
Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Medi 15ed 2016 am 7:00 o’r gloch 

 

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

T.Jones. 

Ymddiheuriadau: Liz Roberts, M.Skerrett. 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 7.7.2016, cynnig T.W.Jones, cefnogi E.R.Noble.  

 

Yr Heddlu. Derbyniwyd cadarnhad fod yr adran ‘Go Safe / Gan Bwyll’ wedi derbyn cŵyn y 

Cyngor ac y byddant yn asesu’r sefyllfa yn yr ardal ac yn adrodd yn ôl i’r Cyngor. Dywedodd y 

Clerc ei fod wedi derbyn gwybodaeth am gar sydd wedi ei adael yn Stryd yr Eglwys ers tro, mae 

golwg mawr tu fewn i’r car ac mae’n debygol nad oes tystysgrif MOT gyfredol arno. Clerc wedi 

rhoi gwybodaeth i’r Heddlu am y car, cytunodd yr Aelodau â’r hyn roedd wedi’i wneud.   

 

Yr A470. Atebiad o Adran K.Skates y Gweinidog Trafnidiaeth yn cadarnhau bod y gwaith a 

argymhellir ger Pont Bertheos wedi’i flaenoriaethau yn erbyn pob gwaith tebyg yng Nghymru a 

disgwylir iddo ddechrau yn 2019/20 ar y cynharaf. Cadarnhad gan Liz Roberts ei bod wedi trefnu 

cyfarfod gyda I.Tegid a chynrychiolwyr Cynghorau Capel Curig, Betws y Coed a Dolwyddelan 

ar gyfer Medi 27 ym Metws y Coed, bydd hyn yn gyfle i godi’r holl faterion perthnasol mae’r 

Cyngor wedi cwyno amdanynt. Atebiad arall o Adran Ken Skates yn cadarnhau bod ei adran wedi 

gofyn i’r swyddogion fonitro’r sefyllfa gyda ceir yn parcio’n beryglus ger Granllyn gan 

gydweithio â’r Heddlu ar hyn. 

 

Cyngor Sir. Atebiad o’r Adran ERF yn cadarnhau fod y gwaith o lenwi’r tyllau ar Ffordd Roman 

wedi cymryd lle. Atebiad arall ganddynt yn cadarnhau fod archwiliad o gyflwr Ffordd Ty Isaf 

wedi’i gwblhau ac y bydd gwaith yn cymryd lle yno’n fuan a’u bod wedi ychwanegu’r ffordd i’w 

rhaglen i gael ei hystyried am gael ei hail wynebu. Clerc a’r Cyng Liz Roberts wedi cwyno am yr 

oedi gyda gwaith ar Bont Bwlch, derbyniwyd neges gan B.Shiland ar Fedi’r 12 yn cadarnhau eu 

bod yn hyderus y bydd gwaith ar y Bont yn cymryd lle ar Hydref 10fed. Clerc wedi anfon eto i 

gwyno am yr oedi gyda gwaith ar Bont yr Afon a Pont Plas.  

 

Llwybrau. Mae gwaith wedi cymryd lle ar Llwybyr Cul.  

 

Yr Orsaf. Ni chafodd aelodau Dolwyddelan yn ei Blodau wobr ACORP mewn cyfarfod yn 

Southport eleni.   

 

Cynllun Ynni Dŵr. Derbyniwyd llythyr oddi wrth S.Teale yn ymddiheuro am yr oedi cyn ateb, 

roedd wedi bod ar ei wyliau. Mae’r Panel Tendro wedi cyfarfod ym mis Awst ac ym mis Medi i 

asesu’r cynigion ar gyfer y tendro. Bydd ‘Innovation Partner’ yn cael ei apwyntio erbyn diwedd 

mis Medi a bydd yn trefnu i’r swyddog ddod i gyfarfod y Cyngor. Cyfarfu’r Grwp Hapddalwyr 

(Stakeholder Group) ar Awst 31 i symud y prosiect ymlaen ac mae’r cynllun busnes wedi’i 

gyflwyno i Swyddfa Cymru Cyllido Ewrop. Mae C.Brewer a David Ingram yn rhan o’r Grwp 

hwn. Cadarnhaodd C.Brewer fod sawl agwedd gyfrinachol na ellir adrodd amdanynt ar hyn o 

bryd. Cytunwyd y dylai Steve drefnu i gael ‘stondin’ yn y Diwrnod Hwyl a bod yn barod i ateb 

cwestiynau am y prosiect a’i bod yn amser iddo baratoi ffleiar/taflen i’w dosbarthu yn y pentref. 

Fe wnaiff Connie geisio gwybodaeth am y drefn tendro.    

 

Ariannol. Cafwyd yr adroddiad ariannol arferol gan y Clerc a chadarnhad ganddo fod y broses 

Archwilio yn mynd ymlaen gyda’r Clerc yn gorfod ateb ymholiadau ganddynt.    

