
Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Gorffennaf 3 2014 am 7:00 o’r gloch 

 

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

M.Skerrett, A.Fawcett. 

Ymddiheuriad: C.Roberts. 

Gweddi. Arweinwyd mewn Gweddi gan y Cadeirydd.  

 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 1.5.2014, cynnig Tecwyn Jones, cefnogi J.Houston. 

Angen ychwanegu sylw ynglŷn â gwelededd gyda chynlluniau Bodegroes. 

 

Yr Heddlu. Dim i’w adrodd, Clerc wedi anfon sylwadau at P.Gales ynglŷn â digwyddiadau 

diweddar yn yr ardal, fe wnaiff anfon eto. 

 

Yr A470. Dim atebiad – Clerc i gysylltu eto, Liz Roberts wedi cysylltu â Will Roberts a Iolo 

Tegid, roeddent wedi dweud eu bod yn cael trafferthion cael yr arwyddion. Clerc wedi derbyn 

neges gan Nia Jones heddiw yn cadarnhau fod damwain arall wedi digwydd ger Tro Bertheos, yr 

Heddlu wedi’i galw yno. Roedd y Clerc wedi anfon e.bost yn syth at W.Roberts a I.Tegid i 

ddweud wrthynt am y digwyddiad.    

 

Cyngor Sir. Dim i’w adrodd.  

 

Yr Orsaf. Atebiad gan Wil Roberts yn dweud nad oedd yn bolisi gan Gyngor Conwy i osod 

arwyddion 20mya ger ysgolion, Clerc wedi anfon y neges ymlaen at B.Squire yng Nghyngor 

Conwy oedd wedi ateb yn fwy cadarnhaol gan ddweud ei fod am godi’r mater yng nghyfarfod 

nesaf y Pwyllgor ‘Communities Scrutiny’.  

 

Mastiau Cyfathrebu Network Rail. Y generator ger Nhadog wedi mynd oddiar y safle ond dal 

gwaith paentio’r mastiau, Clerc i gysylltu eto â H.Glover  

 

Menter Siabod. Gwybodaeth gan M.Richards yn cadarnhau fod y Fenter wedi cael cyllid gan 

Cyfenter sy’n sicrhau swydd Michelle hyd Mawrth 2015, arian i drawsnewid yr ystafell IT i 

ystafell aml bwrpas a sinema a chyfle i osod arwyddion a bwrdd hysbysebu i nodi’r traciau beicio 

sydd yn yr ardal. Byddant hefyd yn edrych i mewn i’r posibilrwydd o gyflogi person rhwng 16-24 

oed dan Gynllun Tŵf Gwaith Cymru i’w cynorthwyo, buasai hyn yn rhyddhau Michelle i gael 

amser i ganolbwyntio ar geisio cael ffynonellau ariannol ac i weithredu cynlluniau’r Fenter. Mae 

rhedeg y Pafiliwn yn costio £83 yr wythnos ac mae’r Cyfarwyddwyr yn edrych ar wahanol ffyrdd 

o godi arian tuag at hyn gan geisio cael yr ardalwyr i fod yn rhan o’u cynlluniau. I’r perwyl hwn 

roeddent yn holi tybed allai’r Cyngor Cymuned gynnig cefnogaeth ariannol, cytunwyd y dylai’r 

aelodau o’r Cyngor sy’n rhan o’r Fenter geisio cael rhagor o wybodaeth ariannol ac ati o ran y 

Fenter erbyn y Cyngor nesaf er mwyn cael trafod y mater yn fwy manwl. J.Houston yn poeni’n 

arw am y sefyllfa, buasai colli’r Pafiliwn yn golled enfawr i’r ardal yn ei dyb ef. 

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cadarnhaodd M.Skerrett fod yr arolwg daearyddol i gymryd lle a bod 

ganddynt gyfarfod nos yfory. Mae’r cynllun yn gymhleth gyda sawl agwedd gwahanol iddo. 

