
Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan nos Iau Tachwedd 10 2015 am 7:00 o’r gloch 

 

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

Ymddiheuriad: Liz Roberts, C.Roberts, M.Chapman, A.Fawcett. 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 10.9.2015, cynnig J.Houston, cefnogi T.Jones.  

 

Yr Heddlu. Cadarnhaodd Phil Gales nad oedd dim o ddiddordeb i’w adrodd ond fod digwyddiad 

o yrru car yn ddiofal yn cael sylw. Dywedodd M.Skerrett ei fod wedi gweld y digwyddiad ac 

wedi codi rhif y car, gall y gyrrwr gael ei erlyn dan Adran 59. Gan fod Phil yn symud i ardal arall, 

cadarnhaodd mai Dean Cavey (07789272220) fydd ein cyswllt o hyn allan.   

 

Yr A470. Dim atebiad ar wahan i gerdyn cydnabyddiaeth, Clerc wedi anfon eto.  

 

Cyngor Sir. Dim atebiad ynglŷn â cyflwr gwael y wal o’r Gofgolofn at Bont yr afon a bod coeden 

yn tyfu o’r wal ar gyfer Pendyffryn ac eto am y coed oedd yn tyfu o wal Pont yr Afon – Clerc i 

anfon eto at y  Cyngor Sir. Cadarnhaodd K.Jones fod y gwrych ar gyfer 5 Maes y Braich wedi’i 

dorri a bod llythyr wedi’i anfon at berchennog y gwrych ar gyfer 5 Maes y Braich yn gofyn iddo 

ei dorri.  Cadarnhaodd Liz Roberts fod cyfarfod i gymryd lle ar Dachwedd 30 gyda Cynghorwyr 

Ardaloedd Gwledig a’r Tîm Priffyrdd, mae hi’n hyderus y gall Elwyn a Kevin o’r tîm ddod i 

ymweld â’r Cynghorwyr lleol yn y dyfodol agos. Dywedodd y Clerc fod Kevin Jones wedi 

atgyweirio wyneb y llwybyr ger y bont fechan ar lwybyr y Ddôl. Derbyniwyd rhybudd fod y 

ffordd i’r Gwyndy i gael ei chau tra bod gwaith ail wynebu’r ffordd yn cymryd lle.   

 

Llwybrau. Deallir fod gwaith mewn llaw ar gyfer llwybyr cul. Atebiad gan B.Shiland o Gyngor 

Conwy yn cadarnhau fod archwiliad manwl wedi cymryd lle hyd y llwybyr a’r pileri ger Pont 

Hendre, mae peth difrod mewn mannau a bydd adolygiadau rheolaidd yn cymryd lle.  

 

Yr Orsaf. Clerc wedi sylwi ar erthygl yn y wasg am arwyddion 20mya ger Ysgol Betws y Coed 

ac wedi dilyn i fyny ar hyn, roedd Liz Roberts hefyd wedi gwneud, mae amheuaeth am y llwoliad 

- ?ar yr A5, mae tai newydd i’w hadeiladu yn yr ardal? Llywodraethwyr Ysgol Dolwyddelan yn 

trafod y mater. Da deall fod clirio tyfiant ar Bont Gethin yn cael sylw ac y bydd yn digwydd yn 

rheolaidd o hyn allan. Mae’r atebiad gan Ian Messner o Network Rail ange ystyriaeth manwl, ai 

mewn is bwyllgor y dylid gwneud hyn?  

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cadarnhaodd M.Skerrett nad oedd ganddo wybodaeth i’w adrodd ond ei fod 

yn wirioneddol obeithio y caiff pwyllgor ei alw’n fuan.    

 

Y Fynwent. Clerc wedi cyfarfod y Gofalwr yn y fynwent, wedi trafod torri rhagor o frigau a 

choed yno cyn y Gaeaf.  

 

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

  

Hanes yr Ardal. Trefniadau mewn llaw gyda Llinos Griffin, Clerc wedi trafod â hi yn ddiweddar, 

mae hi wedi gorfod ail drefnu ei hamserlen felly mae’n debygol mai yn nechrau Ionawr y bydd 

hi’n cychwyn ar y cyfweliadau. C.Brewer a M.Skerrett  i drafod ple i archebu’r ‘hard drive’ roedd 

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

 

Cŵn yn baeddu. Atebiad manwl gan L.Martin, ymweliadau rheolaidd â’r adral yn cymryd lle yn 

dangos fod peth problem a diffyg mawr o ran ychydig o arwyddion, bydd hyn yn cael sylw. Apêl 

eto gan Lianne y dylai’r cyhoedd adrodd am y perchnogion cŵn. Credai M.Skerrett y dylid gosod 



yr atebiad ar dudalen ‘facebook’ Dolwyddelan gyda cyfieithiad Cymraeg. Clerk i ofyn i Lianne 

os gwnaiff y Cyngor lleol brynu rhagor o finiau cŵn a wnant hwy eu gwagio? 

Cynlluniau. 

Gosod paneli solar Gwyndy – Dim gwybodaeth. 

Cynllun Hydro Afon Conwy – Cyfarfod agored i’w gynnal i drafod y cynlluniau ar Dachwedd 12 

yng Ngwesty’r Waterloo ym Metws y Coed rhwng 3pm a 7pm gyda cyfarfod i ddau Gynghorydd 

ei fynychu am 1:30pm.  

Plas Hafan – Cais wedi ei wrthod 

Cynllun Trydan Dŵr Ty Isaf – Dim gwybodaeth  

 

Defibrilator. Atebiad gan E.Williams yn cadarnhau y buasai’n well ganddo ei weld yn cael ei 

osod ar wal,Clerc a M.Skerrett i ymweld â’r safle eto i drafod hyn.  

