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Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Ionawr 11eg 2018 am 6:30 o’r gloch 

Presennol: M.Skerrett, T.W.Jones, E.R.Noble, M.Chapman, Marion L Hughes. 

Ymddiheuriadau: Liz Roberts, C.Brewer, A.Fawcett. 

Cofnodion: Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 2.11.2017, cynnig E.R.Noble, cefnogi T.W.Jones.  

 

Yr Heddlu. Cafwyd copi o atebiad roedd Liz Roberts wedi dderbyn gan Ken Skates yn cadarnhau 

nad ydynt yn gosod ‘Vehicle Activated Signs’ (VAS) ym mhob man gan eu bod yn colli eu 

heffeiddiolrwydd mewn amser, nid ydynt chwaith yn caniatau i drydydd parti osod arwyddion 

nac offer ar briffyrdd. Bydd sylwadau’r Cyngor Cymuned ynglŷn â hyn yn cael ei cymryd i 

ystyriaeth. Clerc i gysylltu â’r rhai oedd wedi dangos diddordeb yn y Cynllun Gwarchod 

Cymunedol i egluro’r drefn yn fanwl iddynt a gofyn os oeddent yn dal â diddordeb. Clerc i drafod 

arwydd fel ag yr awgrymwyd gan C.Brewer gyda G.Roberts.     

Heddlu mewn car wedi bod yn yr ardal eto yn ddiweddar gyda’r gwn sy’n cofnodi cyflymder 

ceir, tybed oes modd cael adroddiad ganddynt?       

 

Yr A470 Tybed oedd Liz Roberts wedi cael diweddariad yn dilyn ei chyfarfod diweddar ynglŷn 

â’r broblem gyda dŵr yn llifo dros yr A470 ar y Crimea? Clerc i gwyno eto am y dŵr yn llifo i’r 

A470 ger Gwesty Afon Conwy ac yn llifo oddiar yr A5, nodi hefyd fod y dŵr yn difrodi wyneb y 

ffordd mewn mannau. 

 

Cyngor Sir. Derbyniwyd llythyr oddi wrth Adran Gweithrediadau y Cynulliad yn cadarnhau y 

bydd y wal ger Pont Coblyn yn cael ei hatgyweirio ac y byddant yn cadw golwg ar y sefyllfa cyn 

ystyried gosod arwydd pwrpasol ar y safle; Liz Roberts wedi derbyn llythyr oddi wrth 

CBSConwy yn cadarnhau bod archwiliad manwl o gyflwr yr ardal ger Pont Hendre wedi cymryd 

lle ar Dachwedd 8 2017 a’u bod yn adolygu sefyllfaoedd fel rhain yn rheolaidd. Clerc i ofyn i 

CBSC am gael clirio’r llwybyr hyd ochr yr A470 o Bentrefelin i Bont y Pant a hefyd iddynt roi 

sylw i ‘ddraen’ ar Castle Terrace sy’n ‘rhydd’.  

 

Llwybrau. Deallwyd fod toriadau ar y gweill yng nghyllid y Parciau Cenedlaethol allai olygu 

colli rhai Wardeiniaid, Clerc i anfon at Emyr Williams Prif Weithredwr Eryri i nodi consyrn y 

Cyngor ac i gefnogi ceisio cadw’r wardeinaid sy’n gwneud gwaith arbennig yn yr ardal.  

 

Yr Orsaf. Y biniau carbord wedi’u gwagio a’r ffens pren wedi cael ei atgyweirio.   

 

Mân Swyddi cynnal a chadw. Eto cytunwyd fod rhaid cadw hyn mewn cof rhag ofn y bydd angen 

cymorth i wasgaru’r bagiau halen neu waith arall ddaw i ran y Cyngor Cymuned.   

 

Torri Coed Safle Drosgol. Clerc i anfon ymholiad arall at y Cwmni.  

 

Y Fynwent. Cafwyd adroddiad manwl gan yr Aelodau oedd wedi cyfarfod gyda Clive 

Humphreys a Peter Barton-Price o Adran Parciau CBSConwy yn y Gofgolofn ar Dachwedd 27. 

