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Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Mai 11 2017 am 6:30 o’r gloch 

 

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

Hughes, A.Fawcett. 

Croeso. Rhoes y Cadeirydd groeso i bawb i’r cyfarfod cyntaf o’r Cyngor newydd, yn arbennig i 

Marion L Hughes, gan ddiolch iddi am ei diddordeb i ymuno â’r Cyngor. Cytunwyd y dylai’r 

Clerc anfon at J.Houston, C.Roberts a T.Jones i ddiolch iddynt am eu gwasanaeth i’r Cyngor. 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 2.3.2017, cynnig E.R.Noble, cefnogi M.Skerrett.  

 

Yr Heddlu. Roedd C.Brewer, Liz Roberts a’r Clerc wedi cyfarfod â J.Hill o’r Heddlu i drafod y 

gor-yrru a chadarnhaodd ei fod wedi cael golwg ar y sefyllfa a bod llawer o arwyddion ar y ffordd 

yn yr ardal i rybuddio gyrrwyr. Cyfrifoldeb Llywodraeth Cymru yw rheoli’r drafnidiaeth, 

awgrymodd y dylid cysylltu â Chyngor Conwy ynglŷn a chael arwyddion sy’n fflachio i ddangos 

union gyflymder car? Cafwyd taflen ganddo yn egluro’r cynllun Cymunedol Gwarchod 

Cyflymder dan ofal John Morris ar ran yr Heddlu. Fe wnaiff J.Hill drefnu i Heddweision gyda 

gwn cymflymder i alw yn y pentref eto a gadael i’r Cyngor gael y canlyniadau. Cytunwyd i 

wahodd John Morris i‘r Carnifal er mwyn i’r cyhoedd gael ei holi ac efallai ystyried mynd ati i 

sefydlu cynllun yn y pentref os bydd digon o ddiddordeb? Clerc i anfon at NEWTRA i holi am 

gael symud yr arwydd presennol a chael 2 arall o’r math fydd yn dangos yr union gyflymder un ar 

ben Allt Castle Terrace i mewn i’r pentref a’r llall ym Mhentrefelin.     

 

Yr A470 Cafwyd copi o’r atebiad roedd K.Skates wedi’i anfon at Ms D.Williams, hefyd atebiad i 

lythyr y Cyngor Cymuned lleol yn cadarnhau fod arolwg trafnidiaeth wedi’i gynnal yn yr ardal ac 

nad oedd yr arolwg wedi argymell unrhyw newid i’r cyfyngder 30mya yn Nolwyddelan. 

www.traffic-wales.com/Trunkroadssafetyreview.aspx Byddant yn adolygu’r sefylla yn yr Haf ac 

yn cymryd pryderon y Cyngor lleol i ystyriaeth fel rhan o’r gwaith hwnnw.  Gwnaiff y Clerc fynd 

i gael gair â Ms D.Williams.  

 

Cyngor Sir. Dim rhagor o wybodaeth ers y llythyr gan Dyfed Rowlands CBSConwy ar Fawrth 

1af yn cadarnhau y dylai’r gwaith gychwyn yn ystod Ebrill/Mai 2017. Clerc i anfon eto i holi.   

 

Llwybrau. Clerc i holi am y sefyllfa gyda’r  llwybyr ger Lluest. Hefyd i ofyn i Ioan Davies gadw 

mewn cysylltiad rheolaidd gyda’r Cyngor i adrodd am waith sydd i gymryd lle yn yr ardal ac 

efallai i ddod i gyfarfod â’r aelodau.  

 

Yr Orsaf. Dim i’w adrodd.  

 

Hanes yr Ardal. Llinos Griffin wedi cadarnhau bod y DVD ar gael i’w dangos, cytunwyd i ofyn i 

Llinos ddod i’w dangos i aelodau’r Cyngor ar Fai 19eg yn y Pafiliwn am 7pm.   

   

Mân Swyddi cynnal a chadw. Y person oedd â diddordeb yn methu cymryd y swydd. 

Y biniau cŵn newydd yn eu lle, Clerc i anfon at Conwy i ddiolch, yn arbennig i Kevin Jones.  

