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Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan Gymdeithasol nos Iau Medi 13 2018 am 7:00 o’r gloch 

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

Ymddiheuriadau: Liz Roberts, T.W.Jones. 

Cofnodion: Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 5.7.2018, cynnig E.R.Noble, cefnogi M.Chapman.  

 

Yr Heddlu. Cafwyd copi o’r atebiad roedd L.Roberts wedi’i dderbyn gan R.Morgan o Adran 

Rheoli Rhwydwaith y Cynulliad yn cadarnhau eu bod yn cynnal arolwg 3 mlynedd i sefyllfa 

gyrru a diogelwch ffyrdd mewn 600 o safleoedd hyd y rhwydwaith. Bydd angen dadansoddi’r 

canlyniadau cyn ystyried pa gamau i’w cymryd, gall hyn gymryd amser. Wedi iddi dderbyn yr 

atebiad roedd Liz wedi gofyn am gael cyfarfod yr arolygwr trafnidiaeth ac mae ganddi gyfarfod 

ar Fedi’r 14eg. Cafwyd sylw am y ‘Swyddog Heddlu’ ger Gwesty’r Elan, rhai o’r farn ei fod yn 

eithaf effeithiol, Clerc i anfon at Helen ac Adam i ddiolch iddynt am ei hymdrechion gyda hyn. 

Cytunwyd i Mike, Connie, Liz a Myfanwy i gyfarfod i drafod cael arwyddion ‘lleol’. 

      

Yr A470 L.Roberts wedi cael gair gan P.Brunton yn cadarnhau ei fod wedi bod yn archwilio’r 

draenio ar y Crimea a hynny ar adeg glawog! Mae wedi nodi’r mannau sydd angen sylw a bydd 

yn trafod hyn i ystyried beth i’w wneud, bydd yn cadw mewn cysylltiad. Gweithwyr wedi 

gweithio ar Allt Singrig, y palmant ym Mhentrefelin wedi cael ei ailwynebu. Clerc wedi anfon i 

holi beth yw’r gwaith sydd i gymryd lle ar y Bwlch, bydd trafnidiaeth yn cael ei reoli ar adegau.  

 

Cyngor Sir. Mae tyllau yn wyneb y ffordd yn parhau heb gael eu trin hyd Ffordd Roman, Clerc i  

holi beth yw’r sefyllfa. Derbyniwyd atebiad gan y Cyngor Sir yn cadarnhau y byddant yn rhoi 

sylw i gyflwr drwg y ffordd yn arwain oddiar yr A470 ym Mhont y Pant. Darllenodd y Clerc ran 

o erthygl yn y Daily Post Medi 4 oedd yn nodi fod cyflwr mwy na 160 o bontydd yn Sir Conwy 

mewn cyflwr drwg a bod y Cyngor am godi hyn gyda Llywodraeth Cymru. Holwyd pa effaith 

gaiff hyn ar waith sydd i’w wneud ar bontydd yn ardal Dolwyddelan? 

 

Llwybrau. Neges gan Ioan Davies, mae wedi dechrau ail syrfeio llwybrau yn ei ardal gan 

ddechrau hefo’r ardal hon, fe ddaw i gysylltiad eto gydag adroddiad llawn am yr hyn fydd wedi’i 

ddarganfod.     

 

Yr Orsaf. Roedd y digwyddiad yn yr Orsaf ddechrau Awst wedi bod yn llwyddiant mawr. Mae 

D.Standbury wedi trefnu i’r waliau yn yr ardal gael ei trwsio, Clerc wedi anfon i ddiolch. Llawer 

o sôn yn y Wasg am y newid cwmni trenau ac y bydd y gorsafoedd yn cael eu gwella. 

 

Torri Coed Safle Drosgol. Atebiad gan P.Lloyd yn cadarnhau eu bod yn dal i gario coed drwy’r 

ardal a bod y rheolwr yn gwybod am y drefn gydag oriau ysgol. Deallwyd fod rhai loriau yn dod 

i’r ardal yn fuan iawn yn y bore, Clerc i atgoffa am yr oriau gytunwyd.   

 

Y Fynwent/Gofgolofn. Neges gan C.Humphreys yn cadarnhau bod gweithwyr wedi torri’r gwair 

eto a’u bod yn teimlo bod y mwsogl bron dan reolaeth bellach, fe fyddant yn galw eto yn yr 

Hydref. Clerc i ofyn yn garedig iddynt beidio ‘trin gormod’ ar y tir yn agos at Sul y Cofio.  

 

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

 

Rheoliad Diogelu Data. Cytunwyd y dylai’r Clerc holi ymhellach o ran talu’r ffi cyfrestru o £40  

ar ran y Cyngor er nad oes rhaid i’r Cyngor benodi Swyddog Gwarchod Data.  

 

Arolwg Trefniadau Etholiadol Sirol Conwy. Gwybodaeth gan Un Llais Cymru fod y Comisiwn 

Ffiniau wedi cyflwyno eu Hargymhellion Terfynol ar Fedi’r 5ed, wedi i’r adroddiad gael ei roi 

gerbron y Senedd bydd y Comisiwn yn rhoi eu Hargymhellion Terfynol ar ei gwefan.  
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Baw cŵn. Bydd y Clerc yn trefnu i osod y bin newydd yn ei le ger Pont Bwlch gyda G.Roberts, 

yn y dyfodol agos.   

 

Cyffredinol. Dim ymateb gan M.Woosnam, Clerc i geisio cysylltu unwaith eto yna os na ddaw 

atebiad, gadael y mater tan y Ganwyn.   

 

Gŵyl Flodau Eglwys Sant Gwyddelan  Roedd yr Ŵyl yn llwyddiannus, diolchwyd i M.Chapman 

am ei gwaith arbennig yn gosod blodau yn yr Ŵyl ar ran y Cyngor. 

