
Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Mai 26 2016 am 7:00 o’r gloch 

 

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

Jones, C.Roberts, J.Houston. 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 3.3.2016, cynnig L.Roberts, cefnogi M.Skerrett.  

 

Yr Heddlu. Trafodwyd y daflen ‘Community Speed Watch’, dywedodd C.Roberts y gallai 

cymryd rhan yn y cynllun olygu trafferthion a pherygl i’r defnyddwyr, dywedodd M.Skerrett fod 

ardal Pentrefoelas wedi treialu’r drefn ond mai rhoi’r gorau iddi oedd eu hanes. A fuasai’n syniad 

rhoi’r daflen ar Fwrdd y Cyngor yn y Carnifal i weld beth fuasai’r ymateb? Cadarnhaodd y Clerc 

fod y cerbyd ‘Cymerwch Ofal’(Go Safe) wedi bod yn yr ardal yn ddiweddar a’r PCSO P.Gales 

wedi ymweld i hyfforddi gyda’r ‘gwn cyflymder’. Damwain arall ger Pont Bertheos.   

 

Yr A470. Atebiad gan I.Tegid yn awgrymu y dylid cysylltu â’r Gweinidog Trafnidiaeth newydd 

K.Skates i geisio ymateb (Cyngor Capel Curig mewn cysylltiad ag ef hefyd). Neges gan Dylan 

Owen ar ran M.Owen o Gyngor Conwy ynglŷn â’r golau stryd llachar ger 14 Castle Terrace ac 

ymweliad â’r ardal, Clerc wedi cysylltu ag ef i geisio trefnu dyddiad. Tecwyn Jones yn poeni eto 

am y sefyllfa gyda ceir yn parcio’n beryglus ger Granllyn, Clerc i gysylltu â Iolo Tegid.  

 

Cyngor Sir. Clerc i atgoffa B.Shiland o Gyngor Conwy am y cynllun cynnal a chadw ar gyfer 

2016/17 i sicrhau cael sylw i’r problemau gyda Pont yr Afon a’r waliau gerllaw y bont. Sylw gan 

M.Skerrett fod rhan o’r wal ger Pont Plas wedi syrthio a’i bod yn beryglus, Clerc i anfon at  

Adran ERF Conwy 

 

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

 

Yr Orsaf. Dim i’w adrodd am gael arwyddion 20mya ger Ysgol Dolwyddelan. Y teimlad oedd ei 

bod yn amheus a ellid gwneud defnydd o’r tir ger yr Orsaf. Liz Roberts yn hyderus y bydd y 

biniau ail gylchu yn aros yn Iard yr Orsaf. Clerc i gysylltu â Mel Lawton olynydd Larry Davies.   

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cytunwyd fod y Cyfarfod Cyhoeddus wedi bod yn llwyddiannus ac er fod 

oddeutu 50 yno roedd M.Skerrett braidd yn siomedig na fuasai rhagor wedi dod. Y teimlad oedd 

y buasai’n ddefnyddiol i’r Cyngor Cymuned gyfarfod gyda’r swyddogion cyn y cyfarfod 

cyhoeddus nesaf, Liz Roberts i ofalu am hyn. Dywedodd E.R.Noble ei bod yn bwysig fod y 

pwyntiau godwyd ar y noson yn cael sylw ac atebiad gan S.Teale. Cytunodd M.Skerrett ei bod yn 

bwysig fod y gymuned gyfan yn cael gwybodaeth am y prosiect, cadarnhaodd Liz Roberts ei bod 

yn fwriad gan S.Teale i drefnu cylchlythyr rheolaidd i wneud hyn. Hyderir y bydd Bwrdd 

Gwybodaeth ynglŷn â’r cynllun yn y Carnifal.       

 

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

 

Hanes yr Ardal. Roedd Llinos Griffin wedi cysylltu â Mrs Georgina Jones ond roedd ganddi hi 

sawl ymweliad pwysig ar y gweill ond yn barod i’w chyfweld wedi hynny. Llinos wedi trefnu i 

gyfweld Mrs Catherine Thomas a Beryl yn nechrau Mehefin ac yna cysylltu â’r Cyngor Cymuned 

i roi adroddiad.     

 

Mân Swyddi cynnal a chadw. Mae Paul a Shaun, Jane, a Peter a David Wright, Prince Llywelyn  

am gynnal a chadw’r cafnau blodau mae Bob Borzelo wedi talu amdanynt ger arwyddion 

Dolwyddelan – K.Jones Cyngor Conwy wedi trefnu i symud yr hen waith coed gerllaw iddynt. 

Helen Hardy, Gwesty Castell Elen yn mynd i dalu am y blodau ar gyfer y cafnau blodau hyd yr 



A470 yn y pentref, y gwair ynddynt wedi cael ei docio a bydd E.Roberts yn plannu blodau 

ynddynt yn fuan. 