 

Mân Swyddi cynnal a chadw. Dim rhagor o sylwadau am hyn. Cadarnhaodd Liz Roberts fod Bob 

Borzelo am dalu am gafnau blodau i’w gosod ger arwyddion Dolwyddelan, bydd aelodau 

Dolwyddelan yn ei Blodau yn trefnu i blannu’r blodau a’u cynnal.  

 

Y Feddygfa/Ysbyty Coffa Ffestiniog. Atebiad gan Lynne Joannou yn cadarnhau bydd y Feddygfa 

yn cau ar Hydref 1af ac na dderbyniwyd gwrthwynebiadau i’r cau oddi wrth aelodau’r feddygfa, 

Cyngor Cymuned Dolwyddelan wedi mynegi consyrn a siomiant. Y Panel Gofal wedi penderfynu 

i ganolbwyntio gwasanaethau yn y Brif Feddygfa ym Mlaenau Ffestiniog.  

 

Cyngor Iechyd Cymuned Gogledd Cymru (CIC). Os oes gan unrhyw un bryderon neu gwynion 

am ansawdd y gofal ddarperir yng Ngogledd Cymru gellir cysylltu â’r Prif Swyddog Geoff Ryall-

Harvey neu’r Dirprwy Carol Williams ar 01248 679284.   

 

Bocs BT ger Capel Bethel. Nodwyd fod Alwen Williams sydd a chysylltiadau teuluol yn y 

pentref, wedi ei phenodi yn Brif Weithredwraig BT yng Nghymru, mae Liz Roberts yn gobeithio 

cael gair a hi i drafod y bocs BT mewn cyfarfod y byddant o’u dwy yn fynychu yn fuan.   

 

Ailgylchu Mwy. Mae’n amlwg fod Cyngor Conwy yn ystyried y sefyllfa ynghyd â gwagio biniau 

yn fisol, cyfeiriodd y Clerc yr aelodau at daflen wybodaeth mis Hydref WRAP.  

 

Bws X1. Roedd atebiad manwl D.Hulme Express Motors yn rhoi’r rhesymau dros gwtogi rhai o’r 

gwasanaethau i Ddolwyddelan, mae’n amlwg mae gweithredwyr masnachol ydynt fel ag y 

nodwyd gan M.Skerrett, ac roedd cynnwys yr atebiad yn unol â hynny. Cadarnhaodd Liz Roberts 

ei bod yn gweithio gyda Ela a thîm RDP Conwy i ystyried agweddau ehangach ar drafnidiaeth 

cymunedol ardaloedd gwledig.  

 

Prosiectau Ariannol. Cadarnhaodd C.Brewer fod ymateb da wedi bod yn y Diwrnod Hwyl ac 

roedd hi wedi paratoi rhestr o’r blaenoriaethau awgrymwyd gan y pentrefwyr, roedd 9 ohonynt yn 

sefyll allan a cytunwyd i drefnu cyfarfod ar wahan i fynd ati i’w trafod yn drylwyr. Diolchwyd i 

Connie am ei gwaith ac am baratoi’r canlyniadau mor fanwl. 

 

Parc Cenedlaethol. Cytunodd M.Skerrett i fynychu cyfarfod ym Mhlas y Brenin, Tachwedd 16eg. 

 

Rhifau Cysylltu. Cytunodd yr Aelodau oedd yn bresennol i’r Clerc anfon eu manylion cyswllt at 

Heddlu Gogledd Cymru mewn ymateb i’w cais amdanynt.  

 

Torri Coed. Derbyniwyd gwybodaeth gan Gyfoeth Naturiol Cymru ynglŷn â thorri coed a’u cario 

o safle Fedw drwy Tyn y Cwm, heibio Tai Glan Gors a thrwy’r pentref, o Dachwedd 9fed. Clerc i 



bwysleisio y dylai’r loriau osgoi amseroedd prysur o amgylch yr ysgol ac y dylai’r cwmni 

gysylltu â’r Pennaeth i gadarnhau hyn. Oes angen i’r loriau deithio mor gynnar – rhwng 3am a 

5am? Gofynnodd Tecwyn Jones i’r Clerc anfon at y Cyngor Sir i ofyn iddynt osod arwydd ‘dim 

parcio’ dros dro ar y tir ar y dde cyn troi i ffordd Tai Glan Gors i sicrhau nad oes unrhyw 

rwystrau yn cael ei creu i yrrwyr y loriau.  

 

Halen Graeanu. Mae wedi dod yn amlwg fod y Cyngor Sir yn ystyried strategaethau gwahanol ar 

gyfer graeanu, mae’r Clerc mewn cysylltiad â’r Cyngor Sir i gael rhagor o wybodaeth ynglŷn â 

sut y buasai hyn yn gweithio a’r goblygiadau ar gymunedau. Mae Liz Roberts yn ymwybodol o’r 

datblygiad ac yn edrych i mewn i’r sefyllfa. 

 

Drych wedi torri. Clerc i anfon at y Cyngor Sir i ofyn iddynt atgyweirio’r drych ar y tro i Bentre 

Bont, gall ei fod wedi cael ei daro gan un o’r loriau cario coed? 

 

Biliau. Torch poppy £20; Gofalwr £426.66; Peter Davies torri gwair yn nhir yr Orsaf £80; Nick 

Ferguson cynnal y wefan £50: Y Ganolfan £20; Cyflog a chostau Clerc 3 mis £213.23; 

Trosglwyddiad i gyfrif y fynwent £100. Biliau i’w talu cynnig E.R.Noble, cefnogi M.Skerrett. 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Ionawr 14eg 2016 am 7pm. 

 


