
Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Medi 10 2015 am 6:30 o’r gloch 

 

Presennol: C.Brewer, M.Skerrett, Liz Roberts, J.Houston, T.W.Jones, M.Chapman, Tecwyn 

Jones. 

Ymddiheuriad: C.Roberts, Edwin R Noble. 

Cofio. Bu i’r Aelodau sefyll mewn tawelwch er cof a pharch i’r diweddar Nicola Noble. 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 2.7.2015, cynnig J.Houston, cefnogi T.W.Jones.  

 

Ymweliad: Rhoes y Cadeirydd groeso cynnes i’r PCSO Phil Gales, mae hi’n anodd trefnu 

ymweliadau cyson gan fod yr ardal yn eang a’r Heddweision yn brin. Mae ar fin cwblhau 

hyfforddiant ar gyfer defnyddio ‘gwn llaw radar’ ar gyfer rhybuddio gyrrwyr sy’n gor-yrru a 

bydd yn ymweld ag ardaloedd wedyn hefo’r ‘gwn’. Mae croeso i’r cyhoedd gysylltu ag ef i 

adrodd am broblemau a digwyddiadau – 07896168568. Diolchwyd iddo gan y Cadeirydd.  

Yr Heddlu. Cadarnhaodd Phil Gales ei fod wedi galw yn yr ardal yn ddiweddar, roedd yn 

awyddus i’r Clerc gadw mewn cysylltiad ag ef a Dean Cavey 07789272220.   

 

Yr A470. Cafwyd gwybodaeth am ddamwain ger Bertheos, fe wnaiff y Clerc gysylltu eto ag 

E.Hart, Gweinidog Trafnidiaeth y Cynulliad i ofyn os ydi’r wybodaeth ychwanegol am waith yn 

yr ardal addawyd ganddi ar gael erbyn hyn.   

 

Cyngor Sir. Roedd Teleri W Jones wedi gweld sylw ar ‘facebook’ am faw ci a dynol wedi ei 

adael mewn sawl man yn yr ardal ac wedi cysylltu â Liz Roberts  am hyn. Yn ei thro roedd Liz 

wedi cysylltu ag Adran ERF Conwy ac roeddent wedi rhoi sylw ar unwaith i’r mater, Clerc i 

anfon gair o ddiolch atynt. Nodwyd fod y ‘ragwort’ yn bla hyd ochr y ffordd, Clerc i ofyn i’r 

Cyngor ei glirio; cyfeiriwyd at gyflwr gwael y wal o’r Gofgolofn at Bont yr afon a bod coeden yn 

tyfu o’r wal ar gyfer Pendyffryn ac eto am y coed oedd yn tyfu o wal Pont yr Afon – Clerc i anfon 

y sylwadau at y Cyngor Sir; Clerc i gwyno eto am y coed yn tyfu ac yn creu problem i yrrwyr ger 

Pont Plas. Roedd Liz Roberts wedi trafod rhai materion â Kevin Jones o’r Cyngor Sir, ei atgoffa 

am y gwrych ar gyfer 5 Maes y Braich a’r angen i dorri’r gwrych ar gyfer rhan uchaf Maes y 

Braich. Cadarnhaodd Liz Roberts fod bwriad i sefydlu tîm i dorri gwair a gwneud gwaith 

amrywiol yn yr ardal, croesawyd hyn.  

 

Llwybrau. Deallwyd fod gwaith mewn llaw ar gyfer llwybyr cul. Atebiad gan Ioan Davies yn 

cadarnhau nad oes gwaith yn cymryd lle yn yr ardal ar hyn o bryd, ambell i giat a chamfa newydd 

wedi’u gosod, mae’n fwriad cynnal arolwg o gyflwr llwybrau’r ardal yn 2016. Roedd y Clerc 

wedi derbyn sylw fod problem gyda piler sy’n cynnal y llwybyr ger Pont Bwlch ac roedd Liz 

Roberts wedi cysylltu at Elwyn Williams o’r Cyngor Sir oedd wedi trefnu gwaith i ddelio â’r 

broblem, Clerc i anfon i ddiolch ac i ofyn os oeddent yn hapus gyda cyflwr y llwybyr a’r Bont?    

