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Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan Gymdeithasol nos Iau Gorffennaf 4 2019 am 6:30 o’r gloch 

Presennol: M.Chapman, Marion L Hughes, C.Brewer, L.Roberts. 

Ymddiheuriadau: M.Skerrett, E.R.Noble, T.W.Jones, C.L.Price. 

Cofnodion: Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 9.5.2019, cynnig  L.Roberts, cefnogi M.L.Hughes -  

yn dilyn sylw fod L.Roberts wedi bod yn cydweithio â T.Rowlands CBSC am beth amser i gael 

adnewyddu’r Paneli Gwybodaeth, M.Chapman wedi bod yn tynnu lluniau cysylltiedig. 

Liz Roberts yn un o Lywodraethwyr Ysgol Dolwyddelan 

 

Yr Heddlu. L.Roberts wedi cael gwybodaeth am Swyddogion newydd yr Heddlu fydd yn gyfrifol 

am yr ardal. M.Skerrett, M.Chapman a C.Brewer i gyfarfod i drafod cael arwyddion ‘lleol’ a 

cheisio cael côst arwyddion yn fflachio. Clerc wedi trafod hefo Helen ac Adam, Gwesty’r Elen ar 

gyfer cael ‘Swyddog Heddlu’ ger y Gwesty, gobaith y bydd yn ei le yn fuan.  

       

Yr A470. Mae’n debygol fod y sefyllfa gyda’r gwasanaeth tren/bws mewn trefn a gobaith y bydd 

popeth wedi’i ddatrys yn llwyr erbyn yr Eisteddfod Genedlaethol. Cadarnhaodd Liz Roberts fod  

A.Daniels yn Is Gadeirydd cyfarfod sy’n cadw golwg ar y Gwasanaeth Rheilffordd yn Nyffryn 

Conwy ac y dylem gysylltu â hi am wybodaeth os bydd unrhyw broblemau. Dim gwybodaeth 

ynglŷn â beth fydd y sefyllfa gyda cludiant disgyblion ysgol o fis Medi. Cadarnhaodd Liz ei bod 

yn disgwyl ymateb gan T.Barnes Llywodraeth Cymru i gael symud arwyddion ffordd ger Pont 

Arenig, wedi cysylltu â G.Bebb AS hefyd. 

   

Cyngor Sir. Yn anffodus nid yw’n debygol y bydd Ffordd Tŷ Isaf yn cael ei hail wynebu, 

L.Roberts yn dal i drafod gyda CBSC i gael arian ar gyfer hyn. 

  

Llwybrau. Cadarnhad gan C.Brewer fod y gamfa ger Llwyn wedi cael ei hatgyweirio, Clerc i holi 

E.R.Noble a Ioan Davies os oes camfeydd sydd yn addas ar gyfer perchnogion cŵn, mae rhai 

camfeydd yn anodd i’w defnyddio.   

 

Yr Orsaf. Ardal yr Orsaf yn edrych yn dda iawn, aelodau Dolwyddelan yn ei Blodau i’w 

llongyfarch yn fawr am hyn.    

 

Y Fynwent/Gofgolofn. Clerc wedi cyfarfod â Clive Humphreys yn y Gofgolofn Mai 13eg, 

cadarnhaodd Clive fod y ‘drefn gwaith newydd gan CBSC’ yn mynd i gael effaith ar y trefniadau 

gytunwyd ond ei fod am ddal ati i roi’r gwasanaeth hyd y gallai. Buasai’n rhaid aros i’r coed 

newydd fod yn eu lle cyn ystyried cynnig C.Brewer i osod ymyl o ‘lechi’ i warchod y coed 

newydd wedi iddynt gael eu plannu.  

 

Siarter y Cyngor.  Cadarnhaodd y Clerc nad oedd y cyfarfod Fforwm Cynghorau Tref a 

Chymuned Conwy yn Glasdir ar Fehefin 24ain wedi bod yn adeiladol iawn, dywedodd Liz 

Roberts fod gwir angen i’r Cyngor Sir weithio’n llawer gwell gyda’r Cynghorau Tref a 

Chymuned. Tybed ai clystyru’r Cynghorau fydd yn digwydd yn y dyfodol?  