Clerc wedi trafod â J.G.Roberts ac fe wnaeth wirfoddoli ar unwaith i wagio’r 4 bin baw cŵn 

newydd, roedd y Cyngor yn falch iawn o ddeall hyn. 

 

Ailgylchu Mwy. Liz Roberts am ofyn i Alun Jones a’r criw o CBSConwy ddod i’r Carnifal.    

 

Torri Coed Safle Drosgol. Clerc i anfon ato, eto gan nad yw’r gwaith wedi’i wneud.  

 

Halen Graeanu. Hyderir y bydd cyflwr yr halen yn iawn ar gyfer y Gaeaf?  

 

http://www.traffic-wales.com/Trunkroadssafetyreview.aspx
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Y Fynwent. Cytunwyd i dderbyn amcan gyfrif L.Roberts ar gyfer y gwaith draenio, cynnig 

E.R.Noble, cefnogi T.W.Jones. Liz Roberts yn parhau mewn trafodaeth ynglŷn â gwaith tirlunio 

yn nhir y fynwent gyda swyddogion y Parc. Clerc i drafod cael 3 coeden newydd yn y Gofgolofn 

gydag E.Roberts, oes angen torri’r hen goed? I.Roberts wedi cynorthwyo gyda clirio gwreiddiau 

coed yng ngardd y Gofgolofn, Clerc i ddiolch iddo. 

 

Teithiau Cerdded. Clerc wedi gysylltu â M.Grant eto, dim ateb hyd yma.  

 

Torri Coed ger Garnedd. Dim atebiad ond mae’r sefyllfa yn well ond fod tyllau mwy yng 

ngwyneb y ffordd, Clerc i anfon at CBSConwy i ofyn iddynt gael golwg ar y sefyllfa 

 

Archeb 2017/18. Y taliad Archeb cyntaf o £3000 wedi’i dderbyn.  

 

Ymweliad Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd. Atebiad gan Arfon Hughes yn cadarnhau y bydd y 

camau nesaf yn ddibynnol ar yr ymateb lleol i’r holiaduron ac os bydd rhagor o dai yn cael eu 

hystyried. Awdurdod Y Parc i weld yn fodlon gyda’r safle posibl ar eu cyfer.  

 

Digwyddiad 3 Diwrnod Eryri. Taflenni wedi’i derbyn yn SPAR, fe wnaiff M.Skerret drafod y 

ffyrdd/llwybrau sydd i’w defnyddio â’r trefnwyr.  

 

Taith Dros Fywyd. Diolchwyd yn gynnes iawn i M.Chapman am drefnu’r gweithgaredd lleol, 

casglwyd £420, swm ardderchog, Clerc yn holi beth oedd costau’r diwrnod?  

 

Digwyddiad Jo Cox. Deallwyd y bydd digwyddiad yn cymryd lle ym Mhenaeldroch i gofio am Jo 

Cox, roedd yr Aelodau’n falch o ddeall hyn.  

 

Swyddogion 2017/18 

Cadeirydd   Cynigodd C.Brewer enw M.Skerrett, cefnogi M.Chapman, cytunwyd yn unfrydol. 

Diolchodd Liz Roberts i Connie am ei gwaith, yn aml bu hi’n mynd ‘yr ail filltir’. Derbyniodd 

Mike y swydd gyda diolch.  Is Gadeirydd  Cynigodd C.Brewer enw M.Chapman, cefnogi 

L.Roberts, pawb yn unfrydol, eto derbyniodd M.Chapman gyda diolch. Cyfnodau o 2 flynedd ar 

gyfer y 2 swydd.  

Llwybrau  Gyda’r Parc yn cymryd cymaint o gyfrifoldeb yn y maes hwn awgrymodd E.R.Noble 

nad oedd wir angen is bwyllgor, cytunwyd ar hyn. Clerc i gysylltu â I.Davies yn rheolaidd.  

Y Fynwent  Liz Roberts C.Brewer M L Hughes 

Cynllunio  Cadeirydd  Is Gadeirydd ac unrhyw aelod arall 

Mandle Terrace   E R Noble – Clerc i holi beth yw’r sefyllfa gyda T.Jones. Datganwyd diddordeb 

gan M L Hughes. 