 

Yr Orsaf. Cafwyd atebiad gan y Cyng Wyn E.Jones yn cadarnhau nad oedd Cyngor Conwy wedi 

bod yn llwyddiannus gyda cais am grant ar gyfer cael arwyddion 20mya ger ysgolion, felly maent 

yn edrych i weld beth sydd yn bosibl ar gyllideb llai. Roedd wedi copio’r neges i Vic Turner am 

ei ymateb ef. Cadarnhaodd Liz Roberts fod defnyddio ffigyrau tebyg i’r ‘ffigyrau milwrol’ oedd 

ger Pont Waterloo yn ddiweddar yn cael eu hystyried, Llywodraethwyr yr Ysgol i drafod.   Roedd 

C.Brewer, Liz Roberts a’r Clerc wedi cyfarfod a Larry Davies ac Ian Messner o Network Rail, 

cafwyd cyfle i drafod sawl mater fel cyflwr waliau ger y rheilffordd a wal yr Orsaf, symud y 

biniau ailgylchu a beth i’w wneud gyda’r tir ger yr Orsaf, a tyfiant coed ar Pont Gethin. Diwedd y 

flwyddyn yma mae Larry yn ymddeol.   

 

Cynllun Ynni Dŵr. Mae’n debygol y trefnir Cyfarfod Agored cyn diwedd y flwyddyn.   

 



Y Fynwent. Clerc wedi cyfarfod y Gofalwr yn y fynwent, wedi trafod torri rhagor o frigau coed 

yno cyn y Gaeaf.  

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

  

Hanes yr Ardal. Cafwyd cyfarfod buddiol o’r is bwyllgor gyda Llinos Griffin i drafod y cynllun, 

trafodwyd gwahanol agweddau o’r hyn roeddem am iddi wneud a dywedodd y buasai’n mynd at 

y gwaith ym mis Medi/Hydref. Soniodd am gael ‘hard drive’ i gadw’r copiau a cynigodd 

M.Skerrett gyda Liz Roberts yn cefnogi y dylai C.Brewer fynd ati i brynu un ar gyfer y Cyngor.   

 

Cŵn yn baeddu. Deallwyd fod problem yn parhau mewn sawl man felly bydd y Clerc yn cysylltu 

eto â’r Warden i ofyn iddi ddod i’r pentref eto.     

 

Cynlluniau. 

Tanaeldroch – Caniatad i barhau i osod carafan statig ar y safle  

Gosod paneli solar Gwyndy – Dim gwybodaeth. 

Cynllun Hydro Afon Conwy - Y Parc wedi cadarnhau y gellir dal anfon sylwadau felly gofynwyd 

i’r Clerc anfon y sylwadau roedd wedi’u derbyn: yr effaith ecolegol, effaith y safle loriau a’r 

fynediad i’r A470, effaith ar dwristiaid i’r ardal, diffyg gwybodaeth am y bibell sydd i’w 

chladdu?, beth fydd yn digwydd i’r gwastraff o’r safle? 

Nant yr Haf Roman Bridge – Cais wedi ei wrthod 

Plas Hafan – Dim sylwadau na gwrthwynebiad 

Cynllun Trydan Dŵr Ty Isaf – trafodwyd yn fanwl  - dim gwrthwynebiad ond llawer o sylwadau: 

pryder am yr effaith ar drigolion Pentre Bont ac yn arbennig 1 a 2 Penygeulan yn ystod y gwaith 

ac wedyn, beth fydd lefelau’r sŵn o’r safle?, dylid sicrhau gofal gyda’r loriau gan fod plant yn y 

Tai Fforddiadwy islaw, oes darpariaethau i sicrhau cyflwr yr adeiladau gerllaw yn ystod ac wedi 

cwblhau’r gwaith yn cynnwys gwneud iawn am unrhyw ddifrod – yn cynnwys darpariaeth 

yswiriant? 

 

Defibrilator. Y Clerc a M.Skerrett wedi dod o hyd i bolyn addas ym Menar Terrace i osod y 

defibrilator, Liz Roberts i gysylltu â Chyngor Conwy i ofyn iddynt osod ‘bracket’ ar y polyn. 

