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Cofnodion Cyngor yn y Ganolfan Gymdeithasol nos Iau Tachwedd 8 2018 am 7:00 o’r gloch 

Presennol: M.Skerrett, E.R.Noble, Marion L Hughes, M.Chapman, C.Brewer, Liz Roberts, 

T.W.Jones. 

Cofnodion: Cadarnhawyd cofnodion Cyngor 13.9.2018, cynnig M.Chapman, cefnogi 

M.L.Hughes.  

 

Yr Heddlu. Cadarnhaodd Liz Roberts fod Rhingyll newydd wedi ei benodi ar gyfer yr ardal, 

hefyd bod yr Heddlu yn ymchwilio i’r ddamwain ddiweddar ar Sgwar y pentref. Clerc wedi cael 

gair gyda Helen ac Adam Gwesty’r Elen ac wedi cytuno i drafod cael ‘Swyddog Heddlu’ ger y 

Gwesty eto ar gyfer y Gwanwyn, efallai y gall y Cyngor gyfrannu at unrhyw waith fydd ei angen 

ar gyfer y gwaith ‘paratoi’? Cytunwyd i Mike, Connie, Liz a Myfanwy i gyfarfod i drafod cael 

arwyddion ‘lleol’ ac edrych i mewn i gôst arwyddion yn fflachio? 

      

Yr A470 Clerc wedi derbyn atebiad gan P.Brunton yn cadarnhau fod gwaith draenio gyda JCB 

wedi cymryd lle ar y Bwlch sydd wedi gwella’r sefyllfa, hefyd yn dilyn arolwg manwl maent 

wedi ‘adnabod’ mannau eraill sydd angen sylw a bydd rhaglen waith yn cael ei threfnu ar gyfer 

hyn. Roedd Liz Roberts wedi anfon copi i’r Aelodau o’r atebiad dderbyniodd hi gan P.Brunton yn 

nodi gwaith oedd i gymryd lle yn yr ardal hefyd cadarnhaodd Liz fod hyn i gynnwys torri brigau 

coed ar hyd Castle Terrace a ger Pont Bertheos. Gwaith da wedi’i wneud ar y llwybyr o 

Bentrefelin i Bont y Pant ond gofynwyd i Liz nodi wrthynt fod dŵr yn ‘sefyll’ arno mewn 

mannau. Dim atebiad ynglŷn â chael symud yr arwyddion 30 mya. Cytunwyd i anfon eto at Tim 

Barnes ynglŷn â chyflwr yr A470 o Bont yr Afanc i’r A5, cynnwys Cyngor Capel Garmon yn 

hyn. Cafwyd atebiad gan R.Morgan Llyw. Cymru yn cadarnhau mai ar gyfer gwaith clirio 

llystyfiant ar y creigiau i’w harchwilio oedd y rheswm am reoli trafnidiaeth ar y Bwlch.   

 

Cyngor Sir. Atebiad gan Kevin Jones CBSC yn cadarnhau fod cyflwr ffordd Ffordd Roman yn 

cael ei archwilio yn rheolaidd ac unrhyw waith fydd ei angen yn cael ei gyflawni. Anfon i nodi 

fod y ffordd ym Mhont y Pant mewn cyflwr drwg. Cadarnhaodd L.Roberts fod cyflwr yr holl 

bontydd yn Sir Conwy yn cael ei ‘sgorio’ o ran eu cyflwr i benderfynu pa rai sydd angen sylw.    

 

Llwybrau. Cadarnhaodd y Clerc ei fod ar ddeall fod Ioan Davies wedi mynd dramor am gyfnod o 

wyliau ar hyn o bryd ond fe wnaiff gysylltu ag ef i drefnu cyfarfod.  

 

Yr Orsaf. Clerc wedi anfon at D.Standbury i nodi fod bwlch mawr yn y wal cyn cyrraedd Tŷ Isaf 

ac wedi anfon llun i nodi’r safle. Mae’n amlwg fod y gwasanaeth trenau yn hynod o anwadal ac 

yn llawer gwaeth dan y cwmni newydd, anfon at K.Skates i nodi hyn, mae Liz wedi cwyno i 

James Davies ac mae M.Skerrett yn trafod y sefyllfa gyda M.Lawton. Diolchodd y Clerc i 

M.Skerrett a Liz Roberts am eu holl waith gyda’r mater yma. 

   

Torri Coed Safle Drosgol. Dim atebiad i lythyr diweddaraf y Cyngor, dylid cadw llygad ar y 

sefyllfa, deallir fod rhai loriau yn dod o’r safle oddeutu 7am.  

