
Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Mawrth 2 2017 am 6:30 o’r gloch 

Presennol: C.Brewer, T.W.Jones, E.R.Noble, Liz Roberts, M.Skerrett, T.Jones, J.Houston. 

Ymddiheuriadau: C.Roberts, A.Fawcett, M.Chapman. 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 10.1.2017, cynnig L.Roberts, cefnogi M.Skerrett.  

Agenda. Cytunwyd yn unfrydol i gais y Clerc i newid trefn yr Agenda ar gyfer y cyfarfod. 

 

Yr Heddlu. Cafwyd adroddiad gan y Cadeirydd a’r Clerc am eu cyfarfod â dau Heddwas ar y Sgwar i 

drafod gor-yrru, arwyddion a gosod drych ar y Sgwar. Roeddent yn amheus a fuasai drych ger y 

Gwydyr yn gweithio na chwaith arwydd ger yr arosfan bws ond yn teimlo y gallai drych ar gornel 

Arvon House wella’r gwelededd i yrrwyr sydd am ymuno â’r A470 o gyfeiriad Allt Gweithdy a throi 

am Flaenau Ffestiniog. Pe bae’r Cyngor am gael arwydd newydd yn dangos union gyflymder car ac 

arwydd ar ben Allt Castle Terrace yna buasai’n rhaid anfon at NEWTRA.  

 

Yr A470. Derbyniwyd llythyr gan D.Williams, Fron yn poeni’n arw am or-yrru hyd Castle Terrace, 

roedd hi wedi anfon y llythyr at sawl corff. Cytunai’r Aelodau a’i sylwadau a chytunwyd i gydnabod ei 

llythyr ac anfon at yr un cyrff yn cadarnhau bod Aelodau’r Cyngor lleol yn cytuno â hi ac yn gofyn am 

arolwg arbennig o’r sefyllfa. Copi o’r llythyr i’w anfon at D.Williams.  

Cafwyd atebiad gan Richard Morgan Adran Rhwydwaith y Cynulliad yn cadarnhau nad yw’n fwriad 

ganddynt ddod a’r gwelliannau ger Pont Bertheos ymlaen ond bod unrhyw wybodaeth gan 

Gynghorau ynglŷn â damweiniau ac ati ger y safle yn cael ei ystyried yn fanwl.  

 

Cyngor Sir. Cadarnhaodd L.Roberts ei bod wedi trafod sefyllfa’r pontydd yn fanwl mewn cyfarfod 

diweddar gyda’r Pennaeth G.Edwards, ac yn dilyn hynny wedi cael neges ganddo yn cadarnhau fod y 

gwaith ‘tendro’ wedi’i gwblhau ac wedi i hyn gael ei gadarnhau a chael trefniant mewn lle gyda 

contractwyr, dylai’r gwaith gychwyn yn ystod Ebrill/Mai 2017.     

 

Llwybrau. Neges gan Gareth Jones Cyfoeth Naturiol Cymru yn cadarnhau fod y bont newydd ar y 

llwybyr dros Afon ‘Stumiau’ wedi’i gosod yn ei lle, croesawyd hyn. Deallwyd fod angen arwydd 

newydd ar gyfer y llwybyr ger Lluest.   

 

Yr Orsaf. Atebiad gan V.Turner ar ran CBSConwy yn cadarnhau eu bod wedi gohirio gwneud 

penderfyniad ar yr adolygiad o safleoedd Hebryngwyr Croesfan Ysgolion a’u bod am gael rhagor o 

wybodaeth am y safleoedd. Hefyd cadarnhaodd nad oedd safle Dolwyddelan i gael ei ddiddymu. 

Fodd bynnag byddant yn adolygu pob safle wrth iddynt ddod yn wâg.   



 

Hanes yr Ardal. Llinos Griffin wedi cadarnhau ei bod yn agos i gwblhau’r gwaith ac yn gofyn beth 

oedd bwriad y Cyngor ynglŷn â’i dangos yn lleol ac ati? Clerc i gadarnhau y buasai’r Cyngor yn hoff o 

gael ei gweld yn gyntaf a thrafod ffyrdd eraill o’i dangos gyda Llinos.   

   

Mân Swyddi cynnal a chadw. Clerc mewn trafodaethau gyda Kevin Jones i gael gwybod pryd  bydd 

gweithwyr CBSConwy yn dod i osod y biniau yn eu lle, o bosibl o fewn yr wythnos. Bydd angen 

wedyn trafod gyda’r person sydd wedi dangos diddordeb yn y gwaith o wagio’r biniau.  

 

Ailgylchu Mwy. Dim i’w adrodd.   

 

Torri Coed Safle Drosgol. Atebiad gan Llyr Bere Cyfoeth Naturiol Cymru yn cadarnhau eu bod wedi 

trefnu i waith ail wynebu’r ffordd ger Tai Glan Gors i gymryd lle, Clerc i anfon ato, eto gan nad yw’r 

gwaith wedi’i wneud.  

