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Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Gorffennaf 13eg 2017 am 6:30 o’r gloch 

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

Hughes, A.Fawcett. 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 11.5.2017, cynnig T.W.Jones, cefnogi M.Chapman.  

 

Yr Heddlu. Bu John Morris o Gynllun Cymunedol Gwarchod Cyflymder ar ran yr Heddlu yn y 

Carnifal a bu sawl un yn trafod ag ef, Clerc i ofyn iddo beth mae ef yn feddwl ddylai’r cam nesaf 

fod, oedd digon o ddiddordeb lleol? Gofyn iddo am enwau’r rhai wnaeth ddatgan diddordeb. Dim 

ymateb gan NEWTRA i’r awgrym o gael symud yr arwydd presennol a chael 2 arall o’r math 

fydd yn dangos yr union gyflymder, un ar ben allt Castle Terrace  a’r llall ym Mhentrefelin.     

 

Yr A470 Roedd y Clerc wedi cael gair â Ms D.Williams i drafod y gor-yrru hyd Castle Terrace, 

diolchodd hi am ymdrechion y Cyngor lleol. Llythyr gan yr Arolygydd Gareth Jones yn 

cadarnhau ei fod wedi trefnu ymweliadau i arolygu cyflymder gyrrwyr drwy’r pentref, oddeutu 

10% yn gor-yrru yn ystod y 3 ymweliad diwethaf. Teimlai fod awgrym y Cyngor i gael 

arwyddion yn fflachio gyda cyflymder y ceir arnynt yn ffordd arbennig o rybuddio gyrrwyr.   

 

Cyngor Sir. 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. 

Cafwyd cadarnhad fod gwaith ar y pontydd yn yr ardal i gymryd lle. Gwaith atgyweiro wal ger y 

Bont ym Mhont y Pant wedi’i gwblhau, gwaith ar Bont yr Afon yn cymryd lle a gwaith ar Bont 

Bwlch i gychwyn Gorffennaf 24ain – roedd ymddiheuriad am yr oedi. Bydd hyn yn golygu cau’r 

llwybyr dros y Bont am gyfnod. Croesawyd y wybodaeth.  

 

Arwyddion. Rhoes y Clerc adroddiad am gyfarfod gyda Dafydd Hughes CBSConwy ynglŷn â  

symud arwydd Glan Aber ac ail osod arwydd Maes y Llan. Cytunwyd ar safleoedd i’r arwyddion   

bydd D.Hughes yn argymhell fod y gwaith yn cael ei gwblhau. Diolchwyd i’r Clerc am ei waith. 

  

Llwybrau. Arwydd newydd wedi ei osod ar gyfer y llwybyr ger Lluest. Deallwyd fod problem 

gyda’r llwybyr sy’n mynd heibio Lledr Hall ac yna gydag ochr yr Afon Lledr ym Mhont y Pant, 

gall fod y tirlithriad wedi achosi rhan o’r broblem. Clerc i ofyn i Ioan Davies gael golwg ar y 

sefyllfa, a oes angen cysylltu â Network Rail a Lledr Hall hefyd, aros am ymateb Ioan.   

 

Yr Orsaf. Dim i’w adrodd.  

 

Hanes yr Ardal. Cafwyd noson lwyddiannus dros ben i ddangos y DVD gyda’r ystafell yn llawn, 

diolchodd y Clerc i bawb am eu cymorth i drefnu’r noson, yn arbennig y merched am drefnu’r 

lluniaeth. Cytunwyd i dderbyn amcangyfrif Paul ar gyfer 20 copi o’r DVD i’w gwerthu ac ar 

gynnig C.Brewer gydag E.R.Noble yn cefnogi cytunwyd codi £3 yr un am gopi.   

   

Mân Swyddi cynnal a chadw. Awgrymwyd 2 enw lleol y gallai’r Clerc gysylltu â hwy yn y 

dyfodol petae angen gwaith yn codi.  

 

Ailgylchu Mwy. Cadarnhaodd Liz Roberts fod Alun Jones a’r criw wedi methu dod i’r Carnifal, 

mae hi’n anodd eu cael i ddod ar benwythnos.    

 

Torri Coed Safle Drosgol. Y gwaith o ail wynebu’r ffordd ger Tai Glan Gors wedi cymryd lle.  