 

Llwybrau. Roedd y Cadeirydd wedi cysylltu â Ioan Davies oedd wedi cadarnhau ei fod yn 

ymwybodol o gyflwr y llwybyr islaw i Plas. Dylai unrhyw un sy’n gwybod am broblem ar lwybyr 

gysylltu â’r Cadeirydd, bydd ef yn cadw mewn cysylltiad â Ioan.  

 

Y Fynwent. Tecwyn Jones yn holi am gyflwr un o’r coed yn y fynwent, cytunwyd y buasai’n dda 

i’r is bwyllgor gyfarfod yn y fynwent cyn y cyfarfod nesaf.    



 

Ariannol. Cadarnhaodd y Clerc y balansau cyfredol a dosbarthodd daflen yn nodi’r manylion.     

 

Japanese Knotweed.  Y sefyllfa wedi gwella, mae Gary Edwards yn dal i weithio ar y safle. Lyn 

Davies wedi trefnu i Gonwy glirio’r sbwriel oedd wedi’i adael yno, croesawyd hyn yn fawr.  

 

Gwefan. Clerc mewn cysylltiad â N.Ferguson, mae’n hyderu y bydd yn cael trefn ar y wefan 

erbyn mis Medi.   

 

Biliau. Trafodwyd a chytunwyd i dalu’r biliau, cynnig T.Jones, cefnogi C.Brewer. Cyfeiriodd Liz 

Roberts at y ffaith fod Rachel Johncock yn rhedeg dros Gymru yng Ngemau’r Gymanwlad yn 

Glasgow, cynigodd fod y Cyngor yn cyflwyno £100 iddi, cefnogwyd gan M.Skerrett. 

 

Hanes yr Ardal. Clerc mewn cysylltiad â Medwen Roberts o Danygrisiau sy’n hyddysg yn y 

gwaith ac yn trefnu i’w chyfarfod i drafod y prosiect.  

 

Cyfarfod gyda Swyddogion y Parc. Cafwyd adroddiad manwl gan y Cadeirydd yn dilyn y 

cyfarfod yng Nghapel Curig, pwysleiswyd mor bwysig oedd anfon ymateb ar gyfer pob cais. Mae 

unrhyw wrthwynebiad yn mynd gerbron Pwyllgor y Parc. Os bydd unrhyw broblem gyda cais 

dylid cysylltu â J.Cawley neu A.Lloyd. Mae’r amserlen yn dynn, dim ond 21 diwrnod i ymateb, 

felly cytunwyd i dreialu trefn newydd gyda ceisiadau, y Clerc i roi rhif y cynllun newydd i’r 

aelodau lleol, gallant wedyn gael at y cynllun ar wefan y Parc ac yna anfon eu sylwadau at y 

Clerc, bydd yntau wedyn yn eu hanfon ymlaen i sylw’r Parc. 

 

100 mlynedd ers Y Rhyfel Byd Cyntaf. Mae C.Brewer a Liz Roberts yn trefnu Gwasanaeth Cofio 

ger y Gofgolofn ar gyfer Awst 22, diolchwyd yn gynnes iawn iddynt an hyn.   

 

Cynlluniau. 

Caedu – Dim i’w adrodd 

Tanaeldroch – Dim gwybodaeth.  

Codi’r Cymal 106 ar 2 dŷ Rathbone Terrace – Dim gwybodaeth.    

Cais ôl-weithredol Gorsaf Ddarlledu Arqiva ar gyfer cadw offer – Dim gwrthwynebiad 

14 Maes y Braich – Wedi ei wrthod 

Bodegroes – Dim gwrthwynebiad, sylw bod y newidiadau yn weledol amlwg o’r A470. 

