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Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Tachwedd 2ail 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, C.Brewer. 

Cofnodion: Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 14.9.2017, wedi cywiriad, cynnig T.W.Jones, 

cefnogi M.L.Hughes.  

 

Yr Heddlu. Ni chafwyd atebiad pellach gan John Morris o Gynllun Cymunedol Gwarchod 

Cyflymder, Clerc wedi cysylltu eto ag ef. Cadarnhaodd Liz Roberts ei bod wedi cael cyfarfod 

adeiladol iawn ym Metws y Coed gyda M.W.Morris o NMWTRA ar Hydref 5, darllenodd y 

Clerc lythyr manwl roedd Liz wedi’i dderbyn ganddo yn dilyn y cyfarfod, roedd yn nodi 6 

gwahanol adran o waith oedd i gymryd lle yn yr ardal a chroesawyd hyn yn fawr. Clerc wedi 

derbyn atebiad o Gyngor Tref Llandudno, y Clerc i ffwrdd o’i gwaith – awgrymu y dylai’r 

Cyngor lleol anfon at CBSConwy am wybodaeth pellach ynglŷn â’r arwydd sy’n fflachio yn 

Llandudno. Cadarnhaodd y Clerc fod Heddwas wedi bod yn yr ardal o leiaf 3 gwaith yn 

ddiweddar gyda’r gwn sy’n cofnodi cyflymder ceir, roedd yr Aelodau’n falch o glywed hyn.       

 

Yr A470 Roedd Liz Roberts wedi codi’r broblem gyda coed sy’n tyfu hyd ochr yr A470 tua’r 

Castell a’r broblem gyda dŵr yn llifo dros yr A470 mewn sawl man ar y Crimea, yn y cyfarfod ar 

Hydref 5. Roedd hi wedi cael gair gan K.Stakes AC, Ysgrifennydd Cabinet Cymru dros 

Seilwaith,  yn cadarnhau na fydd gwaith yn yr ardal yn y dyfodol agos, Clerc i anfon ato i 

bwysleisio fod rhaid gwneud rhywbeth ger Pont yr Afanc. 

 

Cyngor Sir. C.Roberts wedi galw yn SPAR i ddiolch am y gwaith ailwynebu’r ffordd ger Pont yr 

Hendre tuag at yr Hendre, mae’r gofalwyr yn ddiolchgar iawn. Cadarnhaodd Liz Roberts bod cais 

busnes yn cael ei baratoi gan CBSConwy ar gyfer ariannu gwaith ar Bont Plas a Phont Sarn Ddu. 

 

Llwybrau. Cafwyd atebiad gan Ioan Davies yn cadarnhau fod SLA mewn lle rhwng y 

Parc/Cyngor sy’n golygu fod y Parc yn fodlon rhoi amser dau Warden i arolygu llwybrau yn ardal 

Conwy pob 2 flynedd a gwaith cynnal a chadw arall ar giatiau/camfeydd fel bo angen. Cadarnhad 

gan Kevin Jones o CBSConwy fod y gwaith clirio coed ger Tanaeldroch wedi’i gwblhau a’r 

llwybyr wedi ail agor, mae’n eithaf hapus gyda’r llwybyr ger Lledr Hall hefyd.   

 

Yr Orsaf. Clerc wedi anfon at CBSConwy i gwyno fod y biniau carbord yn orlawn hefyd wedi 

anfon at Arriva i gwyno fod y giat i’r tir yn yr Orsaf ar agor ac angen sylw gan fod rhan o’r ffens 

pren mewn cyflwr gwael, awgrymodd Liz Roberts y dylai’r Clerc gysylltu â Melanie Lawton                       

i adael iddi wybod am hyn.  

 

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

hefyd rhag ofn y bydd angen cymorth i wasgaru’r bagiau halen.   

 

Torri Coed Safle Drosgol. Dim atebiad i ymholiad diweddaraf anfonwyd gan y Clerc.  

 

Y Fynwent. Cafwyd cais ar gyfer gosod bin sbwriel y Gofgolofn ar y palmant ar gyfer y lori 

sbwriel, cytunodd y Clerc i drefnu hyn. Trafodwyd tiroedd y Fynwent a’r Gofgolofn, trafod eto 

ym mis Ionawr ar gyfer yr hysbyseb 2017/18. Trafodwyd tir y Gofgolofn yn fanwl, cadarnhaodd 

y Clerc fod E.Roberts wedi clirio’r coed o’r tir, ystyriwyd beth i’w wneud ynglŷn â draenio’r tir. 

