
Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Gorffennaf 2 2015 am 6:30 o’r gloch 

 

Presennol: C.Brewer, E.R.Noble, M.Skerrett, Liz Roberts, J.Houston, A.Fawcett, T.W.Jones, 

M.Chapman. 

Ymddiheuriad: C.Roberts, Tecwyn Jones. 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 14.5.2015, cynnig M.Skerrett, cefnogi A.Fawcett.  

 

Ymweliad: Rhoes y Cadeirydd groeso cynnes i Steven Teale o Gyngor Conwy i drafod y sefyllfa 

gyda’r toiledau cyhoeddus yn y pentref. Cadarnhaodd nad oedd deddfwriaeth yn gorfodi 

Cynghorau Sir i ddarparu toiledau cyhoeddus mewn ardaloedd ac yn aml iawn pan fod prinder 

arian, cau toiledau fyddai’r peth cyntaf i ddigwydd! Yr hyn mae ef yn geisio’i wneud yw 

gweithio gyda cymunedau i edrych am ffyrdd i’w cadw ar agor a cafwyd trafodaeth hynod o 

fuddiol ac adeiladol gyda Steven yn barod i ateb cwestiynau gan yr Aelodau a chadarnhau beth 

yw’r sefyllfa bresennol. Mae sawl ardal wedi ac yn trefnu i gymryd cyfrifoldeb am eu toiledau a 

gofynwyd sawl cwestiwn iddo am y sefyllfa ariannol a chyfreithiol fuasai’n berthnasol i’r Cyngor 

Cymuned petaent yn penderfynu i gymryd gofal ohonynt. Cadarnhaodd fod gan y Cyngor Sir 

arian ar hyn o bryd i wella safon toiledau cyn eu trosglwyddo ond fod yr arian yma yn brysur 

ddiflannu! Cytunodd Steven i fynd ati i gael atebion i’r cwestiynau ofynwyd ac i anfon y 

manylion at y Clerc. Diolchodd y Cadeirydd iddo am ei ymweliad. 

 

Yr Heddlu. Ni ddigwyddodd y ‘rave’ ger Plas, roedd aelodau’r Cyngor ac asiantaethau eraill wedi 

bod yn trafod y digwyddiad. Cytunwyd y dylai’r Clerc roi manylion y ddau PCSO ar y cofnodion 

Phil Gales 07896168568, Dean Cavey 07789272220.   

 

Yr A470. Cafwyd atebiad gan E.Hart, Gweinidog Trafnidiaeth yn y Cynulliad yn cadarnhau ei 

bod wedi gofyn i Gyngor Conwy symud yr hen fframiau pren ger arwyddion Dolwyddelan a’u 

bod wedi gosod nifer o fesurau i arafu’r traffig drwy’r pentref. Hefyd amgaeodd gopi o’r 

adroddiad wnaed ar yr A470 yn ardal Roman Bridge. Dywedodd E.Hart hefyd y bydd hi’n 

cyhoeddi rhagor o wybodaeth yn hwyrach ymlaen eleni. 

  

Cyngor Sir. A.Fawcett yn poeni am dyfiant coed ar a gerllaw Pont Plas, Clerc i gysylltu â 

V.Turner o Gyngor Conwy. 

 

Llwybrau. Cysylltu eto gyda V.Currie am llwybyr cul. Clerc i gysylltu â Iwan Davies i ofyn a oes 

unrhyw waith yn cymryd lle yn yr ardal gan asiantaethau gwahanol.    

 

Yr Orsaf. Clerc wedi anfon at y Cyng Wyn E.Jones i holi am y sefyllfa gyda cael arwyddion 

20mya ger yr ysgol, dim ateb hyd yma. Cadarnhaodd Liz Roberts ei bod yn deall mai ystyried 

arwyddion ar ffyrdd prysur y mae’r Cyngor Sir, mae hi’n ceisio cael araf/slow ar y ffordd ger yr 

ysgol, mae Llywodraethwyr yr Ysgol yn trafod y mater, beth am osod arwydd pwrpasol yn nhir 

yr Ysgol?   

Deallwyd gan Liz Roberts fod gwaith arbennig wedi’i gwblhau gan Network Rail i glirio’r tyfiant 

coed ar Pont Gethin, L.Davies wedi cynorthwyo i sicrhau hyn, mae Larry’n ymddeol yn fuan a 

bydd yn dod i gyfarfod yn y pentref ym mis Awst gyda Ian Messner swydog newydd Network 

Rail, bydd yn gyfle i ddiolch iddo am ei gyfraniad arbennig i’r ardal.   

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cadarnhaodd M.Skerrett fod y cynllun yn symud ymlaen – ond yn araf.   

 

Y Fynwent. Roedd y Clerc wedi derbyn sylw fod y Gofalwr weithiau yn cychwyn torri rhan isaf y 

fynwent ac yn gadael y rhan uchaf, Clerc i drafod hyn gydag ef.   

 



Ariannol. Cadarnhaodd y Clerc y balansau cyfredol a dosbarthodd daflen yn nodi’r manylion.    

Hanes yr Ardal. Cyfarfod i gymryd lle gyda Llinos Griffin Gorffennaf 16.   

 

Cŵn yn baeddu. Cafwyd neges fod problem gyda cŵn yn baeddu ger Tai Glan Gors, teimlai’r 

Aelodau y dylai trigolion y tai fedru datrys y broblem trwy drafod gyda’u gilydd yn lleol.    

 

Cynlluniau. 

Tanaeldroch – Dim gwybodaeth.  

Gosod paneli solar Gwyndy – Dim gwybodaeth. 

