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Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan Gymdeithasol nos Iau Medi 12 2019 am 7:00 o’r gloch 

Presennol: M.Chapman, Marion L Hughes, C.Brewer, L.Roberts, T.W.Jones, M.Skerrett, 

C.L.Price. 

Ymddiheuriadau: E.R.Noble. 

Cofnodion: Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 4.7.2019, cynnig C.Brewer, cefnogi L.Roberts wedi 

sylw gan C.Brewer mai y Logo Mawr Llwyd oedd y dewis, a sylw gan Liz Roberts mai Mel 

Lawton sy’n parhau fel cyswllt ar gyfer materion rheilffyrdd ac nid A.Daniels.  

 

Yr Heddlu. Roedd M.Skerrett wedi derbyn prisiau ar gyfer arwyddion fflachio cyflymder a 

cytunwyd eu bod yn llawer rhy ddrud felly bydd y Clerc yn parhau i gysylltu â’r cyrff perthnasol 

a’r Heddlu i geisio cael rheolaeth ar y gor-yrru drwy’r pentref. 

       

Yr A470. Cadarnhaodd T.W.Jones fod cyfarfod cyhoeddus i’w drefnu ym Mlaenau Ffestiniog i 

drafod trafnidiaeth. Liz wedi cysylltu eto gyda T.Barnes Llywodraeth Cymru i gael symud 

arwyddion ffordd ger Pont Arenig, dal heb gael atebiad. 

   

Cyngor Sir. Dywedodd L.Roberts nad yw’n debygol y bydd Ffordd Tŷ Isaf yn cael ei hail 

wynebu. Sylw gan C.L.Price fod cyflwr y ffordd hyd Allt Cyfyng ac i Tanclogwyn a Tŷ Mawr yn 

ddrwg, Clerc i ddwyn hyn i sylw’r Cyngor. 

  

Llwybrau. Atebiad gan Ioan Davies, mae math o ‘doggy stiles’ ar gael, mwy fel giat fechan a’r 

gost yn debyg i gost camfa, cyllid yn dynn. Opsiwn arall fuasai rhoi giat yn lle camfa yn dibynnu 

ar ganiatad y tirfeddiannwr. Cynigwyd dewisiadau eraill gan yr Aelodau, Clerc i’w cynnig i Ioan 

i gael ei ymateb neu ymweliad ganddo.   

 

Yr Orsaf. Dim i’w adrodd.     

 

Y Fynwent/Gofgolofn. Cafwyd atebiad gan Clive Humphreys yn cadarnhau y gwnaiff ofyn i’r 

gweithwyr ddod i roi toriad arall yn y Gofgolofn, o ran cyflwr y coed tebyg bydd rhaid iddo cael 

golwg arnynt ac efallai ail feddwl o ran y math o goed newydd i’w plannu. Mae gan Dolwyddelan 

yn ei Blodau ddiwrnod agored yn y Gofgolofn i gael syniadau am beth ellir i’w wneud yno. 

Gofynnodd C.Brewer os oes grant/arian ar gael ar gyfer cynnal tir y fynwent?  

 

Siarter y Cyngor.  Cadarnhaodd y Clerc mai ar Hydref 16eg y bydd y cyfarfod nesaf o Fforwm 

Cynghorau Tref a Chymuned Conwy. Roedd y Clerc wedi derbyn holiadur gan CBSC i’w 

gwblhau i nodi’r gwasanaethau mae’r Cyngor Cymuned lleol yn gyfrifol amdanynt, deallir y 

bydd CBSC wedyn yn ystyried yr atebion ar gyfer y dyfodol.   

 

Ysgol Dolwyddelan. Dim i’w adrodd.  

 

Adeilad y Feddygfa. Deallwyd fod gwraig sydd wedi symud i fyw i’r pentref mewn cysylltiad â 

Dr.T.Parry gyda’r bwriad o ddefnyddio’r adeilad ar gyfer triniaeth ‘ffisiotherapi’. Roedd yr 

Aelodau’n falch o ddeall fod defnydd i gael ei wneud o’r adeilad.   

 

Pont Carreg Alltrem. Neges gan M.Grant yn cadarnhau eu bod yn gobeithio cwblhau peth gwaith 

ddechrau Medi, roedd llifogydd yn yr afon wedi ei rhwystro yn ddiweddar. Clerc i gael 

diweddariad am y sefyllfa.    

