
Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Mawrth 3 2016 am 7:00 o’r gloch 

 

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

Jones, A.Fawcett. 

Ymddiheuriad: C.Roberts, J.Houston. 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 14.1.2016, cynnig L.Roberts, cefnogi T.W.Jones.  

 

Yr Heddlu. Dau atebiad gan Dean Cavey, un yn cadarnhau y gwnaiff drefnu i’r tîm ‘gwn 

cyflymder’ alw yn yr ardal ac yn cyfeirio at daflen ‘Community Speed Watch’ ond heb atodi copi 

-  Clerc i ofyn am gopi. Bydd hefyd yn holi os yw’r pentref yn parhau ar restr y fan ‘Cymerwch 

Ofal’(Go Safe). Ei ail atebiad yn cadarnhau na ellir trefnu i’r fan alw ar gefnffyrdd ac yn gofyn 

am ymweliad gan y criw ‘gwn cyflymder’ cyn i’r fan alw mewn ardal, roedd am drefnu hynny.    

 

Yr A470. Dim ymateb gan M.Owen o Gyngor Conwy ynglŷn â’r golau stryd llachar ger 14 Castle 

Terrace, awgrymwyd dylid ymwel yn yr hwyr i werthfawrogi’r broblem. Clerc yn cael 

trafferthion cael ymateb pan fo angen trwsio golau stryd, Liz Roberts i holi am hyn. Cysylltu eto 

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

 

Cyngor Sir. Atebiad gan B.Shiland o Gyngor Conwy yn cadarnhau ei fod yn meddwl fod 

swyddog arall wedi ateb! Bydd cynllun cynnal a chadw ar gyfer 2016/17 yn cael ei baratoi i 

nodi’r problemau gyda Pont yr Afon a’r waliau gerllaw y bont.  

 

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. Angen trafodaeth 

fanwl ar lythyr Ian Messner o Network Rail ynglŷn â’r darn tir ger yr Orsaf – a oes modd symud 

y biniau ailgylchu a’u rhoi ar sylfaen concrit, bydd rhaid i Network Rail gael mynediad i’r trac, 

allai’r Cyngor Cymuned gymryd lês/trwydded ar y tir?, a fuasai digon o wirfoddolwyr i gynnal y 

tir?, beth i’w wneud ar y tir?  Mel Lawton yw olynydd Larry Davies.   

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cadarnhaodd Liz Roberts fod trafodaethau manwl a sensitif yn cymryd lle, 

sawl Corff gwahanol yn trafod.      

 

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

taliad olaf Archeb 2015/16 wedi’i derbyn.   

  

Hanes yr Ardal. Roedd Llinos Griffin wedi ymweld â Dafydd Williams yn Llanrwst, ceisio trefnu 

i gyfweld Mrs Georgina Jones yn ystod mis Mawrth. M.Skerrett wedi archebu’r ‘hard drive’ 

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

 

Defibrilator. M.Skerrett wedi gosod yr ail defibrilator ar y safle gytunwyd ac wedi newid yr 

arwydd gwybodaeth ar y defibrilator ger Siop y Llan, diolchwyd iddo am ei waith.  

 

Mân Swyddi cynnal a chadw. Mae Paul a Shaun, Prince Llywelyn a Jane Oakley am gynnal a 

chadw’r cafnau blodau mae Bob Borzelo yn talu amdanynt ger arwyddion Dolwyddelan – angen 

symud yr hen waith coed gerllaw iddynt. Angen rhoi sylw i’r cafnau blodau hyd yr A470 yn y 

pentref, y gwair yn edrych yn dda ond angen tocio peth arno a phlannu blodau newydd.  

 

Y Feddygfa/Ysbyty Coffa Ffestiniog. Dim atebiad, Clerc i gysylltu eto, awgrymodd Liz Roberts y 

gallai adeilad y Feddygfa fod o fudd i’r Pentref?  

