
CYNGOR CYMUNED EGLWYSBACH 

CYFARFOD 3ydd  GORFFENNAF 2018 

PRESENNOL: Cyng. John Emlyn Jones (JEJ) (Cadeirydd), Ceri Leeder (CL), John Lloyd 
Williams (JLlW), Phyllis Purchase (PP), Gwenan Roberts (GR), Cyng. Austin Roberts (AR), 
Arthur Williams (AW).  

Katherine Himsworth (KH) (clerc dros dro).  

YMDDIHEURIADAU: Gwilym Williams (GW) 

ABSENNOL: Cath Williams (CW). 

1    DATGAN DIDDORDEB 

Datganodd CL ddiddordeb yn eitem 5.  

2    COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF 

Cadarnhawyd (JLlW yn cynnig, PP yn eilio) ac arwyddwyd cofnodion y cyfarfod ar 5ed 
Mehefin 2018.    

3   MATERION YN CODI 

i)  Para 3a. Gosod hysbysfwrdd. Cyfarfu JEJ a CL ag Emrys Plas a bydd y bwrdd yn cael ei 
osod mewn ychydig ddyddiau.  Nodwyd bod Mark Skelley wedi mynegi diddordeb yn yr hen 
hybysfwrdd; cytunwyd ei roi iddo tra’n egluro’r problemau diogelwch posib.    

(ii) Para 4. Glanhau’r toiledau. Cysylltodd CL efo Sue Hayward fel cytunwyd. 

(iii) Para 6. Llwybr ger y chwarel. Disgrifiodd AR y cefndir a’r cwestiynau cymhleth ynglŷn 
â pherchnogaeth y tir. Cytunwyd i: 

(a) AR i drefnu cyfarfod efo Vicky Curry i ddod i gasgliad beth yn union sydd yn perthyn i 
bwy; a (b) wedyn, trio dod i ddealltwriaeth efo perchnogion Bryn Awel.  

(iv) Para 8. Awdit mewnol. Marion Pryor wedi ymholi; gall y Cyngor dalu arian rhodd i’r hen 
glerc.  

(v)  Para 9. Awdit allanol. Nid oes angen newid unrhywbeth eleni, ond cytunwyd ailystyried y 
tro nesa fel y bo’r angen.   

(vi) Para 10 (b). Cais cynllunio 0/45201. Cylchredwyd sylwadau drafft. Doedd dim 
gwrthwynebiad ac anfonwyd llythyr at yr adran cynllunio.  

(vii) Para 13:  

- Matiau rwber yn y cae chwarae. Bydd gwaith atgyweirio dros dro yn cael ei wneud yn 
ystod yr wythnosau nesa;  

- Materion ffyrdd . Bydd penderfyniad ynglŷn â ffordd Hen Felin yn cael ei wneud 
maes o law. Mae Ffordd Eglwysbach yn cael ei harchwilio bob tri mis ac mae unrhyw 



waith trwsio sydd ei angen yn cael ei wneud. Mae ffordd Heol Ffynnon Asa yn cael ei 
harchwilio bob naw mis ac mae unrhyw waith trwsio sydd ei angen yn cael ei wneud; 
mae gweithwyr draenio tir yn y broses o gynnal arolwg camerâu o bob cwter yn y 
lleoliad hwn a byddant yn rhoi diweddariad maes o law. Bodnant Uchaf – cwblhawyd 
y gwaith ar 27 Mehefin;  

- Tomen o laswellt yn y fynwent – wedi cael ei glirio;    

- Giat ar y ffordd i fyny i Llety - AR i’w codi’r mater efo Dai Plas.  

4.  LLYTHYR ODDI WRTH ROY KENRICK YNGLŶN Â CHYNHALIAETH Y 
FYNWENT.  

Croesawyd Roy Kenrick. Ychwanegodd Roy at ei lythyr: 

a) bod y fynwent erioed wedi bod yn fynwent gyhoeddus; ym marn yr Eglwys dylai 
awdurdod cyhoeddus dalu amdani;  

b)  erbyn hyn mae’r incwm o angladdau yn dod o’r fynwent newydd yn unig; nid oedd yr 
Eglwys wedi derbyn incwm ers blynyddoedd; 

c) bod y gost i’r Eglwys o dorri’r glaswellt yn £700 - £800 y flwyddyn.  

Aeth CL allan yn ystod y drafodaeth a’r penderfyniad. 

Ar ôl trafodaeth cytunwyd  bod y gymuned i gyd yn gyfrifol am y fynwent. Cytunwyd  i roi 
cyfraniad o £700 y flwyddyn at gostau’r Eglwys am 5 mlynedd.  

5.  SIOP NEWYDD Y ‘BEE’:  CAIS AM GRANT 

Croesawyd Mark Skelley o’r Bee i gyflwyno ei gynlluniau ar gyfer ei siop newydd.  Bydd y 
siop yn dechrau gan gynnig nwyddau sylfaenol ac yna ymateb i geisiadau ei gwsmeriaid.  
Gobeithio bydd y siop yn agor mewn mis, tua diwedd tymor yr ysgol. Bydd y siop yn costio 
mwy nac yr oedd yn ei ddisgwyl.  Felly byddai Mark yn croesawu unrhyw gymorth ariannol.  

