
Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Ionawr 8fed 2015 am 6:30 o’r gloch 

 

Presennol: E.R.Noble, Liz Roberts, Teleri W Jones, M.Skerrett, C.Roberts, C.Brewer, 

M.Chapman, J.Houston. 

Ymddiheuriad: Tecwyn Jones. 

Gweddi. Arweiniwyd mewn Gweddi gan y Cadeirydd, ac yna dymunodd Flwyddyn Newydd Dda 

i bawb gan mai hwn oedd y cyfarfod cyntaf yn 2015. 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 6.11.2014, cynnig L.Roberts, cefnogi M.Chapman.  

 

Yr Heddlu. Derbyniwyd neges e.bost oddiwrth P.Gales yn cadarnhau y bydd yn dal i ymweld â’r 

ardal am gyfnod o leiaf gan fod newidiadau wedi cymryd lle gyda’r Heddweision llawn amser. 

Cadarnhaodd ei fod wedi cysylltu â Iolo Tegid i fynegi ei bryder ynglŷn â’r groesffordd i Roman 

Bridge. Roedd wedi treulio amser yn y pentref yn ddiweddar ac wedi cael sgwrs â M.Skerrett.   

 

Yr A470. Y Clerc wedi methu’n lân a chael I.Tegid i ddod i gyfarfod ag ef yn y pentref i drafod 

sawl mater sy’n poeni’r Cyngor yn cynnwys y coed oedd yn dal yr hen arwyddion wrth ddod i 

fewn i’r pentref, maent yn edrych yn flêr. Cytunwyd y dylai roi un cynnig arall iddo ac os na 

wnaiff ymateb y tro hwn yna dylid cysylltu â Janet Finch-Saunders AC i ofyn am ei chymorth hi.     

 

Cyngor Sir. Dim i’w adrodd, mae rhai o’r coed ar hyd Ffordd Gefn mewn cyflwr peryglus,  mae 

Elwyn Williams o’r Cyngor Sir yn gwybod am hyn ond cytunodd y Clerc i anfon ato i’w atgoffa.  

 

Yr Orsaf. Darllenodd y Clerc erthygl ddiweddar o’r Daily Post yn cadarnhau fod y Gweinidog 

Trafnidiaeth E.Hart AC, wedi cytuno i ariannu arwyddion 20mya ger 8 ysgol yng Nghanolbarth a 

Dwyrain Cymru. Rhan gyntaf ei chynllun fydd hyn gyda’r ail ran yn cynnwys 51 o ysgolion yn 

digwydd dros 2 flynedd. Clerc i anfon at Cyngor Conwy i ofyn am eu sylwadau ar hyn 

 

Menter Siabod. Gwybodaeth gan M.Skerrett fod cyfarfod i’w gynnal o fewn yr wythnos.  

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cadarnhaodd Liz Roberts fod cyfarfod wedi’i drefnu ar gyfer yr wythnos 

nesaf, mae pobl y pentref yn holi beth sy’n digwydd gyda’r cynllun, hyderir y bydd hi’n bosibl 

cael cyllid o Ewrop ar gyfer y cynllun.  

 

Llwybrau. Clerc wedi ymateb i gais gan C.Turner ynglŷn â lleoliad llwybyr cul ond nid oes 

gwaith wedi’i gwblhau yno hyd yma.  

  

Y Fynwent. Swydd y Gofalwr yn fater ar wahan ar agenda’r cyfarfod heno.  

 

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

 

Hanes yr Ardal. Y Clerc wedi cael trafodaeth fuddiol iawn gyda Ll.Griffin sy’n adnabod yr ardal  

ac yn barod i gynorthwyo gyda’r gwaith. Bydd angen trafod y bwriad yn fanwl nawr gyda’r rhai 

sydd wedi cael eu henwi fel rhai fuasai’n gallu cynnig llawer o hanes yr ardal ar gyfer y prosiect.  

 

Cŵn yn baeddu. Mae’n amlwg fod Cyngor Conwy yn delio o ddifrif â’r mater hwn a derbyniwyd 

copi o’r datganiad manwl roeddent wedi’i gyhoeddi am hyn yn y Wasg. Clerc i anfon eto at  

L.Martin i ofyn am adroddiad pellach ganddi ynglŷn â’r sefyllfa yn yr ardal.     

 

Arolwg Terfynau Cyflymder. Roedd y Clerc wedi anfon at Aled Roberts AC i gadarnhau nad 

oedd y Cyngor lleol am weld unrhyw newid i’r terfyn cyflymder o 30mya drwy’r pentref ac yn 

mynegi pryder fod gor-yrru drwy’r pentref. Cafwyd atebiad ganddo yn cadarnhau y bydd y 



Gweindog Trafnidiaeth yn ystyried yr ymatebion i’r arolwg ac y gwnaiff ef gysylltu â’r Cyngor 

eto wedi iddo dderbyn y manylion perthnasol.  