 



Bocs BT ger Capel Bethel. Atebiad gan Alwen Williams yn cadarnhau nad yw gosod math o ‘cab 

wrap’ yn rhan o wasanaeth BT ond fe wnaiff ymholiadau os oes enghreifftiau i’w cael yng 

Nghymru, rhoes safle gwefan un cwmni. Dywedodd T.W.Jones ei bod wedi cael sylw gan berson 

yn y pentref oedd a phroblem gyda’i gysylltiad band llydan, Clerc i anfon y gŵyn at A.Williams   

 

Ailgylchu Mwy. Mae Liz Roberts yn parhau i aros am ystadegau am y defnydd o’r biniau ail 

gylchu yn yr Orsaf. Trafodwyd yr awgrym gan Gyngor Conwy i symud i gasglu sbwriel bob 3 

wythnos, dywedodd Liz Roberts fod hyn yn cael ei drafod ac o bosibl y bydd yn cael ei dreialu 

mewn ardaloedd i edrych ar yr effeithiau posibl. Mae hi’n awyddus i faterion fel y rhain gael eu 

trafod yn Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned a’i bwriad yw cynnig fod y Fforwm yn cyfarfod 

yng Nglasdir, Llanrwst ar gyfer Cynghorau Pen Ucha’r Dyffryn ac i gynnwys yr Adran ‘ERF’, y 

Parc, Heddlu a Chynghorwyr Cymuned yn y cyfarfodydd.  

 

Torri Coed Safle Drosgol. Atebiad gan P.Lloyd yn diolch am sylwadau’r Cyngor oedd yn cwyno 

fod loriau yn parhau i deithio drwy’r pentref rhwng 7:30 a 9:30 er fod y cwmni wedi dweud na 

fuasent yn teithio yn ystod yr amser hyn na rhwng 14:30 a 15:30. Fe wnaiff anfon sylwadau’r 

Cyngor ymlaen i’r person yng ngofal y loriau cario coed. Clerc i anfon eto i ddweud fod y loriau 

yn parhau i yrru i’r safle a 5am – cytunwyd ei bod yn sefyllfa anodd a’i bod yn anodd plesio 

pawb! Clerc i holi eto am arwydd ‘dim parcio dros dro’ yng ngwaelod Pentre Bont. 

 

Halen Graeanu. Atebiad gan E.Williams y bydd y biniau halen yn y pentref yn cael eu cyflenwi 

fo bo’r angen.   

 

Llongyfarch. Derbyniwyd llythyr oddi wrth Mrs Georgina Jones, yn diolch am y blodau.  

 

Ffedereiddio Ysgolion. Deallwyd gan E.R.Noble fod popeth yn symud ymlaen yn rhwydd a bod y 

cyfarfod cyntaf o’r Corff newydd yn cyfarfod o fewn yr wythnos. Nodwyd diddordeb gan Liz 

Roberts, T.W.Jones ac E.R.Noble. 

 

Y Fynwent.. Clerc i geisio rhagor o wybodaeth am fynwentydd yng Nghonwy gan S.Teale. 

 

Ymweliad. Roedd gwraig o’r enw Cara Lynn wedi galw yn y Pafiliwn i drafod Effeithlonrwydd 

Ynni, hyn heb unrhyw gyhoeddusrwydd, dywedodd Liz Roberts fod ymddiheuriad wedi’i 

gyflwyno, CAB oedd wedi trefnu, mae hi’n galw eto Mawrth 9fed.   

 

Teithiau Cerdded. Cais gan M.Grant o’r NRW i ddod i osod arwyddion teithiau yng Nghwm 

Penamnen, Clerc i awgrymu iddi aros hyd nes y bydd y gwaith cario coed wedi dod i ben. 

 

Cynlluniau. 

Gosod paneli solar Gwyndy – Dim gwybodaeth. 

Cynllun Hydro Afon Conwy – Deallwyd fod y cynllun wedi ei wrthod.   

Cynllun Trydan Dŵr Ty Isaf – Dim gwybodaeth  

Apêl Tŷ Nain – Dim gwybodaeth  

Ceisiadau newydd: 

Ysgol Dolwyddelan – Cais i amnewid ffenestri pren am rai alwminiwm, dim gwrthwynebiad, 

diddordeb gan E.R.Noble, T.W.Jones, M.Chapman a Liz Roberts. 