Y Feddygfa/Ysbyty Coffa Ffestiniog. Clerc wedi cyfarfod â Dr T.Parry, dau o’r meddygon sy’n 

dal y lês ar yr adeilad, d’oes dim cynlluniau ar ei gyfer ar hyn o bryd. Awgrymodd Liz Roberts y 

dylid cysylltu â Gary Doherty i holi am ‘Community Asset Transfer’.  

 

Bocs BT ger Capel Bethel. Rhoes y Clerc adroddiad am y wybodaeth roedd wedi’i ddarganfod 

am gostau gorchudd ar gyfer y bocs. Ystyriwyd fod y gôst yn uchel.  

 

Ailgylchu Mwy. Ardal Dolwyddelan yn uchel yn nhabl ailgylchu Cyngor Conwy, Clerc i anfon y 

manylion at sylw’r Aelodau. Cadarnhaodd Liz Roberts bydd Cyngor Conwy yn treialu gwagio 

biniau bob 4 wythnos mewn rhai ardaloedd ac yn symud i drefn o gasglu bob 3 wythnos o 

ddechrau mis Gorffennaf. Hyn ar gyfer y biniau duon yn unig, bydd yr ailgylchu a biniau bwyd 

yn parhau i gael eu casglu yn wythnosol. Adroddiad yn y Daily Post ar Fai 12 yn rhoi manylion 

am hyn. Bydd Adran Amgylchedd Cyngor Conwy yn trefnu Diwrnod Amgylchedd yn y pentref 

ar Fehefin 23, byddant yn dosbarthu taflenni a ffleiars o amgylch yr ardal i gadarnhau hyn.     

 

Torri Coed Safle Drosgol. Roedd P.Lloyd wedi anfon neges at Mrs Nia Jones-Artell ac i’r Cyngor 

yn egluro’r sefyllfa, roedd yn holi os oedd modd cwtogi’r oriau teithio i’r goedwig sef rhwng 

7:30 a 9:30 ar hyn o bryd. Ar ran y cwmni dywedodd fod hyn yn creu peth drafferth iddynt a 

hoffent weithio gyda’r gymuned i geisio cael newid fuasai’n addas ar gyfer pawb. Roedd hefyd 

wedi anfon copi o’r rheolau ar gyfer y gyrrwyr. Tecwyn Jones wedi cael ar ddeall fod y cwmni yn 

awyddus i weld pob lori yn cyrraedd y felin gyda 2 lwyth y dydd. Rhaid canmol trigolion Tai 

Glan Gors am dderbyn y sefyllfa er fod un digwyddiad wedi cymryd lle. Mrs Jones-Artell wedi 

cadarnhau y buasai hi yn barod i dderbyn cwtogi’r oriau i rhwng 08:00 i 09:15, roedd yr aelodau 

hefyd yn hapus â hyn, Clerc i gadarnhau hyn gyda P.Lloyd. Cytunwyd fod cau’r giat i’r goedwig 

a glynu at y cyflymder 15mya yn bwysig.  Clerc i holi Adran ERF Conwy ac E.Stevens eto am 

arwydd ‘dim parcio dros dro’ yng ngwaelod Pentre Bont. 

 

Halen Graeanu. Llythyr gan Lisa Madden o Gyngor Conwy yn egluro eu bod yn awyddus i 

weithredu cynllun Partneriaeth Bag Halen fuasai’n golygu fod Conwy yn dod a thunnell fetrig o 

halen mewn bagiau i ardal am ddim ac yna y Cyngor lleol fyddai’n trefnu’r cynllun ar gyfer 

defnyddio’r halen. Y Cyngor lleol fuasai’n trefnu safle i storio’r halen ond efallai y gallai Conwy 

ddarparu lle storio? Roedd sawl Aelod yn pryderu am yr un problemau godwyd o’r blaen – pwy 

fuasai’n gwirfoddoli, iechyd a diogelwch, storio addas, trefniadau, ni chafwyd cynnig pendant.  

Clerc i holi beth fuasai’n digwydd pe na bai y Cyngor lleol yn ymuno yn y cynllun.   

 

Ffedereiddio Ysgolion. Deallwyd ei bod yn debygol mai yn yr Hydref y bydd y trefniadau 

newydd yn dod i rym. Nodwyd diddordeb gan Liz Roberts, T.W.Jones ac E.R.Noble. 

 

Y Fynwent.. Clerc wedi derbyn gwybodaeth am fynwentydd yng Nghonwy gan S.Teale. 

 

Ymweliad. Deallwyd y bydd Cara Lynn yn dod i’r Carnifal a’r Diwrnod Hwyl i drafod a chael 

llais y gymuned ar wahanol faterion cymunedol.    

 

Teithiau Cerdded. Clerc wedi anfon at M.Grant ond heb gael atebiad hyd yma. 

