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Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Medi 14eg 2017 am 6:30 o’r gloch 

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

A.Fawcett. 

Ymddiheuriadau: C.Brewer 

Cofnodion: Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 13.7.2017, wedi cywiriad, cynnig E.R.Noble, 

cefnogi L.Roberts.  

 

Yr Heddlu. Cafwyd atebiad gan John Morris o Gynllun Cymunedol Gwarchod Cyflymder yn 

rhestru enwau’r rhai oedd â diddordeb mewn cymryd rhan yn y cynllun, nid oedd ef wedi cysylltu 

â hwy i drafod hyfforddiant. Clerc i gysylltu ag ef eto i drafod y ffordd ymlaen. Atebiad gan 

R.Morgan Pennaeth Cynllunio Adran Trafnidiaeth y Cynulliad yn cadarnhau nad oes cynlluniau i 

osod arwyddion sy’n fflachio gyda cyflymder cerbydau yn yr ardal. Dogfen yn egluro hyn i’w 

gweld: http://llyw.cymru/topics/transport/roads/highway-standards/pag/?skip=1&lang=cv. Maent 

yn cynnal adolygiad terfyn cyflymder drwy Gymru ar hyn o bryd fydd yn mynd ymlaen am 3 

mlynedd, nodwyd sylwadau’r Cyngor. Mater i’r Heddlu yw ymddygiad gyrrwyr. Cadarnhaodd 

Liz Roberts fod ganddi gyfarfod gyda swyddogion NMWTRA ar Hydref 5 ac y buasai’n codi hyn 

yn y cyfarfod. Tybed faint fuasai cost arwydd sy’n fflachio fel yr un yn Llandudno, efallai y 

buasai’r Cyngor Cymuned lleol yn gallu talu am un?       

 

Yr A470 Clerc i anfon copi o atebiad R.Morgan at yr Arolygydd Gareth Jones oedd yn credu fod 

awgrym y Cyngor i gael arwyddion yn fflachio gyda cyflymder y ceir arnynt yn ffordd arbennig o 

rybuddio gyrrwyr. Liz Roberts am drafod torri coed sy’n tyfu hyd ochr yr A470 tua’r Castell yn y 

cyfarfod Hydref 5. Hefyd y broblem gyda dŵr yn llifo dros yr A470 mewn sawl man ar y Crimea.  

 

Cyngor Sir. Deallwyd fod gwaith wedi ei gwblhau ar y pontydd yn yr ardal yn arbennig ardal 

Pont Hendre, Liz Roberts wedi anfon gair o ddiolch. Gweithwyr wedi eu gweld hefyd ger yr 

Hendre, hyderir fod gwaith ar y ffordd wedi’i gwblhau yno hefyd? Atebiad gan CBSConwy yn 

cadarnhau eu bod wedi archwilio’r sefyllfa hyd Ffordd Tŷ Isaf hyd at yr Hendre ac na nodwyd 

unrhyw ddiffygion ond byddant yn monitro’r sefyllfa. 

 

Arwyddion. Arwydd Glan Aber wedi ei ail osod ac arwydd newydd yn ei le ar gyfer Maes y Llan, 

diolchwyd i’r Clerc am ei waith gyda trefnu hyn. 

  

Llwybrau. Cafwyd atebiad manwl gan Ioan Davies – cyfrifoldeb CBSConwy yw symud coed 

oddiar llwybyr, mae wedi trefnu ymweliad safle gyda V.Currie a K.Jones i weld llwybyr Pont y 

Pant. Cyfrifoldeb Cyfoeth Naturiol Cymru yw’r rhan fwyaf o’r llwybrau yn nhir yr hen 

Gommisiwn Coedwigaeth. Mae wedi ac yn barod i drafod y llwybyr gyda swyddogion Lledr Hall 

eto. Holwyd tybed oes SLA mewn lle rhwng y Parc/Cyngor? Clerc i holi Ioan.   

 

Yr Orsaf. Deallwyd fod cyfeillion Dolwyddelan yn ei Blodau am gynnal gwaith yn y safle cyn y 

Gaeaf.  

 

Hanes yr Ardal. Mae’r DVD yn gwerthu yn eithaf da, nodyn  amdani yn yr Odyn yn fisol. 

   

Mân Swyddi cynnal a chadw. Rhaid cadw hyn mewn cof pan yn ystyried prosiectau ariannol.   

 

Torri Coed Safle Drosgol. Holwyd tybed ydi’r gwaith wedi’i orffen, Clerc i anfon i holi.  

