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Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Ionawr 12 2017 am 7:00 o’r gloch 

 

Presennol: C.Brewer, T.W.Jones, E.R.Noble, M.Chapman, A.Fawcett, Liz Roberts, M.Skerrett. 

Ymddiheuriadau: J.Houston, C.Roberts 

Cyfarchion: Dymunodd y Cadeirydd Flwyddyn Newydd Dda i bawb. 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 3.11.2016, cynnig E.R.Noble, cefnogi L.Roberts.  

 

Yr Heddlu. Roedd y Clerc a’r Rhingyll J.Hill wedi methu cytuno ar ddyddiad ar gyfer cyfarfod yn 

y pentref, mae’n aros bellach am ymateb ganddo i ddyddiad arall mae wedi’i gynnig iddo.  

 

Yr A470. Gwybodaeth gan Ken Skates AC yn cadarnhau arolwg trafnidiaeth fydd yn dod i ben 

ym mis Mawrth 2017. Rhoes Liz Roberts adroddiad manwl am gyfarfod roedd hi, y Cadeirydd 

a’r Clerc wedi’i fynychu ym Metws y Coed gyda I.Tegid, yr Heddlu, Swyddog Trafnidiaeth a 

chynrychiolwyr o Gynghorau Capel Curig a Betws y Coed, cyfarfod adeiladol iawn, cytunwyd i 

gyfarfod o leiaf 2 waith y flwyddyn. Cafwyd cyfle i drafod problemau’r ardal hyd yr A470 a’r 

A5, rhain yn cynnwys cyflymder gyrrwyr drwy’r pentrefi gyda'r Heddlu yn sôn am gynnal arolwg 

cyflymder. Hefyd cyfeiriwyd at yr angen i gael arwyddion 20mya ger ysgolion, mae hyn yn bwnc 

trafod ar hyn o bryd. Gwnaed sawl cyswllt defnyddiol ar gyfer y dyfodol.  

 

Cyngor Sir. Cadarnhaodd L.Roberts ei bod wedi trafod sefyllfa’r pontydd gyda’r Pennaeth 

G.Edwards. Derbyniwyd atebiad gan G.Parry Arolygydd Strwythurol Conwy yn cadarnhau: 

gwaith i gymryd lle ar y pileri dan y llwybyr at Bont Bwlch, bydd angen cau y llwybyr am 

gyfnod; tyfiant i’w glirio oddiar Pont yr Afon a peth gwaith atgyweirio’r cerrig – bydd angen 

peth rheoli traffig ar gyfer hyn; asessiad o gyflwr strwythurol y bont ym Mhont y Pant  i 

gymryd lle, hefyd ar gyfer difrod i’r wal gerllaw y bont, bydd hyn hefyd yn golygu rheoli traffig 

dros y bont. A.Fawcett a M.Skerrett yn holi ble y buasai modd parcio ceir yn ystod y gwaith? 

G.Parry yn rhoi’r gwaith ymlaen am gyllid ar gyfer 2017/18 ond yn hyderus efallai y bydd arian 

ar ôl yn 2016/17?   

 

Llwybrau. Neges gan Gareth Jones Cyfoeth Naturiol Cymru yn cadarnhau eu bod yn mynd i roi  

pont newydd ar y llwybyr dros Afon ‘Stumiau a’u bod yn gosod arwydd i nodi fod hynny i 

gymryd lle, gobeithio cwblhau’r gwaith cyn y Nadolig.   

 

Yr Orsaf. Dim gwybodaeth am gael arwydd 20mya ger yr Ysgol, tebygol na chaiff un ei osod?  

Derbyniwyd cadarnhad o CBSConwy eu bod yn adolygu safleoedd Hebryngwyr Croesfan 

Ysgolion ac mae’n ymddangos fod Dolwyddelan yn un safle dan fygythiad. Cyng Liz Roberts 

eisoes wedi anfon neges gryf i wrthwynebu. Bydd Conwy’n trafod hyn ar Ionawr 19, cytunwyd 

yn unfrydol i wrthwynebu ac i anfon neges yn cadarnhau hyn atynt, copi i’r Heddlu a I.Tegid..    

 

Hanes yr Ardal. Llinos Griffin wedi cadarnhau ei bod yn cyfarfod G.Williams yr wythnos hon ac 

yna bydd yn gobeithio cael lluniau a dechrau golygu.  

   

Mân Swyddi cynnal a chadw. Dim i’w adrodd ar hyn o bryd, Liz Roberts wedi cael golwg ar 

ddogfen gan Gyngor arall sy’n cyflogi gweithiwr rhan amser, nodwyd y cynnwys. Gwnaed sylw 

gan E.R.Noble am ddail ar y ffordd yn cau draeni a gwterydd mewn mannau, fuasai clirio’r rhain 

yn gallu bod yn rhan o’r gwaith?  

 

Ailgylchu Mwy. Dim i’w adrodd.   