Tanyfron – Adeiladu Tŷ Fforddiadwy 3 llofft ar y tir, sylw – a fydd Cymal 106 arno? - dylai fod 

yn Dŷ Fforddiadwy am byth. 

Mur Coch – Adnewyddu adeilad – sylw - dylai fod yn adeilad amaethyddol, oes trafodaeth wedi 

cymryd lle gyda’r cymdogion, prinder gwybodaeth, awgrymu ymweliad â’r safle. 



Swydd Gofalwr. Un cais dderbyniwyd a hynny am y 2 swydd gan A.Jones, derbyniwyd ei brisiau 

ar gyfer y 2 swydd, cynnig M.Skerrett, cefnogi M.Chapman. 

 

Biliau/Rhoddion. Biliau. Y Ganolfan £10; Cyflog a chostau Clerc 3 mis £217.00; C.Brewer 

blodau G.Jones £23; Aelodaeth Un Llais £81; N.Ferguson £11.98 y wefan; M.Skerrett £85.02 

‘USB Hard Drive’ ac offer gosod defibrilator. Ar gynnig E.R.Noble gyda Liz Roberts yn cefnogi 

cytunwyd i adnewyddu’r gytundeb Cyfieithu Cymunedol am 2016/17, taliad o £593.29, gyda 

cyweiriad yn cael ei wneud ddiwedd y flwyddyn.  

Rhoddion. Cytunwyd i wneud y rhoddion canlynol i fudiadau sy’n cyfarfod yn y Pentref - £100 

yr un i Ysgol Dolwyddelan, Cylch Ti a Fi, Cylch yr Ifanc, Sion a Sian a’r Clwb Ieuenctid.  

Biliau a rhoddion i’w talu cynnig Tecwyn Jones, cefnogi T.W.Jones.  

 

Ffôs Cae Ty Isaf. Holwyd tybed oedd modd cael clirio’r ffôs gan ei bod yn llifo, hefyd mae 

gwastraff ar y caeau ger y gwaith ger Ty Isaf, Clerc i drafod. 

 

Caeau Canmlwyddiant. Cadarnhaodd Liz Roberts fod ymgyrch ar y gweill, fel rhan o gofio 100 

mlynedd ers Brwydr y Somme, i ddiogelu parciau coffa a caeau chwarae er cof am y rhai a 

gollodd eu bywydau. Bydd arwydd neu blac yn cael ei osod i nodi ei statws dynodedig. Bydd 

rhagor o fanylion am hyn yn dilyn yn fuan.   

 

Llifogydd. Cytunwyd y dylai’r Clerc gysylltu â Kevin Jones o’r Adran ERF Conwy yn Llanrwst i 

drafod y cwestiwn o’r bagiau tywod a ble y gellid eu cadw hyd nes y buasai eu hangen. 

Dywedodd Liz Roberts fod cyfarfod i drafod y llifogydd yn cynnwys problemau Dolwyddelan 

yng Nglasdir ar Fawrth 22. Deallwyd fod cyfarfod i gymryd lle ger Eglwys Sant Gwyddelan 

hefyd i drafod y problemau gyda’r llifogydd ger y fynedfa i’r Eglwys a gerllaw’r safle. 

 

Ymweliad Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd. Roedd Arfon Hughes wedi anfon copi o’r holiadur 

tai at y Clerc, cysylltodd y Clerc ag ef i ofyn os oedd pwrpas o gwbl mewn dosbarthu’r holiadur a 

chodi gobeithio pobl os nad oes safle addas yn yr ardal? Beth am i Arfon Hughes drefnu cyfarfod 

rhyngddo ef, aelodau’r Cyngor, swyddogion o’r Parc a Grwp Cynefin i drafod os oes safle addas 

arall ar gael ar wahan i safle Glan Gors?  

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Mai 12fed 2016 am 7pm.  
 


