
Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Mawrth 5ed 2015 am 7:00 o’r gloch 

 

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

Jones, A.Fawcett. 

Ymddiheuriad: Liz Roberts, C.Roberts. 

Gweddi. Arweiniwyd mewn Gweddi gan y Cadeirydd. 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 8.1.2015, cynnig J.Houston, cefnogi T.W.Jones.  

 

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

ardal am gyfnod o leiaf, mae’n debyg y bydd yn derbyn hyfforddiant ar gyfer defnyddio gynnau.   

 

Yr A470. Y Clerc wedi cyfarfod gyda I.Tegid yn y pentref ac wedi teithio hyd yr A470 i’r Crimea 

gydag ef. Trafodwyd sawl mater – cael arwydd ar y Bwlch i rybuddio am groesffordd Ffordd 

Roman, cael arwydd ar Bont Bertheos ac wyneb ‘anti-skid’ ar y tro, cael arwydd ‘pant cudd’ ar y 

ffordd ger Minffordd, cael ‘culhau’r ffordd’ drwy’r pentref a cael ‘arwydd fflachio cyflymder car’ 

yn lle yr un presennol. Cadarnhaodd Iolo fod rhai o’r materion yn cael eu hystyried ar hyn o bryd.  

 

Cyngor Sir. Y gwaith o dorri coed hyd Ffordd Gefn mewn llaw. Deallwyd fod newid yn nhrefn 

Adran ERF Cyngor Conwy ond bydd Elwyn Williams yn parhau yn gyfrifol am yr ardal ac mae 

Liz Roberts wedi gofyn iddo alw i gyfarfod o’r Cyngor yn y dyfodol. Roedd hi hefyd wedi cael 

gwybod ganddo y bydd yn gofyn i I.Tegid symud y ffrâmiau coed ger arwyddion Dolwyddelan.  

 

Llwybrau. Fel rhan o’r newidiadau yn y Cyngor Sir, mae V.Currie bellach yn gweithio yn Adran 

E.Williams yn Llanrwst a cadarnhaodd Liz Roberts ei bod wedi dweud wrtho am faterion fel 

cyflwr llwybyr cul wrtho, hefyd roedd hi wedi gofyn iddo gael golwg ar wal Rosealea.   

 

Yr Orsaf. Clerc wedi derbyn atebiad gan B.Squire o Gyngor Conwy mewn ymateb i’w sylwadau 

ar gael arwyddion 20mya ger ysgolion, nid oedd ganddo unrhyw wybodaeth pellach. Roedd Liz 

Roberts wedi cadarnhau fod cyfarfod ‘Task & Finish’ ar Fawrth 26, gall gael ei drafod yno. 

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cadarnhaodd M.Skerrett fod cais trylwyr am gyllid wedi cael ei gyflwyno, 

mae hwn yn brosiect dyrys ac mae rhai fel D.Watts yn gwneud gwaith arbennig arno.  

 

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 eto gyda Ll.Griffin a chael amcan gyfrif ganddi ar 

gyfer y gwaith. Mae hi’n brofiadol iawn yn y gwaith. Cynigodd M.Skerrett gyda C.Brewer yn 

cefnogi y dylid derbyn ei hamcan gyfrif. Clerc i gysylltu â’r CVSC i holi am grantiau posibl.   

 

Cŵn yn baeddu. Cafwyd atebiad gan L.Martin yn cadarnhau fod ymweliadau cyson yn parhau a 

bod y sefyllfa i weld yn gwella ond buasent yn croesawu gwybodaeth gan y cyhoedd 

(01492575282). Yr Adran ERF sy’n delio â chael rhagor o finiau, mae hi wedi anfon y cais atynt.  

 

Arolwg Terfynau Cyflymder. Roedd y Clerc wedi derbyn atebiad gan Aled Roberts AC yn 

cadarnhau nad oedd y Gweinidog wedi derbyn yr holl ymatebion hyd yma ond bydd hi’n ystyried 

y sefyllfa wedi iddi eu cael. Clerc i anfon eto i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa.  

 

Cynlluniau. 