Roedd wedi bod yn gyfarfod defnyddiol dros ben gyda syddogion oedd yn ymwybodol iawn o’r 

math o broblemau sydd gan y Cyngor lleol gyda cyflwr tir y Gofgolofn. Canlyniad y trafodaethau 

oedd iddynt roi addewid y byddant yn trefnu i weithwyr o adran y parciau i ddod i weithio ar y 

broblem o ddelio â’r mwsogl yn y Gwanwyn a threfnu rhaglen gynnal a chadw i’r Cyngor lleol 

gan rybuddio y bydd yn waith hir i’w ddatrys yn llwyr. Diolchwyd yn gynnes iawn iddynt am 

ddod ac am eu cynghorion gwerthfawr, hefyd i Liz Roberts am drefnu’r cyfarfod.   

 

Torri Coed ger Garnedd. Er fod y gwaith wedi dod i ben mae cyflwr y ffordd yn dal yn wael,  

Clerc i anfon at  N.Dyson ac Adran ERF CBSC eto i gwyno am hyn.   
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Ymweliad Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd. Cytunwyd y dylai’r Clerc anfon at A.Hughes, 

Grwp Cynefin, yn chwarterol i gael diweddariad am y sefyllfa ac y dylid rhoi cyfle i’r ardalwyr 

leisio barn ar hyn yn y Carnifal. Roedd sylw am Dai Fforddiadwy wedi’i gynnwys yng 

Nghylchlythyr Y Gaeaf Menter Siabod.   

 

Digwyddiad 3 Diwrnod Eryri. Derbyniwyd atebiad gan T.Breese yn ymddiheuro os oedd yr 

Aelodau yn teimlo na chawsant ddigon o wybodaeth am ddigwyddiad 2017. Maent yn gweithio 

ar ddigwyddiad 2018 ac yn ystyried trefn well gyda’r toiledau a safle i’r rhedwyr gael diod. 

Buasent yn barod i ddod i gyfarfod â’r aelodau. Cytunwyd y dylai’r Clerc anfon ati i ofyn am 

fanylion y cwrs ac unrhyw wybodaeth berthnasol ar gyfer digwyddiad 2018 pan fyddant ar gael.   

 

Deffibrilator. Y deffibrilator newydd yn ei le ac wedi’i ddefnyddio. Cadarnhad gan B.W.Jones 

fod cyfraniad o £176 i ddod gan Gyfeillion Ysbyty Ffestiniog a chadarnhaodd M.Skerrett fod 

addewid o £250 gan Cwmni Blakemore a swm tebyg o Siop y Llan o daliadau am fagiau. Clerc i 

anfon gair o ddiolch at Tomos Hughes, Cerrigydrudion ddaeth i osod y peiriant yn y pentref.  

 

Waliau Terfyn. Dim ymateb ar gyfer gwaith ar wal derfyn ger Tŷ Isaf, Clerc i holi eto.  

 

Coeden Dolig. Mynegwyd siomiant fod y goeden wedi syrthio yn y gwynt, sylw gan E.R.Noble y 

dylid ei symud oddiar y safle, Clerc i gysylltu ag Alan ‘Ginge’ Farrar.   

 

Gohebiaethau. 

Ymweliad. Cynnig Chwefror 7 i M.Woosnam a S.Richards i gael dod i gyfarfod yr Aelodau.  

Comisiwn Ffiniau. Gwybodaeth am gynigion ar gyfer newidiadau i etholaethau Cymru. 

Adolygiad Cynghorau Tref a Chymuned. Gwybodaeth am yr ymgynghoriad. 

IRPW. Gwybodaeth am adroddiad blynyddol y Corff – nodwyd sylwadau gan y Clerc. 

Meddygfa Betws y Coed. Llythyr yn gofyn am gymorth ariannol ar gyfer mynd a presgrypsiynau 

i gleifion, cytunwyd i gael mwy o wybodaeth a thrafod yn y cyfarfod ar Ionawr 18fed. 