 

Rhoddion. Llythyrau diolch gan y 5 Mudiad y cyflwynwyd rhoddion o £100 iddynt.   

 

Ffôs Cae Ty Isaf. Deallwyd fod y gwaith clirio wedi’i gwblhau.  

 



Caeau Canmlwyddiant. Derbyniwyd taflen ffeithiol yn egluro’r drefn a chafwyd sawl sylw ond 

dim diddordeb na chynnig pendant i gymryd rhan, bydd y daflen gan y Clerc.  

Ethol Swyddogion 2016/17 

Clerc wedi rhestru’r swyddogion presennol, deallwyd y bydd Etholiad Cyngor ym mis Mai 2017. 

Cynigodd E.R.Noble gyda Liz Roberts yn cefnogi y dylai’r swyddogion a’r is bwyllgorau aros fel 

ag y maent, cytunwyd yn unfrydol. Cynigodd J.Houston gyda M.Skerrett yn cefnogi y dylid 

enwebu Teleri W Jones ar gyfer Llywodraethwyr yr Ysgol, cytunwyd yn unfrydol. 

Costau’r Fynwent 

Clerc wedi cael manylion costau 3 Cyngor arall, wedi paratoi tabl i ennyn trafodaeth. Cafwyd 

trafodaeth fanwl cyn i M.Chapman awgrymu y dylid edrych ar gostau claddu llwch, cynigodd 

T.W.Jones gyda M.Chapman yn cefnogi dylid codi costau claddu llwch i £120 a chyflwyno taliad 

newydd ar gyfer claddu llwch i rai o’r tu allan £300, cytunwyd ar hyn. Ar gynnig E.R.Noble a 

C.Roberts yn cefnogi cytunwyd cadw’r costau eraill fel ag y maent, cytunwyd ar hyn. 

 

Taith Gerdded Sefydliad Aren Cymru. Diolchwyd i M.Chapman am drefnu taith ar gyfer Mai 29. 

 

Torri Coed. Nodwyd gwybodaeth gan swyddog ar ran Redrock Forestry eu bod yn bwriadu dod i 

Goedwig Garnedd i dorri coed. 

 

Parcio Anystyriol. Gwybodaeth gan Cyng D.Cowans o Gyngor Conwy yn cadrnhau y byddant yn 

cymryd camau i gosbi gyrwyr sy’n parcio’n anystyriol, croesawyd hyn.  

 

Cyfarfodydd Parc. Dosbarthwyd gwybodaeth am Gyfarfodydd Pwyllgorau Cynllunio’r Parc. 

 

Archwiliad. Derbyniwyd gwybodaeth ar gyfer yr Archwiliad Flynyddol. 

 

Cynlluniau. 

Gosod paneli solar Gwyndy – Dim gwybodaeth. 

Cynllun Trydan Dŵr Ty Isaf – Dim gwybodaeth  

Apêl Tŷ Nain – Wedi ei ganiatau, cafwyd llythyr yn diolch am gefnogaeth y Cyngor gan y 

perchnogion  

Ysgol Dolwyddelan – Wedi ei ganiatau 

Tanyfron – Wedi ei wrthod 

Mur Coch – Wedi ei ganiatau 

Ceisiadau newydd: 

14 Castle Terrace – Dim gwrthwynebiad na sylwadau 

Nant yr Haf Roman Bridge – Fel o’r blaen dim gwrthwynebiad na sylwadau 

 

Biliau. Y Ganolfan £30; Conwy Sgip £222; Yswiriant Zurich £251.85; Trosglwyddiad Fynwent 

£500; Gofalwr Ebrill £341.66. Ar gynnig M.Skerrett gydag E.R.Noble yn cefnogi cytunwyd i 

dalu’r biliau. Clerc i drafod taliad cyfieithu y Cyfarfod Agored Hydro gyda’r cwmni.  

 

Llifogydd. Dywedodd y Clerc ei fod wedi cyfarfod H.Keeble, oedd yn y pentref ar ran Cyngor 

Conwy i geisio cael gwybodaeth am y llifogydd fu yn yr ardal. Roedd wedi mynd ag ef i rai 

mannau ple bu llifogydd ac wedi anfon copi o sylwadau J.Houston ato.  

 

Ymweliad Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd. Cyfarfod wedi’i drefnu gydag A. Hughes, V.Kelly 

a R.Thomas o’r Parc ar gyfer Mehefin 9fed am 1:30pm, bydd y Clerc a’r Cadeirydd yno hefyd.  

 

Roman Bridge. E.R.Noble yn nodi fod cyflwr wal Pont Sarn Ddu yn beryglus a thyllau drwg yng 

ngwyneb y ffordd ger Ty Capel Dinas, Clerc i anfon i gwyno at yr Adran ERF  



 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Gorffennaf 7 2016 am 7pm.  
 