Ceisiadau newydd 

Breffni – Dim gwrthwynebiad i osod ffenestr dormer, ffenestri to ac ail doi ystafell wydr 

Tyn Coed – Dim gwrthwynebiad i gais ôl weithredol i newid i gwrtil domestig 

  

Pont Hendre Roman Bridge. Llythyr gan deuluoedd Nhadog a’r Hendre yn diolch am gefnogaeth 

y Cyngor a’r Clerc yn eu hymdrechion i gael atgyweirio’r bont, mae’r gwaith wedi’i gwblhau,  

cytunwyd i anfon gair o ddiolch at Tom Turner o Gyngor Conwy am ei gefnogaeth gyda’r mater. 

 

Cŵn yn baeddu. Llythyr gan R.Dolatowski yn cwyno am y sefyllfa hefyd dywedodd Teleri Jones 

fod y sefyllfa ger yr ysgol yn ddrwg iawn, Clerc i ofyn i’r Warden alw yn yr ardal. 

 

Materion trafnidiaeth. Tecwyn Jones yn poeni fod ceir yn cael eu parcio bob ochr i’r ffordd yn 

Castle Terrace ar adegau, anfon at Will Roberts i gwyno. Deallwyd hefyd fod ceir yn gyrru 

drwy’r pentref, cysylltu â’r Heddlu i gwyno, beth am gael ‘speed bumps’ ym Maes y Braich? 

 

Manylion cyswllt.  Ystyried rhoi manylion cyswllt y Cyngor mewn lle amlwg, hysbysfwrdd? 

 



Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Medi 11 2014 am 7pm 

Prosiectau Ariannol.  

Cafwyd cyfarfod llwyddiannus yn y Ganolfan i gael gweld y defibrilator yn gweithio a chael 

hyfforddiant ar sut i’w ddefnyddio gyda chefnogaeth dda o’r gymuned a sawl un yn cymryd rhan 

yn yr hyfforddiant. Mike Skerrett wedi holi am gabinet i’w cadw, tebyg bydd y gost oddeutu 

£800, ar gynnig Liz Roberts gyda Tecwyn Jones yn cefnogi, cytunwyd y dylai fynd ymlaen gyda 

prynu 2 gabinet. Gofyn i Gwynfor Roberts eu gosod yn ei lle. Deallwyd for Trysorydd Cyfeillion 

yr Ysbyty ar ei wyliau ond bydd cyfraniad yn cael ei anfon ganddynt tuag at y gost.  

Mae Liz Roberts yn parhau i drafod ar gyfer cael golau stryd ger Tai Glan Gors, hyn yn cynnwys 

trafod cyfraniad Coed Cymru gyda Tabitha Binding. 

Y cyfraniad o £1000 tuag at y gwaith ar doiledau’r Ysgol wedi’i hanfon ac wedi cael ei gydnabod 

yn ddiolchgar gan y Pennaeth Mrs Jones-Artell. 

Rhoes y Clerc grynodeb o’i drafodaethau gyda N.Pringle ac Ela Fon Cynllun RDP Conwy, 

canlyniad hyn oedd bydd gofyn i’r Cyngor Cymuned i anfon taliad o £1363.61 – sef canran y 

Cyngor Cymuned tuag at y gwaith ar y ‘Planters’ a’r ‘Arwyddion Gateway’, ac yna bydd Conwy 

yn talu’r gweddill yn uniongyrchol i’r cwmniau sy’n gwneud y gwaith. Hefyd bydd y Cyngor 

Cymuned yn derbyn ad-daliad o Gonwy ar gyfer yr hyn maent hwy wedi dalu ar gyfer y gwaith 

a’r adnoddau sydd eisoes wedi’ talu amdanynt.    

Canlyniad derbyn yr ad-daliad a’r taliad gan Gyfeillion yr Ysbyty Coffa fydd rhoi llawer gwell 

golwg ar lif yr arian i gyfrifon y Cyngor Cymuned. Cytunwyd y dylid bod yn hynod o ofalus o 

hyn allan ble mae’r Cyngor yn cymryd cyfrifoldeb dros brosiect ariannol lleol ble bydd angen 

aros am ad-daliad gan unrhyw gorff allanol neu o fewn i’r Sir.  

 


