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Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Mawrth 8 2018 am 7:00 o’r gloch 

 

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

Ymddiheuriadau: M.Chapman, A.Fawcett. 

Cofnodion: Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 11.1.2018, cynnig M.L.Hughes, cefnogi E.R.Noble.  

 

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

cyflymder ceir, Clerc wedi trafod ac un o’r gyrrwyr oedd wedi awgrymu y dylai gysylltu â’r 

Arolygwr Cutts am ragor o wybodaeth. Clerc wedi trafod arwyddion gyda G.Roberts oedd wedi 

cadarnhau fod John Les Glan Conwy yn paratoi arwyddion pwrpasol. Wedi trafodaeth 

awgrymwyd y buasai arwyddion lleol efallai yn fwy addas – rhoi cyfle i blant yr ysgol ddylunio 

rhai, wedyn ystyried maint a llythrennu terfynol a’u gosod ar dir Tŷ’n y Coed a Tŷ Isaf. 

Diddordeb gan Liz Roberts. 

      

Yr A470 Rhoes M.Skerrett adroddiad o’r cyfarfod diweddar gafodd ef a’r Clerc gyda swyddogion 

NMWTRA Alan Owen a Peter Brunton, cyfarfod adeiladol dros ben. Bu iddynt deithio hyd yr 

A470 o’r gyffordd gyda’r A5 drwy’r pentref ac i Fwlch y Crimea gyda hwynt gan aros mewn 

mannau ble roedd cyflwr y ffordd angen sylw. Roeddent yn barod i wrando ar gwynion y Cyngor 

lleol a gwelwyd ymateb buan i rai o’r cwynion. Atebiad gan R.Morgan, Cynllunio Llywodraeth 

Cymru yn cadarnhau nad oedd yn bosibl cyfiawnhau gwelliant i’r A470 o’r A5 i Bont yr Afanc.  

Gwnaed sylw fod graeanu diweddar ar y Bwlch mor dda gan Cyngor Gwynedd mewn 

cymhariaeth â gwaith siomedig Cyngor Conwy.  

 

Cyngor Sir. Y wal ger Pont Coblyn wedi cael ei hatgyweirio, byddant yn cadw golwg ar y 

sefyllfa cyn ystyried gosod arwydd pwrpasol ar y safle. Cadarnhaodd swyddogion NMWTRA y 

buasent yn cael golwg ar gyflwr y llwybyr hyd ochr yr A470 o Bentrefelin i Bont y Pant; nid 

oeddent yn credu fod problem gyda’r ‘draen’ ar Castle Terrace; mae problemau o’r fath yn cael 

eu graddio gan ystyried y perygl. Clerc wedi anfon i ddiolch i’r Adran ERF am drefnu i gael lein 

wen ganol y ffordd hyd Stryd y Bont. Cadarnhaodd Liz Roberts fod cais i ariannu gwaith ar Pont 

Sarn Ddu a’r bont ym Mhont y Pant wedi’i gyflwyno.  

 

Llwybrau. Cafwyd llythyr o Adran Prif Weithredwr Eryri yn diolch am gefnogaeth y Cyngor i 

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

 

Yr Orsaf. Dim i’w adrodd.    

 

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

 

Y Fynwent. Derbyniwyd llythyr gan Clive Humphreys yn cadarnhau ei fod wedi trefnu i 

weithwyr o Adran Parciau CBSConwy ddod i’r Gofgolofn ar Fawrth 19eg i weithio ar y broblem 

o ddelio â’r mwsogl yn y tir.  

Derbyniwyd 2 gais ar gyfer y gwaith o dorri gwair yn nhiroedd y Cyngor Cymuned, trafodwyd yn 

fanwl cyn i T.W.Jones gynnig, L.Roberts yn cefnogi a phawb yn cytuno, i roi y gwaith i 

I.Griffiths, Clerc i gyfarfod ag ef i drafod y gwaith.    

 

Torri Coed ger Garnedd. Derbyniwyd atebiad manwl gan N.Dyson o Gyngor Landsdown yn 

cadarnhau fod cytundeb wedi cymryd lle gyda CBSC o’r diwedd i atgyweirio’r ffordd yn dilyn y 

gwaith. Byddant yn cael golwg hefyd ar y gwaith draenio a bydd contractwyr yn ail godi’r 

waliau. Cafwyd atebiad hefyd gan K.Jones CBSC yn cadarnhau eu bod wedi gohebu gyda 

Landsdown ac y bydd tyllau hyd y ffordd yn cael eu llenwi Chwefror 1af ac y byddant hwythau 
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yn ymchwilio i’r sefyllfa o ddŵr yn cronni ar y ffordd. Nid ydynt hwy yn gyfrifol am waliau 

terfyn.   

Digwyddiad 3 Diwrnod Eryri. Clerc wedi anfon at T.Breese i ofyn am fanylion y cwrs ac unrhyw 

wybodaeth berthnasol ar gyfer digwyddiad 2018, dim atebiad hyd yma.    

 

Deffibrilator. Cyfraniad o £176 wedi’i dderbyn gan Gyfeillion Ysbyty Ffestiniog, £250 gan 

Cwmni Blakemore, £250 gan Mike a Lona, Siop y Llan, gwerthfawrogwyd y rhain yn fawr..  

 

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

 

Coeden Dolig. Cytunwyd i gael coeden llai ar gyfer Nadolig 2018 gan hyderu y bydd hyn yn 

sicrhau na fydd yn cael ei heffeithio gan y gwynt.  

 

Toiledau. Y goleuadau wedi cael eu trwsio yn y toiledau, hefyd cafwyd trafferthion gyda pibelli 

yn gollwng dŵr adeg y tywydd garw a bu rhaid eu cau dros dro, CBSC yn delio â’r broblem.  