 

Y Fynwent. L.Roberts wedi cwblhau gwaith arbennig o dda ar y draenio, fe wnaiff gadw golwg 

ar y sefyllfa yn rheolaidd i wneud yn siwr fod popeth yn iawn. Mae hefyd am gael golwg ar y 

giat. Roedd E.Roberts wedi medru cael 3 coeden, 3 arall i ddod eto, roedd hefyd wedi cael amcan 
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bris ar gyfer y gwaith tirlunio roedd wedi’i drafod â Connie. Buasai cael côst ‘kerb’ llechan tua 

£787 a ‘kerb’ pren tua £92. Cytunwyd y dylid cyfarfod eto ar y safle cyn gwneud penderfyniad ar 

hyn, hefyd holwyd os oedd pwrpas gwneud hyn ar hyn o bryd os oedd y Cyngor am drefnu 

gwaith draenio cynhwysfawr ddechrau’r Gwanwyn? Dylid trafod hyn eto yn y Cyngor nesaf.   

 

Torri Coed ger Garnedd. Credir fod y gwaith wedi dod i ben ac y bydd yr holl goed ger ceg 

Ffordd Roman wedi’i clirio’n fuan. Liz Roberts am drafod prosiect sydd dan sylw gan yr Ysgol 

gyda N.Dyson.  

 

Ymweliad Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd. Clerc wedi cael galwad ffôn oddi wrth A.Hughes 

yn cadarnhau ei fod wedi cyfarfod â Wendy Dearden o GBSConwy; tawel iawn ydi’r sefyllfa 

ynglŷn ag ardal Dolwyddelan ar hyn o bryd. Cadarnhaodd mae ymateb gwael gafwyd i’r holiadur 

diweddaraf, holodd tybed ydi’r rhai sydd angen tai ar y rhestr aros? Hefyd oes unigolion yn yr 

ardal sydd mewn tai 2/3 llofft yn barod i symud i dai llai pe bai rhai ar gael? Dywedodd 

L.Roberts y buasai’n gofyn i Grwp Cynefin os buasent yn barod i gynnal arolwg arall yn yr ardal.  

 

Digwyddiad 3 Diwrnod Eryri. Clerc wedi anfon awgrymiadau’r Cyngor ar gyfer digwyddiad 

2018 at  T.Breese ond heb gael unrhyw ymateb.   

 

Lledr Hall. Dim i’w adrodd am T.Smith o Lledr Hall yn trafod prosiect cymunedol gyda Mrs 

Artell, fe wnaiff L.Roberts  edrych i mewn i hyn.  

 

Defibrillator. Cadarnhaodd T.W.Jones ei bod yn bosibl y gellir cael cyfraniad gan Gyfeillion yr 

Ysbyty Coffa ar gyfer cael ail un, cynigodd E.R.Noble gyda Liz Roberts yn cefnogi y dylid trafod 

hyn gyda B.W.Jones. M.Skerrett hefyd mewn cysylltiad â chwmni SPAR am gymorth ariannol, 

hefyd mae ganddo arian o werthiant bagiau gellid ei ddefnyddio.   

 

Waliau Terfyn. Atebiad gan Network Rail fod y wal wedi’i hatgyweirio, fe wnaiff T.W.Jones 

gael golwg arni.  

 

Mesurydd Trydan. Clerc yn aros am gysylltiad gan gwmni sy’n cynnig mesurydd gwahanol.  

 

Ffordd Roman. Dim atebiad i’r gŵyn am waith torri gwair gwael diweddar hyd y ffordd.  

 

Dathliadau Ganolfan/Carnifal 2018. Dim gwybodaeth am gostau byrddau wedi dod i law hyd 

yma, gellir penderfynu ar gyfraniad wedi derbyn amcan gyfrif, gwnaiff Liz Roberts drefnu hyn. 

Nodwyd diddordeb gan L.Roberts, M.Chapman a M.L.Hughes.  

 

Gohebiaethau. 

Gŵyl Flodau Eglwys Sant Gwyddelan. Diolchwyd i M.L.Hughes am drefnu i osod blodau yn yr 

Ŵyl ar ran y Cyngor. 

Yr Orsaf. Liz Roberts wedi cysylltu ag Adran ERF am ‘ddigwyddiad’ yn yr Orsaf. 

Grid peryglus. Kevin Jones o GBSConwy wedi ymateb ar unwaith i sylw’r Cyngor am gyflwr y 

grid ger Ronan, Clerc wedi diolch iddo. 

‘Green Lane Off-roading’. Deallwyd fod sawl Awdurdod yn ymwybodol ac yn cydweithio gyda’r 

rhai sy’n rhan o hyn, hyderir na fydd unrhyw ddifrod yn cymryd lle hyd y ffyrdd. 

