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Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan Gymdeithasol nos Iau Mawrth 7fed 2019 am 7:00 o’r gloch 

Presennol: M.Skerrett, E.R.Noble, Marion L Hughes, M.Chapman, C.Brewer, T.W.Jones, 

C.Ll.Price. 

Ymddiheuriadau: Liz Roberts 

Cofnodion: Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 17.1.2019, cynnig C.Brewer, cefnogi M.L.Hughes.  

 

Yr Heddlu. Ni chafwyd ymateb ynglŷn â’r ‘digwyddiad’ yn yr Orsaf adeg y Nadolig er fod yr 

Heddlu wedi bod yn amlwg yn yr ardal ers hynny, gall fod Liz Roberts wedi derbyn gwybodaeth? 

Eto cytunwyd y bydd rhaid rhoi sylw i gael arwyddion ‘lleol’ a cheisio cael côst arwyddion yn 

fflachio a thrafod hefo Helen ac Adam, Gwesty’r Elen i drafod cael ‘Swyddog Heddlu’ ger y 

Gwesty eto ar gyfer y Gwanwyn. Cytunodd M.Skerrett i edrych i mewn i hyn.  

       

Yr A470 Derbyniwyd atebiad gan Yr Arglwydd Dafydd Elis-Thomas ynghyd â chopi o’r atebiad 

dderbyniodd ef gan K.Skates yn cadarnhau nad oes unrhyw gynlluniau i ledu rhannau o’r A470 

rhwng Pont yr Afanc a’r A5. Roedd sylw ganddo hefyd am y sefyllfa gyda problemau trafnidiaeth  

ac awgrym y dylai’r Cyngor gysylltu â’r awdurdod lleol ble mae’r gwasanaeth bysiau yn y 

cwestiwn a Trafnidiaeth Cymru am y gwasanaeth trenau. Derbyniodd y Cyngor lythyr tebyg o ran 

ei gynnwys gan Andy Falleyn o Adran Drafnidiaeth Llywodraeth Cymru. Cadarnhaodd 

M.Skerrett nad oedd unrhyw gyswllt wedi’i dderbyn o Gyngor Tref Blaenau Ffestiniog ers tro, 

deallwyd fod trefniant mewn lle ar gyfer disgyblion ysgol i deithio i Lanrwst. Holodd C.Brewer 

tybed oedd Liz Roberts wedi cael unrhyw wybodaeth am yr arwyddion 20, 30 a 40myr awr ac ail 

leoli rhai ohonynt? 

   

Cyngor Sir. Roedd Liz Roberts wedi rhoi gwybodaeth i’r Clerc am rai materion: roedd hi wedi 

gofyn am gael gael ‘lori sgubo’ ar hyd Strydoedd y Bont a’r Eglwys yn dilyn y gwaith ceblo 

diweddar a gofyn am gael ailwynebu’r palmentydd, mae hyn i gael ei wneud. Kevin Jones wedi 

rhoi cais i’r adran am gael ailwynebu Ffordd Tŷ Isaf, bydd rhaid aros am benderfyniad CBSC. 

Roedd lori wedi bod yn yr ardal yn ddiweddar i sgubo dail. 

Gan fod posibilrwydd fod peth cyllid ar gael roedd hi wedi gofyn am assessiad ar gyfer gwaith 

i’w wneud ar Bont Hendre, Pont yn Roman a’r Bont ym Mhont y Pant, bydd rhaid aros am 

ymateb gan yr Adran ERF.    

  

Llwybrau. Sylw gan C.Brewer fod angen gwaith ar gamfa ger Llwyn, Clerc i gysylltu â Ioan 

Davies i ofyn iddo gael golwg arni a diolch iddo am restr fanwl o waith ar y llwybrau sydd wedi 

cymryd lle yn yr ardal dros y flwyddyn ddiwethaf.   

 

Yr Orsaf. Y paneli yn yr arosfan wedi cael ei hatgyweirio.    

 

Y Fynwent/Gofgolofn. Mae trefnu torri gwair ar yr Agenda fel eitem ar wahan. 

Cafwyd neges gan Clive Humphreys yn cadarnhau y bydd Darren yn cael golwg ar dir y 

Gofgolofn yn rheolaidd pan fydd yn dod i dorri gwair yng nghae’r Ysgol. Hefyd byddant yn trin y 

mwsogl a’r llwybrau pan fydd y tywydd yn caniatau. Mae hyn yn digwydd gyda chefnogaeth  

Adran Parciau CBSC. Clerc i anfon atynt i ofyn am gyfarfod ar y safle. 