 



Hanes yr Ardal. Llinos Griffin wedi cysylltu â’r Clerc mae hi wedi cysylltu â Bill Jones ynglŷn â 

rhai agweddau o hanes yr ardal ac yn awyddus i gyfweld eraill yn y pentref, awgrymwyd enwau 

rhai allai fod o gymorth iddi.   

Mân Swyddi cynnal a chadw. Cadarnhaodd y Clerc fod P.Davies wedi dweud na allai ystyried y 

swydd, awgrymwyd enw arall iddo gysylltu ag ef. Hefyd cytunwyd i symud ymlaen i wneud 

gwaith ar y garreg goffa ger Tan y Fron, cael 3 amcan gyfrif ac enwyd tri person i’r Clerc 

gysylltu â hwynt i gael amcan gyfrif.  

 

Y Feddygfa/Ysbyty Coffa Ffestiniog. Dim i’w adrodd.   

 

Ailgylchu Mwy. Y Clerc wedi anfon gair i ddiolch i weithwyr CBC am eu gwaith adeg y 

Diwrnod Amgylchedd ac roedd Phil Vipond y Swyddog Amgylchedd wedi diolch am y geiriau 

caredig gan y Cyngor. Hyderir bydd rhai o Adrannau CBC yn bresennol yn y Diwrnod Hwyl.   

 

Torri Coed Safle Drosgol. Deallir fod y gwaith yn arafu, tybed a yw’n tynnu at ei derfyn? Cafwyd 

sylw gan M.Skerrett ei fod wedi cael cŵyn fod wyneb y ffordd ger Tai Glan Gors yn cael ei 

‘dorri’ gan effaith y loriau trymion, Clerc i anfon i gwyno am hyn at E.Stevens.  

 

Halen Graeanu. Cafwyd atebiad gan Lyn Davies o CBConwy yn dweud ei fod yn falch fod y 

Cyngor lleol am ddod yn rhan o’r cynllun ac yn cadarnhau y dylai’r bagiau halen gyrraedd 

ddiwedd Medi/Hydref. Hefyd cadarnhaodd y bydd y biniau halen yn yr ardal yn cael eu llenwi fel 

arfer. Bydd rhaid i’r Cyngor lleol drafod hyn yn fanwl eto ar gyfer sut a phwy sydd yn mynd i 

symud y bagiau o’r Orsaf a pwy fydd yn barod i’w gwasgaru pan fo angen?  

 

Y Fynwent. Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi bod yn y fynwent gyda R.Jones i drafod cyflwr y 

ffordd yn nhir y fynwent a sut i ddatrys problem y dŵr yn cronni yno. Ei awgrym pendant ef oedd 

fod rhaid delio â’r dŵr fel blaenoriaeth cyn meddwl am ail wynebu’r ffordd ac awgrymodd sut y 

buasai ef yn mynd ati i wneud hynny. Mae hynny’n golygu trafod â’r perchennog tir gerllaw a 

gofynwyd i’r Clerc drefnu i wneud hynny.  

 

Ymweliad. Deallwyd y bydd Cara Lynn yn dod i’r Diwrnod Hwyl ar Hydref 15fed.    

 

Teithiau Cerdded. Roedd aelodau is bwyllgor llwybrau’r Cyngor a’r Clerc wedi cyfarfod â  

M.Grant yn Iard yr Orsaf i drafod y bwrdd gwybodaeth newydd mae hi am ei osod ar y safle. 

Mae hyn yn gorfod cael ei wneud oherwydd y newid yn enw’r Corff sy’n gyfrifol am y bwrdd. 

Bu peth trafod ar y lleoliad gorau a hefyd ar gynnwys y bwrdd gyda E.R.Noble yn nodi fod man 

cychwyn un o’r llwybrau yn anghywir! Cytunodd Miranda i roi sylw i hyn a chysylltu eto. 

Cafwyd neges ganddi dyddiedig Medi 7 yn cadarnhau fod bwrdd newydd yn cael ei baratoi ac 

awgrym am ble i’w osod, Clerc i ofyn iddi gysylltu pan fydd y bwrdd yn barod i’w osod. Gwaith 

ger Pont Carreg Alltrem wedi’i gwblhau, bydd hi’n cadw golwg ar y sefyllfa dros y Gaeaf.   

 

Torri Coed ger Garnedd. Neges gan N.Dyson yn cadarnhau fod y gwaith wedi dechrau a bod 

croeso i aelodau’r Cyngor fynd i ymweld â’r safle. O ran amseroedd pan fydd plant yn mynd a 

dod o’r ysgol, mae o mewn cysylltiad â Rhian Rowlands a Bethan Jones.  

