
 Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Ionawr 14 2016 am 6:30 o’r gloch 

 

Presennol: C.Brewer, M.Skerrett, J.Houston, T.W.Jones, Liz Roberts, C.Roberts. 

Ymddiheuriad: E.R.Noble, Tecwyn Jones, A.Fawcett. 

Cyfarchion: Dymunodd y Cadeirydd Flwyddyn Newydd Dda i bawb. 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 10.11.2015, cynnig J.Houston, cefnogi T.W.Jones.  

 

Yr Heddlu. Cytunwyd i gysylltu â Dean Cavey (07789272220)  i ofyn iddo os gellir cael y fan 

‘Cymerwch Ofal’(Go Safe) i alw yn yr Ardal a hefyd ei holi os yw Phil Gales yn mynd o 

amgylch gyda’r ‘gwn cyflymder’.    

 

Yr A470. Atebiad Richard Morgan Llywodraeth Cymru, cadarnhad fod canfyddiadau’r adolygiad 

ynghylch terfynau cyflymder wedi’i diweddaru i gynnwys gwybodaeth gan Gynghorau 

Cymuned. Cynlluniau wedi’u blaenoriaethu ar sail Cymru gyfan ac mae’r wefan yn rhoi 

gwybodaeth am y dyddiad dechrau cynharaf, gall rhai newid o ran cyllid a materion diogelwch 

ffyrdd all godi. http://www.traffic-wales.com/Trunkroadsafetyreview.aspx?lang=cy-GB    

Nodwyd gan M.Skerrett fod golau stryd llachar ger 14 Castle Terrace yn creu trafferthion 

gweledol i yrrwyr wrth iddynt gyrraedd y groesffordd ar y Sgwar, Clerc i anfon at M.Owen yng 

Nghyngor Conwy i ofyn oes modd cael drych addas ar y Sgwar, ac iddo ddod i weld y safle. Holi 

I.Tegid eto am oleuadau sy’n fflachio i rybuddio gyrrwyr am eu cyflymder drwy’r pentref. 

 

Cyngor Sir. Dim atebiad ynglŷn â cyflwr gwael y wal o’r Gofgolofn at Bont yr afon a bod coeden 

yn tyfu o’r wal ar gyfer Pendyffryn ac eto am y coed oedd yn tyfu o wal Pont yr Afon – Clerc i 

gysylltu â B.Shiland o Gyngor Conwy eto i holi am unrhyw ddatblygiadau.   

 

Llwybrau. Clerc i gysylltu ag Adran ERF Cyngor Conwy i holi am waith ar Llwybyr cul.  

 

Yr Orsaf. Dim i’w adrodd am gael arwyddion 20mya ger Ysgol Dolwyddelan, amheuaeth a cheir 

arwyddion 30mya ym Mhentre Du Betws y Coed.  Angen trafodaeth fanwl ar lythyr Ian Messner 

o Network Rail ynglŷn â’r darn tir ger yr Orsaf. Clerc i anfon llythyr at Larry Davies i ddiolch o 

galon iddo am ei holl waith ar ran ardal Dolwyddelan.   

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cadarnhaodd Liz Roberts y dylid fod wedi derbyn gwybodaeth pendant erbyn 

diwedd mis Chwefror.     

 

Y Fynwent. Cytunwyd y dylai’r Clerc gynnwys y gwaith torri gwair yn nhir Yr Orsaf gyda 

Swydd y Gofgolofn, gyda’r Fynwent ar wahan wrth hysbysebu’r swydd.   

 

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

taliad olaf Archeb 2015/16 wedi’i derbyn. Ffurflen Archeb 2016/17 wedi ei chwblhau a’i hanfon. 

R.G.Williams wedi ei apwyntio i fod yn Archwiliwr mewnol yn y cyfarfod Archeb 10 Rhagfyr.   

  

Hanes yr Ardal. Roedd Llinos Griffin wedi cadarnhau ei bod wedi dechrau’r gwaith ac yn 

ymweld â Dafydd Williams yn Llanrwst yn ystod mis Ionawr. M.Skerrett i archebu’r ‘hard drive’ 

roedd Llinos wedi’i awgrymu y dylai’r Cyngor brynu i ‘storio’r’ wybodaeth.    

 

Cynlluniau. 

Gosod paneli solar Gwyndy – Dim gwybodaeth. 

Cynllun Hydro Afon Conwy – Deallwyd fod y Parc yn dal i drafod y mater.   