 

Mân Swyddi cynnal a chadw. Cytunwyd fod Peter Davies wedi gwneud gwaith da iawn yn nhir 

yr Orsaf. Gair gan Liz Roberts yn awgrymu fod Bob Borzelo yn barod i gyfrannu at gynnal y 

tybiau blodau hyd ochr yr A470.  

 

Y Feddygfa/Ysbyty Coffa Ffestiniog. Derbyniwyd llythyr oddi wrth Lynne Joannou yn cadarnhau 

bydd y Feddygfa yn cau ar Hydref 1af ac na dderbyniwyd gwrthwynebiadau i’r cau mewn 

ymateb i lythyr anfonwyd at aelodau’r feddygfa? Clerc i anfon atebiad i nodi siomiant y 

Cynghorwyr ac i gael manylion am y llythyr. 

 

Gwasanaeth Sgip. Bu’r sgip yn llwyddiant, Clerc wedi anfon llythyr i ddiolch. 

 

Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CIC). Os oes gan unrhyw un bryderon neu gwynion 

am ansawdd y gofal ddarperir yng Ngogledd Cymru gellir cysylltu â’r Prif Swyddog Geoff Ryall-

Harvey neu’r Dirprwy Carol Williams ar 01248 679284.   

 

Biliau. Cyngor Conwy taliad sgip £210; Ganolfan £10; Liz Roberts costau cyfarfod gyda 

L.Davies £8.55; trosglwyddiad i gyfrif y Fynwent £500; Gofalwr Gorffennaf ac Awst a trin 

mwsogl yn nhir y Gofeb £693.32; P.Davies gwaith yn nhir yr Orsaf £80; UHY taliad Archwiliad 

£246; UHY taliad Archwiliad y Fynwent £96. Eu talu cynnig M.Chapman, cefnogi T.Jones. 

 



Bocs BT ger Capel Bethel. Cadarnhaodd Liz Roberts ei bod yn dal i frwydro i gael symud y bocs, 

mae Prif Weithredwraig newydd wedi’i phenodi gan BT a bydd Liz yn cysylltu â hi.  

 

Safle Parcio Ceir i’r Anabl. Atebiad gan V.Turner yn nodi yr unig amod fuasai ar gyfer parcio 

dros nos yw fod rhaid cael bathodun glas i ddynodi gyrrwr anabl.  

Rhwystrau ochr y ffrodd – Cadarnhaodd hefyd os oedd y Swyddog Priffyrdd yn credu fod 

rhwystrau yn creu problem gwelededd i yrrwyr y gellir anfon rhybudd i gael symud y rhwystr dan 

Ddeddf Priffyrdd 1980. 

 

Dathliadau Sefydliad y Merched. Enwyd Carys Roberts a Teleri W Jones i gynrychioli’r Cyngor 

yn y Dathliadau yn y Ganolfan.    

 

Ailgylchu Mwy. Mae’n amlwg fod Cyngor Conwy yn ystyried y sefyllfa a bod gwagio biniau yn 

fisol hefyd yn cael ei ystyried, dywedodd Liz Roberts mae gofyn am ymateb gan drigolion maent 

ar hyn o bryd.  

 

Grwp Cynefin. Byngalo gwag yn Nhai Tanrallt yn dilyn marwolaeth Mrs Williams. 

 

Bws X1. Trafodaeth fanwl am y newid yn yr amserlen a theithiau sy’n golygu fod llai o fysiau yn 

dod i’r pentref yn ystod y prynhawn, Liz Roberts â’r Clerc eisoes wedi cysylltu ag Express 

Motors i gwyno a gofyn pam? Copiau i Gyngor Tref Ffestiniog, dylid cyfeirio at hyn yn y 

Diwrnod Hwyl. Bydd Emma Roberts o Llais y Gymuned yn y Diwrnod i drafod gyda’r trigolion.   

 

Prosiectau Ariannol. Y Clerc a’r Cadeirydd wedi paratoi llythyr i’r gymuned i ofyn am yr hyn yr 

hoffent ei weld yn y pentref ac unrhyw awgrymiadau oedd ganddynt ar gyfer defnydd o arian yr 

Archeb ac roedd y Clerc wedi trefnu i’w ddosbarthu. Y Cyngor i gael safle yn y Diwrnod Hwyl i 

gael barn y gymuned. 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Fawrth Tachwedd 10fed 2015 am 7pm.  
 