Croesawyd cynlluniau Mark a phenderfynwyd cynnig grant o £750, ar yr amod bod y grant 
wedi’i gyfiawnhau a’i awdurdodi’n briodol yn unol ag unrhyw ganllawiau gan Lywodraeth 
Cymru.   

6. CYNLLUNIO  0/45223 The Old Shooting Ground Trofarth 

Amrywiad ar amod rhif 1 caniatád cynllunio 0/38774 (newid defnydd tir o dir saethu 
blaenorol i barc cabanau gwyliau (ar gyfer 10 o gabannau gwyliau pren) ynghŷd a 
newidiadau ac estyniad i’r clwb blaenorol, annedd y rheolwyr a chodi adeilad cynnal a 
chadw.) Caniatau estyniad i ddyddiad dechrau 

Datganodd AR ei fod yn aelod o Bwyllgor Cynllunio’r Sir ac ni fyddai gymryd rhan yn y 
drafodaeth.  

Dim sylw.  



7. ADRODDIAD ARIANNOL  

Balansau cyfredol: 

Cyfri cadw     £2,070.46 
Cyffredinol    £6,443.54 
Angladdau     £3,118.20 
   
Llofnodwyd sieciau i: 
Sue Hayward   - glanhau’r toiledau  £98.00 
Emrys Davies  - gwagu trelar y fynwent   £50 
                         - clirio/tacluso compost gwair  £300 
John Emlyn Jones   - postio, gwrthfirws, llygoden cyfrifiadur a chebl £47.42 
WD Williams  - torri glaswellt   £345 
Eglwys St Martin – mynwent    £700 (o’r cyfri angladdau) 

Adroddodd JEJ bod gan bob aelod o’r Cyngor hawl i £150 y flwyddyn am ei waith ar y 
Cyngor. Ond, oherwydd y ffaith bod presept Eglwysbach o dan £30k, roedd hi’n bosibl i’r 
cyfarfod benderfynu na ddylai neb dderbyn y taliad.  
Penderfynwyd am eleni peidio cymryd y taliad.  

8.   TANYSGRIFIAD I UN LLAIS CYMRU 

Adroddodd JEJ bod siec am £129 fel tâl aelodaeth blynyddol wedi cael ei hanfon at Un Llais 
Cymru i’w galluogi i roi cyngor ynglŷn â chynhaliaeth y fynwent a grant i’r Bee.   

9.  CYFETHOLIAD O AELOD NEWYDD 

Doedd neb wedi datgan diddordeb cyn y dyddiad cau.  Penderfynwyd  hysbysebu eto a 
gwahodd datganiadau o ddiddordeb (i’w hanfon at y clerc) o fewn chwe wythnos.  

10. PENODI CLERC 

Cytunwyd hysbysebu yn NWWN, y Pentan, Yr Odyn a Facebook.  

11.  NOSON CYFARFODYDD Y CYNGOR 

Cytunwyd i barhau i gynnal cyfarfodydd ar nos Fawrth, gan ddeall y byddai GR ychydig yn 
hwyr.  

12.  GOHEBIAETH   

Gohebiaeth ganlynol wedi dod i law: 

a) llythyr gan CCBC yn gwahodd y Cyngor i gyflwyno safleoedd i’w cynnwys mewn 
Cynllun Datblygu Lleol newydd;  

b) gwahoddiad i ddigywyddiad ym Mhrifysgol Bangor i drafod ymchwil newydd ar dlodi 
gwledig;  



c) rhybudd o waharddiad argyfwng dros dro ar drafnidiaeth, Ffordd Efail Uchaf, Llanrwst;  

d) cais i drefnu rheolaeth dros dro ar drafnidiaeth, Eglwysbach Llwybr 02 to Trem y Llan, 
10.09.2018 hyd 11.09.2018.  

13. UNRHYW FATER ARALL  

a) Nodwyd bod yr arwydd “Ffordd Tŷ Gwyn” yn y Graig wedi cael ei ddifrodi gan beiriant 
torri gwrych. Mae cynlluniau ar y gweill i’w drwsio/adnewyddu. Roedd AR hefyd wedi 
trefnu i’r man stopio bws gael ei farcio i atal pobl rhag parcio eu ceir yno;   

b) trafodwyd problemau efo BT ac Open Reach, yn cynnwys y gost o gysylltu â band eang 
ffibr;  

c) materion ffyrdd. Codwyd: 

-  tyllau mawr yn Ffordd Maenan.   

-  tar ar Ffordd Bodnant a Ffordd Pennant wedi toddi yn y gwres;  

d) bydd raid i’r Cyngor drafod rhestr o asedau y Cyngor yn y cyfarfod nesaf. 

14. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

04/09/18 

………………………………………                   ……………………………………………


