
Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Mai 1 2014 am 7:00 o’r gloch 

 

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

C.Brewer. 

Ymddiheuriad: M. Skerrett. 

Gweddi. Arweinwyd mewn Gweddi gan y Cadeirydd.  

 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 6.3.2014, cynnig C.Roberts, cefnogi Teleri W Jones. 

Angen newid ‘cael 2 gabinet’ i ‘brynu 2 gabinet’ yn yr adran Prosiectau Ariannol. 

 

Yr Heddlu. Dim i’w adrodd, maent yn ymwybodol o ddyddiadau cyfarfodydd y Cyngor. Gwnaed 

sylw gan Teleri W Jones am y digwyddiadau diweddar yn yr ardal, Clerc i gysylltu â’r Heddlu. 

 

Yr A470. Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi anfon eto at Will Roberts a Iolo Tegid yn dilyn 

damwain ar Bont Bertheos, car wedi methu’r tro a tharo yn erbyn yr arwydd llwybyr cyhoeddus, 

Clerc wedi anfon copi o’r llythyr at Adran Llwybrau Cyngor Conwy. Deallwyd fod damwain 

arall wedi cymryd lle yno ddiwrnod y Cyngor. A oes problem gyda wyneb y ffordd tybed? Roedd 

Liz Roberts wedi derbyn cŵyn gan Bob Borzello ynglŷn â cheir yn gyrru i lawr y Bwlch ac yn 

peryglu gyrrwyr yn mynd a dod o Ffordd Roman. Roedd hi wedi trafod gyda’r swyddogion a 

gofyn am arolwg trafnidiaeth i gynnwys Pont Bertheos.  

 

Cyngor Sir. Dim i’w adrodd.  

 

Yr Orsaf. Yn dilyn erthygl ddiweddar yn y Wasg ynglŷn â rhai Cynghorau yn gosod arwyddion 

20mya ger ysgolion cytunwyd y dylai’r Clerc anfon at B.Squire yng Nghyngor Conwy i ofyn eto 

am gael arwydd o’r fath ger Ysgol Dolwyddelan.  

 

Mastiau Cyfathrebu Network Rail. Anfon at H.Glover i gwyno fod y generator ger Nhadog yn dal 

i swnian.  

 

Menter Siabod. Deallwyd gan Liz Roberts fod rhagor o bridd i’w osod hyd ochr ffordd Tyddyn 

Elan a bydd Cyngor Conwy yn plannu blodau gwyllt yno, nodwyd diddordeb gan M.Chapman.  

 

Cynllun Ynni Dŵr. Gwybodaeth gan Liz Roberts fod dogfen gyfreithiol i gael ei harwyddo gyda 

Stad Ancaster ynglŷn â defnyddio’r tir a’r afon. Y Stad yn awyddus i gydweithio â’r Fenter. Mae 

D.Ingham yn gymorth mawr gyda’r gwaith. Wedi cwblhau’r archwiliad daearyddol cwblheir y 

cynllun busnes a hyderir y bydd modd cynnal cyfarfod cyhoeddus yn y pentref cyn diwedd 2014.   

 

Llwybrau. C.Turner o’r Adran Hawliau Tramwy wedi cadarnhau y bydd y drefn arferol gydag 

ariannu gwaith llwybrau yn parhau. Cadeirydd i gysylltu â Ioan Davies i gael gwybod os oes 

gwaith ar y gweill yn yr ardal yna i gysylltu ag aelodau’r is bwyllgor.  

 

Y Fynwent. Cadarnhaodd y Clerc fod y Gofalwr eisoes wrth ei waith yn y Fynwent a’r 

Gofgolofn. Tiroedd y fynwent yn edrych yn dda wedi cael torri a chlirio’r coed. Cytunwyd y 

buasai’n syniad da i’r is bwyllgor gyfarfod gyda’r Gofalwr i drafod tir y Gofgolofn.    

 

Ariannol. Cadarnhaodd y Clerc y balansau cyfredol yng nghyfrifon y Cyngor a dosbarthol daflen 

yn nodi’r manylion i bawb.     

 

Japanese Knotweed.  Gan nodi diddordeb, dywedodd Teleri Jones fod coeden i’w thorri ar y 

safle, Clerc i gysylltu â Gary Edwards. Llawer o sbwriel ar y safle, Clerc i gysylltu â Lyn Davies.  



 

Gwefan. Clerc mewn cysylltiad â N.Ferguson, mae’n awyddus i gael gwybod am leoliadau yr 

hoffai’r aelodau eu cael ar y wefan, aelodau i feddwl am hyn ac anfon at y Clerc i’w cadarnhau.  

 

Y Gofgolofn. Erbyn hyn mae’r plac QR yn nhir y Gofeb yn ei le a bydd yn cael ei ddiweddaru 

gyda’r cyfieithiad Cymraeg arno hefyd yn y dyfodol.   

 

Biliau. Trafodwyd a chytunwyd i dalu’r biliau gyflwynwyd gan y Clerc, cynnig Tecwyn Jones, 

cefnogi C.Brewer. Derbyniwyd llythyrau gan Gylch Ti a Fi a Chylch yr Ifanc yn diolch am y 

rhoddion. 

