
Cofnodion Cyngor yn y Pafiliwn Cymunedol nos Iau Gorffennaf 7 2016 am 7:00 o’r gloch 

 

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

A.Fawcett. 

Ymddiheuriadau: J.Houston, T.Jones. 

Cofnodion  Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 26.5.2016, cynnig L.Roberts, cefnogi M.Skerrett. 

Hyderai C.Brewer y buasai’n bosibl trafod busnes y Cyngor o fewn 2 awr.  

 

Yr Heddlu. Gwybodaeth gan M.Skerrett fod y PCSO P.Gales yn ôl yn gweithio yn yr ardal ac yn  

ymddiheuro na allai ddod i’r cyfarfod. Trafodwyd cynnwys y daflen ‘Community Speed Watch’ 

gan nodi y gellir gwahodd y cerbyd ‘Cymerwch Ofal’ i ardal, cynigodd E.R.Noble gyda Liz 

Roberts yn cefnogi, y dylid gofyn iddo ddod gan ganolbwyntio ar ardal Bwlch y Crimea, gwaelod 

y Bwlch ger croesffordd Roman a Phont Bertheos. Nodi hefyd fod loriau yn gyrru drwy’r pentref 

yn yr hwyr ac yn y bore.  

 

Yr A470. Anfon eto at K.Skates y Gweinidog Trafnidiaeth i geisio ymateb a chysylltu â Dylan 

Owen eto i geisio trefnu dyddiad ynglŷn â’r golau stryd llachar ger 14 Castle Terrace ac 

ymweliad â’r ardal. Cwyno eto wrth I.Tegid am y sefyllfa gyda ceir yn parcio’n beryglus ger 

Granllyn, gan anfon copi at K.Skates. 

 

Cyngor Sir. Atebiad o’r Adran ERF yn dilyn cŵyn am gyflwr y pontydd ac yn nodi 2 rif ar gyfer 

taflen waith, Clerc i roi copi o’r llythyr i Liz Roberts gan fod pryder am y drefn. Clerc i gysylltu â 

B.Shiland o Gyngor Conwy eto gan ofyn iddo drefnu i ymweld â’r safleoedd.  Clerc i anfon eto at 

yr Adran ERF i gwyno am gyflwr wyneb Ffordd Roman yn arbennig felly ger Tŷ Capel.  

 

Llwybrau. Cadarnhad gan Liz Roberts fod Contractwyr yn dod i weithio ar Llwybyr cul yn fuan.  

 

Yr Orsaf. Cadarnhaodd Liz Roberts fod aelodau Dolwyddelan yn ei Blodau yn gwneud gwaith 

arbennig yn nhir Yr Orsaf, mae Cwmni Arriva yn hael eu cefnogaeth iddynt ac i’r ardal. Bydd yr 

Orsaf yn cael ei hystyried ar gyfer gwobrau ACORP mewn cyfarfod yn Southport yn y dyfodol 

agos. Mae Peter Davies wedi gwneud gwaith arbennig yn nhir yr Orsaf, cytunodd y Clerc i anfon 

gair o ddiolch iddo..  

 

Cynllun Ynni Dŵr. Cadarnhaodd Liz Roberts ei bod yn deall fod popeth yn digwydd yn ôl yr hyn 

sydd wedi’i gynllunio – gofynwyd iddi oedd yr arian yn ddiogel yng ngwyneb ‘Brexit’? Eto 

dywedodd ei bod yn credu fod yr arian wedi’i glustnodi ac yn ddiogel. Mynegodd C.Brewer ac 

eraill, siomiant nad oedd gwybodaeth am y cynllun ar gael yn y Carnifal fel roedd wedi addo yn y 

Cyfarfod Cyhoeddus. Cytunwyd y dylai’r Clerc gysylltu eto a Steve Teale i fynegi’r pryderon a 

gofyn iddo am eglurhad a diweddariad am y sefyllfa bresennol gyda’r cynllun.  