Gŵyl Cerdd Dant 2018 Blaenau Ffestiniog. Gwybodaeth am yr Ŵyl a chais am gymorth ariannol, 

cytunwyd ar gynnig E.R.Noble a T.W.Jones yn cefnogi, i gyflwyno rhodd o £250. 

Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019. Eto gwybodaeth am yr Eisteddfod fydd yn cael ei 

chynnal yn Llanrwst, a nôd ariannol Dolwyddelan, eglurodd y Clerc y bydd modd ystyried 

cyfraniad dros 3 mlynedd. Cytunwyd i drafod yng nghyfarfod Ionawr 18fed. 

   

Cynlluniau. 

Tan y Castell – Dim datblygiadau i’w hadrodd  

Fferm Mur Coch – Dim i’w adrodd 

Ty’n y Fron – Dim datblygiadau 

Coedlan ger Glan Gors – Dim i’w adrodd 

Ceisiadau newydd: 

Ail gais Tan y Castell – Dim sylwadau yn dilyn newidiadau i’r cais cyntaf 

Gosod ‘Dysgl Telathrebu’ Pafiliwn – manylion wedi’i hanfon i’r aelodau Rhagfyr 5, bu’r Clerc 

mewn cyfarfod ar y safle Rhagfyr 7 gyda cynrychiolydd o’r Cwmni a B.Valintine a N.Chapman. 

Aelodau’n hapus gyda sylwadau cyffredinol y Clerc, dim rhagor o sylwadau. Diddordeb gan 

M.Chapman a T.W.Jones. 

 

Llifogydd. Llythyr oddi wrth Shaun Wasik ar ran D.Rowlands yn cadarnhau eu bod yn barod i 

gyfarfod y Cyngor ac yn gofyn am ddyddiadau, Liz Roberts a’r Clerc i drefnu ond nodi nad oedd  

Ionawr na Chwefror yn gyfleus, gofyn am fap manwl o’r gwaith maent yn fwriadu’i wneud. Dim 

ymateb ynglŷn â cais y Cyngor am rif cyswllt ar gyfer bagiau tywod ar gyfer argyfwng gan na 

fydd CBSC yn darparu rhai o hyn allan, Clerc i anfon eto. 
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Cynllun Ynni Dŵr. Dim i’w adrodd, ni chafwyd cylchlythyr i gadarnhau’r sefyllfa bresennol gan 

B.Burchell CBSConwy hyd yma.  

 

Ariannol. Clerc wedi dosbarthu yr adroddiad ariannol arferol i’r Aelodau. Taliad Archeb £3000 

wedi’i dderbyn. 

Archeb 2018/19. Cytunwyd i gyfarfod nos Iau Ionawr 18ed am 7pm i drafod yr Archeb. 

 

Biliau. Gwagio biniau cŵn Tachwedd/Rhagfyr £60; Y Ganolfan £10; CBSConwy Etholiad Mai 

2017 £146.27; Macbear 6 DVD Trysorau £7.80; Taliad 3 mis Clerc £250; Taliad Archwiliad 

BDO £401.25; Rhodd Gŵyl Cerdd Dant 2018 Blaenau Ffestiniog £250. Biliau i’w talu cynnig 

E.R.Noble, cefnogi M.Chapman. Wedi talu’r biliau bydd £5636.29 yn y cyfrif. 

 

Cyffredinol. Cafwyd sylw gan M.L.Hughes nad oedd y golau yn gweithio yn y toiledau, Clerc i 

gysylltu â CBSConwy, hefyd gofynodd beth yw’r sefyllfa gyda’r bythau ffôn yn y pentref ac yng 

ngwaelod Bwlch Gorddinan. Maent yn mynd yn flêr yr olwg, Clerc i gysylltu â BT i ddwyn hyn 

i’w sylw a nodi gan nad ydynt yn weithredol oni ddylent gael ei symud o’r safleoedd? 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Mawrth 8fed am 7pm.  

 

 