Rheolwyr yr Ysgol  Teleri Jones   Y Ganolfan Gymdeithasol  M Chapman 

Cynllun Ynni Dŵr  M.Skerrett C Brewer L Roberts E R Noble D Ingham Clerc 

Costau’r Fynwent Cytunwyd yn unfrydol i gadw’r prisiau fel ag y maent am flwyddyn arall. 

Clerc/Swyddog Ariannol  G Roberts Cynnig E R Noble, cefnogi T W Jones pawb yn cytuno 

 

Diolch. Derbyniwyd llythyrau gan Cylch yr Ifanc, Sion a Sian a Ti a Fi yn diolch am y rhoddion. 

 

Cyfarfod Parc. Fe wnaiff M.Skerrett, M.Chapman a L.Roberts fynd i gyfarfod ym Mhlas y 

Brenin. 

 

Coed Afalau. Cytunwyd i dderbyn y cynnig y Parc o 4 coeden ar gyfer eu plannu yn yr ardal. 

 

Lledr Hall. Cadarnhaodd y Clerc ei fod yn trafod cydweithio â T.Smith ar brosiect cymunedol. 
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Trefniadau Etholiadol. Gwahoddiad i gyfarfod yn Siambr Cyngor Conwy Mehefin 1af. 

 

Ardal Lân. Roedd yr Aelodau’m siomedig â chynnwys llythyr oddiwrth B.Lloyd  CBSConwy, 

awgrym ynddo y dylai Cynghorau gyfrannu’n ariannol at y gwaith, mae’r Cyngor Cymuned 

eisoes wedi gwario arian mawr ar finiau cŵn newydd. 

 

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. 

Fferm Mur Coch – Dim i’w adrodd 

Ty’n y Fron – A yw’r cynllun wedi’i dynnu’n ôl. 

Coedlan ger Glan Gors – Dim i’w adrodd 

Cynlluniau newydd 

Cais Tanyclogwyn – Cytunwyd y dylai’r Cadeirydd, Is Gadeirydd a L.Roberts fynd i ymweld. 

Cais Maes y Coed – Eto cytunwyd i’r uchod ymweld pan fyddant yn mynd i Danyclogwyn. 

Cais Bron Fedw – Gadawodd C.Brewer y cyfarfod ar gyfer y drafodaeth, trafodwyd y cais yn 

fanwl ac nid oedd unrhyw sylwadau na gwrthwynebiad.  

 

Is-Bwyllgorau. Yr is-bwyllgorau newydd wedi’i sefydlu, cytunwyd y dylid cael adroddiad 

ganddynt ym mhob cyfarfod. Is bwyllgor y fynwent i gyfarfod gyda L.Roberts yn y fynwent pan 

fydd ef mewn sefyllfa i ddechrau’r gwaith draenio.   

 

Llifogydd. Dim gwybodaeth i’w adrodd, roedd A.Fawcett wedi bod yn trafod â rhai o’r ardal ac 

hefyd roedd ef a’r Clerc wedi cael golwg ar y sefyllfa ger Bodegroes a’r cylfert ger 1 Castle 

Terrace. Â’i cyfrifoldeb CBSConwy neu y Bwrdd Dŵr yw hyn. Fe wnaiff L.Roberts geisio cael 

gair â G.Edwards a Geraint Rowlands ac fe wnaiff y Clerc anfon at y Bwrdd Dŵr. Roedd 

A.Fawcett yn ei chael hi’n anodd credu mai cyfrifoldeb Fferm Ty Isaf oedd y draenio drwy Ddôl 

y pentref i’r Afon Lledr? Dim ymateb o GBSConwy am fagiau tywod, anfon eto atynt.  

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cadarnhaodd C.Brewer fod y cyfarfod gyda chynrychiolwyr Cwmni Uniper   

a CBSConwy yn y Ganolfan IT wedi bod yn fuddiol iawn. Mae’r cynlluniau yn y cyfnodau 

cynnar gyda’r cwmni’n anelu i gwblhau y rhan flaenorol erbyn diwedd Mai 2017. Hefyd mae’r 

gwaith yn parhau i baratoi ac hyflwyno’r cais am gyllid gan y Swyddfa Gyllid Ewropeaidd. 