 

Ariannol. Cafwyd adroddiad ariannol gan y Clerc a chadarnhad fod taliad cyntaf yr Archeb 

newydd wedi’i dderbyn.   

 

Hanes yr Ardal. Llinos Griffin wedi cyfweld Mrs Catherine Thomas yn y Cartref Preswyl yn 

Llandudno, roedd hi wedi ymateb yn arbennig o dda. Ceisio cyfweld Mrs Georgina Jones fydd 

Llinos yn awr gan obeithio cael dod i gyfarfod yr Aelodau ym mis Medi i roi adroddiad iddynt.      

 

Mân Swyddi cynnal a chadw. Trafodwyd hyn yn eithaf manwl yn arbennig felly wrth ystyried y 

biniau baw cŵn y bwriedir eu prynu. Clerc wedi cysylltu ag un person ond heb gael ymateb 

ganddo. Enwyd dau arall ac ar gynnig M.Skerrett gyda T.W.Jones yn cefnogi, gofynwyd i’r Clerc 

gysylltu â hwy.  



 

Y Feddygfa/Ysbyty Coffa Ffestiniog. Dim atebiad i’r ymholiad ynglŷn a ‘Community Asset 

Transfer’ ar gyfer adeilad y Feddygfa.  

 

Ailgylchu Mwy. Cytunwyd fod y Diwrnod Amgylchedd wedi bod yn llwyddianus iawn gyda 

gweithwyr Conwy oedd yn bresennol wedi gwneud gwaith ychwanegol at yr hyn y disgwylid 

iddynt ei wneud, Clerc i anfon at CBC i ddiolch iddynt. Cadarnhaodd Liz Roberts ei bod yn 

bosibl y bydd y Cyngor Sir yn dod i dorrri gwair yn yr ardal gyfan gan gynnwys ger yr Orsaf ar 

ddiwedd y flwyddyn. Dim gwybodaeth pendant ynglŷn â’r drefn treialu gwagio biniau bob 4 

wythnos mewn rhai ardaloedd.   

 

Torri Coed Safle Drosgol. Atebiad gan P.Lloyd yn cadarnhau ei fod wedi anfon sylwadau Mrs 

Jones-Artell at sylw’r Cwmni sy’n gyfrifol am y gwaith a’u bod wedi sicrhau y byddant yn 

sicrhau fod y gyrwyr yn cadw at y drefn amseroedd newydd. Cadarnhaodd hefyd fod ganddynt 

gamera diogelwch ar y safle i’w galluogi i gadw golwg ar y sefyllfa ac i alluogi’r Rheolwr i 

gymryd y camau priodol os oedd rhywbeth o’i le.   

 

Halen Graeanu. Cafwyd atebiad manwl gan Lyn Davies o GBConwy yn egluro’r drefn mewn 

ymateb i sylwadau’r Cyngor lleol. Un sylw pwysig ganddo oedd y bydd y Sir yn debygol o 

barhau gyda graeanu y prif ffyrdd. Nodwyd gwybodaeth am drefn Cyngor Gwynedd roedd y 

Clerc wedi ei gasglu o’r Wasg. Trafodwyd y mater yn fanwl ac adeiladol gyda sawl sylw pwysig 

yn cael ei gynnig. Bydd cael cymorth gwirfoddolwyr yn bwysig iawn ond credai’r Aelodau y 

bydd hyn yn digwydd felly cynigodd E.R.Noble gyda M.Skerrett yn cefnogi a phawb yn cytuno, 

y dylai’r Cyngor Cymuned ddod yn rhan o gynllun y Cyngor Sir. Clerc i nodi safle Maes Parcio’r 

Orsaf fel man i’r Cyngor ddod a’r halen iddo.   

 

Y Fynwent. Sylw gan y Clerc fod cyflwr y ffordd yn nhir y fynwent yn dyllog a dŵr yn cronni 

yno, cytunwyd y dylid rhoi sylw i’r broblem ac awgrymwyd enwau i’r Clerc gysylltu â hwy i 

ofyn iddynt am amcan gyfrif ar gyfer y gwaith.  