Wedi trafodaeth adeiladol iawn penderfynwyd i ofyn i Liz Roberts a fuasai’n gofyn i arbenigwyr 

o Adran Parciau CBSConwy a fuasent yn dod i gael golwg ar y sefyllfa a rhoi cyngor ynglŷn â’r 

ffordd orau i symud ymlaen. Yn y cyfamser cytunwyd nad oedd pwrpas i wneud unrhyw waith yn 

nhir y Gofgolofn.      
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Torri Coed ger Garnedd. Cafwyd atebiad gan N.Dyson yn cadarnhau fod y gwaith wedi dod i ben 

ers Medi 7fed a’u bod mewn trafodaethau gyda CBSConwy ynglŷn â chyflwr y ffordd yn dilyn y  

gwaith clirio coed. Cadarnhaodd Liz Roberts fod cyfarfod buddiol iawn wedi cymryd lle gyda 

N.Dyson a chynrychiolwyr o’r ysgol a Tabitha o Lledr Hall ar gyfer cynllun datblygu tiroedd 

gardd yr Ysgol. Bydd hyn o fudd mawr i ddisgyblion ysgol y dalgylch ac yn cynnig cyfleodd 

arbennig iddynt yn yr awyr agored 

 

Ymweliad Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd. Derbyniwyd atebiad manwl gan A.Hughes, Grwp 

Cynefin, yn cadarnhau nad oes gan Grwp Cynefin na Chartrefi Conwy gynlluniau i godi mwy o 

Dai Fforddiadwy yn yr ardal a hynny oherwydd y diffyg angen amdanynt. Bydd y safle sydd 

wedi ei gynnig ar gyfer rhagor o dai yn parhau i gael ei ystyried am nifer o flynyddoedd a 

byddant yn cadw golwg ar yr angen lleol am dai yn y cyfamser. Cadarnhaodd mor bwysig oedd hi 

i rai sydd am gael tŷ fforddiadwy sicrhau eu bod yn cofrestru hynny gyda Tîm Opsiynau Tai 

Conwy. Cynigodd Liz Roberts y dylid trefnu rhoi sylw i hyn yn y Cylchlythyr Chwarterol, 

cytunodd y Clerc i wneud hyn. Dywedodd Liz fod problem gyda diffyg arian o’r Llywodraeth yn 

creu problem fawr gydag ystyried adeiladu rhagor o dai.  

 

Digwyddiad 3 Diwrnod Eryri. Deallwyd mai Mehefin 29 yw dyddiad y digwyddiad ar gyfer 

2018, Clerc i anfon eto at T.Breese i geisio cael trafodaeth am y trefniadau.   

 

Defibrillator. Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi trafod y sefyllfa gyda B.W.Jones, cadarnhaodd 

M.Skerrett ei fod wedi cael addewid o £250 gan Cwmni Blakemore. Clerc wedi archebu 

defibrillator arall gan Gwmni Zoll trwy Tomos Hughes, Cerrigydrudion.  

 

Waliau Terfyn. Sylw gan T.W.Jones nad oedd y gwaith atgyweirio yn arbennig o dda, Clerc i 

anfon i gwyno ac i gyfeirio at angen gwaith ar y wal derfyn ar gyfer Tŷ Isaf copi i M.Lawton.  

 

Mesurydd Trydan. Clerc yn dal i aros am wybodaeth gan Cwmni Ebico.  

 

Dathliadau Ganolfan/Carnifal 2018. Dim angen trafodaeth bellach am fyrddau newydd.   

 

‘Green Lane Off-roading’. Deallwyd nad oedd caniatad ffurfiol mewn bodolaeth ac mae’r holl 

arwyddion wedi’u tynnu i lawr.   

   

SYSTRA. Cytunwyd y dylid anfon sylwadau ar ran y Cyngor a chytunodd y Clerc i gwblhau’r 

holiadur yn dilyn y sylwadau wnaed yn ystod y drafodaeth, copi i Liz Roberts.  

