
Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Tachwedd 6 2014 am 7:00 o’r gloch 

 

Presennol: E.R.Noble, Liz Roberts, Teleri W Jones, M.Skerrett, A.Fawcett, C.Roberts, C.Brewer, 

M.Chapman. 

Ymddiheuriad: Tecwyn Jones, J.Houston. 

Gweddi. Arweinwyd mewn Gweddi gan y Cadeirydd.  

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 11.9.2014, cynnig T W Jones, cefnogi Liz Roberts.  

 

Yr Heddlu. Gair gan C.Roberts yn cadarnhau ei bod yn deall fod PC Emma Evans, Bryn Llys 

gynt, wedi symud i weithio i ardal Llanrwst, efallai y gellid ei gwahodd i gyfarfod yn y dyfodol. 

Derbyniwyd 2 neges oddiwrth P.Gales, yn un ohonynt cadarnhaodd ei fod yn mynd ar gwrs i gael 

hyfforddiant ar y ‘gwn radar’ ar gyfer gyrrwyr sy’n gor-yrru, bydd wedyn yn ei ddefnyddio yn yr 

ardal, croesawyd hyn. Hefyd cadarnhaodd efallai y bydd yn symud i ardal Llanrwst ac y bydd 

PCSO Dean Cavey yn dod i’r ardal hon, Clerc i gael manylion Dean ganddo.   

 

Yr A470. Atebiad gan I.Tegid yn cadarnhau fod copi drafft o’r arolwg wnaed yn ardal Pont 

Bertheos ganddo ond bod rhaid trafod gyda’r Heddlu cyn symud ymlaen, Clerc i ofyn am gael 

copi o’r arolwg. Mae’r Clerc wedi trefnu i’w gyfarfod i drafod materion hyd Castle Terrace ac ar 

yr A470 drwy’r pentref. Cwynodd Teleri W Jones am gyflwr y ffordd ger Minffordd, ‘pant’ 

peryglus yn y ffordd a bu damwain yno’n ddiweddar, Clerc i drafod hyn gydag ef hefyd.    

 

Cyngor Sir. Cadarnhaodd y Clerc fod K.Jones o Swyddfa Llanrwst wedi ymateb yn brydlon eto i 

gais i gael clirio’r draeni hyd Ffordd Tŷ Isaf, hefyd am drefnu i glirio’r ffôs hyd ochr y ffordd o’r 

giat i lawr y ffordd – cynigodd M.Chapman y dylid anfon llythyr i ddiolch am y gwaith.  

 

Yr Orsaf. Deallwyd gan Liz Roberts y bydd pwyllgor ‘task & finish’ Cyngor Conwy yn cyfarfod 

ar Ragfyr 2 i drafod cael gosod arwyddion 20mya ger Ysgolion y Sir.  

 

Menter Siabod. Ni chafwyd adroddiad gan M.Richards ar gyfer y cyfarfod hwn.  

 

Cynllun Ynni Dŵr. Deallwyd fod llawer o drafodaethau yn parhau, D.Ingham a Dafydd Watts yn 

amlwg gyda hyn, maent yn trafod gyda prosectiau eraill ac yn dal i geisio cael grantiau. 

 

Llwybrau. Clerc i anfon eto at V.Currie a C.Turner ynglŷn â chael gwaith ar hyd llwybyr cul a 

holi eto pa bryd y caiff yr arwydd llwybyr cyhoeddus gael ei ail osod ger Bertheos.  

  

Y Fynwent. Clerc a C.Brewer wedi cael gair gyda’r Gofalwr, rhoes Arfon awgrymiadau ar gyfer 

trin y tir. Awgrymwyd y dylid ystyried gosod 2 gytundeb ar wahan y flwyddyn nesaf, trafod eto 

ym mis Ionawr. Gwaith clirio ar gyfer Sul y Cofio wedi cymryd lle a diolchwyd am hyn.  

 

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

 

Gwefan. Mae gwefan y Cyngor bellach yn weithredol, Clerc wedi anfon at N.Ferguson i ddiolch 

iddo, Nick yn unig fydd yn cynnal a rhoi deunydd ar y wefan ar ran y Cyngor.  

 

Gwasanaeth Cofio. Deallwyd fod DVD o’r Gwasanaeth ym mis Awst i’w gweld ar y we; 

cytunodd C.Brewer i osod y Dorch Poppies ar ran y Cyngor ar Sul y Cofio.   

 

Hanes yr Ardal. Y Clerc mewn cysylltiad a 3 person ar gyfer trafod y prosiect a’r costau, mae’n 

rhaid trafod hyn o ddifrif ac yn ofalus.  