 

Y Fynwent/Gofgolofn. Bydd ‘arddangosfa’ arbennig yn nhir y Gofgolofn i nodi 100 mlwyddiant 

ers diwedd y Rhyfel Byd Cyntaf ar gyfer Sul y Cofio, merched o’r pentref wedi crosio niferoedd 

o babi coch i’w rhoi ar ‘dystysgrifau’ ar dai y milwyr fu’n rhan o’r brwydro. Bydd aelodau 

Dolwyddelan yn ei Blodau gyda chymorth gan Ginge Farrer yn tacluso’r tir. Cynigodd C.Brewer 

y dylid symud ymlaen gyda prynu 6 coeden newydd i’w plannu yn y safle, cytunwyd, gan ofyn 

i’r Clerc anfon at C.Humphreys CBSC i ofyn iddo pa fath o goed fuasai’n addas a pha bryd y 

dylid eu plannu.  

 

Adolygiad Cynghorau Tref a Chymuned. Dim i’w adrodd.   
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Rheoliad Diogelu Data. Clerc yn talu’r ffi cyfrestru o £40 ar ran y Cyngor heno.  

 

Arolwg Trefniadau Etholiadol Sirol Conwy. Dim gwybodaeth pellach sicr ynglŷn â’r sefyllfa.  

 

Siarter y Cyngor.  Roedd Sian Williams CBSC wedi anfon copi o gofnodion Fforwm Cynghorau 

Medi 26ain ac roedd y Clerc wedi’i ddosbarthu i’r Aelodau. Cytunwyd fod sawl mater yr hoffai’r 

Aelodau lleol wybod beth oedd ymateb Swyddogion CBSC amdano, Clerk i anfon i holi. 

 

Ysgol Dolwyddelan. Cadarnhaodd E.R.Noble ei fod wedi trafod a chyflwyno sylwadau’r Aelodau 

gyda Cadeirydd y Corff Llywodraethol. 

 

Adeilad y Feddygfa. Holwyd tybed beth yw’r sefyllfa gyda’r adeilad, oes bwriad i’w werthu neu 

wneud defnydd ohono – Clerc i anfon at Gary Doherty i holi. 

 

Gwasanaeth Bysiau. Cafwyd adroddiad manwl gan Liz Roberts am yr holl waith mae hi’n wneud 

gyda hyn, gydag aelodau Blaenau Ffestiniog, Cwmni Bysiau a swyddogion Cynulliad, sawl 

pwyllgor wedi cymryd lle i geisio cael trefn. Y bygythiad i beidio cario disgyblion ysgol yn fater 

pwysig iawn. Cyfarfod arall wedi’i drefnu ar gyfer Tachwedd 19. Diolchwyd i Liz am ei gwaith. 

 

Gohebiaethau. 

Coeden Dolig. Clerc wedi derbyn llythyr gan J.Taylor yn dweud ei fod yn rhoi’r gorau i ddanfon 

coed Dolig i ardaloedd, cytunwyd i anfon gair ato i ddiolch iddo am ei wasanaeth dros nifer o 

flynyddoedd. Holwyd all ‘Ginge’ Farrar drefnu coeden eleni a’i gosod tybed?  

Newyddlen Gwasanaeth Ieuenctid. Clerc wedi dosbarthu newyddlen yr Hydref. 

Betsi Cadwaladr. Clerc wedi dosbarthu adroddiad diweddaraf y Grŵp. 

Canolfan Ailgylchu. Gwybodaeth am wasanaeth ailgylchu symudol yn cychwyn yn Llanrwst ger 

y ganolfan fusnes yr ail ddydd Sadwrn o bob mis, Liz Roberts yn cadarnhau gall ardalwyr 

Dolwyddelan ei defnyddio. 

Pabi arbennig. C.Brewer wedi dosbarthu neges gan S.Hewitt am yr ymgyrch lleol i gofio milwyr 

o’r ardal fu’n brwydro yn y Rhyfel Byd Cyntaf trwy osod pabi a ‘thaflen gwybodaeth’ ar eu 

cartrefi, canmolwyd yr ymgyrch.  

Cydnabyddiaeth Ariannol IPRW. Derbyniwyd gwybodaeth am yr Adroddiad Blynyddol a’r drefn 

o dalu cydnabyddiaeth i’r Aelodau, cytunwyd i’w drafod ym mis Mawrth.    

 

Cynlluniau. 

