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Cofnodion Cyngor yn y Pafiliwn Cymunedol nos Iau Gorffennaf 5 2018 am 7:00 o’r gloch 

Presennol: M.Skerrett, E.R.Noble, Marion L Hughes, Liz Roberts, M.Chapman, A.Fawcett, 

T.W.Jones 

Ymddiheuriadau: C.Brewer. 

Cofnodion: Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 10.5.2018, cynnig M.Chapman, cefnogi L.Roberts.  

 

Yr Heddlu. Cafwyd sylw gan C.Brewer ynglŷn â’r gor-yrru drwy’r pentref, rhaid ceisio cael yr 

awdurdodau perthnasol i ystyried y terfyn cyflymder yn yr ardal neu geisio cael lein wen ddwbl 

drwy’r pentref, rhaid gwneud rhywbeth! Cadarnhaodd Liz Roberts ei bod wedi cael cyfarfod 

buddiol iawn Gorffennaf 2 gyda swyddogion NMWTRA a’r Cyngor Sir, roedd hi wedi trafod 

cael symud yr arwydd 30mya ger Pont Arenig, cael arwydd ger y tro i Roman Bridge ac wedi 

gofyn am gyfarfod yn y pentref gyda swyddog o Llywodraeth Cymru i drafod y materion uchod 

a’r gor-yrru yn fanwl. Roedd damwain wedi digwydd ar Sgwar y pentref yn ddiweddar ond bai y 

gyrrwr beic modur oedd hynny ac nid cwestiwn o or-yrru.   

      

Yr A470 Roedd L.Roberts wedi cael cyfle yn ei chyfarfod diweddar i drafod materion oedd wedi 

eu cyfeirio am sylw a chafoddd wybod y bydd y llwybyr o’r pentref i Bont y Pant yn cael sylw 2 

waith y flwyddyn, y bydd coed yn cael eu torri hyd ochr y ffordd, P.Brunton yn rhoi sylw i’r 

rhesymau pam fod dŵr yn llifo ar draws y ffordd ar Fwlch y Crimea. Hefyd roedd hi wedi nodi’r 

broblem gyda dŵr yn llifo i lawr Allt Singrig ac i’r A470 oedd yn difrodi’r palmant yn ddrwg. 

 

Cyngor Sir. Cadarnhaodd Liz Roberts ei bod yn debygol y bydd gwaith yn cymryd lle ar y bont 

ym Mhont y Pant ond nid ar Bont Sarn Ddu. Clerc wedi cael cŵyn am gyflwr drwg y ffordd yn 

arwain oddiar yr A470 ym Mhont y Pant ac wedi cysylltu â’r Cyngor Sir, atebiad wedi’i dderbyn 

yn cadarnhau y byddant yn rhoi sylw i hyn. Roedd Teleri W Jones wedi cysylltu â’r Clerc i 

ddweud fod olew ar y ffordd ger tro Bertheos, eto y Clerc wedi cysylltu â’r Cyngor Sir a chael 

cadarnhad eu bod wedi delio a’r mater.  

 

Llwybrau. Cytunwyd y dylai’r Clerc gysylltu â Ioan Davies i holi beth yw’r sefyllfa erbyn hyn 

gyda cynnal a chadw llwybrau.  

 

Yr Orsaf. Roedd L.Roberts yn awyddus i atgoffa pawb am y digwyddiad arbennig yn yr Orsaf 

Awst 4. D.Standbury wedi trefnu i’r waliau yn yr ardal gael ei trwsio, Clerc i anfon ato i ddiolch.  

 

Torri Coed Safle Drosgol. Atebiad gan E.Stevens, mae wedi cyfeirio’r neges at P.Lloyd.   

 

Y Fynwent/Gofgolofn. Dim gwybodaeth pellach gan C.Humphreys o Gyngor Conwy, Clerc i holi 

os ydynt am ddod i gael golwg ar y tir ar gyfer unrhyw waith cyn y Gaeaf?    

