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Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan Gymdeithasol nos Iau Ionawr 17 2019 am 6:30 o’r gloch 

Presennol: M.Skerrett, E.R.Noble, Marion L Hughes, M.Chapman, C.Brewer, Liz Roberts, 

T.W.Jones, C.Ll.Price. 

Croeso. Rhoes y Cadeirydd groeso cynnes i Carwyn fel aelod newydd gan ei longyfarch ar gael ei 

gyfethol. Clerc wedi trefnu copi o’r Côd Ymddygiad iddo. 

Cyfieithu: Cadarnhaodd y Clerc oherwydd newid yn nyddiad y Cyngor nad oedd cyfieithydd ar 

gael gan eu bod mewn cyfarfodydd eraill a’i fod ef yn barod i wneud y gwaith fel bo angen. 

Cofnodion: Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 8.11.2018 wedi sylw gan C.Brewer yn nodi’r angen 

i anfon at S.Hewitt i ddiolch iddo am ei waith arbennig ar gyfer cofio milwyr lleol yn y Rhyfel 

Byd Cyntaf, cynnig T.W.Jones, cefnogi C.Brewer.  

 

Yr Heddlu. Cytunwyd y bydd rhaid rhoi sylw i gael arwyddion ‘lleol’ a cheisio cael côst 

arwyddion yn fflachio a thrafod hefo Helen ac Adam Gwesty’r Elen i drafod cael ‘Swyddog 

Heddlu’ ger y Gwesty eto ar gyfer y Gwanwyn. Roedd ‘digwyddiad’ wedi cymryd lle yn yr Orsaf 

adeg y Nadolig pan gafodd paneli’r arosfan ei difrodi, y mater wedi’i gyfeirio at sylw’r Heddlu 

ond dim gwybodaeth pellach wedi’i dderbyn. Nododd Liz Roberts y buasai’n cysylltu â’r 

Rhingyll newydd a gadael i’r Clerc gael ei manylion hefyd. 

       

Yr A470 Cadarnhad gan James Gibson o’r Cynulliad fod y gŵyn ynglŷn â chyflwr yr A470 o 

Bont yr Afanc i’r A5 wedi’i derbyn. Llythyr gan Clerc Cyngor Capel Garmon yn dweud eu bod 

yn cwyno ers peth amser am hyn. Atebiad gan Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas yn cadarnhau y 

gwnaiff siarad â Ken Skates am hyn ac hefyd anfon llythyr ffurfiol ato fel ‘dinesydd’ yn Nyffryn 

Conwy. Sicrhau fod y briffordd yn ddiogel i weithwyr yn gwella rhannau o’r briffordd rhwng yr 

A470 a’r A5 oedd y rheswm dros y goleuadau traffig yn yr ardal. Clerc i nodi fod y Cyngor yn 

siomedig na chawsant wybod am waith clirio coed ar y wal ger y bont ym Mhont y Pant. 

  

Cyngor Sir. Cadarnhaodd M.Skerrett fod gweithwyr wedi bod yn trin y ffordd ym Mhont y Pant. 

Cadarnhaodd L.Roberts fod y ‘sgorio’ o ran cyflwr yr holl bontydd yn Sir Conwy yn wael fydd 

yn golygu gwariant ar rai ohonynt ond nid ar eraill, trafodaethau yn parhau.    

 

Llwybrau. Clerc yn ceisio trefnu dyddiad i gyfarfod â Ioan Davies.   

 

Yr Orsaf. Y bwlch yn y wal ger Tŷ Isaf wedi ei atgyweirio.   

 

Torri Coed Safle Drosgol. Anfon eto i geisio cael ymateb i lythyrau y Cyngor 

 

Y Fynwent/Gofgolofn. Cytunwyd fod yr ‘arddangosfa’ arbennig yn nhir y Gofgolofn i nodi 100 

mlwyddiant ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ar gyfer Sul y Cofio wedi bod yn llwyddiannus 

iawn. Roedd y Clerc wedi digwydd gweld Clive a Darren o CBSC yn y Gofgolofn ac wedi cael 

trafodaeth â hwy, maent yn teimlo fod dal angen trin y mwsogl er fod y sefyllfa wedi gwella, 

maent yn barod i godi’r rhododendron o’r tir a hefyd yn barod i geisio a phlannu 6 coeden 

newydd o bobtu’r Gofgolofn. Roeddent hefyd am drafod agweddau eraill ynglŷn â’r safle, roedd 

y Clerc wedi dweud wrthynt y buasai’n rhaid iddo roi hyn o flaen y Cyngor llawn. Cytunwyd fod 

cyflwr y tir wedi gwella ac y dylai’r Clerc ofyn am gyfarfod â hwy yn y Gofgolofn cyn y 

Gwanwyn i gael trafodaeth lawn am y sefyllfa.    

