
Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Tachwedd 3 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, Liz Roberts, M.Skerrett. 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 15.9.2016, cynnig J.Houston, cefnogi T.W.Jones.  

 

Yr Heddlu. Clerc wedi anfon eto at ‘Go Safe / Gan Bwyll’ gan anfon copi at yr Arolygwr Gareth 

Jones oedd wedi gofyn i’r Rhingyll Jonny Hill i gysylltu â’r Clerc i drafod y sefyllfa.  

Derbyniwyd neges gan y PCSO Ray Elliott (07775221428) yn cadarnhau ei fod wedi trafod y car 

wedi ei adael yn Stryd yr Eglwys gyda’r perchennog a’i fod wedi rhoi rhybudd o wythnos iddo 

symud y car, fe wnaed hynny.    

 

Yr A470. Cadarnhad gan Liz Roberts ei bod wedi newid dyddiad y cyfarfod rhwng I.Tegid a 

chynrychiolwyr Cynghorau Capel Curig, Betws y Coed a Dolwyddelan i Rhagfyr 2ail am 1:30pm 

ym Metws y Coed.  

 

Cyngor Sir. Y Clerc a’r Cyng Liz Roberts yn parhau i gwyno am yr oedi gyda gwaith ar Bont 

Bwlch, derbyniwyd neges gan M.Evans Adran ERF yn cadarnhau eu bod yn aros am adroddiad 

gan y peiriannydd fu’n archwilio’r safle a’i fod ef yn dychwelyd o’i wyliau ar Dachwedd 7ed, fe 

wnaiff Liz Roberts ddilyn hyn.   

 

Llwybrau. Cadarnhad gan Ioan Davies fod gwaith wedi’i wneud ar y llwybyr o Benrhiw i Bont y 

Coblyn rhai blynyddoedd yn ôl, ac er ei fod yn ‘lwybyr gwlyb’ teimlai nad hwn yw’r ‘gwlypaf’ 

yn yr ardal. Nododd Ioan fod gwaith ffensio yn cymryd lle yn ardal y llwybyr – gwaith Glasdir o 

bosibl?   

 

Yr Orsaf. Dim i’w adrodd.   

 

Cynllun Ynni Dŵr. Ar ddechrau’r drafodaeth holodd E.R.Noble os yw’r Aelodau yn glir beth yw 

rôl benodol y Cyngor Cymuned yn y cynllun? Cafwyd sylwadau ar y daflen baratowyd gan 

S.Teale. Cytunwyd os bydd unrhyw gwestiynau yn cael eu derbyn yn dilyn dosbarthu’r daflen y 

dylai’r Clerc eu hanfon ymlaen i’r Grŵp Prosiect yng CBSConwy. Y teimlad oedd fod y cyfarfod 

gyda Steve ar Hydref 27 wedi bod yn ddefnyddiol ond roedd Edwin ac eraill yn poeni nad yw’r 

Cyngor yn cael eu cadw ‘yn y loop gwybodaeth’? Rhaid i Steve ddeall fod y gymuned yn holi ac 

nad oes gan y Cyngor atebion iddynt. Teimlai Edwin y dylai’r Aelodau lleol benderfynu yn 

ffurfiol os ydynt am gymryd rôl gefnogol yn y cynllun ac y dylid cael cynnig ffurfiol ar hyn. 

Gofynnodd A.Fawcett os oedd modd gwneud hyn yn y cyfarfod hwn? Dywedodd C.Brewer ei 

bod yn cytuno y bydd angen gwneud hyn ond fod rhaid cael llawer mwy o wybodaeth. 

Cadarnhaodd ei bod hi fel rhan o’r Grwp Hapddalwyr, yn ymwybodol fod trafodaethau manwl yn 

cymryd lle i symud y prosiect ymlaen ond oherwydd natur y cynllun fod sawl agwedd yn 

gyfrinachol ar hyn o bryd. Wedi trafodaeth fanwl cytunwyd i gysylltu â Steve i gael rhagor o 

wybodaeth a hynny i gynnwys gwybodaeth technegol, dylid hefyd ystyried trefnu cyfarfod gyda 

Barbara Burchell y Swyddog sy’n arwain y Prosiect yng Nghyngor Conwy.       