 

Ysgol Dolwyddelan. Derbyniwyd llythyr manwl gan J.Richmond ar ran Corff Llywodraethol yr 

Ysgolion lleol yn nodi’r effaith mawr mae’r toriadau yng nghyllidebau’r ysgolion yn gael ar yr 

ysgolion. Toriadau staff a thoriadau oriau i staff cefnogol. Mae hyn i gyd yn cael effaith andwyol 

ar y drefn o barhau gyda addysg ar y cyd yr ysgolion. Mae’r Corff yn llwyr grediniol fod plant y 

tair ysgol yn elwa’n fawr o gyfarfod a dysgu gyda’i gilydd a bod y toriadau llym yn bygwth 

parhad hyn. Rhestrwyd nifer o roddion roedd y Corff wedi’u derbyn ond mae blwyddyn ysgol 

newydd ar y gweill a phryder mawr am y sefyllfa ariannol. Apêl am gefnogaeth ariannol oedd 

gan Jon, mae’n amlwg for Menter Siabod yn addo £500 i Ysgol Dolwyddelan yn benodol, a 

gofyn yn garedig oedd o os oedd modd i’r Cyngor gyfrannu yn yr un ffordd? Trafodwyd y cais yn 
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fanwl gan yr aelodau cyn iddynt dderbyn cynnig gan M.L.Hughes gyda C.Brewer yn cefnogi a 

phawb yn cytuno i gyflwyno rhodd o £500 at ddefnydd Ysgol Dolwyddelan, nodwyd diddordeb 

gan Liz Roberts a M.Chapman. Cytunwyd i gadw cysylltiad gyda’r Aelodau lleol ar y Corff 

Llywodraethol i’r dyfodol i gael gwybod sut bydd y sefyllfa yn datblygu. 

 

Adeilad y Feddygfa. Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi derbyn manylion gyrfa a chymwysterau 

gan y person sydd â diddordeb mewn gwneud defnydd o’r adeilad a’i fod wedi ei hanfon ymlaen 

at sylw Dr.T.Parry. Dim datblygiadau wedi iddo wneud hynny.  

 

Cydnabyddiaeth Ariannol IPRW. Dim i’w adrodd.  

 

Pont Carreg Alltrem. Cafwyd gwybodaeth gan M.Grant yn cadarnhau ei bod wedi methu cael 

cwblhau’r gwaith ar y bont na’r gwaith plannu planhigion helygen ar y safle gan fod angen rhagor 

o archwiliadau a bod y tymor plannu wedi pasio. Fodd bynnag fe fydd peth gwaith yn cymryd lle 

yn fuan i sicrhau diogelwch y bont all orfodi cau’r bont am gyfnod.    

 

Gwasanaeth Bysiau. Ni dderbyniwyd unrhyw wybodaeth na chwynion am y gwasanaeth.  

 

Gwasanaeth Ieuenctid. Gwybodaeth gan Jane Williams CBSC yn cadarnhau bydd y clwb yn cau 

dros yr Haf ar Orffennaf 17eg ac yn ail gychwyn ar Fedi 11eg.  

 

Sgip. Roedd ymweliad y Sgip ar Fehefin 26 yn boblogaidd iawn, Menter Siabod fydd yn gyfrifol 

am dalu am yr ymweliad nesaf ddiwedd yr Haf.  

 

Biniau Cŵn. Cadarnhaodd y Clerc fod y trefniant gwagio’r biniau gan Seb a Gen Bryn Melyn yn 

mynd yn dda iawn, croesawyd y newydd gan yr Aelodau.   

 

Cafnau Blodau. E.Roberts wedi plannu blodau newydd yn y cafnau sydd yn edrych yn dda iawn. 

 

Logo. Roedd C.Brewer wedi cael copiau o’r ‘logo’ i’r aelodau gael eu hystyried, ar gynnig 

M.L.Hughes gyda L.Roberts yn cefnogi a phawb o blaid, penderfynwyd dewis yr un Llwyd.  

 

Gohebiaethau.  

Adolygu Mannau Pleidleisio. Llythyr gan CBSC yn cadarnhau eu bod yn adolygu y sefyllfa, 

pawb yn hapus gyda parhau i ddefnyddio’r Ysgol. 

Benar Terrace. Rhybudd am waith ffordd i gymryd lle yno Gorffennaf 15 – 17eg 

Parc Cenedlaethol. Rhagrybudd am gyfarfodydd gyda Cynghorau ym mis Medi/Hydref. 

Adnewyddu ein Democratiaeth. Wedi ei gopio i’r Aelodau. 

Addurniadau Eisteddfod. Neges gan Einir W Hughes yn dweud fod croeso i bawb fynd i’r Ysgol 

ar Orffennaf 15fed i helpu gyda paratoi addurniadau i’w gosod yn y Pentref. 

 

Cynlluniau. 

Tŷ Llwyd: Dim i’w adrodd. 

Tan y Clogwyn: Dim i’w adrodd.    

 

Llifogydd. Neges gan K.Phillips yn cadarnhau nad yw’r cais wedi cael ei anfon at sylw 

Llywodraeth Cymru hyd yma, barn swyddogion CBSC yw mai Opsiwn 5 yw’r un gorau ar gyfer 

yr ardal. Fe wnaiff hi gadw mewn cysylltiad â’r Cyngor.  

 

Toiledau. M.Skerrett wedi derbyn neges gan S.Teale ddiwedd Mehefin yn nodi eu bod yn 

gobeithio cychwyn ar y gwaith ddiwedd gwyliau’r ysgol. Cytunwyd y dylai Mike ofyn am gael 
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gweld y cynlluniau ac yna drefnu cyfarfod i’w trafod gyda Swyddogion CBSC cyn cyfarfod nesaf 

y Cyngor ar Fedi’r 12fed.  