Clerc wedi anfon i holi am hen geisiadau a chael gwybod y penderfyniadau canlynol: 

Fferm Mur Coch – Caniatau 

Coedlan ger Glan Gors – Caniatau  

Ail gais Tan y Castell – Gwrthodwyd 

Gosod ‘Dysgl Telathrebu’ Pafiliwn – Caniatau 

Cynllun 1 Glan Aber – Caniatau 

Cais newydd 

Tŷ Llwyd: Cais i ledu’r fynedfa, newid defnydd hen floc stabl i weithdy, codi sied storio ffram 

ddur.  Clerc wedi derbyn llythyr gan yr ymgeisydd ac wedi ei gydnabod – deallwyd fod y cais 

wedi’i dynnu’n ôl?      

 

Llifogydd. Liz Roberts wedi derbyn neges gan S.Wasik yn cadarnhau ei fod wedi bod yn yr ardal 

ar y 6ed o Fedi yn clirio’r ‘outfall’ yn Cae Ddôl. Deallwyd mai dim ond rhan o’r ffôs oedd wedi 

cael ei chlirio, tybed pam fod hyn? A ydi E.Williams yn gyfrifol am y gweddill, Clerc i holi. 

Nodwyd o bosibl fod ‘Knotweed’ ger rhan o’r ffôs? Cadarnhaodd Liz Roberts fod cynllun busnes 

ar gyfer gwaith gyda’r llifogydd yn cael ei baratoi gan CBSC. 
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Cynllun Ynni Dŵr. Erbyn hyn nid yw’n debygol y bydd y cynllun gwreiddiol yn mynd i 

ddigwydd. Gan nodi ei siomiant cadarnhaodd M.Skerrett y bydd ef a Liz Roberts yn ceisio rhagor 

o wybodaeth gan G.Edwards a J.Richardson.  

 

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

 

Archwiliad 2017-18. Roedd adroddiad ar ganlyniad yr Archwiliad Blynyddol wedi’i dderbyn gan 

Gwmni BDO ac fe’i trafodwyd gan yr Aelodau. Roeddent wedi tynnu sylw at fân faterion 

gweinyddol y dylid sicrhau na fyddant yn digwydd eto. Hefyd roedd y Rhybudd o Ganlyniad 

Archwiliad wedi’i dderbyn a’r Clerc wedi ei arddangos yn yr hysbysfwrdd. Ni chafodd unrhyw 

gais i gael golwg ar y cyfrifon erbyn y dyddiad penodedig. 

 

Biliau. Gwagio biniau cŵn Medi/Hydref £60; Torri gwair Medi £382.50;  Meithrinfa’r Felin 

blodau/gwaith ar y tybiau £50; CBSC y Ganolfan £10; Cyfieithu Cymunedol £103.60; Menter 

Siabod £10; Clerc Gorffennaf i Medi £250; ICO Ffi Cofrestru Diogelu Data £40; N.Ferguson 

Gwefan £50. Biliau i’w talu cynnig T.W.Jones, cefnogi C.Brewer. Ymgymerwyr wedi talu £150 

ar gyfer angladd D.Jones. Wedi talu’r biliau bydd £6261.73 yn y cyfrif. 

 

Materion eraill.  

Diolch. Nodwyd fod Heddwen Davies wedi ymddeol o’i swydd fel ‘Person Lolipop’ yn 

cynorthwyo’r plant i groesi’r ffordd yn ddiogel ers blynyddoedd lawer. Cynigodd E.R.Noble 

gyda C.Brewer yn cefnogi, a phawb o blaid y dylai’r Clerc anfon gair ati i ddiolch am ei 

gwasanaeth arbennig, cytunodd M.Chapman i brynu blodau i’w cyflwyno iddi ar ran y Cyngor. 

 

Aelodaeth y Cyngor. Clerc wedi derbyn gwybodaeth gan CBSC ar y drefn i’w ddilyn i gael 

cyfethol Aelod newydd ac wedi gosod y manylion perthnasol yn yr hysbysfwrdd. Derbyniwyd 4 

cais gan rai oedd â diddordeb erbyn y dyddiad cau Tachwedd 8fed. Derbyniwyd y 4 enw ar 

gynnig E.R.Noble gyda T.W.Jones yn cefnogi a phawb o blaid, yna aeth yr Aelodau ymlaen i 

bleidleisio arnynt yn ôl y drefn swyddogol. Yn dilyn yr ail bleidlais Carwyn L Price Gelli’r Ddôl 

oedd yn fuddugol a bydd y Clerc yn anfon at CBSC i gadarnhau hyn a hefyd yn anfon at y 3 arall 

i ddiolch iddynt am eu diddordeb. 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf: Nos Iau Ionawr 10fed 2019 am 7pm.  

 

 