 

Y Fynwent. L.Roberts yn gobeithio cwblhau’r gwaith draenio yn ystod yr Haf. Roedd C.Brewer 

wedi trafod cael 6 coeden newydd o’r un maint yn y Gofgolofn gydag E.Roberts, a creu cynllun 

tirlunio bychan o’u hamgylch. Derbyniwyd ei amcan bris oddeutu £15 i £20 yr un am y coed, 
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E.R.Noble yn cynnig gydag A.Fawcett yn cefnogi. Is bwyllgor i gyfarfod yn y Gofgolofn cyn 

dechrau’r gwaith. A.Jones yn cadarnhau fod mwsogl yn dal i fod yn broblem ac yn cynnig 

gwneud gwaith yno eto, cytunwyd i adael hyn am eleni ac ystyried eto yn y Gwanwyn.    

 

Teithiau Cerdded. Y bwrdd newydd yn ei le yn nhir yr Orsaf.  

 

Torri Coed ger Garnedd. Llythyr y Cyngor lleol at CBSConwy i ofyn iddynt gael golwg ar y 

tyllau yng ngwyneb y ffordd wedi creu trafodaeth rhwng Neil Dyson a CBSConwy, cyfarfod  

wedi ei drefnu, Clerc wedi cael gwahoddiad iddo. Llythyr at y Cyngor gan N.Dyson yn nodi y 

dylai’r gwaith ddod i ben ddiwedd Awst ac yn dweud y buasent yn barod i gynorthwyo gyda 

prosiectau lleol, Liz Roberts yn barod i drafod ag ef am brosiect sydd dan sylw gan yr Ysgol.  

 

Archeb 2017/18. Y taliad Archeb cyntaf o £3000 wedi’i dderbyn.  

 

Ymweliad Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd. Dim ymateb, all A.Hughes ddod i gyfarfod yr 

Aelodau? Ymholiad wedi’i dderbyn yn holi oedd tir o flaen Tan y Benar i’w gynnwys yn yr LDP, 

fe wnaiff Liz Roberts ymholiadau.   

 

Digwyddiad 3 Diwrnod Eryri. Roedd peth siomiant am nad oedd y rhedwyr wedi mynd drwy’r 

pentref, Clerc i gysylltu â T.Breese i nodi hyn a gofyn iddynt ail ystyried y cwrs yn 2018?  

 

Mandle Terrace   Gwybodaeth wedi’i dderbyn gan yr Ysgrifennydd yn cadarnhau bod angen i’r 

Cyngor ddewis aelod newydd. Cynigodd E.R.Noble enw T.W.Jones, cefnogwyd gan L.Roberts a 

pawb yn cytuno, Clerc i gadarnhau. Nodwyd diddordeb gan Marion L Hughes. 

 

Cyfarfod Parc. Cadarnhaodd M.Skerrett na chafwyd llawer o wybodaeth ar wahan i gadarnhau eu 

bod am edrych ar wella trafnidaieth yn y gymuned. 

 

Lledr Hall. Clerc wedi cyfarfod T.Smith yn Lledr Hall i drafod prosiect cymunedol, clirio sbwriel 

efallai? Gwnaiff L.Roberts gael gair â Mrs Artell i ofyn a fuasai plant yr Ysgol yn cymryd rhan? 

  

Trefniadau Etholiadol. Bu M.Skerrett mewn cyfarfod yng Nghonwy i drafod hyn, nid yw’n 

debygol y bydd newid yn y trefniadau na gostyngiad yn nifer yr Aelodau Seneddol. 

 

Ardal Lân. Cadarnhaodd Liz Roberts fod y mater yn dal dan drafodaeth.  

 

Defibrillator. Mae’r defibrillator newydd yn ei le, diolchwyd i M.Skerrett am drefnu. 

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

ar gyfer ail un, M.Skerrett hefyd mewn cysylltiad â chwmni SPAR am gymorth.   

 

Waliau Terfyn. Dim ymateb hyd yma.  

 

Cynllun P.Keith. Deallir ei bod yn debygol mai ardal Betws y Coed fydd y dewis lle.  

 

Mesurydd Trydan. Cafwyd llythyr gan Scottich Power yn cynnig mesurydd newydd ar gyfer Y 

Sgwar, trafodwyd y taliadau blynyddol a’r teimlad oedd y gellid cael trefn rhatach. Dywedodd 

A.Fawcett y buasai yn ceisio gwybodaeth am hyn. 

 

Carnifal. Y Cadeirydd wedi derbyn cysylltiad ‘facebook’ gan P.Griffiths Mehefin 24ain yn 

cwyno bod baneri wedi’i gosod ar ffens y Gofgolofn eto eleni, yna derbyniodd lythyr manwl 

ganddo hefyd. Aelodau’r Cyngor wedi derbyn copiau o’r llythyr a thrafodwyd y cynnwys yn 
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fanwl ynghyd â drafft yr atebiad roedd y Cadeirydd wedi’i lunio, roedd yr Aelodau’n hapus gyda 

chynnwys yr atebiad a chadarnhaodd y Cadeirydd ei fod wedi ei anfon at P.Griffiths.   