 

Parc Cenedlaethol. Cytunodd M.Skerrett fynd i’r cyfarfod ym Mhlas y Brenin Hydref 8, a 

dywedodd E.R.Noble y buasai ef yn gwneud ei orau i fynd hefyd. 

 

Aelodaeth y Cyngor. Trafodwyd ymddiswyddiad A.Fawcett a chytunwyd yn unfrydol y dylai’r 

Clerc gysylltu â’r swyddog priodol yn CBSC i gael symud ymlaen i gael Aelod yn ei le. 

 

Gohebiaethau. 

Fforwm Cynghorau – Clerc yn methu mynd ond wedi anfon sylwadau ar y Siarter ar y cyd gyda 

CBSC. Nododd fod disgwyliadau pellgyrhaeddol i Glercod a Chynghorau yn y ddogfen, a oedd 

pob Cyngor wedi cytuno â’r Siarter? 

Cysylltu Cymunedau – Clerc wedi dosbarthu gwybodaeth am y prosiect i’r Aelodau. 

Cyfarfod Grŵp Betsi Cadwaladr – Clerc wedi dosbarthu adroddiad o’r cyfarfod diweddaraf. 

Darparu tai drwy’r system gynllunio – Clerc wedi dosbarthu gwybodaeth am y cais am 

dystiolaeth. 

Gwella cyfathrebu yn y GIG – Clerc wedi dosbarthu gwybodaeth am y datganiad newyddion. 

Casgliadau gwastraff bob 4 wythnos – Clerc wedi dosbarthu’r wybodaeth gan CBSC. 

Bagiau Halen – Cytunwyd i ofyn am gael bod yn rhan o’r dosbarthiad eto eleni. 

Caeau Chwarae – Gwybodaeth yn y Wasg fod CBSC angen rhagor o arian i’w cynnal, maent am 

sefydlu grŵp i edrych i mewn i ffyrdd o ariannu’r cynnal a chadw.  

Ysgol Dolwyddelan – Derbyniwyd llythyr yn holi tybed a fuasai’r Cyngor yn ystyried cyfrannu 

arian tuag at gostau teithio ar gyfer cludiant y disgyblion o amgylch y Cylch Ysgolion, Betws y 

Coed, Capel Garmon a Dolwyddelan gan fod cyllideb gan yr Awdurdod Lleol wedi diflannu mwy 

neu lai. Mae’r Corff Llywodraethol yn credu’n gryf ei bod yn bwysig fod y disgyblion yn dod at 

eu gilydd fel grŵp yn rheolaidd. Trafodwyd yn fanwl a chytunwyd gyda’r cais mewn egwyddor 

ond roedd angen mwy o wybodaeth e.e. a fydd y costau yn cael eu rhannu rhwng y tair ysgol, 

beth am brynu bws mini? – cytunwyd i ofyn i E.R.Noble, sy’n rhan o’r Corff Llywodraethol, i 

fynd a’r sylwadau rhain i’r cyfarfod nesaf. Nodwyd diddordeb gan M.Chapman ac E.R.Noble.  

Cafwyd llythyr gan Gyngor y Disgyblion hefyd yn nodi eu bod yn ystyried cadw ieir yng ngardd 

yr Ysgol, deallwyd bellach nad oedd hyn yn mynd i ddigwydd.   

 

Cynlluniau. 

Fferm Mur Coch – Dim i’w adrodd 

Coedlan ger Glan Gors – Dim i’w adrodd 

Ail gais Tan y Castell – Dim i’w adrodd. 

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

Cynllun 1 Glan Aber – Dim sylwadau na gwrthwynebiadau 

 

Llifogydd. Liz Roberts wedi derbyn neges gan S.Wasik yn cadarnhau ei fod wedi bod yn yr ardal 

ar y 6ed o Fedi yn clirio’r ‘outfall’ yn Cae Ddôl. 

Roedd Liz wedi paratoi Adroddiad Ymchwiliad Llifogydd cynhwysfawr ar gyfer yr ardalwyr 

fydd yn ymddangos yng Nghylchlythyr yr Hydref, diolchwyd iddi am hyn. 
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Cynllun Ynni Dŵr. Yr is bwyllgor wedi cyfarfod â S.Teale. Deallwyd fod problemau gyda’r 

Trethi Busnes yn creu problemau gyda’r cynllun gwreiddiol, Steve yn cyfarfod â thrafod gyda 

Scottish Power i drafod opsiynau eraill, deallwyd fod grantiau ar gael gan Llywodraeth Cymru. 

CBSC yn dal i weithio ar hyn a chytunwyd y dylai Steve a B.Burchell baratoi adroddiad y gellir 

eu rannu gyda’r trigolion mewn cyfarfod neu cael ei gynnwys mewn cylchlythyr.  

 

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

Taliad Archeb CBSC £3000 wedi’i dderbyn; bydd taliadau angladd R.M.Jones a D.Jones i ddod 

gan yr Ymgymerwyr. 

 

Biliau. Gwagio biniau cŵn Gorffennaf/Awst £60; Torri gwair Gorffennaf/Awst £765;  

Meithrinfa’r Felin blodau/gwaith ar y tybiau £70; CBSC y Ganolfan £10; Clerc Weedol i’r 

Fynwent £21; Cyfieithu Cymunedol £103.60. Biliau i’w talu cynnig E.R.Noble, cefnogi 

C.Brewer.  Wedi talu’r biliau bydd £7025.93 yn y cyfrif. 

 

Materion eraill. Roedd C.Brewer yn poeni am dyfiant brigau coed yn nhir Tŷ Capel Isa, 

M.Skerrett yn adnabod y perchennog ac fe wnaiff gael gair ag ef. 

 

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