 

Torri Coed ger Garnedd. Atebiad gan CBSC yn cadarnhau y byddant yn gwneud atgyweiriadau 

‘maes o law’ ac yn rhoi sylw i’r pyllau dŵr. Ni fyddant yn atgyweirio’r waliau. Atebiad gan 

Lansdown yn cadarnhau y bydd y waliau yn cael eu hatgyweirio yn yr Haf a’u bod wedi cytuno 

hefo CBSC ynglŷn â’r ffordd, CBSC fydd yn gyfrifol am welliannau iddi a’r cynnal a’r cadw.    

 

Digwyddiad 3 Diwrnod Eryri. Y digwyddiad wedi cymryd lle yn eithaf di drafferth mae’n debyg.    

 

IRPW. Bydd angen i’r Aelodau adolygu y penderfyniad yn flynyddol. 

  

Adolygiad Cynghorau Tref a Chymuned. Derbyniwyd llythyr yn diolch am sylwadau’r Cyngor.  
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Rheoliad Diogelu Data. Cadarnhaodd y Clerc iddo gael y cwrs ym Mae Colwyn yn fuddiol iawn, 

mae’n amlwg y bydd yn golygu tipyn o waith. Derbyniwyd gwybodaeth gan Un Llais Cymru yn 

cadarnhau nad oes rhaid i’r Cyngor benodi Swyddog Gwarchod Data.  

 

Arolwg Trefniadau Etholiadol Sirol Conwy. Sylwadau’r Cyngor wedi’i hanfon, trafodaeth yn 

cymryd lle yn genedlaethol sy’n awgrymu na fydd ad-drefnu’n digwydd.  

 

Ffioedd Claddedigaeth Plant. Dim i’w adrodd.  

 

Carffosiaeth. Clerc wedi cysylltu â Gareth Roberts Swyddog Dŵr Cymru wnaeth gyfarfod â’r 

aelodau lleol ar y safle, roedd wedi cadarnhau fod y pympiau wedi cael eu cryfhau a gwaith 

cynnal a chadw wedi cymryd lle ar y system i sicrhau na fydd digwyddiad o’r fath eto. Byddant 

yn cadw golwg rheolaidd ar y safle.    

 

Tir Maes y Braich. Clerc i barhau i drafod y sefyllfa’r tir hefo G.Edwards a gofyn iddo wneud 

unrhyw waith fydd angen ei wneud ar y safle. 

  

Baw cŵn. Clerc wedi trafod prynu bin baw cŵn newydd i’w osod ger Pont Bwlch gyda 

G.Roberts, mae’r bin wedi ei archebu.  

 

Cyffredinol. Dim ymateb gan M.Woosnam nag o Swyddfa’r Parc ynglŷn a chreu Gardd Goffa yn 

nhir y Fynwent, Clerc wedi ail gysylltu.  

 

Gohebiaethau. 

Gŵyl Flodau Eglwys Sant Gwyddelan Awst 25-27. Gwahoddiad i osod blodau yn yr Ŵyl, 

cynigodd M.Chapman wneud y trefniant, diolchwyd yn fawr iawn iddi. 

Parc Cenedlaethol. Gwahoddiad i gyfarfod ym Mhlas y Brenin Hydref 8 6:30 – 8:30pm. 

Côd Ymddygiad. Clerc i fynychu cyfarfod hyfforddiant yng Nglasdir Llanrwst Mehefin 18fed. 

Grŵp Conwy. Cyfarfod Clercod Glasdir Llanrwst Mehefin 6ed. 

 

Cynlluniau. 

Fferm Mur Coch – Dim i’w adrodd 

Coedlan ger Glan Gors – Dim i’w adrodd 

Ail gais Tan y Castell – Dim i’w adrodd. 