Pentre Bont. Cafwyd cadarnhad mai nid CBSConwy sy’n gyfrifol am ran o’r ffordd ym mhen 

ucha’r stryd. 

Diogelu Data. Gwybodaeth am newid yn y drefn – bydd seminarau’n cael eu trefnu. 

SYSTRA. Gwybodaeth am y cwmni fydd yn cynnal ymgynghoriad ar drefniant bysiau yng 

Nghonwy, bydd holiaduron yn cael eu dosbarthu. 
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Clystyru. Gwybodaeth am drefn o glystyru Cynghorau gyda’u gilydd i gydweithio a rhannu 

arferion da ac ati. Cadarnhaodd Liz Roberts nad oedd llawer wedi clywed am hyn! Tebyg y 

buasai’n fwy effeithiol i Gynghorau Trefol mawr? Nodwyd y wybodaeth. 

Ombwdsman. Clerc wedi cael cais am wybodaeth i gynorthwyo gyda cŵyn roeddent wedi’i 

derbyn. Clerc wedi trafod â’r Cadeirydd ac wedi anfon y wybodaeth angenrheidiol. Llythyr 

wedi’i dderbyn yn cadarnhau nad oedd yr Ombwdsman yn mynd i ymchwilio i’r gŵyn. 

 

Côd Ymddygiad. Roedd y Clerc wedi dosbarthu diweddariad o’r Côd i’r Aelodau gael ei ystyried.  

Cynigodd E.R.Noble y dylid mabwysiadu’r Côd, cefnogwyd gan T.W.Jones gyda pawb o blaid. 

Arwyddwyd copi caled o’r Côd newydd gan y Cadeirydd a’r Clerc. 

 

Cynlluniau. 

Tan y Castell – Dim datblygiadau i’w hadrodd  

Fferm Mur Coch – Dim i’w adrodd 

Ty’n y Fron – A yw’r cynllun wedi’i dynnu’n ôl? 

Coedlan ger Glan Gors – Dim i’w adrodd 

Cais newydd 

Garej Cambrian – Clerc wedi rhoi gwybodaeth i’r Aelodau am y cais – dim sylwadau. 

 

Llifogydd. Cafwyd trafodaeth fanwl am y sefyllfa, cadarnhaodd A.Fawcett y bydd wedi gorffen 

diweddaru ei adroddiad erbyn y cyfarfod nesaf. Ni chafwyd unrhyw wybodaeth o GBSConwy ers 

yr adroddiad dyddiedig Gorffennaf 10fed. Holwyd beth fuasai’n digwydd petae’r Cyngor lleol yn 

gwneud gwaith eu hunain, e.e. cynorthwyo E.Williams gyda’r draenio yn y Ddôl neu osod math o 

‘grid’ newydd ar ben Allt Gweithdy? Tybed beth fuasai’r sefyllfa gyfreithiol?  Clerc i anfon gair 

at G.Edwards. Awgrymodd E.R.Noble y dylid trafod yn fanwl eto yn y cyfarfod nesaf. 

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cadarnhaodd C.Brewer y bydd B.Burchell CBSConwy yn anfon cylchlythyr i 

gadarnhau’r sefyllfa gan fod y trafodaethau’n parhau ar lefel uchel a chymhleth.  

 

Ariannol. Clerc yn parhau i ohebu gyda Cwmni BDO sy’n cynnal yr Archwiliad. Clerc wedi 

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

Biliau. A.Jones torri gwair Gorffennaf/Awst £716.66; Gwagio biniau cŵn Gorffennaf/Awst £60;   

Y Ganolfan £10; Menter Siabod £10; Sgip £222; Cambrian gwaith draenio £1176. Biliau i’w talu 

cynnig M.Chapman, cefnogi M.L.Hughes. Wedi talu’r biliau bydd £5313.80 yn y cyfrif. 

 

Cyngor Sir. Cadarnhaodd M.L.Hughes ei bod wedi derbyn cŵyn fod gyrrwyr yn aros yn yr 

arosfan ger Pont y Coblyn ac yn neidio dros y wal i ddefnyddio’r safle fel toiled, Clerc i anfon at 

CBSConwy i ofyn iddynt atgyweirio’r wal a gosod arwydd pwrpasol i rwystro hyn a nodi fod 

toiledau cyhoeddus ar gael yn y pentref. 

 

Gwelyau Blodau. Dywedodd L.Roberts fod aelodau Dolwyddelan yn ei Blodau yn ystyried gosod 

gwelyau blodau wedi’i codi oddiar y llawr ar dir y Cyngor ger Capel Bethel. 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Tachwedd 2 am 6:30pm. 

 

 