 

Coeden Nadolig. Cytunwyd fod y goeden yn edrych yn dda iawn a diolchwyd i’r Cadeirydd a 

William, Ken, Neil ac Alwyn am eu cymorth parod.  

 

Biliau. Trafodwyd a chytunwyd i dalu’r biliau gyflwynwyd, cynnig M.Chapman, cefnogi 

C.Roberts. Dylid ystyried cael gwasanaeth skip yn y pentref eto yn y Gwanwyn. 

 

Cynlluniau. 

Tanaeldroch – Dim gwybodaeth.  

Codi’r Cymal 106 ar 2 dŷ Rathbone Terrace – Dim gwybodaeth am yr Apêl.    

Tyn Coed – Dim gwybodaeth 

 

Caeau ‘Canmlwyddiant’. Clerc wedi cysylltu â Phennaeth yr Ysgol i ofyn os oedd ganddi 

wrthwynebiad i’r cae chwarae gael ei gynnwys fel cae i’w warchod i gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf 

ond heb gael ymateb hyd yma.  

 

Swydd Gofalwr. Cafwyd trafodaeth fanwl a thrylwyr cyn cytuno yn unfrydol y dylai’r Clerc 

hysbysebu swyddi y Fynwent a thir y Gofgolofn ar wahan ond cadarnhau y gall ymgeisydd geisio 

am y ddwy swydd os dymunent. Nodwyd diddordeb gan C.Roberts. 

Mân Swyddi cynnal a chadw. Trafodwyd hefyd awgrym gan T.W.Jones ynglŷn â chael person i 

wneud gwaith amrywiol yn y pentref – gofalu am iard yr Orsaf a’r byrddau picnic - ond nid ardal 

y platfform, y tybiau blodau yn y pentref a ger y pafiliwn a’r rhai sydd i’w gosod hyd yr A470. 

Clerc i lunio hysbyseb ar gyfer hyn fel swydd newydd. 

 

Archeb 2015/16. Rhoes y Clerc adroddiad manwl ynglŷn â’r sefyllfa ariannol oedd yn ffafriol 

iawn. Cytunwyd yn unfrydol ar gynnig Liz Robets gyda M.Skerrett yn cefnogi y dylid gofyn am 

Archeb o £6000 eto ar gyfer y flwyddyn newydd. Gofynwyd i’r Clerc adael y cyfarfod er mwyn 

i’r Aelodau gael trafod ei gyflog. Cytunwyd y ia n unfrydol i godi’r cyflog i £800 y flwyddyn. 

Derbyniodd y Clerc y newyddion yn ddiolchgar gan nodi nad oedd yn gwneud y gwaith am yr 

arian ond oherwydd ei deyrngarwch i’r ardal. 

 

Y Pafiliwn. Cadarnhaodd M.Skerrett fod llawer yn mynd ymlaen ar hyn o bryd, newidiadau yn yr 

Ystafell TchG a bydd Michelle yn gadael yn eithaf buan. Beth am i’r Cyngor drefnu cyd-gyfarfod 

o fudiadau’r pentref? Roedd T.W.Jones o’r farn y dylai Menter Siabod gael trefn mewnol cyn 

ystyried hyn. Cytunwyd i adael pethau ar hyn o bryd. Nodwyd diddordeb gan Liz Roberts.  

 

Y Feddygfa/Ysbyty Coffa Ffestiniog. Gan nodi diddordeb, gadawodd Liz Roberts y cyfarfod ac 

ni chymerodd ran yn y trafodaethau. Y Clerc wedi gohebu’n gyson gyda Chyngor Conwy ynglŷn 

â threfnu Cyfarfod Arbennig a Pôl Cymunedol. Cytunwyd i gynnal Cyfarfod Arbennig yn y 

Ganolfan nos Lun Ionawr 19eg a chytunwyd ar y cynnig canlynol i’w roi gerbron ar gynnig 

M.Chapman gyda C.Brewer yn cefnogi a phawb o blaid, “A ddylai gwlâu ar gyfer cleifion, 

gwasanaeth pelydr-x ac uned mân anafiadau fod yn rhan o unrhyw gynlluniau ar gyfer Ysbyty 
Coffa Ffestiniog?”. Bydd angen i 36 o etholwyr fod yn bresennol i’w wneud yn gyfarfod dilys. 

Fe wnaiff y Clerc drefnu posteri a ffleiars. Ni chafwyd rhagor o wybodaeth am y sefyllfa gyda’r 

Feddygfa leol. 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Mawrth 5 2015 am 7pm 

 

 