 

Coed ger Maes y Braich. Clerc wedi bod yn gohebu â Chyfoeth Naturiol Cymru ac wedi cael 

atebiad ganddynt yn cadarnhau fod y tir y tu allan i’w ffiniau hwy felly mae wedi anfon y 

wybodaeth at Adran ERF CBC i ddwyn y mater i’w sylw hwy.  

 

Taith feicio. Diolchodd y Cadeirydd Connie Brewer am y dymuniadau da a’r cyfraniadau 

dderbyniodd hi ar gyfer ei thaith feicio i godi arian at elusen yn Iowa – profiad arbennig meddai. 



 

Arolwg Ffiniau Etholaethau. Cynigion i’w gweld ar wefan y Comisiwn www.comffin-

cymru.gov.uk dylid cyflwyno sylwadau erbyn 5 Rhagfyr 2016. 

Cynlluniau. 

Gosod paneli solar Gwyndy – Dim gwybodaeth. 

Cynllun Trydan Dŵr Ty Isaf – Dim gwybodaeth  

14 Castle Terrace – Dim gwrthwynebiad na sylwadau 

Cynlluniau newydd – trafodwyd cyfarfod Awst 31 

Ty’n y Fron – Ail gais, gwrthodwyd y cyntaf – dim gwrthwynebiad eto ond cyfeirio at y 

sylwadau blaenorol – hyderu fod y cais hwn yn cydymffurfio â’r gofynion – holi eto os bydd 

Cymal 106 arno ac os yw i fod yn Dŷ Fforddiadwy dylai fod felly am byth (in perpetuity) 

1 a 2 Bryn Moel – Cefnogwyd y cais gan obeithio y byddant yn cadw cymeriad yr adeilad  - o 

bosibl y tŷ hynaf yn yr ardal 

Tan y Castell – Dim gwrthwynebiad – pwysleisir mai Tŷ Fforddiadwy yw, bachgen lleol yn 

awyddus i fyw a gweithio yn yr ardal 

Cynllun Hydro Afon Conwy – Cytunwyd i ail gyflwyno sylwadau blaenorol y Cyngor lleol a 

gofyn a ydynt wedi cael eu hystyried, pa newidiadau sydd, a yw’r Parc yn hapus â hwynt? 

2 gais - 6 Tan y Benar a Cae’r Elan wedi cael eu caniatau. 

 

Biliau. Y Ganolfan £10; Menter Siababod £10; Trosglwyddiad cyfri’r Fynwent £550; Gofalwr 

Gorffennaf/Awst £683.32 (nodwyd diddordeb gan C.Roberts). Ar gynnig M.Chapman gyda 

T.W.Jones yn cefnogi cytunwyd i dalu’r biliau. Yn dilyn talu’r biliau bydd £6741.44 yn y Cyfrif 

Cyffredinol a £63.57 yng Nghyfrif y Fynwent.  

 

Llifogydd. Cadarnhad gan Liz Roberts fod trafodaethau ar y gweill, gyda’r NRW hefyd yn parhau 

i edrych ar eu trefn ar gyfer rhybuddion llifogydd.  

 

Ymweliad Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd.  Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi gwneud 

ymholiadau ynglŷn â pherchnogaeth un darn o dir ond heb gael llwyddiant. Roedd V.Kelly, yr 

Hwylusydd Tai Gwledig, wedi anfon atebiad yn nodi sefyllfa tai yn yr ardal a chadarnhad fod 

pobol wedi cysylltu â hwy yn y Carnifal i ddatgan ddiddordeb o ran gwneud cais am dŷ. Fe fydd 

hi’n bresennol yn y Diwrnod Hwyl ar Hydref 15fed ac roedd y Clerc wedi anfon ati i awgrymu 

efallai y buasai’n syniad iddi hysbysebu hynny?      

 

Coed ger Pont Lein. Sylw gan E.R.Noble fod brigau’r coed angen eu torri yma, Clerc i anfon at 

M.Lawton gan ei bod yn debygol mai tir Network Rail yw hwn? 

 

Llwybyr Penrhiw i Bont y Coblyn. Cadarnhad gan E.R.Noble y gellir cwyno yn uniongyrchol am 

gyflwr llwybrau ar wefan y Parc, gofynwyd i’r Clerc wneud hynny ynglŷn â chyflwr gwlyb y 

llwybyr o Benrhiw i Bont y Coblyn.  

 

Gwybodaeth. Cafwyd sylw gan M.Skerrett y dylid sicrhau fod angen cael gweld dogfennau 

mewn da bryd er mwyn rhoi sylwadau arnynt, Clerc i roi sylw i hyn ac aelodau i sicrhau eu bod 

yn trosglwyddo’r dogfennau yn brydlon. 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Tachwedd 3 2016 am 7pm.  
 

http://www.comffin-cymru.gov.uk/
http://www.comffin-cymru.gov.uk/

