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Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Mai 10 2018 am 7:00 o’r gloch 

 

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

A.Fawcett. 

Ymddiheuriadau: T.W.Jones. 

Cofnodion: Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 8.3.2018, cynnig E.R.Noble, cefnogi L.Roberts.  

 

Yr Heddlu. Clerc wedi derbyn galwad ffôn a neges gan y Rhingyll Raymond Williams mewn 

ymateb i sylwadau’r Cyngor am y gor-yrru, mae wedi trefnu i sicrhau bod ymweliadau “Gan 

Bwyll” i gymryd lle. Neges gan Mrs Nia Jones-Artell yn cadarnhau fod y plant yn cael profion 

cenedlaethol ar hyn o bryd ac am drefnu dyddiad i drafod. Clerc wedi galw â B.Clarke Tyn Coed, 

dim problem gosod arwydd ar ei dir ac wedi nodi safle posibl. Awgrymodd y dylid symud yr 

arwydd 30mya ym mhellach yn ôl gan fod ceir yn gyrru o amgylch tro Pont Arenig, fe wnaiff 

L.Roberts drafod hyn a’r awgrym o newid i 40mya(?) yn ei chyfarfod nesaf gyda NMWTRA.   

      

Yr A470 Gwnaed sylw nad oedd gwaith ar y llwybyr o’r pentref i Bont y Pant wedi cymryd lle 

hyd yma, Clerc i anfon at swyddogion NMWTRA Alan Owen a Peter Brunton i holi beth oedd i 

ddigwydd, ac hefyd ar Fwlch y Crimea. Mae’r lori sgubo wedi bod yn yr ardal yn ddiweddar, 

llawer o fwd wedi cronni mewn mannau yn dilyn y glaw trwm.  

 

Cyngor Sir. Clerc wedi anfon at yr Adran ERF i holi am waith ar balmentydd yr ardal, atebiad 

gan K.Jones yn dweud nad oeddent ddim i’w gweld yn rhy ddrwg, cyfeiriodd at gyflwr gwael y 

palmant ger Allt Singrig, cyfrifoldeb NMWTRA yw’r palmentydd sy’n ffinio’r A470. Clerc i 

gysylltu â hwy i ddwyn hyn i’w sylw. Cadarnhaodd Liz Roberts nad oedd penderfyniad ar gyfer y 

cais i ariannu gwaith ar Bont Sarn Ddu a’r bont ym Mhont y Pant wedi’i dderbyn hyd yma.  

 

Llwybrau. Holwyd beth oedd y sefyllfa gyda cynnal a chadw llwybrau, cadarnhaodd E.R.Noble 

ei fod yn credu mai grantiau blynyddol oedd y drefn, fe wnaiff wneud ymholiadau i hyn.  

 

Yr Orsaf. Adroddodd y Clerc am ddigwyddiad ble mae rhan o’r wal derfyn wedi syrthio ger 

Ffordd Llwyn, Cadeirydd wedi cwyno am hyn, dim wedi digwydd, Clerc wedi copio’r neges i 

Mel Lawton, roedd hi wedi cysylltu â Network Rail. Deallwyd fod darn mawr o wal ar gyfer yr 

Orsaf wedi chwalu, Clerc i gwyno, gall Liz Roberts a’r Clerc drafod hyn gyda D.Standbury.    

 

Torri Coed Safle Drosgol. Clerc i anfon at E.Stevens i holi beth sy’n digwydd.   

 

Y Fynwent/Gofgolofn. Gweithwyr o Adran Parciau CBSConwy wedi bod yn gweithio yn y 

Gofgolofn ar ddau achlysur a’r Clerc wedi anfon atynt i ddiolch. Neges gan C.Humphreys ar 

Ebrill 30ain yn cadarnhau eu bod am ddod eto ond eu bod yn brysur iawn ar hyn o bryd.  

 

Torri Coed ger Garnedd. Sefyllfa ansicr iawn yn bodoli rhwng Cwmni Lansdown a CBSC mae’n 

debyg, dim i’w weld yn digwydd, Clerc i anfon i holi beth yw’r sefyllfa.   

 

Digwyddiad 3 Diwrnod Eryri. Atebiad gan T.Breese yn cadarnhau’r dyddiadau ac y bydd y 

rhedwyr yn dod i Sgwar y pentref eleni ar gyfer defnyddio’r toiledau yna ymlaen i’r goedwig.    

 

Bythau Ffôn. Y bythau ffôn yn yr ardal wedi cael eu dadgysyllylltu heddiw.  

 

IRPW. Er iddo gael ei drafod ym mis Mawrth, trafodwyd taliadau i Aelodau yn fanwl eto, 

cynigodd E.R.Noble gyda M.Chapman yn cefnogi, a phawb yn cytuno, na ddylid gwneud unrhyw 

daliadau. Bydd angen i’r Aelodau adolygu y penderfyniad yn flynyddol. 
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Ethol Swyddogion 2018/19/Costau’r Fynwent. Y Cadeirydd a’r Is Gadeirydd wedi cwblhau y 

flwyddyn gyntaf o ddwy, cynigodd M.L.Hughes gyda L.Roberts yn cefnogi eu bod yn cwblhau’r 

ail flwyddyn ac y dylai pawb arall aros yn eu swyddi, cytunwyd yn unfrydol. Yn yr un modd 

cytunwyd yn unfrydol i gadw costau’r fynwent fel ag y maent am flwyddyn arall. 