 

Halen Graeanu. Gan fod y tywydd wedi bod yn ffafriol, dim galw wedi bod am yr halen.  

Y Fynwent. Roedd y Clerc wedi cyfarfod â L.Roberts yn y fynwent ac roedd ef wedi awgrymu sut y 

buasai yn mynd ati gyda’r gwaith draenio. Roedd yr Aelodau yn hapus gyda hyn a chytunwyd i ofyn 

iddo am amcan bris. Clerc hefyd wedi trafod y gwaith torri coed gyda contractwr lleol ac eglurodd yr 

hyn roedd wedi’i gynnig, roedd hyn yn dderbyniol iawn i’r Aelodau a chytunwyd ar hyn, is bwyllgor y 

fynwent i gyfarfod ag ef pan fydd mewn sefyllfa i gychwyn ar y gwaith. Cytunwyd y dylid trafod faint 

o goed oedd i’w torri yn ofalus gydag ef.  

Liz Roberts a C.Brewer wedi trafod y posibilrwydd o drefnu gwaith tirlunio yn nhir y fynwent gyda 

swyddogion y Parc, mae’n bosibl cael cyllid gan y Parc ar gyfer hyn, gellir cynnwys plant yr Ysgol yn y 

gwaith. L.Roberts yn cysylltu â K.O’Brien a B.W.Jones. 

Tir y Fynwent & Gofgolofn: Un cais dderbyniwyd ar gyfer y gwaith, ar gynnig E.R.Noble gyda 

T.W.Jones yn cefnogi, derbyniwyd cais Arfon Jones, Clerc i drefnu gydag ef.   

 

Teithiau Cerdded. Clerc i gysylltu â M.Grant i ofyn pa bryd bydd y bwrdd gwybodaeth newydd yn 

cael ei osod yn Iard yr Orsaf.  

 

Torri Coed ger Garnedd. Derbyniwyd copi o lythyr manwl roedd N.Dyson wedi ei anfon at E.Williams 

o CBSConwy yn egluro a thrafod sawl agwedd mewn perthynas â’r gwaith a chyflwr y ffordd, nodwyd 

y cynnwys. Deallwyd fod y ffordd wedi’i chau am gyfnod yn ddiweddar heb unrhyw rybudd i’r 



trigolion lleol, Clerc i gwyno am hyn a’r ffaith fod mwd yn dew ar y ffordd ger Pen Bont a cheg yr 

A470.  

 

Coed ger Pont Lein. Clerc wedi cysylltu â Network Rail ar eu llinell gymorth ac erbyn hyn mae’r coed 

wedi’i torri. Roedd hefyd wedi cysylltu i ofyn am gael ail godi bylchau yn y wal derfyn hyd Ffordd Lein 

ac mae’r gwaith hwnnw hefyd wedi’i wneud. Croesawyd hyn.   

 

Blychau Ffôn BT. Haf Jones wedi derbyn sylwadau’r Cyngor a’i hanfon ymlaen at sylw BT.  

 

Ymweliad Carwyn Jones. Roedd Liz Roberts a Mike Skerrett wedi mynychu’r cyfarfod, mae’n amlwg 

ei fod yn gefnogol i barhad Rheilffordd Dyffryn Conwy. Eglurodd Liz Roberts fod llawer o 

drafodaethau’n cymryd lle gyda gwahanol gwmniau ym maes Trafnidiaeth Gymunedol.  

 

Archeb 2017/18. Y cais am Archeb o £9000, gytunwyd yn dilyn trafodaethau yng nghyfarfod Ionawr 

17, eisoes wedi’i anfon at sylw CBSConwy. 

 

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 

Tan y Castell – Dim datblygiadau i’w hadrodd  

Capel Isa – Dim gwybodaeth. 

Aber Roman Bridge – Wedi’i caniatau 

Cynlluniau newydd 

Fferm Mur Coch – Dim gwrthwynebiadau, holi am Gymmal 106 Tŷ Fforddiadwy 

Ty’n y Fron – Dim gwrthwynebiadau, eto holi am Gymmal 106 Tŷ Fforddiadwy 

Coedlan ger Glan Gors – Cefnogi, busnes lleol, yn rhoi cyfleon gwaith i ieuenctid lleol 

 



Ymweliad Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd. Derbyniwyd atebiad gan Rebecca Jones yn cadarnhau 

na ellid ystyried y tir yn yr Orsaf ar gyfer ei ddatblygu gan ei fod yn ‘dir agored’ gofynnodd Liz 

Roberts am gopi o’r neges iddi ddilyn i fyny ar hyn. 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?  