 

Hanes yr Ardal. Llinos Griffin wedi cyfarfod ag E.Hughes ac am geisio trefnu i gyfarfod eraill 

hefyd a chael cyfweliad â Bill Jones sydd â gwybodaeth eang am hanes yr ardal. 

   

Mân Swyddi cynnal a chadw. Clerc wedi cyfarfod â D.Parry sydd wedi cytuno i gynorthwyo’r 

Cyngor, anodd trefnu rhaglen waith ar hyn o bryd, Clerc hefyd wedi cyfeirio at waith posibl 

gyda’r bagiau halen graeanu, eto mae’n anodd trefnu gwaith cyn gweld y bagiau. Cytunwyd y 

bydd modd treialu’r sefyllfa gwaith am gyfnod.  



 

Ailgylchu Mwy. Yn anffodus ni allodd Alun Jones Adran Ailgylchu CBC ddod i’r Diwrnod 

Hwyl. Dim mwy o wybodaeth am gasgliadau bob 4 wythnos.  

 

Torri Coed Safle Drosgol. Derbyniwyd atebiad gan R.O’Donnell yn cadarnhau fod y tyllau yng 

ngwyneb y ffordd ger Tai Glan Gors wedi cael eu llenwi erbyn hyn.   

 

Halen Graeanu. Clerc mewn trafodaethau gyda L.Madden o CBConwy ynglŷn â safle i adael y 

bagiau, bydd angen i’r Cyngor lleol drafod 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 – o bosibl D.Parry?  

 

Y Fynwent. Mae’r Clerc yn ceisio trefnu cyfarfod â pherchennog y tir sy’n ffinio â’r  fynwent ond 

yn dilyn sgwrs ag ef dros y ffôn mae wedi cytuno i gyfarfod yn y fynwent i gael trafod 

ymhellach.  

 

Teithiau Cerdded. Clerc yn parhau i aros am ddyddiad hwylus i gyfarfod eto yn Iard yr Orsaf 

gyda M.Grant i drafod y bwrdd gwybodaeth newydd a chael sicrhad fod y cyfarwyddiadau yn 

gywir arno.  

 

Torri Coed ger Garnedd. Neges gan N.Dyson yn cadarnhau fod rhai digwyddiadau wedi cymryd 

lle gyda’r loriau hyd ochrau’r ffordd yn ddiweddar, mae ef yn codi rhai problemau gyda Cyngor 

Conwy oherwydd dŵr ar y ffordd yn cael ei achosi gan ddraeni a cylfert diffygiol.  

 

Coed ger Maes y Braich. Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi cael gwybodaeth gan un o’r teuluoedd 

sy’n byw ym Maes y Braich fod Cartrefi Conwy i fynd ati i dorri’r coed sy’n creu trafferthion.    

 

Coed ger Pont Lein. Atebiad gan M.Lawton yn awgrymu y dylai’r Clerc gysylltu â Network Rail 

ar eu llinell gymorth i godi’r mater. 

 

Gwobrau Chwaraeon. Derbyniwyd gwahoddiad i’r noson yn y Venue Tachwedd 25 drefnir gan 

Cyngor Conwy, cadarnhaodd Liz Roberts y bydd hi’n mynd. 

 

Diolch. Llythyr gan Bryn ac Anna W Hughes, Bod Hyfryd yn diolch i’r Cyngor am drefnu gwaith 

cynnal a chadw ar Carreg Goffa Crych Elen, E.Roberts wedi gwneud gwaith arbennig yno.  

 

Llwybrau Teithio Llesol. Gwybodaeth gan Gyngor Conwy yn nodi’r datblygiadau, cadarnhaodd 

Liz Roberts y bydd hi’n cyfarfod â Peter Smith i drafod hyn.  

 

Cynlluniau. 

Gosod paneli solar Gwyndy – Dim gwybodaeth. 