Gosod ‘Dysgl Telathrebu’ Pafiliwn – Dim i’w adrodd 

 

Llifogydd. Cyfeiriwyd at y cyfarfod gyda Shaun Wasik ar Fai 22ain a nodwyd o’r drafodaeth ei 

bod yn amlwg fod symudiadau yn cymryd lle ond bod y broses yn ymddangos yn gymhleth a hir 

dymor? Mae cynllun busnes ar gyfer Dolwyddelan wedi’i baratoi ac roedd Shaun a Liz Roberts 

yn hyderus y bydd yn cael ei gefnogi a’i gymeradwyo. Roedd A.Fawcett yn pwysleisio y dylai’r 

Cyngor lleol fod â llais yn y trafodaethau ac y dylent gael cyfarfod a thrafod gyda’r 

Ymgynghorwyr. Ceisiodd Shaun egluro iddo bod rhaid dilyn prosesau i gael at benderfyniad 

ynglŷn ag ariannu gwelliannau. Derbyniwyd e.bost gan Shaun yn dilyn y cyfarfod yn nodi 

pryderon Adrian ynglŷn â’r gwaith mae ei adran yn gyflawni ac yn gofyn a fuasai Adrian yn 

barod i feddwl am atebion a chynigion ar sut i fynd ati i ddelio â’r broblem gyda’r llifogydd yn yr 

ardal. Roedd ymateb Adrian i hyn yn chwyrn gan ddweud ei bod yn amlwg nad oedd Shaun a’i 

dîm yn amlwg heb ddarllen nac ystyried ei adroddiad, ceisiodd y Cadeirydd ac eraill ddarbwyllo 

Adrian ond cyhuddodd y Cadeirydd a’r Cyngor o danseilio ei awdurdod yn y mater hwn a 

dywedodd ei fod am ymddiswyddo o’r Cyngor. Eto ceisiodd y Cadeirydd synhwyro gydag ef gan 

ddweud fod y cyngor wedi cytuno i weithio gyda Shaun Wasik ac mae dyna roeddent yn 

dymuno’i wneud. Hefyd nad oedd hi i fyny i unigolion i wneud ei penderfyniadau ei hunain y tu 
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allan i ddymuniadau’r Cyngor. Dywedodd Adrian nad oedd yn teimlo fod pwrpas iddo barhau fel 

Aelod ac na allai gydweithio â’r Cadeirydd a cherddodd allan o’r cyfarfod. Aeth y Clerc ar ei ôl a 

llwyddo i’w gael i ddychwelyd ond wrth i’r drafodaeth barhau mynegodd Adrian eto nad oedd yn 

teimlo ei fod yn cael unrhyw gefnogaeth ac eto ymddiswyddodd a cherddodd allan o’r cyfarfod. 

Mynegodd y Cadeirydd ei siomiant gydag ymateb Adrian gan bwysleisio fod pob Aelod yn rhan 

o dîm yn gweithio ar ran y Gymuned a bod pawb yn gorfod gweithredu o fewn y Côd 

Ymddygiad.        

 

Cynllun Ynni Dŵr. Neges gan C.Brewer yn cadarnhau nad oedd ganddi ddim i’w adrodd ac yn 

awgrymu a fuasai’n syniad i’r is bwyllgor gyfarfod gyda B.Burchell a S.Teale? Awgrymwyd 

Gorffennaf 31 fel dyddiad, Clerc a L.Roberts i gysylltu â S.Teale i drefnu. 

 

Ariannol. Clerc wedi dosbarthu yr adroddiad ariannol arferol i’r Aelodau ac fe’i trafodwyd.  

Roedd y ffurflen Archwiliad eisoes wedi cael ei chymeradwyo ar Fehefin 21 2018 ar gyfer y 

flwyddyn yn diweddu Mawrth 31 3018 gyda’r balansau yn cydfynd â chyfriflenni diwedd y 

flwyddyn y Banc. 

 

Biliau. Gwagio biniau cŵn Mai/Mehefin £60; Menter Siabod £10; Torri gwair Mai/Mehefin 

£765, Clerc Ebrill – Mehefin £250; Meithrinfa’r Felin blodau/gwaith ar y tybiau £70; Macbear 

DVD £7.80; CBSC y Ganolfan £10. Biliau i’w talu cynnig E.R.Noble, cefnogi L.Roberts. Wedi 

talu’r biliau bydd £5202.20 yn y cyfrif. 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Medi 13eg am 7pm.  

 