 

Ymweliad. Deallwyd y bydd Cara Lynn yn dod i’r Diwrnod Hwyl ar Hydref 15fed.    

 

Teithiau Cerdded. Llythyr gan M.Grant yn cadarnhau ei bod yn trefnu gwaith cynnal a chadw ger 

Pont Carreg Alltrem fydd yn golygu o bosibl y bydd angen cau’r bont a’r llwybyr am gyfnod. 

Cytunwyd ar gynnig M.Skerrett y dylid trefnu dyddiad pendant i’r is bwyllgor gyfarfod â hi.  

 

Torri Coed ger Garnedd. Cafwyd sylw gan E.R.Noble am y sefyllfa bresennol, mae’r Cwmni 

mewn cysylltiad ag ardalwyr Roman. Cafwyd ymholiad ganddynt ynglŷn ag amseroedd pan 

fyddai’r plant yn mynd a dod o’r ysgol, cytunwyd nodi rhwng 8am a 9am a rhwng 3pm a 4:30pm. 

 

Archwiliad. Derbyniwyd gwybodaeth am yr Archwiliad Flynyddol. 

 

Cynlluniau. 

Gosod paneli solar Gwyndy – Dim gwybodaeth. 

Cynllun Trydan Dŵr Ty Isaf – Dim gwybodaeth  

14 Castle Terrace – Dim gwrthwynebiad na sylwadau 

Nant yr Haf Roman Bridge – Wedi eu caniatau 

 

Biliau. Y Pafiliwn £10; Trosglwyddiad cyfri’r Fynwent £500; Gofalwr Mai/Mehefin £683.32 

(nodwyd diddordeb gan C.Roberts); Cyflog a chostau Clerc 3 mis £211.52. Ar gynnig L.Roberts 

gyda M.Chapman yn cefnogi cytunwyd i dalu’r biliau.   



 

Llifogydd. Dim atebiad oddi wrth H.Keeble, gan fod hwn yn fater pwysig i’r ardal cytunwyd y 

dylai’r Clerc anfon ato eto i gael gwybod beth oedd canlyniad ei waith gyda CBC.   

 

Ymweliad Hwylusydd Tai Gwledig Gwynedd. Bu’r Cadeirydd a’r Clerc mewn cyfarfod adeiladol 

gyda A. Hughes, V.Kelly a R.Thomas o’r Parc. Buont yn cerdded o amgylch yr ardal i archwilio 

gwahanol safleoedd, roedd y swyddogion eisoes wedi bod yn y Carnifal ac wedi trafod y sefyllfa 

â sawl person o’r ardal. Bydd Arfon yn cysylltu â’r Cyngor yn dilyn yr ymweliad yn y pentref.  

 

Llwybrau 16/17. Dim gwrthwynebiad i ymestyn cyfnod cau’r llwybrau ar gyfer clirio’r coed. 

 

Coed ger Maes y Braich. Clerc wedi dilyn i fyny ar gŵyn fod coed ger tai 2/3/4 yn ‘mygu’r’ tai 

oherwydd eu bod wedi tyfu cymaint, Clerc wedi cysylltu â L.Derbyshire, Cyfoeth Naturiol.   

 

Carnifal. Y teimlad oedd fod y Carnifal wedi bod yn llwyddiannus, cytunwyd y dylai’r Clerc 

anfon gair i ddiolch ac i longyfarch y trefnwyr. 

 

Y Gofgolofn. Derbyniwyd llythyr gan Paul Griffiths yn poeni am y ffaith fod fflagiau wedi’u 

gosod ar ffens y Gofgolofn adeg y Carnifal, trafodwyd y mater a chytunwyd y dylai’r Clerc 

gydnabod y llythyr a chadarnhau y bydd y sylwadau yn cael eu nodi. 

 

Taith feicio. Dymunwyd yn dda i’r Cadeirydd Connie Brewer wrth iddi deithio i Ganada ar gyfer 

taith feicio i godi arian at Elusen. 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Medi 1af 2016 am 7pm. 

 