 

Bythau Ffôn. Cafwyd atebiad gan Alwen Williams, Cyfarwyddwraig BT Cymru yn cadarnhau ei 

bod wedi anfon sylwadau’r Cyngor ynglŷn â’r bythau ffôn yn y pentref at sylw J.Liggins. 

Cadarnhaodd ef y bydd BT yn dadgysyllylltu’r bythau o’r system ac yn eu symud o’u safleoedd 

erbyn mis Medi.  

 

IRPW. Cafwyd copi o adroddiad blynyddol y Corff, eglurodd y Clerc bod hyn yn cynnwys 

gwybodaeth am daliadau i Gynghorwyr o dan 3 Grwp – grwpiau yn A a B yn gorfod gwneud 

taliadau blynyddol o £150 i’w haelodau ond i grwpiau yn Grwp C (grwp Incwm dan £30,000) y 

taliad ‘ar gael’ i’r aelodau. Hefyd mae gan Grwpiau C yr awdurdod i wneud taliadau blynyddol o 

£500 ar gyfer Uwch-rolau i 5 aelod o’r Cyngor. Gall Cyngor yn Grwp C fabwysiadu i wneud y 

taliadau neu beidio ond bydd rhaid cael penderfyniad ffurfiol yn flynyddol. Trafodwyd hyn a’r 

teimlad oedd na ddylai’r Cyngor wneud unrhyw daliadau – cytunwyd i gymryd penderfyniad yn y 

Cyfarfod Blynyddol ar Fai 10fed – bydd hyn yn berthnasol i’r holl aelodau. 

 

Gohebiaethau. 

Adolygiad Cynghorau Tref a Chymuned. Gwybodaeth am yr ymgynghoriad. 

Gweithdy Hyfforddiant Cynllunio. Ebrill 19 Plas Tan y Bwlch, Clerc yn gobeithio mynd iddo. 

Cynllun Datblygu Eryri. Archwiliad Annibynnol Gwanwyn 2018, amserlen i ddilyn. 

Pwyllgor Safonau. Aelodau Annibynnol y pwyllgor yn mynd i ymweld â Chynghorau Cymuned. 

Ffioedd Claddedigaeth Plant. Er nad oes taliadau lleol, Clerc i holi Steve Teale CBSC am y drefn. 

Rheoliad Diogelu Data. Rheoliadau newydd o’r 28ain o Fai 2018, Clerc yn trafod ag Un Llais. 

Prosiect Dodrefn Adnewyddadwu. Nodwyd y wybodaeth oddi wrth Conwy Cynhaliol. 

Arolwg Trefniadau Etholiadol Sirol Conwy. Clerc wedi’i ddosbarthu, sylwadau Mehefin 25. 

 

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 

Ceisiadau newydd: 

Cynllun hydro bychan ger Tŷ Mawr – Cynllun o dan 4Kw, dim sylwadau – tebyg gall fod yn 

gynllun yn ffinio ag ardal Penmachno?  
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Llifogydd. Oherwydd yr eira bu rhaid gohirio’r cyfarfod ar gyfer Mawrth 2ail, cytunwyd i ofyn i 

Shaun Wasik drefnu cyfarfod ar gyfer wythnos Mawrth 26ain. Roedd Liz Roberts wedi cael 

neges yn cadarnhau fod rhai datblygiadau ar y gweill ar gyfer y pentref.   

 

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

mae’n bosibl fod symudiad ble mae trethi busnes yn y cwestiwn?  

 

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

Derbyniwyd £176 gan Gyfeillion Ysbyty Ffestiniog at y defibrillator, hefyd £500 gan Mike a 

Lona Siop y Llan a Cwmni Blakemore at y defibrillator, £250 gan G.L.Jones ar gyfer angladd y 

diweddar Mrs M.R.Pritchard. 

 

Archeb 2018/19. Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod ar Ionawr 18 i drafod yr Archeb 2018/19, 

cynnig E.R.Noble, cefnogi M.L.Hughes. Cadarnhawyd eto y penderfyniad i gyflwyno £500 i 

Apêl Cronfa Eisteddfod 2019 – taliad cyntaf yn cael ei wneud Mawrth 8fed. Deallwyd nad oes 

angen cyfrannu £100 at Feddygfa Betws y Coed yn awr, byddant yn cysylltu eto â’r Cyngor.  

 

Biliau. Gwagio biniau cŵn Ionawr/Chwefror £60; Y Ganolfan £10; Taliad 3 mis Clerc £250;  

Rhodd Apêl Eisteddfod Genedlaethol Sir Conwy 2019 £500; Aelodaeth Un Llais Cymru £86; 

N.Ferguson Gwefan £16.79; Rhoddion Ti a Fi, Sion a Sian, Ysgol Dolwyddelan, Cylch yr Ifanc, 

Clwb Ieuenctid - 5 x £100. Biliau i’w talu cynnig C.Brewer, cefnogi M.L.Hughes. Diddordeb gan 

E.R.Noble, T.W.Jones, Liz Roberts. Wedi talu’r biliau bydd £5290.80 yn y cyfrif. 

 

Cyffredinol. Gwnaed sylw am gyflwr gwael sawl palmant yn yr ardal, Clerc i gysylltu â’r adran 

ERF. Holwyd eto am greu Gardd Goffa yn nhir y Fynwent, Clerc i gysylltu â M.Woosman i ofyn 

all hi fod o gymorth gyda hyn a’r Parc Cenedlaethol i holi os oes arian o Gronfa CAE ar gael? 

Cyfeiriwyd at gyflwr y tir ‘gwastraff’ ym Maes y Braich, beth ellir ei wneud yma, Clerc i gael 

golwg ar y sefyllfa.     

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Mai 10fed am 7pm.  

 

 