Cynllun Trydan Dŵr Ty Isaf – Dim gwybodaeth  

http://www.traffic-wales.com/Trunkroadsafetyreview.aspx?lang=cy-GB


Apêl Tŷ Nain – Gwybodaeth gan y Parc fod Apêl wedi’i derbyn, yr Aelodau lleol yn unfrydol o 

blaid y cais gwreiddiol gan gytuno y buasai’r datblygiad yn ddatblygiad da i’r pentref. Clerc i 

anfon y sylwadau cadarnhaol ymlaen. Nodwyd diddordeb gan M.Skerrett a Liz Roberts.   

 

Defibrilator. Cytunodd M.Skerrett i osod yr ail defibrilator ar y safle gytunwyd, hefyd cytunodd i 

gais gan C.Brewer i osod arwydd priodol ar y defibrilator ger Siop y Llan.  

 

Mân Swyddi cynnal a chadw. Dim rhagor o sylwadau am hyn. Cadarnhaodd Liz Roberts fod Bob 

Borzelo am dalu am gafnau blodau i’w gosod ger arwyddion Dolwyddelan, bydd aelodau 

Dolwyddelan yn ei Blodau yn trefnu i blannu’r blodau a’u cynnal.  

 

Y Feddygfa/Ysbyty Coffa Ffestiniog. Mae M.Chapman yn parhau i fynychu cyfarfodydd 

Pwyllgor Amddiffyn yr Ysbyty. Roedd yr aelodau’n poeni am ddyfodol adeilad y Feddygfa rhag 

iddo gael ei ddifrodi, Clerc i anfon at Fwrdd BC a Chanolfan Iechyd Blaenau Ffestiniog am 

adroddiad.  

 

Bocs BT ger Capel Bethel. Liz Roberts wedi trafod hyn gydag Alwen Williams, petae hi wedi 

bod yn ei swydd ar y pryd buasai wedi gwneud popeth i sicrhau na fuasai wedi cael ei osod yn ei 

safle presennol. Clerc i anfon at A.Williams i holi am fath o orchudd i’w guddio.    

 

Ailgylchu Mwy. Roedd Liz Roberts yn poeni y bydd y biniau yn nhir Yr Orsaf yn cael eu symud 

oddi yno er fod defnydd mawr arnynt. Mae hi wedi holi am ystadegau sy’n dangos y defnydd.  

 

Parc Cenedlaethol. Cadarnhaodd M.Skerrett fod y cyfarfod ym Mhlas y Brenin, Tachwedd 16eg 

wedi bod yn fuddiol iawn, Clerc i holi am gofnodion y cyfarfod. 

 

Rhifau Cysylltu. Cytunodd yr Aelodau oedd yn bresennol i’r Clerc anfon eu manylion cyswllt at 

Heddlu Gogledd Cymru mewn ymateb i’w cais amdanynt.  

 

Torri Coed Safle Drosgol. Deallwyd gan T.W.Jones fod y loriau yn parhau i deithio drwy’r ardal 

yn gynnar yn y bore ac ar amser pan fo’r plant yn mynd a dod o’r ysgol, Clerc i anfon eto at 

P.Lloyd i gwyno. Atebiad gan E.Williams o’r Cyngor Sir yn cadarnhau fod y cais am arwydd 

‘dim parcio dros dro’ yng ngwaelod Pentre Bont wedi ei anfon at yr Adran Draffig am ymateb. 

Clerc i holi eto am gael atgyweirio’r drych ar ben Pont yr Afon. 

 

Halen Graeanu. Cadarnhaodd Liz Roberts fod hyn wedi codi mewn cyfarfod Fforwm Cynghorau 

Tref a Chymuned, bellach bydd yn cael ei drafod gyda’r holl Gynghorwyr Sir hefyd gan fod 

pryder am yr effeithiau o leihau ar y graeanu. Fe wnaiff Liz geisio rhagor o wybodaeth. Clerc i 

anfon i ofyn fydd y biniau halen yn y pentref yn cael eu llenwi fel bo angen.  

 

Biliau. Gofalwr £220 torri a chlirio coed wedi syrthio ar feddau yn y fynwent; Y Ganolfan £20; 

Cyflog a chostau Clerc 3 mis £212.06; J.Taylor £80 Coeden Dolig. Derbyniwyd £400 o daliadau 

mynwent – bedd ar gyfer Mrs Florence Roberts £150, bedd ar gyfer Mrs Ann Lloyd £150, claddu 

llwch Mrs Myfanwy Price £50 a rhodd gan Mr Ieuan Price £50. Biliau i’w talu cynnig Liz 

Roberts, cefnogi T.W.Jones. 

 

Rali Geir Cambrian. Derbyniwyd gwybodaeth am y Rali i’w chynnal Chwefror 13. 