 

Adolygiad Cynghorau Tref a Chymuned. Dim i’w adrodd.   

 

Arolwg Trefniadau Etholiadol Sirol Conwy. Dim gwybodaeth pellach sicr ynglŷn â’r sefyllfa.  
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Siarter y Cyngor.  Ni chafwyd unrhyw ymateb o ran CBSC ond pnawn y Cyngor (Ionawr 17) 

derbyniwyd llythyr manwl drwy e.bost gan Sian Williams CBSC yn nodi sawl maes o wasanaeth 

yn y Sir sydd mewn perygl ac efallai lle gall y Cynghorau Tref a Chymuned o bosibl gyfrannu 

tuag atynt? Y rhain i’w hystyried wrth drafod yr Archeb 2019/20.  Roedd Clerc Cyngor Tref 

Llanrwst eisoes wedi ymateb yn chwyrn am yr oedi cyn cael y wybodaeth yma. 

 

Ysgol Dolwyddelan. Mae’n amlwg fod rhai Cynghorau wedi ymateb yn gadarnhaol ac wedi 

cyfrannu tuag at gostau teithio’r disgyblion ysgolion.  

 

Adeilad y Feddygfa. Dim atebiad hyd yma oddi wrth Gary Doherty. 

 

Coeden Dolig. Cadarnhaodd y Clerc fod Alan ‘Ginge’ Farrar wedi cael coeden ac wedi ei gosod 

yn ei lle a rhoi ffens diogelwch o’i hamgylch yn ddi-dâl, hyn gyda chymorth Iolo Hughes a’r 

gweithwyr. Selwyn Hughes wedi helpu gyda’r goleuadau. Clerc i anfon atynt oll i ddiolch.   

 

Cydnabyddiaeth Ariannol IPRW. Derbyniwyd gwybodaeth am yr Adroddiad Blynyddol a’r drefn 

o dalu cydnabyddiaeth i’r Aelodau, cytunwyd i’w drafod yng nghyfarod mis Mai.    

 

Gwasanaeth Bysiau. Eto ar gychwyn y drafodaeth diolchodd y Clerc yn gynnes iawn i M.Skerrett 

a Liz Roberts am eu holl waith gyda’r mater hwn yn trefnu a mynychu sawl cyfarfod ar ran y 

Cyngor. Credir fod y sefyllfa yn gwella a bod trefn Trafnidiaeth Cymru yn gweithio, ond mae 

problemau yn digwydd ar adegau, deallir y bydd stoc newydd ar gael erbyn y Pasg. Trefn y 

bysiau hefyd yn gweithio ond yn cael ei adolygu yn rheolaidd. Mae peth trafferth gyda cael  

amserlenni cywir i’r cyhoedd. Beth yw dyfodol Bysiau Cymunedol? 

 

Gohebiaethau. 

Sgip. Bydd sgip gymunedol yn y pentref Ionawr 23ain rhwng 9 y bore a 2 y pnawn. 

Archeb. Taliad olaf yr Archeb £3000 wedi’i dderbyn oddi wrth CBSC.   

Diolch. Llythyr gan Heddwen Davies yn diolch am y blodau ar ei hymddeoliad. 

Gwasanaeth Ieuenctid. Clerc wedi dosbarthu’r Cylchlythyr diweddaraf. 

Digwyddiadau Cyfranogiad CBSC. Clerc wedi dosbarthu’r wybodaeth am y cyfarfodydd. 

Cyfarfod Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned. Gwybodaeth am gyfarfod Ionawr 29. 

 

Cynlluniau. 