 

Torri Coed Safle Drosgol. M.Skerrett yn siomedig iawn gyda’r gwaith ail wynebu’r ffordd ger 

Tai Glan Gors, Clerc i anfon eto at R.O’Donnell i gwyno am hyn.    
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Halen Graeanu. Cadarnhaodd y Clerc fod y bagiau halen ar ‘pallett’ yn yr Orsaf, cytunwyd i’w 

gadael yno a’u rhannu fel bo angen, Clerc i ofyn am gymorth gyda hyn os bydd angen.  

 

Y Fynwent. Rhoes y Clerc adroddiad am ei gyfarfod gyda perchennog y tir yn ffinio’r fynwent, 

penderfynwyd ar gynnig gan E.R.Noble gyda M.Skerrett yn cefnogi i ofyn i L.Roberts am amcan 

gyfrif ar gyfer y gwaith draenio. Dywedodd A.Fawcett ei fod mewn trafodaethau gyda cyfaill 

iddo ynglŷn â thorri 2 goeden ger bedd ym mhen ucha’r fynwent. Cytunwyd i gael arolwg o’r holl 

goed mawr yn y fynwent a chael amcan bris ar gyfer torri y rhai sydd angen, gellid gwneud hyn 

dros gyfnod.    

 

Teithiau Cerdded. Bu rhai o’r Aelodau yn cyfarfod â M.Grant yn Iard yr Orsaf i drafod y bwrdd 

gwybodaeth newydd, cytunwyd ar safle ond nid yw yn ei le hyd yma. Diolchwyd i M.Skerrett am 

atgyweirio un o’r paneli gwybodaeth. 

 

Torri Coed ger Garnedd. Neges gan N.Dyson yn cadarnhau ei fod mewn cysylltiad â Simon 

Phillips Rheolwr Ffyrdd CBSConwy a’i bod yn gwneud eu gorau i leihau’r trafferthion i’r 

ardalwyr. Derbyniwyd copi o neges roedd Bethan Jones wedi’i anfon at y cwmni yn diolch iddynt 

am glirio a glanhau’r ffordd a llenwi tyllau yn wyneb y ffordd.  

 

Coed ger Pont Lein. Clerc wedi cysylltu â Network Rail ar eu llinell gymorth i godi’r mater. Mae 

angen cadw golwg ar gyflwr y coed ar Bont Gethin hefyd i sicrhau nad ydynt yn gor-dyfu eto. 

 

Gwobrau Chwaraeon. Deallwyd gan Liz Roberts ei bod wedi bod yn noson lwyddiannus gyda 

siaradwr gwadd arbennig.  

 

Blychau Ffôn BT. Derbyniwyd llythyr yn cadarnhau fod BT yn bwriadu cael gwared o flychau a 

bod rhai Dolwyddelan yn rhan o hyn, mae croeso i ardal fabwysiadu blwch ar gyfer defnydd arall. 

Cytunwyd yn unfrydol a’r bwriad i gael ei gwared, roedd ystadegau’n dangos nad oedd unrhyw 

alwadau wedi’i gwneud ohonynt, nid oedd y Cyngor am eu mabwysiadu. Clerc i gadarnhau hyn. 

 

Ymweliad Carwyn Jones. Mae’r Prif Weinidog yn ymweld â Llanrwst ar Ionawr 19eg, cytunodd 

Liz Roberts a Mike Skerrett fynd i’r cyfarfod, fe wnaiff Liz ofyn cwestiwn ar lifogydd a Mike ar 

Dai Fforddiadwy, ceisio hefyd i ofyn cwestiwn ar Drafnidiaeth yn yr Ardaloedd Gwledig. 

 

Archeb 2017/18. Cytunwyd i gyfarfod ar Ionawr 17eg i drafod yr Archeb. 

 

Cynlluniau. 

Gosod paneli solar Gwyndy – Dim gwybodaeth. 

Cynllun Trydan Dŵr Ty Isaf – Dim gwybodaeth  

14 Castle Terrace – Dim gwybodaeth 

Ty’n y Fron – Dim i’w adrodd 

1 a 2 Bryn Moel – Wedi eu caniatau 

Tan y Castell – Dim datblygiadau i’w hadrodd  

Capel Isa – Dim gwybodaeth. 

Cynlluniau newydd 

Aber Roman Bridge – Trafodwyd y cais, nid oedd unrhyw sylw 

 

Ymweliad Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd.  Dim datblygiadau ers y Cyngor diwethaf, roedd y 

Clerc wedi dosbarthu copiau o adroddiad V.Kelly. Penderfynwyd holi’r Parc am eu sylwadau 

ynglŷn ag ystyried y tir ym mhen pella’r Orsaf ar gyfer ei ddatblygu ar gyfer Tai Fforddiadwy – a 
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yw hwn yn ‘brown field site’? Clerc i gysylltu ag A.Hughes/V.Kelly am adroddiad o’r sefyllfa 

ddiweddaraf, e.e. a yw’r holiaduron wedi’i paratoi, oes dyddiad ar gyfer Cyfarfod Agored?  