 



Y Pafiliwn. Deallwyd fod Cyfarwyddwyr Menter Siabod yn cyfarfod ar Ragfyr 2 a chytunwyd i 

drefnu cyfarfod arbennig o’r Cyngor ar Ragfyr 11 am 6:30 i drafod y Pafiliwn.  

 

Cŵn yn baeddu. Atebiad oddi wrth L.Martin yn cadarnhau fod ymweliadau wedi’u trefnu yn yr 

ardal, Stryd y Bont a rhai gerllaw wedi cael eu henwi fel ‘hotspots’. Felly bydd ymweliadau 

cyson yno. Hefyd cadarnhaodd fod perchennog ci yn yr ardal wedi derbyn ‘fixed penalty notice’.  

Clerc anfon ati i ofyn am rhagor o finiau baw cŵn arbennig – gosod rhai ym Maes y Braich.    

 

Gwobrau Chwaraeon. Yn anffodus gan na wnaeth R. Johncock gwblhau y ffurflen briodol nid 

oedd yn bosibl ei henwebu ar gyfer gwobr chwaraeon Conwy, fodd bynnag deallwyd ei bod hi 

wedi derbyn gwobr arall, Clerc i geisio cael y wybodaeth i’w gynnwys yn yr Odyn.. 

 

Sedd Goffa. Clerc wedi trafod safle posibl i’w gosod gyda Helen Chapman. 

 

Arolwg Terfynau Cyflymder. Y Cynulliad yn cynnal arolwg ar Gefnffyrdd, cytunwyd i 

gadarnhau y dylid cadw’r cyflymder ar 30mya drwy’r pentref ond nodi hwyrach fod y ffordd yn 

rhy llydan i hyn ac y dylid ystyried modd o arafu ceir yma tebyg i arwydd yn dangos union 

gyflymder ceir neu math o rwystr yng nghanol y ffordd? Clerc i drafod hyn hefyd gyda I.Tegid.  

 

Mannau Pleidleisio. Cytunwyd fod y trefniadau lleol yn gweithio’n iawn. 

 

Cyfarfod Parc Cenedlaethol. Rhoes y Cadeirydd adroddiad o’r cyfarfod ym Mhlas Tanybwlch, 

siomedig oedd y gynrychiolaeth oedd yno, y teimlad yno oedd fod Cynghorau yn hapus o gael 

cydweithio’n agos gyda’r Parc ac y dylai hyn barhau.   

 

Biliau. Trafodwyd a chytunwyd i dalu’r biliau gyflwynwyd, cynnig M.Skerrett, cefnogi 

L.Roberts. 

 

Cynlluniau. 

Tanaeldroch – Dim gwybodaeth.  

Codi’r Cymal 106 ar 2 dŷ Rathbone Terrace – Apêl i’w chynnal Tachwedd 25 10am    

Bodegroes – Wedi eu caniatau 

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

Gwyndy – Wedi eu caniatau  

 

Y Feddygfa/Ysbyty Coffa Ffestiniog. Clerc wedi anfon at Dr P.Higson a copi i M.Drakeford y 

Gweinidog Iechyd, dim atebiad hyd yma. Gan nodi diddordeb, awgrymodd Liz Roberts y dylid 

anfon copi at y CHC hefyd. Dywedodd fod 2 Feddyg â diddordeb hefyd fod Dr Tom Parry am 

weithio rhan amser fel cyflogai. Rhoes y Clerc a M.Chapman adroddiad o’r cyfarfodydd roeddent 

wedi’i mynychu yn y Blaenau, mae bwriad i gynnal refferendwm yno ar ffurf pol cymunedol i 

geisio cael gwelyau eto yn adeilad yr Ysbyty. Trafodwyd cynnal un yn Nolwyddelan hefyd ar 

gynnig Teleri W Jones gyda M.Skerrett yn cefnogi a thalu’r costau cysylltiedig, Clerc i gysylltu â 

Chyngor Conwy. Nodwyd diddordeb eto gan Liz Roberts. 

 

Coeden Nadolig. Cynigodd M.Chapman gyda C.Roberts yn cefnogi y dylai’r Clerc fynd ati i 

archebu coeden gan J.Taylor a gofyn i’r criw arferol gynorthwyo i’w gosod.  

 

Caeau ‘Canmlwyddiant’. Dywedodd Liz Roberts fod y Cynulliad am warchod caeau chwarae i 

gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf, gellid cynnwys y cae chwarae lleol, Clerc i gysylltu â’r Pennaeth. 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Ionawr  8 2015 am 7pm 


