
Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Mai 14eg 2015 am 7:00 o’r gloch 

 

Presennol: E.R.Noble, Teleri W Jones, M.Skerrett, C.Brewer, M.Chapman, Tecwyn Jones, 

A.Fawcett. 

Ymddiheuriad: Liz Roberts, C.Roberts, J.Houston. 

Gweddi. Arweiniwyd mewn Gweddi gan y Cadeirydd. 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 5.3.2015, cynnig M.Chapman, cefnogi T.Jones.  

Hyn wedi sylw gan E.R.Noble ei fod yn disgwyl gweld trafod ‘mân swyddi’ a gosod y 

defibrilator yn ei le ar yr Agenda. 

  

Yr Heddlu. Roedd y Clerc wedi derbyn gwybodaeth am ‘rave’ oedd i gymryd lle yn Plas ac wedi 

cysylltu â’r gwahanol awdurdodau a Nick Jones o Gyngor Conwy i ddweud wrthynt am y 

digwyddiad. Deallwyd gall fod problemau eraill yno hefyd a gofynwyd i’r Clerc anfon i ddwyn 

sylw am y rhain.    

 

Yr A470. Atebiad gan I.Tegid yn cadarnhau gan ei fod bellach yn gweithio i Adran Llywodraeth 

Cymru mae’r Gweinidog fuasai’n ymateb i’r Cyngor, Clerc i anfon i gael manylion y Gweinidog 

a gofyn eto am gopi o’r archwiliad i gyflwr y ffordd ar y Bwlch a ger Pont Bertheos.  

 

Cyngor Sir. Sylw gan Liz Roberts ei bod wedi cael ymholiad gan Elwyn Williams ynglŷn â  

symud y ffrâmiau coed ger arwyddion Dolwyddelan, rhai trigolion lleol am eu gweld yn aros, gan 

fod teimladau cymysg gan Aelodau’r Cyngor cytunwyd i adael pethau fel ag y maent.  

 

Llwybrau. Cadarnhad gan Liz Roberts ei bod hi hefyd wedi anfon at V.Currie i ofyn pa bryd oedd 

gwaith i gymryd lle ar llwybyr cul, wal Rosealea wedi cael ei hatgyweirio.   

 

Yr Orsaf. Dim i’w adrodd ond cytunwyd y dylai’r Clerc ddal ati i geisio cael arwyddion 20mya 

ger yr ysgol. Cadarnhaodd Liz Roberts ei bod yn deall fod y Grwp ‘Task & Finish’ wedi anfon at 

holl ysgolion Conwy yn gofyn am eu sylwadau ar ddiogelwch ger ysgolion. Ym mis Medi 2015 y 

bydd y Grwp yn cyfarfod nesaf. 

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cadarnhaodd M.Skerrett fod cyfarfod yr wythnos nesaf.   

 

Y Fynwent. Y Gofalwr wedi cychwyn ar ei waith ac wedi gweithio’n galed yn nhir y Gofgolofn i 

drin y mwsogl, bydd yn cael golwg eto mewn rhyw fis i 6 wythnos i weld beth fydd y canlyniad.   

 

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

 

Hanes yr Ardal. Dim ymateb i gais am grantiau hyd yma. Cyfarfod i’w drefnu i drafod y prosiect.   

 

Cŵn yn baeddu. Yn siomedig, cafwyd atebiad o Gyngor Conwy yn cadarnhau nad oedd eu cyllid 

yn caniatau iddynt osod rhagor o finiau cŵn yn y pentref ond byddant yn cadw’r cais ar ffeil.   

 

Cynlluniau. 

Tanaeldroch – Dim gwybodaeth.  

Codi’r Cymal 106 ar 2 dŷ Rathbone Terrace – Cadarnhad fod yr Apêl wedi’i gwrthod.    

Tyn Coed – Y cais wedi’i ganiatau 

Ty Nain / Charnwood House – Llythyr yn cadarnhau fod y cais wedi’i wrthod. 

Cais newydd 

Gosod paneli solar Gwyndy – dim sylwadau na gwrthwynebiadau. 

 



Diolch. Derbyniwyd llythyrau yn diolch am y rhoddion oddi wrth Cylch yr Ifanc, Cylch Ti a Fi 

a’r Clwb Ieuenectid. 