 

Is-Bwyllgorau. Credai C.Brewer fod cael is-bwyllgorau yn hanfodol i gynorthwyo’r Cyngor gyda’r 

gwaith a cynigodd bod rhaid edrych ar hyn o ddifrif pan ddaw’r Cyngor newydd i rym. Nodwyd fod is-

bwyllgorau’n bodoli eisoes ond rhaid bod o ddifrif ynglŷn â hwynt. Cytunwyd i drafod hyn adeg y 

Pwyllgor Blynyddol ym mis Mai yn dilyn yr Etholiad. 

 

Llifogydd. Cytunwyd fod y pnawn agored yn yr IT Suite ar Chwefror 6 gyda Geraint Edwards a Geraint 

Rowlands o GBSConwy wedi bod yn llwyddiannus, cafwyd ymateb da o’r gymuned gyda sawl un yn 

dod i gael gair â’r swyddogion. Hefyd galwodd sawl Aelod o’r Cyngor Cymuned. Cadarnhaodd y 

swyddogion eu bod yn gorfod cydweithio â Llywodraeth Cymru, NRW a Dŵr Cymru a cheisio cyllid ar 

gyfer y gwaith. Maent yn parhau i drafod sut i symud ymlaen a pwysleisiodd C.Brewer wrthynt ei bod 

yn bwysig eu bod yn gadael i’r Cyngor Cymuned wybod yn union beth sy’n digwydd. Dywedodd 

A.Fawcett ei fod wedi cael trafodaeth synhwyrol â’r swyddogion a’i fod wedi newid ei feddwl ynglŷn 

â rhai agweddau o’r adroddiad mae wedi’i pharatoi. Cytunwyd i aros am gyfnod i weld beth fydd 

ymateb y swyddogion cyn cysylltu eto am ddiweddariad ganddynt. Clerc wedi anfon at CBSConwy i 

ofyn am fagiau tywod ond heb gael ymateb hyd yma.  

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cadarnhaodd C.Brewer fod cyfarfod wedi’i drefnu gyda swyddogion Cwmni 

UNIPER a CBSConwy yn y Ganolfan IT ar gyfer Mawrth 8fed am 6pm, bydd hwn yn gyfle i is-bwyllgor 

y Cyngor gael eu holi ac wrth gwrs i gael gwybod beth yw eu cynlluniau ar gyfer y cynllun. Deallwyd 

gan Connie hefyd y bydd y cylchlythyr nesaf yn ymddangos erbyn diwedd Mawrth.  

 

Digwyddiad 3 Diwrnod yn Eryri. Gwybodaeth am ddigwyddiad, sef teithiau cerdded yn yr ardal yn 

cynnwys Dolwyddelan, Clerc i gopio’r manylion i Connie, Liz a Mike. 

 

Taith Dros Fywyd. Derbyniwyd gwybodaeth am y teithiau i godi arian at “Aren Cymru”, deallwyd fod 

Myfanwy am drefnu hyn. 

 

Digwyddiad Jo Cox. Ymholiad yn gofyn am drefnu digwyddiad lleol Mehefin 17/18 i gofio Jo Cox, y 

teimlad oedd y buasai’n anodd gan fod y Carnifal yr wythnos ganlynol. 

 



Ariannol. Roedd y Clerc wedi dosbarthu taflen yn dangos y sefyllfa ariannol gyfredol a chadarnhau y 

bydd yn cau Cyfrif y Fynwent ar Fawrth 31. Trafodwyd y gytundeb cyfieithu ar gyfer 2017/18, Clerc 

wedi derbyn amcan gyfrif oedd ychydig yn llai na’r un bresennol – cytunwyd yn unfrydol i dderbyn y 

ffigyrau, Clerc i gadarnhau gyda’r Cwmni. Erbyn hyn roedd biliau BDO wedi’u derbyn ar gyfer yr 

Archwiliad ac roeddent yn uchel iawn, roedd y Clerc wedi trafod â Chlercod eraill a chael gwybod fod 

hyn yn gyffredinol. Mae’n amlwg fod cwynion wedi eu hanfon am hyn ac am y ffaith fod Cwmni o 

Southampton wedi’i ddewis i wneud y gwaith.    

     

Biliau. Y Ganolfan £20; Cyflog a Chostau Clerc 3 mis £221; Menter Siabod £20; Cyfieithu Cymunedol 

2017/18 £559.08; Aelodaeth Un Llais £84; Aelodaeth CVSC £15; BDO Archwiliad (Cyff) £539.70; BDO 

Archwiliad (Fynwent) £312.15; 5 x £100 - rhoddion Mudiadau lleol. Ar gynnig M.Skerrett gyda 

E.R.Noble yn cefnogi cytunwyd i dalu’r biliau. Yn dilyn talu’r biliau bydd £5549.43 yn y Cyfrif 

Cyffredinol a £183.84 yng Nghyfrif y Fynwent.  

 

Diolch. Diolchodd C.Brewer am gefnogaeth yr Aelodau gydol ei chyfnod fel Cadeirydd. 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Mai 11eg am 7pm. 