 

Siarter y Cyngor.  Bu’r Clerc mewn Fforwm Cynghorau Tref a Chymuned ym Modlondeb ar 

Ionawr 29 ble trafodwyd y Siarter a deallwyd gan M.Jackson a T.Earley fod gwaith i 

ddiweddaru’r Siarter yn cymryd lle ac y gall Cynghorau gyfrannu at hyn. Cafwyd ymddiheuriad 

gan Jane Richardson am yr oedi cyn anfon y llythyr i’r Cynghorau yn ymwneud â gwasanaethau 

dan fygythiad. Un o’r prif resymau dros hyn oedd y ffaith fod CBSC yn parhau i drafod gosod ei 

Harcheb ei hunan mewn trefn ac yn aros am wybodaeth gan wahanol adrannau cyn gallu gwneud 

hynny. Pwysleisiodd y Cynghorau Tref a Chymuned fod rhaid cael gwell trefn gan eu bod hwy 
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yn gorfod gosod ffigwr Archeb yn gynharach na CBSC. Roedd yn amlwg fod angen llawer gwell 

cysylltiad rhwng CBSC a’r Cynghorau a chytunwyd y dylid sicrhau fod hyn yn digwydd drwy’r 

fforymau neu drefniant arall. Cytunwyd y dylai cynrychiolaeth ehangach o’r Cynghorau Tref a 

Chymuned fod ynglŷn â gwaith y Grŵp ‘Task & Finish’ yn arbennig felly pan fo hyn yn cynnwys 

trosglwyddo gwasanaethau i gymunedau. Cyfarfod nesaf Mehefin 24. 

 

Ysgol Dolwyddelan. Deallwyd fod llawer o drafodaethau yn cymryd lle ynglŷn â sut bydd CBSC 

yn cyllido Ysgolion a’r effaith gaiff hyn ar yr ysgolion, nodwyd diddordeb gan T.W.Jones.   

 

Adeilad y Feddygfa. Cafwyd atebiad gan Gary Doherty yn cadarnhau mai nid y GIG sydd 

berchen yr adeilad. Clerc wedi trafod a Dr T.Parry oedd wedi cadarnhau mai ef a Dr Dawn Jones 

yw’r perchnogion ond nad oedd ganddynt unrhyw gynlluniau ar gyfer yr adeilad, gofynnodd oedd 

gan yr Aelodau unrhyw awgrymiadau? Cytunodd yr Aelodau ei bod yn anodd meddwl am 

ddefnydd ond cafwyd awgrym o greu math o amgueddfa leol fechan efallai? Gofynwyd ai  

penderfynu i werthu’r adeilad fydd y perchnogion yn y diwedd tybed?  

 

Cydnabyddiaeth Ariannol IPRW. Derbyniwyd copi o’r Adroddiad Blynyddol a thrafodwyd y 

drefn o dalu cydnabyddiaeth i’r Aelodau a’r symiau priodol. Roedd yn amlwg nad oedd yr 

Aelodau am dderbyn unrhyw daliadau am y flwyddyn, cadarnhaodd y Clerc fod rhaid iddynt 

ddatgan eu penderfyniad yn bersonol ac yn ysgrifenedig iddo os nad oeddent am dderbyn y taliad 

(Adran 13.9 o’r Adroddiad Blynyddol). Trafod eto yng nghyfarfod mis Mai. 

 

Pont Carreg Alltrem. Clerc wedi anfon at M.Grant i nodi fod angen gwaith atgyweirio ar y bont, 

dim ymateb hyd yma. 

 

Swydd Torri Gwair. Un cais dderbyniwyd erbyn y dyddiad cau, hwnnw gan I.Griffiths, 

trafodwyd ei gais a chytunwyd i dderbyn y pris, cynnig E.R.Noble, cefnogi M.Chapman a phawb 

o blaid. Cyfeiriwyd at y ffaith iddo gael gwaith ychwanegol y llynedd oherwydd cyflwr y gwair 

ar ddechrau ei dymor, ystyried hyn wrth dalu’r biliau. Cytunwyd y dylai’r Clerc anfon gair at 

B.Clarke Ty’n y Coed i ddiolch iddo am wirfoddoli i fynd a’r biniau sbwriel yn y fynwent i lawr i 

ochr y ffordd i gael eu gwagio. Angen prynu chwyn laddwr ar gyfer y llwybrau.  

 

Gwasanaeth Bysiau. Ni chafwyd adroddiad ffurfiol am y sefyllfa ond rhaid cadw golwg ar y drefn 

gyda’r bysiau a’r trenau - tybed fydd stoc newydd ar gael erbyn y Pasg?  

 

Gohebiaethau. 

Diolch. Neges gan Paul Donnelly yn diolch am lythyr y Cyngor.  

Y Ganolfan. Llythyr gan ysgrifenyddes y pwyllgor yn nodi fod y Carnifal yn dathlu 50 mlynedd 

eleni ac yn nodi eu bod am geisio cynnal dathliad arbennig ac yn gwahodd cynrychiolydd i’r 

pwyllgor nesaf. Datganwyd diddordeb gan M.L.Hughes a M.Chapman sydd yn aelodau. 

Cytunwyd i drafod cyfraniad ariannol tuag at y dathliad pan yn trafod y biliau. 