Tŷ Llwyd: Deallwyd fod y cais wedi’i dynnu’n ôl.      

 

Llifogydd. Clerc wedi cael sgwrs gydag E.Williams oedd wedi dweud ei fod o’n hapus i CBSC 

glirio’r ffôs ar ei hyd a’i fod wedi cadarnhau hynny gyda’r Cyngor. Cytunwyd fod cyfarfod  

Rhagfyr 18 wedi bod yn adeiladol iawn, mae’n amlwg fod gan CBSC ac NCM lawer o waith i’w 

wneud yn yr ardal. Clerc wedi cyfarfod K.Phillips tra’n trafod gyda C.Humphreys yn y 

Gofgolofn, roedd hi gyda gweithwyr oedd yn clirio bylchau i ddŵr redeg o’r ffordd i’r Ddôl ar 

gyfer Eglwys Sant Gwyddelan. Roedd hi’n bwriadu cysylltu â’r Cyngor i drefnu cyfarfod. 

Cytunwyd i’r Clerc ofyn am ddyddiadau yn Chwefror/Mawrth a sicrhau y bydd Shaun a Dyfed 

yn bresennol yn y cyfarfod.  

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cadarnhaodd Liz Roberts fod B.Burchell wedi dweud fod y cais am arian 

wedi’i dynnu’n ôl ac na fydd y cynllun yn mynd yn ei flaen. Barbara i baratoi cylchlythyr ar gyfer 

yr ardal yn cadarnhau hyn, Clerc a Liz i drefnu’r dosbarthu. Holwyd a fydd cynlluniau eraill yn 

cael eu hystyried/paratoi tybed?  

Toiledau. Cyfeiriwyd at gyfarfod Rhagfyr 18 gyda S.Teale, trafodwyd yr opsiynau roedd Steve 

wedi’u cynnig yn fanwl a chytunwyd ar Opsiwn 5 a chael y blwch talu y tu allan i’r drws allanol, 
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ar gynnig gan E.R.Noble gyda T.W.Jones yn cefnogi a phawb o blaid,. Clerc i anfon llythyr 

swyddogol at S.Teale i gadarnhau’r penderfyniad hwn a gofyn iddo symud ymlaen gan gadw 

mewn cysylltiad gyda M.Skerrett fel ei brif gysylltydd a chopio’r Clerc i mewn i unrhyw 

ohebiaeth.  

 

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

 

Biliau. Taliad Archeb 2017/18 £383.25; Gwagio biniau cŵn Tachwedd/Rhagfyr £60; 

M.Chapman blodau i H.Davies £15;  CBSC y Ganolfan 18/12 a 17/1 £20; Clerc Hydref i Rhagfyr 

£250. Biliau i’w talu cynnig T.W.Jones, cefnogi M.L.Hughes. Taliad Archeb olaf £3000 wedi’i 

dderbyn. Wedi talu’r biliau bydd £8494.30 yn y cyfrif. 

 

Torri Gwair. Clerc i osod hysbyseb i wahodd rhai sydd a diddordeb i gynnig am y swydd o dorri 

gwair yn y fynwent i wneud hynny erbyn y cyfarfod nesaf. Mae hi’n anodd hysbysebu ar gyfer 

torri gwair yn nhir y Gofgolofn hyd nes y bydd yn glir pa waith mae CBSC am ei wneud yno. 

  

Materion eraill. 

Clirio dail. Cadarnhaodd Liz Roberts ei bod wedi cysylltu â’r adran berthnasol yn CBSC i gael 

clirio’r dail yn yr ardal. 

Gwelyau blodau. Cytunwyd fod Shaun a Paul yn gwneud gwaith arbennig, Clerc i anfon gair i 

ddiolch iddynt. 

Pont Carreg Alltrem. Deallwyd fod angen gwaith atgyweirio ar y bont, Clerc i gysylltu. 

Ffordd Tŷ Isaf. Tipyn o waith atgyweirio ar y ffordd, Clerc i gysylltu ag Adran ERF CBSC, hefyd 

diolch iddynt am waith atgyweirio’r wal hyd ochr y cae a rhoi ffens ar ben y wal.  

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Mawrth 7fed 2019 am 7pm.  

 

 