 

Llifogydd. Y farn am y cyfarfod gyda swyddogion o adran Shaun Wasik o GBSConwy ar 

Dachwedd 10fed oedd nad oedd wedi bod yn gyfarfod da iawn, cafwyd mapiau ac ati ganddynt 

ond dim addewid bendant ynglŷn â beth oeddent am ei wneud na pha bryd. Dywedodd Liz 

Roberts ei bod wedi trafod y ffaith fod yr ardalwyr yn siomedig iawn am hyn ac erbyn hyn mae 

CBSConwy wedi penderfynu cynnal pnawn agored yn yr IT Suite rhwng 3:30 a 7pm ar Chwefror 

6, byth llythyrau yn cael ei hanfon at bawb all/sy’n cael ei heffeithio gan y llifogydd. Bydd y 

Pennaeth G.Edwards yn bresennol. Cytunwyd i sefydlu is-bwyllgor llifogydd a cytunodd 

A.Fawcett fod yn Gadeirydd ac E.R.Noble, M.Skerrett, L.Roberts, M.Chapman a J.Houston fod 

yn aelodau. Fe wnaiff A.Fawcett baratoi sylwadau ar adroddiad Cyngor Conwy i’w cyflwyno i’r 

swyddogion. Roedd Liz Roberts wedi trafod cael bagiau tywod yn yr ardal gyda G.Edwards ac 

E.Williams, cytunwyd i ofyn am 24 o fagiau, o ran cael lle i’w cadw awgrymodd E.R.Noble 

efallai y gallai ei fam gael lle i rai a dywedodd M.Skerrett y buasai yntau yn holi am le i rai.   

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cadarnhaodd C.Brewer mai Cwmni UNIPER fydd yn gweithio gyda 

CBSConwy ar y prosiect a bod Rheolwr Prosiect wedi’i benodi hefyd. Roedd y cyfarfod cyntaf 

o’r grwp wedi cymryd lle heddiw (Ionawr 10fed). Gwnaed sylw gan M.Skerrett ei fod ef a Liz 

Roberts wedi bod yn rhan o Ynni’r Dyffryn o’r cychwyn, cytunwyd na fuasau hyn yn effeithio ar 

ei gwaith gyda’r prosiect newydd. Trafodwyd sefyllfa David Ingham fel rhan o’r is bwyllgor, 

cytunwyd mae ei rôl ef fuasai fel Ymgynghorydd Technegol ac na fuasai ganddo bleidlais 

ffurfiol, Clerc i gadarnhau hyn gydag ef. Roedd y Clerc wedi derbyn 4 ymateb i’r cylchlythyr 

cyntaf ddosbarthwyd ac wedi eu hanfon ymlaen at sylw B.Burchell yng Nghonwy. Deallwyd gan 

Connie y bydd cyfarfod yn cael ei drefnu rhwng y tîm yng Nghonwy â’r is bwyllgor yn y dyfodol 

ac y bydd yr ail gylchlythyr yn ymddangos ar ddiwedd y mis, bydd hwn yn cynnwys ymatebion 

i’r cwestiynau/sylwadau dderbyniwyd mewn ymateb i’r un cyntaf.   

 

Ariannol. Cadarnhaodd y Clerc fod y ffurflen flynyddol a dogfennau a sylwadau’r Archwilwyr 

BDO wedi’u derbyn, darllenodd y manylion ac fe’i cyflwynwyd a’u cymeradwyo a’u derbyn yn 

ffurfiol gan y Cyngor. Cytunwyd i roi sylw manwl i’r materion roedd angen rhoi sylw iddynt yn y 

cyfarfod i drafod Archeb 2017/18 ar Ionawr 17eg. Ni dderbyniwyd gwybodaeth am y tâl dyledus. 

     

Biliau. Y Ganolfan £10; Cyflog a Chostau Clerc 3 mis £210.88; Wybone (biniau cŵn) £724.22; 

J.Taylor £100 (coeden Dolig). Ar gynnig L.Roberts gyda M.Skerrett yn cefnogi cytunwyd i dalu’r 

biliau. Yn dilyn talu’r biliau bydd £6973.27 yn y Cyfrif Cyffredinol a £349.69 yng Nghyfrif y 

Fynwent.  

 

Taflen Dŵr Cymru. Sylw gan M.Skerrett am gynnwys y daflen oedd yn cyfeirio at eitemau allai 

flocio draeni tai a’r ardal, Clerc i gysylltu â Shaun i ofyn iddo gynnwys manylion am y daflen yn 

y Cylchlythyr Cymunedol nesaf.  

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Mawrth 2ail 2017 am 7pm. 

 

 

 

 

 