Tanaeldroch – Dim gwybodaeth.  



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

Tyn Coed – Dim gwybodaeth 

Ty Nain / Charnwood House – Dim gwrthwynebiad i gael defnyddio’r anecs fel llety gwyliau 

hunan gynhaliol. 

 

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.  

 

Archeb 2015/16. Cadarnhaodd y Clerc fod y cais am Archeb o £6000 ar gyfer y flwyddyn 

ariannol newydd wedi ei anfon at Gyngor Conwy. 

 

Swydd Gofalwr. Derbyniwyd cais gan Arfon Jones am swydd Gofalwr y Fynwent a thir y 

Gofgolofn,  ei gais ef oedd yr unig un dderbyniwyd. Trafodwyd ei gais a cynigodd M.Skerrett 

gyda Tecwyn Jones yn cefnogi, a phawb yn cytuno, i dderbyn ei gais.  Cytunwyd hefyd i ofyn 

iddo drin y mwsogl yn nhir y Gofgolofn ar unwaith a gwario hyd at £300 ar y gwaith hwn. 

Mân Swyddi cynnal a chadw. Trafodwyd y swydd eto, deallwyd gan T.W.Jones a M.Chapman 

fod 2 berson lleol yn barod i helpu gyda peth gwaith dyfrio a chynnal a chadw rhai o’r planhigion 

sydd wedi’u lleoli o amgylch y pentref. Deallwyd fod cyfarfod wedi cymryd lle gyda E.Williams 

i drafod ble i osod y tybiau blodau newydd hyd yr A470, gan nad oedd Liz Roberts yn bresennol 

roedd peth ansicrwydd pwy oedd i fod i dalu am y blodau ar gyfer y tybiau newydd. Oherwydd 

hyn 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.  

 

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

C.Brewer. Roedd hyn yn cynnwys rhoddion o £100 yr un i Gylch Ti a Fi, Cylch yr Ifanc, Clwb 

Ieuenctid, Sion a Sian ac Ysgol Dolwyddelan. Hefyd ar gynnig T.W.Jones gyda Tecwyn Jones yn 

cefnogi cytunwyd i dalu am flwyddyn ymlaen llaw ar gyfer y gwaith cyfieithu, bydd y swm yn 

cael ei adolygu ar ddiwedd y flwyddyn gan y Cwmni ac ad-daliad yn cael ei dalu os bydd hyn yn 

berthnasol. Dylid ystyried cael gwasanaeth skip yn y pentref eto yn y Gwanwyn. 

 

Y Feddygfa/Ysbyty Coffa Ffestiniog. Rhoes y Clerc adroddiad am y Cyfarfod Arbennig 

llwyddiannus a drefnwyd a hefyd am y Pôl Cymunedol. Ar y diwrnod pleidleisiodd 122 o blaid y 

cynnig gydag 1 pleidlais yn erbyn. Y Clerc wedi anfon llythyr at y Gweinidog Iechyd i 

gadarnhau’r canlyniad a pwyso arno eto i ail ystyried y sefyllfa ynglŷn ag Ysbyty Coffa 

Ffestiniog.  

Nid yw’r sefyllfa gyda’r Feddygfa leol yn edrych yn addawol iawn, deallir mai anfon ‘Meddyg 

locum’ i’r Feddygfa pan fo un ar gael fydd yn digwydd. Deallwyd fod sawl person o’r pentref 

wedi symud i’r feddygfa ym Metws y Coed, nodwyd diddordeb gan M.Chapman. Mae’r ddau 

Fferyllydd yn y Blaenau yn derbyn presgripsiynau ac yn barod i’w gadael yn Siop y Llan, 

diolchwyd i Mike a Lona Skerrett am gytuno â hyn. 

 

Sefydliad Aren Cymru. Cytunodd M.Chapman i drefnu gweithgaredd codi arian ar Ebrill 26ain. 

 

Band Llydan. M.Skerrett wedi cysylltu â G.Bebb AS ac A.Beynon o BT i gael gwella hyn.  

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Mai 14 2015 am 7pm gan fod yr Etholiad ar Fai 7fed 
 