 

Gohebiaethau. 

Cyfarfod. Liz Roberts a’r Cadeirydd i fynychu cyfarfod ar Dachwedd 24ain. 

Grŵp Budd-ddeiliaid Betsi Cadwaladr. Copi o adroddiad diweddaraf y Grŵp. 

Polisi Trethi Cymru. Gwybodaeth am Gyllideb ddrafft 2018/19 - yr adran ar gyfer trethi. 

Ymgynghoriad Prif Gynghorau. Gwybodaeth am ymgynghoriad cymunedol. 

Y Bil Ombwdsman (Cymru). Gwybodaeth am ymgynghoriad. 

Ymweliad. Cytunwyd ar gais gan M.Woosnam a S.Richards i gael dod i gyfarfod yr Aelodau.  

Costau Claddu ar gyfer plant. Trafodwyd a chwblhawyd yr holiadur, nid oes costau lleol. 

Comisiwn Ffiniau. Gwybodaeth am gynigion ar gyfer newidiadau i etholaethau Cymru. 

Gosod Mast/Dysgl ger y Pafiliwn. Gwybodaeth am fwriad i osod mast/dysgl Telathrebu, nodwyd 

diddordeb gan L.Roberts, T.W.Jones a M.Chapman, tebyg y daw cais cynllunio i ddilyn hyn. 

Adolygiad Cynghorau Tref a Chymuned. Gwybodaeth am yr ymgynghoriad,cyfarfod i drafod? 

Sylw gan Liz Roberts bydd fforymau yn cael eu cynnal yn Eglwysbach a Cherrigydrudion 

Arwyddion Lleol. Cytunodd M.Chapman i gwblhau’r holiadur ar gyfer CBSConwy. 



 3 

IRPW. Gwybodaeth am adroddiad blynyddol y Corff – nodwyd sylwadau gan y 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 

 

Llifogydd. Liz Roberts ac Ian Jenkins wedi cael cyfarfod gyda D.Rowlands yn ddiweddar, bydd 

adroddiad yn dod i’r Cyngor Cymuned yn fuan ynghyd â map yn nodi safleoedd o bwys yn yr 

ardal. Roedd Liz wedi pwysleisio fod rhaid i GBSConwy fod o ddifrif gyda hyn gan fod y Cyngor 

Cymuned a’r ardalwyr yn poeni am y diffyg gwaith yn lleol. Cytunwyd y dylid trefnu cyfarfod 

gyda D.Rowlands wedi derbyn y map ac ati ganddo, dywedodd Liz Roberts y buasai’n pwyso 

arno am gyfarfod. Dywedodd A.Fawcett for y cylfert ar Allt Gweithdy wedi ei glirio ond mae 

gwir angen gwaith arall yno. Roedd cyfarfod defnyddiol wedi cymryd lle ger 1 Castle Terrace, 

bydd lobio Dŵr Cymru a NMWTRA i sicrhau fod y sefyllfa yno yn cael ei ddatrys.     

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cadarnhaodd C.Brewer fod y cynllun yn ei unfan ar hyn o bryd tra bod  

CBSConwy yn aros am wybodaeth gan Gynulliad Cymru.  

 

Ariannol. Clerc wedi dosbarthu yr adroddiad ariannol arferol i’r Aelodau. Derbyniwyd £250 yn 

dilyn angladd y diweddar Mrs M.Miller. 

Biliau. Gwagio biniau cŵn Medi/Hydref £60; Y Ganolfan £20; RBL Torch Pabi £20; Clerc 

cyflog 3 mis £250; N.Ferguson Gwefan £50; A.Jones torri gwair mis Medi £358.33; Cwmni Zoll 

Defibrillator £983.88. Biliau i’w talu cynnig E.R.Noble, cefnogi C.Brewer. Wedi talu’r biliau 

bydd £3902.71 yn y cyfrif. 

 

Cyngor Sir. Derbyniwyd llythyr gan NMWTRA yn cadarnhau eu bod wedi cyfeirio’r gŵyn am y 

sefyllfa yn yr arosfan ger Pont y Coblyn i sylw Llywodraeth Cymru.   

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Ionawr 11eg 2018 am 6:30pm. 

 

 