 

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 Bron Fedw – Dim sylwadau na gwrthwynebiad.  

Cais Tanyclogwyn – Dim sylwadau na gwrthwynebiadau 

Cais Maes y Coed – Dim sylwadau na gwrthwynebiadau 

Cais newydd 

Diwygio rhan o amod 2 Bryn Moel – Dim sylwadau na gwrthwynebiadau 

Cynigodd E.R.Noble na ddylid dal i restru ceisiadau ar wahan i’r rhai roedd y Cyngor wedi  

cynnig sylwadau arnynt, cefnogwyd gan T.W.Jones gyda pawb o blaid. 

 

Llifogydd. Adroddiad manwl wedi’i derbyn oddi wrth D.Rowlands o GBSConwy, Aelodau wedi 

cael copi. Cafwyd sawl sylw gyda rhai yn siomedig gyda’r amserlen ar gyfer y gwaith a rhai 

agweddau o’r cynigion. Roedd Liz Roberts ac A.Fawcett wedi bod mewn cyfarfod ar Fehefin 26 

gyda’r swyddogion a Mr a Mrs Causer 1 Castle Terrace, mae’r adroddiad yn cyfeirio yn benodol 

at y safle hwn. Cadarnhaodd Liz Roberts fod CBSConwy yn delio a 39 adroddiad tebyg arall yn y 

Sir a bod y sefyllfa yn gymhleth. Cytunodd A.Fawcett i fynd ati i gwblhau ei adroddiad ar gyfer 

cyfarfod nesaf y Cyngor, diolchwyd iddo am ei ddiddordeb a’i waith gyda’r mater hwn. 

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cadarnhaodd C.Brewer fod B.Burchell CBSConwy wedi cadarnhau y bydd 

cylchlythyr yn ymddangos yn ystod mis Gorffennaf a bod llawer o waith wedi’i gwblhau ar gyfer 

casglu’r holl wybodaeth ar gyfer y cais am gyllid. Dylai gyfarfod ‘Stakeholder’ gael ei drefnu yn 

fuan. Mae Cwmni Capita yn parhau gyda’r ymholiadau yn yr ardal.   

 

Ariannol. Cyflwynodd y Clerc yr adroddiad flynyddol wedi’i harchwilio ac wedi’i chymeradwyo 

gan y Cadeirydd a’r Is Gadeirydd, i’w chymeradwyo gan yr Aelodau ac fe wnaed hynny. Y 

manylion i’w hanfon ymlaen i gwmni BDO. Roedd yr Aelodau’n hapus gyda’r adroddiad 

ariannol sy’n cael ei pharatoi gan y Clerc ar gyfer pob cyfarfod a’i chael yn ddefnyddiol iawn.   

 

Biliau. A.Jones torri gwair Mai a Mehefin £716.66; Gwagio biniau cŵn Mai/Mehefin £60; 

E.Roberts ail lenwi’r cafnau blodau £97.50;  Y Ganolfan £10; Clerc 3 mis £250; Menter Siabod 

noson ffilm £10; A.Valintine noson ffilm £10; Paul MACBEAR cyflenwad DVD £26. Biliau i’w 

talu cynnig T.W.Jones, cefnogi M.Chapman. Wedi talu’r biliau bydd £4573.86 yn y cyfrif. 

 

Ffordd Roman. Deallwyd fod gwaith gwael o dorri gwair hyd ochr y ffordd wedi cymryd lle, y 

peiriant yn rhy fawr ac anaddas o bosibl? Clerc i anfon at Adran ERF CBSConwy i gwyno. 

 

Dathliadau 2018. Deallwyd bydd y Ganolfan yn dathlu 40 mlynedd a’r Carnifal yn dathlu 50 yn 

2018 a bod syniadau mewn llaw ar gyfer dathlu’r achlysuron. Tybed all y Cyngor fod yn rhan o 

hyn? Mae pwyllgor y Ganolfan yn gobeithio gallu prynu byrddau newydd, gofynwyd all y 

Cyngor gyfrannu at y gôst - £400? – dim prisiau pendant i law, gofynwyd oedd bosibl gael costau 

pendant?, all Menter Siabod hefyd gyfrannu at y gôst tybed? Cynigodd E.R.Noble gyda 

T.W.Jones yn cefnogi y dylid cyfrannu mewn egwyddor, cytunwyd i drafod eto wedi cael mwy o 

wybodaeth. 

  

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


