentrefi Conwy gan CyD Printers) 

£675 i W D Williams (torri glaswellt Ebrill a Mai) 

12  GOHEBIAETH 

Cytunwyd y byddai JEJ a GW yn  mynd i Seremoni Cyhoeddi’r Eisteddfod ar 7fed o 
Orffennaf.  KH i adael i’r trefnydd wybod.  

13   UFA 

Gofynnodd GR a fyddai hi’n bosibl newid noson cyfarfodydd y Cyngor; cytunwyd i drafod 
hynny yn y cyfarfod nesa.   

Codwyd y mater o’r matiau rwber yn y cae chwarae sydd wedi dirywio. Cytunwyd gofyn i’r 
Cyngor Sir eu trwsio.   

Cyflwr y ffordd o Hen Efail i Maenan. Nodwyd bod cyflwr y ffordd yn ddrwg a bod pentyrau 
o goncrit wedi cael eu colli arni ac wedi caledu.  Cytunwyd i gysylltu â’r Cyngor Sir. 

Codwyd mater o domen o laswellt yn erbyn y gwrych yn y fynwent, sydd yn achosi 
problemau i gymdogion. Cytunwyd i JLlW ofyn i Dei Plas glirio y domen mewn pythefnos. 
Os nad ydy o’n gwneud hynny, dylai JLlW dod o hyd i rywun arall i wneud y gwaith. 
Cytunwyd hefyd  i JLlW ofyn i W D Williams i roi’r toriadau glaswellt yn y dyfodol yn y 
trelar sydd yn y fynwent. Cytunwyd trefnu bod y trelar yn cael ei wagio yn fwy rheolaidd - 
efallai pob deufis.  

Penderfynwyd gwahodd Cate Holland i gyflwyno anfoneb am yr eitemau a ddefnyddir i 
gasglu sbwriel o gwmpas y pentre.   

Codwyd posibilrwydd o gael cais am ganiatad cynllunio amlinellol ar gyfer nifer o dai 
newydd yn y pentre yn y dyddiau nesaf. Os felly, cytunodd CL anfon y cais at bawb iddynt ei 
ystyried  cyn y cyfarfod nesaf.  



Cytunwyd gofyn i AR gael gair efo Dei Plas ynglŷn â’r giat ar y ffordd i fyny i Llety.  

Materion ffyrdd: 

- Adroddodd JEJ bod y Cyngor Sir wedi ymateb yn fuan a thrwsio craciau yn y lôn 
rhwng Glan Aber a Brymbo ar ôl i rywun gwympo. Cytunwyd gofyn iddynt 
archwilio’r ffordd am unrhyw ymsuddiad arall a cheudyllau gan fod nifer o gerddwyr 
yn defnyddio’r ffordd bob dydd. 

- Cytunwyd gofyn i’r Cyngor Sir atgyweirio’r tyllau yn Heol Ffynnon Asa hefyd;  

- Cytunwyd gofyn iddynt drwsio’r lle yn y ffordd rhwng Bodnant Ucha’ a Thopan Fawr 
lle mae côn wedi bod ers blwyddyn.  

14 DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  

3  Gorffennaf, 2018. 

…………………………….                                         ……………………………..                                      


