
Cyfarfod Cyngor Cymuned Eglwys Bach ar Fedi 4ydd 2018 

Presennol: Cynghorwyr-Ceri Leeder, Phyllis Purchase ,Wendy Williams, Gwenan Roberts, 
Gwilym Williams, Arthur Williams ,John Lloyd Williams, John Emlyn Jones (Cadeirydd) ac 
Austin Roberts (Cofnodwr)


Ymddiheuriadau. Gyng.Cathy Williams


Croesawyd Wendy yn ôl ar Cyngor ac fe arwyddodd hi’r dogfenau priodol.


Cofnodion  

Cynigiodd John Lloyd Williams bod cofnodion y cyfarfod blaenorol yn gywir ac fei eiliwyd 
gan Gwilym Williams.


Materion yn codi. 

Nodwyd bod fainc ger yr hysbysfwrdd yn cael ei hatgywerio

 

Giat llwybyr Lletty . Austin Roberts wedi cael gair hefo’r perchenog.


Llwybyr chwarel y Nant. Y mater yn nwylo adran gyfreithiol y Cyngor Sir.


Pont llwybr Brynhir. Dim gwaith i’w wneud arno eleni.


Hysbysfwrdd 
Dangosodd Ceri Leeder yr arwydd newydd i rhoi ar yr hysbysfwrdd. Hefyd dywedodd ei 
bod wedi trefnu i Russell oilio r hysbysfwrdd a bod angen gofyn i Emrys Plas selio’r 
coesau.  Dywedodd Gwenan Roberts y buasai hi yn son wrtho.


Hyfforddiant Diffibilrydd 

Dywedodd John Emlyn Jones y buasai’n trefnu hyn.


Asedau’r cyngor 

John Emlyn Jones eisioes wedi gwneud rhestr ac ychwanegwyd eitemau.


Mynwent  

Ceri Leeder yn pryderu am yr or-ddefnydd o chynladdwyr yn y fynwent.  Cytunodd pawb 
y dylsid ofyn i W D Williams I rhoi arwyddion o rybydd i fyny pan mae’n chwistrellu 
chwynladdwr.


Gohebiaeth 

Derbyniwyd ymholiad gan perchenog y Bee yn gofyn os oedd modd iddo rhentu neu 
brynu’r tir tu cefn i’r neuadd. Penderfynwyd gwrthod y cais  yn gwrtais.




Un Llais Cymru. Cyrsiau ar gael am dal o £40. Ceri am fynychu un ar gynllunio. Doedd 
neb am fynychu eu cynhadledd.


Cae chwarae. 

Cafwyd llythyr oddi wrth y Cyngor Sir yn cardarnhau mai’r Cyngor Cymuned  sydd 
berchen ar gae chwarae’r pentre.

Dywedodd Austin Roberts efallai y bydd rhaid i’r Cyngor Cymuned dalu’r Cyngor Sir am 
dorri glaswellt y cae yn y dyfodol oherwydd hyn.


Cynllunio 

Atgoffodd Austin Roberts, oherwydd ei fod ar bwyllgor cynllunio y Cyngor Sir ni 
fedrai  ddatgan barn ar y ceisiadau cynllunio canlynol.

0/45501 y Rookery Bodnant. Dim sylw 

0/45462 addasu ysgubor Bryn Rhydd yn dŷ haf.  Dim sylw .

0/45458.  Gardd Bodnant. Newid defnydd Bwthyn y Garddwr.  Dim sylw.


Adroddiad ariannol 
Cyfrfif cyffredinol yn cynwys tal praesept diweddar £7,436.82

Cyfrif angladdau.  £2,038.


Taliadau  
W D Williams torri gwair y fynwent.£345

Sue Hayward. glanhau toiledau.  £220

E Davies Plas gosod hysbysfwrdd ayb.  £900.

M Skelly  grant siop. £750.

C B S Conwy llogi sgip. £222.


Unrhyw fater arall  

Clawdd y fynwent . Angen ei thori J. Ll.Williams a Austin yn gwirfoddoli i wneud hyn.

Arwyddion ffyrdd ayb angen ei symud.  Austin Roberts i son with y Cyngor Sir.

Railings newydd ger y fynwent angen refflectors.  Austin Roberts i son with y Cyngor Sir.


Llywodraethwr. 
Arthur Williams yn sefyll i lawr fel llywodraethwr ysgol y pentref John Emlyn Jones i 
gymryd ei le.


Clerc  
Daeallwyd bod Cyngor Cymuned  Llangernyw yn awyddus inni rhanu clerc. Dywedodd 
Austin Roberts y buddai’n gofyn i Delyth Parc os y buasai ganddi ddiddordeb yn y swydd.


Cyfarfod nesaf ar yr 2il o Hydref.