Roedd yr amserlen i’w gweld yn y Cylchlythyr 3. Mae hi’n rhy fuan i alw Cyfarfod Cyhoeddus, 

mae C.Brewer mewn cysylltiad rheolaidd â B.Burchell CBSConwy.   

 

Ariannol. Roedd y Clerc wedi dosbarthu taflen yn dangos y sefyllfa ariannol gyfredol, erbyn hyn 

mae cyfrif y fynwent wedi’i gau a’r gweddill oedd yn y cyfrif wedi’i drosglwyddo i’r Cyfrif 

Cyffredinol. Trafodwyd cynnwys y daflen a’i chael yn foddhaol. Manylion a chyfarwyddiadau 

am Archwiliad 2017/18 wedi dod i law gan BDO.   

     

Biliau. Y Ganolfan £20; Zurich Yswiriant £257.60; CBSConwy Sgip £222; Arfon Jones torri 

gwair Ebrill £358.33; Cwmni Gwefus Ffilm £600; Gwagio Biniau Cŵn £30; Cwmni Zoll 

Defibrilator £983.88. Ar gynnig E.R.Noble gyda L.Roberts yn cefnogi cytunwyd i dalu’r biliau.  

Gofynwyd i’r Clerc adael y cyfarfod er mwyn i’r Aelodau gael trafod ei gyflog. Wedi iddo 

ddychwelyd cadarnhawyd fod E.R.Noble wedi cynnig gyda L.Roberts yn cefnogi a phawb yn 



 4 

cytuno, i godi ei gyflog, ymateb y Clerc oedd i ddweud nad oedd angen hyn ond roedd yr 

Aelodau’n mynnu iddo ei dderbyn, diolchodd yn gynnes iawn iddynt.  

 

Defibrillator. Adroddodd M.Skerrett fod nam ar y ddau ac nad oeddent yn gweithio, roedd wedi 

holi’r cwmni a chael ar ddeall ei bod yn debygol mae problem gysylltiedig â’r batri oedd hyn ac y 

buasai’n costio £500 i gael rhai newydd.. Roedd hi’n amlwg wedi holi fod y broblem yn 

gyffredinol gyda’r math hwn o defibrillator ac y gall ddigwydd eto? Pris defibrillator newydd gan 

gwmni arall gyda chysylltiad lleol yng Ngherrigydrudion fuasai £983.88 yn cynnwys TAW.   

Rhain sy’n cael eu defnyddio gan y ‘British Heart Foundation’. Ar gynnig E.R.Noble gyda 

C.Brewer yn cefnogi cytunwyd i brynu 1 newydd ac ystyried y sefyllfa gyda’r llall. Y taliad 

wedi’i gynnwys yn y biliau.  

 

Yr Orsaf. Cadarnhaodd L.Roberts fod arwydd pwrpasol ar gyfer parcio wedi’i osod yn nhir yr 

Orsaf. 

 

Ffordd Hendre. Deallwyd fod y gofalwyr sy’n ymweld â Robert Price yn yr Hendre yn cael 

trafferthion oherwydd cyflwr drwg y ffordd, Clerc i anfon at CBSConwy i ofyn iddynt gael golwg 

ar y sefyllfa. 

 

Waliau Terfyn. T.W.Jones yn poeni am gyflwr y waliau o Benar Terrace hyd at y tro i Pentre 

Bont, Clerc i anfon at Network Rail i ddwyn hyn i’w sylw. 

 

Cynllun P.Keith. Sylw gan L.Roberts am gynllun allai olygu taliad sylweddol ar gyfer datblygu 

ardaloedd, manylion yn brin ar hyn o bryd. 

 

Carnifal. Yn dilyn y drafodaeth ar y Prosiectau Ariannol cytunwyd i roi sylw ar ‘facebook’ yn 

cadarnhau y bydd gan y Cyngor safle ar y diwrnod gyda’r Heddlu i drafod Cynllun Gor-yrru 

Cymunedol a bod croeso i’r cyhoedd ddod i drafod syniadau ar gyfer yr hyn hoffent weld y 

Cyngor yn ystyried gwario arian yr Archeb arnynt. Cytunodd y Cadeirydd y buasai’n hysbysebu 

hyn.  

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Gorffennaf 6ed am 7pm. 

 

 

 