 

Llongyfarch. Cyfeiriwyd at y ffaith fod Mrs Georgina Jones, Bron Feinw wedi derbyn y Fedal 

BEM yn Anrhydeddau’r Flwyddyn Newydd, C.Brewer i drefnu i’w llongyfarch drwy anfon 

blodau ati ar ran y Cyngor. 



 

Ffedereiddio Ysgolion. Derbyniwyd gwybodaeth am y bwriad i Ffedereiddio Ysgolion Capel 

Garmon, Betws y Coed a Dolwyddelan. Trafodwyd hyn yn fanwl gyda sawl barn yn cael ei 

fynegi e.e. hyn yn sicrhau dyfodol yr ysgol leol? – bod yn rhan o gylch mwy yn fanteisiol i’r 

plant – cyfle i weithio gyda’u gilydd. Cynigodd M.Skerrett gyda J.Houston yn cefnogi, a phawb o 

blaid, i anfon at Gorff Llywodraethol Ysgol Dolwyddelan i nodi fod Aelodau’r Cyngor Cymuned 

lleol o blaid y bwriad. Nodwyd diddordeb gan T.W.Jones. Clerc i wneud y sylw efallai fod 22 o 

aelodau ar y Corff Llywodraethol newydd yn ormod?, hefyd tybed oes modd newid enw’r Corff 

newydd?  

 

Llifogydd. Trafodwyd y llifogydd diweddar yn fanwl, rhoes Liz Roberts, Connie Brewer a’r 

Clerc adroddiad am y sefyllfaoedd roeddent wedi bod yn rhan ohonynt ar y diwrnod. Problem 

fawr yr ardal yw’r tabl dŵr nid yn gymaint llif yr afon yn llifo. Roedd Cyngor Conwy wedi 

ymateb yn gyflym gyda bagiau tywod, cytunodd M.Skerrett holi am gost ‘instant sand bags’, 

buasai angen lle diogel i’w cadw, Liz Roberts i holi Cyngor Conwy am hyn. Cafwyd manylion 

am bwmp dŵr addas ond mae’n debyg mae’r broblem gyda’r math yma o bwmp yw ei fod ond yn 

effeithiol pan mae safle eisoes wedi llifo. Liz Roberts wedi cysylltu â Chyngor Conwy i gael 

archwiliad manwl o’r draeni hyd Ffordd Gefn ac Allt Gweithdy.  

Mae pryder am sefyllfa’r llifogydd ger y fynedfa i Eglwys Sant Gwyddelan hefyd ac mae Ian 

Chapman yn gweithio gyda Swyddogion yr Eglwys i geisio creu cynllun i ddatrys y broblem. 

 

Ymweliad Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd 

Croesawyd Arfon Hughes a Dylan Owen gan y Cadeirydd ac eglurodd Arfon yr hyn roeddent yn 

ei wneud mewn perthynas ag anghenion tai mewn ardaloedd gwledig. Roeddent yn ymwybodol 

fod arolwg wedi’i gynnal yn yr ardal sawl blwyddyn yn ôl a bod 4 Tŷ Fforddiadwy wedi cael ei 

hadeiladu yma yn dilyn hynny. Roedd Liz Roberts wedi cael sgwrs ag ef yn egluro ei bod yn 

bosibl fod rhagor o dir adeiladu ar gael yn agos at y tai ond nid oedd gwybodaeth gyfredol ar gael 

am yr angen am dai yn lleol. Cadarnhaodd Arfon ei fod wedi ymchwilio i’r sefyllfa a darganfod 

fod 9 ar restr aros y Ward gyfan sy’n cynnwys Dolwyddelan, Capel Curig a Betws y Coed. Bydd 

yn cynnal cyfarfodydd yn y 3 ardal. Y drefn arferol ganddo yw dosbarthu llythyr a holiadur ac 

yna dadansoddi’r atebion. Yna bydd yn cyfarfod eto gyda’r Cynghorau. Cytunodd yr aelodau 

lleol y buasent yn hoffi cynnal arolwg yn Nolwyddelan yn unig os am symud ymlaen. Roedd 

Arfon wedi cael golwg ar y safle perthnasol ar gyfer adeiladu, gwnaeth y sylw ei bod debygol y 

gallai fod yn safle sy’n gallu bod yn wlyb ar adegau? Gofynnodd os oedd safleoedd eraill addas 

yn yr ardal, yr aelodau i feddwl am safleoedd eraill posibl erbyn y cyfarfod nesaf a gofyn i Arfon 

anfon copi o’r holiadur at y Clerc. Diolchwyd i’r ddau gan y Cadeirydd.     

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Mawrth 3ydd 2016 am 7pm. 

 