 

Diolch. Derbyniwyd llythyrau yn diolch am roddion y Cyngor gan Clwb Sion a Sian, Garth 

Thomas Arweinydd y Clwb Ieuenctid, Ian Chapman Trysorydd Pwyllgor Apêl Eisteddfod 

Genedlaethol 2019, Cylch yr Ifanc. 

 

Gohebiaethau. 

Adolygiad Cynghorau Tref a Chymuned, awgrymir i Gynghorau drefnu digwyddiad ‘Galw 

Heibio’, Clerc i gysylltu â Sian Williams i holi os oes un i’w gynnal y Dyffryn. 

Cynllun Datblygu Eryri. Archwiliad Annibynnol Gwanwyn 2018, dim rhagor o wybodaeth.  

Rheoliad Diogelu Data. Rheoliadau newydd o’r 28ain o Fai 2018, bydd y Clerc ym mynychu 

cwrs wedi’i drefnu gan CVSC ym Mae Colwyn Mai 16eg. 

Gwybodaeth gan CBSC na fydd Diwrnod Amgylchedd yn y pentref eleni. 

Taith Dros Fywyd, derbyniwyd y wybodaeth ar gyfer yr ymgyrch eleni.  

Archwiliad. Derbyniwyd cadarnhad mai Gorffennaf 9fed fydd dyddiad yr Archwiliad eleni. 

 

Arolwg Trefniadau Etholiadol Sirol Conwy. Trafodwyd y ddogfen yn fanwl, nid oedd yr Aelodau 

yn cytuno o gwbwl gyda’r awgrym i ffurfio ward yn cynnwys Betws y Coed, Dolwyddelan, 

Capel Curig, Dolgarrog a Threfriw, nid oes gan Dolwyddelan unrhyw gysylltiad â Threfriw a 

Dolgarrog. Cytunwyd yn unfrydol i anfon atebiad i Gaerdydd i awgrymu iddynt ail ystyried a 

ffurfio Ward i gynnwys Betws y Coed, Dolwyddelan, Capel Garmon, Penmachno ac o bosibl 

Pentrefoelas? 

 

Cynlluniau. 

Fferm Mur Coch – Dim i’w adrodd 

Coedlan ger Glan Gors – Dim i’w adrodd 

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

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

 

Ffioedd Claddedigaeth Plant. Cafwyd neges gan Steve Teale CBSC yn cadarnhau fod diddordeb 

y Cyngor wedi’i nodi, posibilrwydd y gall y Cyngor lleol dderbyn peth cyllid o wneud hyn 

 

Carffosiaeth. Roedd y Clerc wedi derbyn sylw fod carffosiaeth wedi’i wasgaru ar y tir ger y 

fynedfa i’r gwaith islaw i Tŷ Isaf, cysylltodd â Dŵr Cymru, yn dilyn hynny cyfarfu Mike 

Skerrett, M.Chapman a’r Clerc gyda swyddogion ger y safle. Cytunodd y swyddog ei bod yn 

amlwg fod angen rhoi sylw ar unwaith i’r broblem. Clerc wedi derbyn cadarnhad fod gwaith i’w 

wneud i sicrhau na ddigwydd hyn eto. 

 

Tir Maes y Braich. Clerc wedi ymweld, y gwastraff wedi ei glirio erbyn hyn, mae’n dal yn safle 

anodd i ddelio ag o. Mae G.Edwards yn cadw golwg ar y sefylla gyda’r ‘knotweed’ a’r 

gwrychoedd ond i ddweud y gwir nid yw’n debygol y gellir creu unrhyw ddefnydd o’r tir gan fod 

y polion trydan a’r gwifrau sy’n dal yr offer yn ei le yn gorfod cymryd llawer iawn o le ar y safle.  

 

Baw cŵn. Roedd y Clerc wedi derbyn neges fod problem gyda baw cŵn eto ac wedi anfon at 

CBSC i nodi hyn, derbyniwyd atebiad yn cadarnhau y buasai hyn yn cael sylw. Deallwyd hefyd 

fod problem hyd Ffordd Tŷ Isaf hyd at Pont Bwlch, cynigodd M.Chapman gyda C.Brewer yn 

cefnogi a phawb yn cytuno y dylid prynu bin baw cŵn i’w osod ger Pont Bwlch.  
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Llifogydd. Mae Shaun Wasik wedi cytuno i ddod i gyfarfod yr Aelodau yn y Ganolfan nos 

Fawrth Mai 22 am 7pm.   

 

Cynllun Ynni Dŵr. C.Brewer yn parhau mewn cysylltiad rheolaidd â B.Burchell CBSConwy, 

tebyg fod sefyllfa trethi busnes yn parhau yn broblem?  

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

Derbyniwyd taliad cyntaf Archeb 2018/19 - £3000. Manylion Yswiriant ar gyfer y flwyddyn wedi 

dod i law, cytunwyd i’w dalu ac adolygu y taliad ar ddiwedd y flwyddyn. 

 

Biliau. Gwagio biniau cŵn Mawrth/Ebrill £60; Y Ganolfan £10; Aelodaeth CVSC £15; Cwrs 

GDPR £35; Sgip £222; Yswiriant Zurich £257.60; Cyfieithu Cymunedol £730.60; Torri gwair 

Ebrill £382.50. Biliau i’w talu cynnig L.Roberts, cefnogi E.R.Noble. Wedi talu’r biliau bydd 

£6347.42 yn y cyfrif. 

 

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

nhir y Fynwent, Clerc wedi ail gysylltu.  

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Gorffennaf 5ed am 7pm.  

 

 