Gwybodaeth. Ym marn y Parc nid oedd y newidiadau i Dolawel  yn creu newidiadau 

arwyddocaol felly maent yn dderbyniol yn unol â Chynllun Datblygu Lleol Eryri. 

Cynllun Hydro. Prin oedd y sylwadau dderbyniwyd gan y Clerc oddi wrth yr aelodau, wrth gwrs 

nid yw’r cais o fewn yr ardal hon. Fodd bynnag cytunwyd y dylai’r Clerc ofyn i’r Parc os yw hi’n 

rhy hwyr i anfon sylwadau hefyd gofyn yn union beth sydd i ddigwydd i’r gwastraff o’r safle, a 

fydd yn cael ei storio yn ardal Dolwyddelan, a fydd taliadau i’r cymunedau?   

 

Caeau ‘Canmlwyddiant’. Credai Liz Roberts na fuasai unrhyw beth yn digwydd gyda’r cae 

chwarae lleol gan mai Cyngor Conwy sy’n berchen ar yr Ysgol a’r cae.   

 

Gefeillio. C.Brewer wedi bod mewn cyfarfod ym Mlaenau Ffestiniog gyda H.Hardy i drafod 

gefeillio gyda Mobile Alabama, cyfarfod arbennig o dda. Ei theimlad hi – a cytunodd yr Aelodau 

â hyn, oedd ei bod yn debygol mai mater i’r Gymdeithas Hanes i’w ddilyn i fyny fuasai hyn?   

 

Defibrilator. Roedd y Clerc yn awyddus i ddiolch i M.Skerrett am osod y defibrilator yn ei le ar y 

wal ger SPAR. Cefnogwyd gan E.R.Noble gan nodi y dylid gosod yr ail un yn ei le yn fuan. 

 

Mân Swyddi cynnal a chadw. Gan ei bod yn amlwg fod rhai o’r dyletswyddau eisoes yn cael ei 

gwneud nid oedd llawer yn gweld fod angen trafod y swydd ymhellach – diolchwyd i’r rhai oedd 

yn dyfrio’r blodau ac ati. Roedd y Clerc wedi gofyn i Peter Davies Ffordd Gefn i dorri’r gwair yn 

yr Orsaf a chytunwyd ei fod wedi gwneud gwaith da, cynigodd E.R.Noble gyda M.Skerrett yn 

cefnogi, y dylid gofyn iddo wneud toriad arall ddechrau Awst a thorri o amgylch y gwelyau 

blodau hefyd.  

 

Y Feddygfa/Ysbyty Coffa Ffestiniog. Dim atebiad, Clerc wedi anfon eto i holi ac atgoffa. 

 

Plas Tanybwlch. Cadeirydd a’r Is Gadeirydd i fynychu cyfarfod gyda Cymorth Cynllunio Cymru.  

 

Pentre Bont. Nodwyd gwybodaeth am gau’r ffordd Awst 19 a 20. 

 

Gwasanaeth Sgip. Clerc wedi gwneud cais i ERF Cyngor Conwy am sgip ardal. 

 

Swyddfa Cofrestru. Cyngor Conwy yn gofyn am sylwadau ar newid y drefn yn y Sir, trafodwyd y 

newidiadau i alluogi’r Clerc i anfon ymateb. 

 

Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CIC). Os oes gan unrhyw un bryderon neu gwynion 

am ansawdd y gofal ddarperir yng Ngogledd Cymru gellir cysylltu â’r Prif Swyddog Geoff Ryall-

Harvey neu’r Dirprwy Carol Williams ar 01248 679284.   

 

Biliau. Gofalwr Mai a Mehefin a clirio mwsogl yn y Gofeb £693.32; Ganolfan £30;  

cyflog/costau Clerc 3 mis £211.52; trosglwyddiad i gyfrif y Fynwent £700; angen talu i E.Roberts 

am waith ar y cafnau blodau – dywedodd Liz Roberts for Helen Hardy, Gwesty Castell Elen wedi 



cynnig talu am hyn – Clerc i gysylltu â hi; hefyd angen talu i P.Davies am dorri gwair yn nhir yr 

Orsaf. Eu talu cynnig E.R.Noble, cefnogi M.Skerrett. 

 

Bocs BT ger Capel Bethel. Rhoes Liz Roberts adroddiad manwl am yr hyn roedd hi wedi wneud i 

geisio cael symud y bocs. Mae hi wedi cysylltu â sawl asiantaeth a Phrif Weithredwr y Cwmni, y 

broblem yw nad oes raid iddynt gael caniatad i wneud y math yma o waith felly nid yw’n debygol 

o gael ei symud! 

 

Rhwystrau ar fin ffordd. J.Houston yn holi beth yw’r rheolau gyda rhwystrau gweledol ar fin 

ffordd, Clerc i anfon am eglurhad gan yr Adran Briffyrdd.   

 

Safle Parcio Ceir i’r Anabl. Cyfeiriodd M.Skerrett at ddigwyddiad diweddar pan fu angen iddo 

drafod y sefyllfa gyda gyrrwr yn y pentref. Gofynwyd i’r Clerc i anfon at V.Turner o Gyngor 

Conwy i ofyn beth yw’r sefyllfa gyda parcio dros nos ar y math yma o safle.    

 

Prosiectau Ariannol. Roedd C.Brewer yn awyddus i gael llais y Gymuned am yr hyn yr hoffent ei 

weld yn y pentref ac unrhyw awgrymiadau oedd ganddynt ar gyfer defnydd o arian yr Archeb, 

wedi’r cyfan maent yn cyfrannu at hyn yn flynyddol. Cytunwyd y dylai hi a’r Clerc lunio llythyr 

i’w ddosbarthu yn yr ardal.  

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Medi 10fed 2015 am 7pm.  
 