 

Ariannol. Clerc wedi dosbarthu yr adroddiad ariannol arferol i’r Aelodau ac fe’i trafodwyd. 

Cadarnhaodd y Clerc fod yr adroddiad ariannol terfynnol ar gyfer 31 Mawrth 2019 a’r dogfennau 

perthnasol wedi eu hanfon at yr Archwilydd BDO o fewn y terfyn amser. 

 

Biliau. Cyfieithu Gorffennaf 4 £103.60;  CBSC y Ganolfan 4/7 £10; I.Griffiths torri gwair 

Mai/Mehefin £666.66; Clerc 1 Ebrill – 30 Mehefin £250; E.Roberts Tybiau blodau £70; Seb Kent 

Gwagio biniau cŵn £80; Cyfraniad Ysgol Dolwyddelan £500. Biliau i’w talu cynnig C.Brewer, 

cefnogi M.L.Hughes. Wedi talu’r biliau bydd £9236.30 yn y cyfrif. 

 

Ffordd Tŷ Isaf. Deallwyd fod dŵr yn llifo ar y ffordd cyn cyrraedd Fferm Tŷ Isaf a thu draw i 

Llyn Pedair Llath yn parhau i fod yn broblem, Clerc i anfon at yr Adran ERF. 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Medi 12ed 2019 am 7pm.  

 

Cyfarfod gyd Gwyn Parry CBSC nos Iau Gorffennaf 4ydd am 6:30pm 

 

Rhoes y Cadeirydd groeso i Mr.Parry a diolchodd yntau am y cyfle i ddod i gyfarfod yr Aelodau. 

Diolchodd i Liz Roberts am ei gwaith a’i chydweithrediad wrth drafod sefyllfa’r 3 Pont yn yr 

ardal a’r gwaith ariannu fydd hyn yn ei olygu. Trwy’r holl drafodaethau mae diogelwch y 

pontydd yn holl bwysig. 

  

Pont Sarn Ddu. Rhaid gwneud sylw am gyflwr cyffredinol y bont, mae angen gwaith arni a gan ei 

bod wedi’i Rhestru Gradd 2 rhaid trafod unrhyw waith gydag Awdurdod y Parc Cenedlaethol. 

Mae’n rhaid ystyried lledu peth arni, rhoi ‘dec’ newydd, gwaith pwyntio ac archwilio cyflwr y 

waliau a’r pileri. Gall y ffaith fod angen gweithio yn yr afon fod yn broblem – angen trafod hyn 

gyda’r NRW. Problem arall fydd mynediad i drigolion yr ardal yn ystod y gwaith – dywedodd eu 

bod yn ystyried 3 opsiwn posibl i ddatrys hyn. Hoffai gychwyn ar y gwaith ym mis Hydref. 

 

Pont Hendre. Y bont hon hefyd wedi’i Rhestru Gradd 2 ac yn ei lle ers oddeutu 120 mlynedd?  

Rhaid trafod y gwaith gyda’r Parc a’r NRW. Mae’n rhaid ystyried cyflwr y rhannau sy’n cynnal 

‘span’ y bont yn arbennig yr ochr agosaf i’r A470. Trafodaethau manwl yn cymryd lle gyda’r 

ymgynghorwyr. Eto hoffai gychwyn y gwaith ym mis Hydref, fel arall tendro ar gyfer cychwyn 

ym mis Ebrill 2020. Yn naturiol bydd angen cau y llwybyr cyhoeddus yn ystod y gwaith.   

 

Pont y Pant. Hon sydd yn creu y broblem fwyaf iddynt ac sy’n gofyn am llawer o archwiliadau ac 

astudiaethau yn cynnwys gwaith daearyddol manwl. Mae’n debygol fod problem gyda’r concrit 

sydd ar ac o amgylch y bont. Trafod gyda’r Parc a’r NRW eto, yn arbennig felly o achos bydd 

llawer o’r gwaith yn yr afon a hynny yn gorfod bod rhwng Ebrill i Hydref. Maent yn gorfod 

ystyried mynediad yn ystod y gwaith ar gyfer y trigolion sy’n arferol yn defnyddio’r bont yn 

ddyddiol, yma cadarnhaodd y buasai cael lluniau o’r afon yn llifo yma yn gymorth iddynt. Allai 

Mr Parry ddim rhoi awgrym o ddyddiad cychwyn gwaith arni, hon fydd yr olaf o’r 3 i gael sylw, 

gan fod llawer o wahanol sefyllfaoedd i’w hystyried a’i datrys. 

 

Diolchodd y Cadeirydd yn gynnes iawn i Mr Parry gan ofyn iddo gadw mewn cysylltiad â’r 

Cyngor ynglŷn ag unrhyw ddatblygiadau. 

  


