
CYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANDDOGED A MAENAN A GYNHALIWYD YN YSGOL LLANDDOGED, 
LLANDDOGED  NOS LUN  11eg Medi, 2017

PRESENNOL
Cyng.  Hefin Martin (Cadeirydd) ,Cyng. Eifion Williams, Cyng. John Owen, Cyng. Arwel Ll. Jones;
Cyng. Nerys Dobson, Cyng. Mike Rayner , Cyng. Austin Roberts, Delyth Algieri (clerc).

YMDDIHEURIADAU
Cyng. Alun Morris

Cadarnhau'r Cofnodion
Cadarnhawyd ac arwyddwyd cofnodion y Cyngor a gynhaliwyd ar y 31ain,Gorffennaf  2017.

Materion yn codi o’r cofnodion
CAE CHWARAE MAENAN
Nododd Cyng. John Owen ei fod wrthi’n gosod canllaw  yng Nghae Chwarae Maenan ac yn gobeithio 
cwblhau'r gwaith yn y dyddiau nesaf.

MAES PARCIO CADAIR IFAN GOCH
Nododd Cyng. John Owen y bydd yn gwneud trefniadau i strimio o gwmpas y maes parcio Cadair Ifan 
Goch.

TAIR MAINC EISTEDD LLANDDOGED
Cadarnhawyd fod Mr Elwyn Williams, Tyn Gwern Uchaf, Llanddoged wedi cwblhau'r gwaith  atgyweirio a
glanhau'r tair mainc eistedd yn ardal Llanddoged.  

DIFFIBLIWR I ARDAL MAENAN
Derbyniwyd y clerc wybodaeth fod Mrs Kelsall, o Troed y Rhiw, Maenan yn awyddus i godi arian i gael 
diffibliwr i ardal Maenan.  Bydd y diffibliwr yn cael ei leoli yng Ngwesty Maenan Abbey a bydd  cinio yn 
cael ei drefnu ar gyfer codi arian at yr achos ar yr 29/09/2017.  Cafwyd cais gan Mrs Kelsall am 
gefnogaeth y Cyngor Cymuned i fod y bresennol ar y noson a chais am gymorth ariannol gan y Cyngor 
Cymuned.

Pasiwyd i weld faint o arian a fydd wedi cael ei godi ar ôl y noson ar yr 29/09/2017 cyn i’r Cyngor 
cymuned ddod i benderfyniad faint o gymorth ariannol y byddent yn gallu ei roi.

CYNLLUNIO
Trafodwyd y ceisiadau cynllunio canlynol:

1. Cais Rhif 0/44272 - Addasu adeiladau allanol yn llety gwyliau - Mr & Mrs Edwards,
     Pen y Bryn Farm, Llanddoged, Conwy LL26 0UB.
     Penderfynwyd a phasiwyd fod dim gwrthwynebiad i’r cais uchod.
2. Cais rhif 0/44254 – Amrywiad i amod 3 o ganiatad cynllunio cyfeirnod 0/28946 
    (Estyniad i annedd er mwyn ffurfio fflat Nain) – The Old Rectory, Llanddoged Rd, Llanddoged,
     Conwy  LL26 0AJ.
    Penderfynwyd a phasiwyd fod dim digon o wybodaeth yn y cais cynllunio rhif 0/44254 a bydd
    angen cysylltu gyda'r Adran Cynllunio i holi rhagor.  



3. Cais Rhif 0/44348- Tynnu garej/storfa logiau i bwyso parod presennol a chais i godi 
garej/gweithdy hobi, ystafell sychu newydd ar y llawr gwaelod gydag atig llawr cyntaf -stydi / 
stiwdio gartref. - Tŷ’r Ysgol, Maenan, Llanrwst, Conwy LL26 0YD.

Penderfynwyd a phasiwyd fod dim digon o wybodaeth o ran uchder yr adeilad ac oes llawr 
uwchben- angen cysylltu gyda’r cynllunio i gael rhagor o fanylion.

Y GYLLIDEB
Cafwyd adolygiad o’r gyllideb am y flwyddyn 2017/18  yn erbyn yr incwm a’r gwariant gwirioneddol.  
Rhannodd y clerc daflen gyda gwybodaeth o’r gwariant i fyny hyd at ddiwedd mis Awst 2017 a nodwyd 
fod y gwariant wedi mynd dros yr arian gofyniad praesept eleni.  Pasiwyd aelodau’r Cyngor drwy godi 
dwylo i’r clerc drosglwyddo arian o’r cyfrif cadw fel y bydd angen.

CYFETHOL AELOD AR GYNGOR MAENAN
Derbyniwyd un cais o ddiddordeb o fod yn aelod ar gyngor Maenan- Mr Dylan Jones, Park Farm, 
Maenan.
Penderfynwyd a phasiwyd drwy godi dwylo i gyfethol Mr Dylan Jones yn aelod ar Gyngor Maenan.

GOHEBIAETH
1. Derbyniwyd llythyr gan yswiriant y cwmni BHIB Ltd.  Bydd y Clerc yn cysylltu gyda’r Cwmni pan 

fydd angen adnewyddu'r polisi yswiriant y Cyngor.

 CYNNAL A CHADW
1. Angen trwsio twll yn y ffordd wrth Wigfa, Maenan.
2. Angen edrych ar y gwydr sydd yn gorchuddio'r hysbysfwrdd yn Llanddoged.

Bydd Cyng Michael Rayner yn adrodd yn ôl yn y cyfarfod nesaf am faint fydd cost y gwydr 
newydd.

3. Coed rhwng Bryn Madog a Ffrith Uchaf yn gwyro i’r ffordd.
4. Cyng Austin Roberts wedi cysylltu gyda Mr Gwyn Parry o’r Adran Pontydd ynglyn a’r Bont yn  

Pont y Garth, Maenan.
5. Angen trwsio twll yn y ffordd wrth Gae Brychiad, Llanddoged.