Y Parc. Cadarnhad gan y Parc Cenedlaethol eu bod wedi mabwysiadu Cynllun Datblygu 2016-

2031 ar Chwefror 6ed 2019, manylion ar www.eryri.llyw.cymru/ldp  

Ffioedd Archwilio. Gwybodaeth gan Swyddfa Archwilio Cymru yn nodi’r strwythur ar gyfer y 

ffioedd ynghyd â thabl yn nodi hyn. 

Deddf Gamblo. Copi o ddatganiad perthnasol i hyn gan CBSC. 

   

Gwasanaeth Ieuenctid. Neges gan Liz Roberts yn cadarnhau fod Garth Thomas, sydd wedi 

cwblhau gwaith arbennig gyda’r ieuenctid yn lleol, yn ymddeol a bod H.Hardy Elen’s Castle yn 

trefnu noson yn y gwesty i ddiolch iddo a rhoi cyfle i’r ieuenctid ac Aelodau o’r Cyngor i gael 

http://www.eryri.llyw.cymru/ldp
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ffarwelio ag ef. Cytunwyd fod hyn yn syniad da iawn ac y buasai’n fuddiol i’r Cyngor gyfrannu 

at y gost, Clerc i drefnu. Dim gwybodaeth pendant am ddyfodol y Clwb yn lleol. 

 

Cynlluniau. 

Tŷ Llwyd: Ail gais wedi’i dderbyn, roedd y Clerc wedi anfon y manylion i’r Aelodau i ofyn am 

eu sylwadau – o’r ymatebion dderbyniwyd gwrthwynebu oedd y penderfyniad gydag awgrym y 

dylai’r Parc drefnu ymweliad â’r safle, y sylwadau wedi’u hanfon ymlaen i’r Parc. Roedd Liz 

Roberts wedi trafod â’r ymgeisydd, rhoes M.Skerrett adroddiad am y trafodaethau roedd ef wedi’i 

cael yn ardal Pont y Pant.     

Tan y Clogwyn: Mae’n amlwg fod y cais yn berthnasol i’r Cyngor – dim sylwadau.    

 

Llifogydd. Cyfarfod wedi’i drefnu gyda S.Wasig a G.Edwards yn Ystafell Gwyddelan Mawrth 19 

am 7pm.  

 

Cynllun Ynni Dŵr. Liz Roberts wedi digwydd taro ar S.Teale oedd wedi dweud iddo fod wedi 

cyfarfod â Rhodri Horan o Swyddfa Llyw Cymru a R.Starkey o Scottish Power yn ddiweddar – 

Steve wedi addo anfon neges ati erbyn y cyfarfod hwn – ni dderbyniwyd neges.  

 

Toiledau. Cadarnhaodd M.Skerrett ei fod yn ceisio ei orau i gael gwybodaeth gan S.Teale am y 

sefyllfa bresennol, mae hi mor anodd symud ymlaen gyda hyn.  

 

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

 

Biliau. CBSC Sgip £222; Aelodaeth Un Llais Cymru £90; Cyfieithu Mawrth 7fed £103.60;  

CBSC y Ganolfan 7/3 £10; Clerc Ionawr i Mawrth £250; I.Griffiths torri gwair ychwanegol £100; 

Rhodd Ysgol Dolwyddelan £100; Rhodd Sion a Sian £100; Rhodd Cylch Ti a Fi £100; Rhodd 

Cylch yr Ifanc £100; Cyfraniad at y 50fed Carnifal £200; Rhodd Eisteddfod Genedlaethol 2019 

£500. Biliau i’w talu cynnig C.Brewer, cefnogi T.W.Jones. Ystyried rhodd o £100 i’r Clwb 

Ieuenctid wedi cael cadarnhad am ddyfodol y Clwb gan CBSC. Nododd T.W.Jones y dylid cadw 

golwg ar y gwariant, cadarnhaodd y Clerc mai dyna’r rheswm pam roedd yn cyflwyno adroddiad 

ariannol manwl i’r Aelodau ar gyfer bob cyfarfod. Wedi talu’r biliau bydd £7170.49 yn y cyfrif. 

 

Sgip. Wrth nodi’r taliad am y sgip ddiweddaraf, deallwyd fod llawer o du allan i’r ardal yn dod a 

gwastraff i’r pentref, a yw hyn oherwydd fod y wybodaeth yn cael ei roi ar ‘facebook’ tybed? 

 

Panel Gwybodaeth. Er gwybodaeth, cadarnhaodd M.Skerrett fod B.Atkins wedi cysylltu ag ef i 

ddweud ei fod yn mynd i fod yn gosod ffram newydd o amgylch un o’r paneli yn nhir yr Orsaf. 

 

Iard Ailgylchu Gwynedd. Gwybodaeth gan C.L.Price fod trefn newydd gyda’r ailgylchu yn yr 

iard ym Mlaenau Ffestiniog. 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Mai 9fed 2019 am 7pm.  

 

 