 

Gwasanaeth Bysiau. Deallwyd fod trefn mewn lle ar gyfer cludiant disgyblion Blaenau Ffestiniog 

i Ysgol Dyffryn Conwy ond cafwyd cwynion fod y bws yn orlawn yn y prynhawn ar adegau gan 
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fod y cyhoedd a’r plant yn ei defnyddio – angen cadw llygad ar hyn. Awgrymwyd y dylai’r Clerc 

anfon at y Pwyllgor Addysg i ddwyn hyn i’w sylw. 

 

Sgip.  Menter Siabod fydd yn gyfrifol am dalu am yr ymweliad nesaf, cytunwyd y dylai’r Cyngor 

drefnu’r ymweliad sgip nesaf ym mis Ionawr 2020 ar ddydd Sadwrn.  

 

Biniau Cŵn. Clerc i gael gair gyda Seb a Gen ar gyfer y bin ar ben Allt Gweithdy.  

 

Logo. Y Logo Llwyd mawr ddewiswyd, C.Brewer i gael gair a Bruce ynglŷn â’r trefniadau – 

cynhyrchu, costau, dosbarthu ac ati. 

 

Pontydd yn yr Ardal. Trafodwyd adroddiad y cyfarfod gyda G.Parry a sylweddolwyd fod ganddo 

lawer o waith meddwl ynglŷn â sut i ddatrys y problemau. Clerc i gadw mewn cysylltiad ag ef.   

 

Gohebiaethau.  

Parc Cenedlaethol. Clerc i gadarnhau bod L.Roberts, M.Skerrett a T.W.Jones am fynd i’r 

cyfarfod ym Mhlas Tan y Bwlch. 

Ffynnon Ellen. Llythyr gan Liz Evans, Cymdeithas Hanes yn holi a fuasai’r Cyngor yn ystyried 

cyfrannu’n ariannol tuag at gynnal y tiroedd ger y Ffynnon. Clerc i ofyn am fwy o fanylion. 

Deddf Amgylchedd. Wedi ei anfon at yr Aelodau, Clerc i gysylltu ac Un Llais Cymru. 

‘Caffi Atgyweirio’. Llythyr gan H.Hardy yn holi all y pentref fod yn ‘fwy Gwyrdd’ o ran cadw ac 

atgyweirio yn hytrach na thaflu eitemau? Eitem i’r Cylchlythyr tybed, Clerc i gysylltu â Paul D. 

Goleuadau Stryd hyd yr A470. Gwybodaeth gan NMWTRA am y gwaith fydd yn cymryd lle o 

Fedi’r 19 hyd at Hydref 22. Llythyr gan H.Hardy yn poeni am y math o oleuadau sydd i’w gosod. 

Liz Roberts wedi cysylltu i ofyn oes modd cael goleuadau tebyg i’r rhai sy’n Betws y Coed? 

 

Cynlluniau. 

Tŷ Llwyd: Dim i’w adrodd. 

Tan y Clogwyn: Dim i’w adrodd.   

1 Maes y Braich. Dim sylwadau. 

Rowans. Dim sylwadau.  

 

Llifogydd. Atebiad gan Shaun Wasik yn cadarnhau eu bod wedi methu cael cynllun y buasai 

Llywodraeth Cymru (LlC) yn gefnogi. Maent wedi cael arian ychwanegol gan LlC i ail edrych ar 

y cynllun ac yn gobeithio medru cyflwyno hwnnw i LlC erbyn Hydref 15ed. Clerc i gadw mewn 

cysylltiad i gael gwybod y canlyniad.   

 

Toiledau. Clerc wedi copio neges ddiweddar S.Teale (Medi 11) i’r Aelodau, ni chafwyd copiau 

o’r cynlluniau. Pwysig fod y Cyngor yn cael golwg ar y cynlluniau cyn iddynt gael eu cyflwyno. 

Trafodwyd rhai agweddau: a yw’r cynllun wedi’i anfon at y Parc; llawer o waith i’w gwblhau; y 

gost; beth am lanhau a cynnal a chadw? M.Skerrett i gadw mewn cysylltiad â Steve.   

 

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

 

Biliau. Cyfieithu Medi 12 £103.60;  CBSC y Ganolfan 12/9 £10; I.Griffiths torri gwair 

Gorffennaf/Awst £666.66; Seb Kent Gwagio biniau cŵn £80; M.Skerrett ‘dilledyn’ £13.99; 

CBSC Sgip £240. Archeb £3000 wedi’i derbyn. Biliau i’w talu cynnig T.W.Jones, cefnogi 

M.L.Hughes. Wedi talu’r biliau bydd £9114.25 yn y cyfrif. 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Tachwedd 7 2019am 7pm.  

 