Cynllun Trydan Dŵr Ty Isaf – Dim gwybodaeth  

14 Castle Terrace – Dim gwrthwynebiad na sylwadau 

Ty’n y Fron – Dim i’w adrodd 

1 a 2 Bryn Moel – Dim gwybodaeth 

Tan y Castell – Cadarnhad gan Liz Roberts fod y cais wedi’i wrthod oherwydd consyrn am 

welededd o’r ffordd fawr a’i bod wedi siarad i gefnogi’r cais. Yr awgrym oedd y dylai’r 

ymgeisydd ail edrych ar y cais ac yna ystyried ei ail gyflwyno.  

Cynllun Hydro Afon Conwy – Cadarnhad fod y cynllun wedi’i dynnu’n ôl Medi 28ain.  

Cynlluniau newydd  

Capel Isa – Dim gwrthwynebiad i newid defnydd o’r adeilad. 

 



Llifogydd. Cadarnhad gan y Clerc y bydd cyfarfod gyda Shaun Wasik o GBSConwy i drafod hyn 

gyda’r Aelodau nos Iau Tachwedd 10fed am 6pm yn y Ganolfan.  

 

Ymweliad Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd.  Derbyniwyd adroddiad yn cadarnhau fod V.Kelly 

wedi bod yn y Diwrnod Hwyl a bod 7 wedi datgan diddordeb mewn rhagor o dai fforddiadwy neu 

am gael gwybodaeth am y prosiect. Y camau nesaf fydd: cadarnhau anghenion y pentref, 

(A.Hughes/V.Kelly), trafod cyfnewid newid 2 safle i’w cynnwys yn yr LDP ac ystyried cael y tir 

hwn gan yr NRW (R.Thomas), cysylltu â Chartrefi Conwy i holi am eu diddordeb (A.Hughes). 

Buasai A.Hughes a V.Kelly yn croesawu sylwadau’r Cyngor ar hyn ac am unrhyw safle arall 

posibl i adeiladu arno. Y broses ymgynghori fydd trwy holiaduron yn y pentref, cynnal prynhawn 

agored yn y pentref a gweithio gyda’r Cyngor Cymuned a grwpiau eraill sydd â diddordeb. 

Cafwyd neges gan A.Hughes yn cadarnhau ei fod ef, R.Thomas a Bryn Davies wedi bod yn yr 

ardal yn edrych ar safleoedd posibl ddiwedd mis Hydref.   

 

Ariannol. Dosbarthwyd yr adroddiad ariannol arferol gan y Clerc yn dangos y balansau 

presennol. Hefyd rhoes adroddiad manwl yn dilyn y broses Archwilio gan Gwmni BDO gan 

ddarllen y sylwadau perthnasol roedd angen i’r Cyngor rhoi sylw iddynt. Gan nad oedd yr 

adroddiad gyflawn wedi’i derbyn cytunwyd y dylid rhoi sylw manwl i’r adroddiad cyfan pan fydd 

Archeb 2017/18 yn cael ei thrafod ac ystyried o ddifrif os oes angen parhau gyda cyfrif ar wahan 

i’r Fynwent neu cynnwys hyn mewn un Cyfrif Cyffredinol.       

     

Biliau. Y Ganolfan £20; Trosglwyddiad cyfri’r Fynwent £500; Gofalwr Medi £341.66 (nodwyd 

diddordeb gan C.Roberts); N.Ferguson gwefan £50; Cyngor Conwy taliad Sgip £222; E.Roberts 

atgyweirio Carreg Crych Elen £130; Cyflog a Chostau Clerc 3 mis £244.93; RBL Torch pabi £20. 

Ar gynnig M.Skerrett gydag E.R.Noble yn cefnogi cytunwyd i dalu’r biliau. Yn dilyn talu’r biliau 

bydd £5552.37 yn y Cyfrif Cyffredinol a £219.69 yng Nghyfrif y Fynwent.  

 

Cyflwr A470 ger Plas. Dywedodd C.Roberts fod paent neu hylif tebyg wedi’i golli ar y ffordd a’i 

fod yn glynnu ar deiars ceir ac yn cael ei gario i bobman, Clerc i gysylltu â’r Cyngor Sir. 

 

Coeden Nadolig. Clerc i gysylltu â J.Taylor eto eleni i ofyn iddo ddod a choeden i’r pentref. 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Ionawr 12 2017 am 7pm.  
 