 

Hanes yr Ardal. Cyd gyfarfod i’w drefnu gyda chynrychiolwyr y Gymdeithas Hanes.  

 

Gwahoddiad i gyfarfod Swyddogion y Parc. Canolfan Capel Curig Mai 19 6:30pm, Clerc wedi 

anfon i gadarnhau y bydd cynrychiolaeth o’r Cyngor yno.  

 

Y Pafiliwn. Roedd J.Houston yn poeni am ddyfodol y Pafiliwn, all y Cyngor helpu? Deallwyd 

fod trafodaethau yn parhau, gan nodi diddordeb, cytunodd Liz Roberts, Teleri Jones a 

M.Chapman i gael rhagor o wybodaeth ar gyfer cael trafod hyn eto.  

 

Ffôs y Ddôl. Yn dilyn cŵyn fod budreddi yn y ffôs, cadarnhaodd Liz Roberts ei bod wedi 

cysylltu â Dŵr Cymru a’u bod wedi rhoi sylw buan i’r mater a chlirio’r ffôs. 

 

100 mlynedd ers Y Rhyfel Byd Cyntaf. Cyfeiriodd C.Brewer at ddigwyddiadau oedd yn cymryd 

lle i gofio hyn, cadarnhaodd Liz Roberts ei bod fel Pencampwr Cyn Filwyr y Lluoedd Arfog yn y 

Sir yn ymwybodol fod Conwy yn trefnu digwyddiad, cytunodd hi a C.Brewer i edrych i mewn i 

hyn, diolchwyd iddynt. 

 

Agenda. Gan nodi fod cael cofnodion mwy cynhwysfawr wedi golygu fod y cyfarfod wedi symud 

yn llawer rhwyddach, oes modd cynnwys rhagor o eitemau yn yr Agenda? 

 

Cynlluniau. 

Caedu – Dim i’w adrodd 

Tanaeldroch – Dim gwybodaeth.  

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

Gwyndy – Wedi ei ganiatau 

Ceisiadau newydd 

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

14 Maes y Braich – Dim gwrthwynebiad na sylwadau 

Bodegroes – Dim gwrthwynebiad, sylw fod yr ymgeisydd eisoes wedi trafod y cais â R.Thomas  

 

Swyddogion 2014/15: 

Cadeirydd: E.R.Noble Is Gadeirydd: C.Brewer – yr ail flwyddyn i’r ddau, cynnig Liz Roberts, 

cefnogi T.Jones gyda pawb yn cytuno, cytunwyd hefyd y dylai’r is bwyllgorau aros fel ag y 

maent.  

Costau’r Fynwent: i aros fel ag y maent ond adolygu’n fanwl y flwyddyn nesaf, cynnig Liz 

Roberts, cefnogi M.Chapman a pawb yn cytuno. 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Gorffennaf 3 2014 am 7pm 

 

 



 

Prosiectau Ariannol.  

Mae’r 2 defibrilator wedi’u prynu, cytunwyd y dylai un fod wrth SPAR a cytunodd Teleri W 

Jones y buasai hi yn barod i’r llall gael ei osod ger ei thy hi, diolchwyd iddi. Gofyn i Gwynfor 

Roberts eu gosod pan ddaw’r cabinets i’w dal. Dim gwybodaeth gan Gyfeillion yr Ysbyty. 

Cytunwyd i alw Cyfarfod Agored yn y Ganolfan am 6:30pm Mai 21 i egluro am y defibrilator 

gan hyderu y bydd hyfforddiant i’w gael ar y noson.  

Trefniadau ar gyfer golau stryd Tai Glan Gors mewn llaw gan Liz Roberts, a yw hi’n bosibl i gael 

un taliad llawn gan Coed Cymru/Tabitha – Liz Roberts i holi. 

Cadarnhad gan Teleri W Jones fod y gwaith ar doiledau’r Ysgol wedi’i cwblhau a’u bod yn 

edrych yn wirioneddol dda – Clerc i drefnu i anfon y £1000 addawyd i Mrs Jones-Artell at y 

gwaith gan y Cyngor, roedd hi wedi anfon lluniau o’r toiledau newydd i’r Aelodau gael eu gweld. 

10 o fyrddau ‘trestle’ ar gyfer defnydd y gymuned wedi cyrraedd, cael eu cadw yn Festri Bethel. 

Yr hysbysfwrdd newydd ar gyfer defnydd y gymuned wedi ei archebu. 

Taliad o £999 wedi’i dderbyn o Gronfa CAE y Parc Cenedlaethol tuag at wal y Gofgolofn a’r 

byrddau ‘trestle’. 

Clerc am i’r Aelodau gofio fod llif yr arian ar gyfer talu am yr eitemau uchod a’r eitemau eraill 

mae’r Cyngor wedi addo cyfrannu tuag atynt o fewn y Cynllun RDP gyda Menter Siabod, yn 

hynod o bwysig ac yn creu peth consyrn gan na fydd arian yr RDP yn cael ei ad-dalu hyd nes y 

bydd yr holl waith wedi ei gwblhau a thalu amdano.  

 