 

Caeau ‘Canmlwyddiant’. Clerc i gysylltu eto 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.  

 

Sefydliad Aren Cymru. Roedd y Daith Gerdded codi arian ar Ebrill 26 wedi codi £500, cytunwyd 

i dalu’r £20 tuag at y costau, a diolchwyd yn gynnes i M.Chapman am drefnu. 

 

Ethol Swyddogion 2015/16 

Cadeirydd C.Brewer – tymor 2 flynedd – Connie ddim yn siwr os dylai gymryd y swydd gan nad 

oedd hi’n rhugl Gymraeg ond wedi deall fod y ffaith fod cyfieithydd yn y cyfarfodydd a bod yr 

Aelodau’n awyddus iddi dderbyn – cytunodd.     Is Gadeirydd  M.Skerrett 

Llwybrau A.Fawcett M.Chapman E.R.Noble M.Skerrett 

Y Fynwent J.Houston C.Roberts Tecwyn Jones Liz Roberts C.Brewer 

Cynllunio Cadeirydd Is Gadeirydd ac unrhyw aelod arall 

Mandle Terrace Tecwyn Jones E.R.Noble 

Rheolwyr yr Ysgol Teleri W Jones Y Ganolfan M.Chapman 

Clerc/Swyddog Ariannol G.Roberts  

Costau’r Fynwent 

Prynu bedd a gosod carreg fedd lleol – £250  I rai o’r tu allan i’r pentref - £600  

Ail agor bedd lleol - £150 I rai o’r tu allan i’r pentref - £400 Claddu llwch – un tâl - £50 

 

Gefeillio. Llythyr gan Helen Hardy yn codi’r posibilrwydd gefeillio gyda Mobile Alabama 

oherwydd y cysylltiad gyda Madog a aned yn y pentref? Teimlad yr aelodau oedd na ddylid 

symud ymlaen gan fod amheuon mawr ynglŷn â man geni Madog – nid yn Nolwyddelan! 

 

Cynllun Hydro. Neges gan Bledd Lloyd Maes y Braich yn gofyn am gyfarfod yr aelodau i drafod 

cynllun ar Afon Conwy y tu allan i ffiniau’r Cyngor. Clerc wedi cael copi o’r cynlluniau 

ddiwrnod y Cyngor. Aelodau i archwilio’r cynlluniau ac anfon sylwadau i’r Clerc yna gellir 

trefnu cyfarfod. Nodwyd diddordeb gan E.R.Noble.  

 

Biliau. Gofalwr £255 gwaith yn y Gofeb, cyflog mis Ebrill £316.66; Ganolfan £10; M.Skerrett 

offer i’r defibrilator £71.98; M.Chapman £20; cyflog/costau Clerc 3 mis £243.80; CVSC £15; 

trosglwyddiad i gyfrif y Fynwent £650. Eu talu cynnig E.R.Noble, cefnogi Tecwyn Jones. 

 

Mân Swyddi cynnal a chadw. Cafwyd trafodwyd fanwl heb ddod i benderfyniad – eto yn rhannol 

oherwydd diffyg gwybodaeth am y ‘planters’. (Neges gan Liz Roberts y dylent fod yn eu lle yn 

fuan, mae’r Cyngor eisoes wedi cytuno i dalu i E.Roberts i blannu blodau ynddynt). Dywedodd 

T.W.Jones fod awgrym y gallai’r swydd gael ei rhannu rhwng sawl mudiad yn y pentref fuasai â 

gwaith i’w wneud. Y teimlad oedd nad oedd hi’n bosibl hysbysebu’r swydd heb wybod yn union 

beth fydd y sefyllfa gyflawn, penderfynwyd trafod eto yn y cyfarfod nesaf.  

 

Y Feddygfa/Ysbyty Coffa Ffestiniog. Deallwyd fod cau y Feddygfa bellach dan ystyriaeth o 

ddifrif, awgrym gan E.R.Noble, beth am gynnig rhoi toiled yn yr adeilad (roedd Liz Roberts wedi 

awgrymu hyn os buasai’n helpu i gadw’r Feddygfa). Clerc i anfon y cynnig ymlaen. 

 

A470 ger Bertheos. Sbwriel yn cael ei adael ger yr arosfan, Clerc i anfon at y Cyngor Sir i gwyno. 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Gorffennaf 2ail 2015 am 7pm.  
 


