
CYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANDDOGED A MAENAN A GYNHALIWYD YN YSGOL LLANDDOGED, 
LLANDDOGED  NOS LUN  14.1.2019

PRESENNOL
Cyng. Eifion Williams (Cadeirydd), Cyng. Dylan Jones, Cyng. Alun Morris, Cyng. Michael Rayner,
Cyng. John Owen, , Cyng Austin Roberts, Delyth Algieri (clerc).

YMDDIHEURIADAU
Cyng. Nerys Dobson, Cyng. Arwel Ll. Jones, Cyng Hefin Martin

CADARNHAU’R COFNODION
Cadarnhawyd ac arwyddwyd cofnodion y Cyngor a gynhaliwyd ar y  26ainTachwedd, 2018.

Materion yn codi o’r cofnodion

1) CEGIN WEN, LLANDDOGED
Cadarnhaodd y clerc fod Mr Elwyn Williams, Tyn Gwern Isaf, Llanddoged yn mynd i gychwyn ar y gwaith 
atgyweirio'r wal ym maes parcio Cegin Wen, Llanddoged yn yr wythnos nesaf.

CYNLLUNIO:
1) Cais rhif 0/45478 – Mr & Mrs Anthony Ward, 1 Efail Uchaf, Ffordd Efail Uchaf, Llanddoged Ll26 0UT- 

Estyniad a newidiadau arfaethedig.
Trafodwyd y cais uchod a phasiwyd a phenderfynwyd fod dim gwrthwynebiad.

Y BONT YM MHONT Y GARTH, MAENAN
Derbyniwyd e-bost gan Mr Bryn Shiland o’r sir gyda gwybodaeth ganlynol yn dilyn eu harsylwad o’r bont ym Mhont y Garth Maenan 
yn ddiweddar.

Mae'r cerbyd gwreiddiol a aseswyd gan yr Adran yn eithaf mawr ac mae ganddynt gylch troi gwael. Mae 
cydweithwyr Mr Shiland o’r Adran traffig wedi cynghori y byddai'n anodd iawn i gerbydau fod yn fwy na'r hyn 
a aseswyd er mwyn llywio'r cyfyngiadau ffyrdd cyfagos i gyrraedd Pont y Garth. Felly, ni fydd angen asesiad 
ychwanegol yn darparu unrhyw wybodaeth a fyddai'n ystyrlon oherwydd cyfyngiadau corfforol eraill.
 
O ran ehangu ffyrdd mae Mr Shiland wedi cysylltu â Mannau Agored sydd wedi cytuno i ymestyn yr ysgubor 
ogleddol fel y trafodir a gobeithio y bydd o gymorth trwy ddarparu lled ychwanegol ar gyfer symudiadau 
cerbyd mawr i lywio'r strwythur. Bydd y lledaeniad ffordd yn cael ei ychwanegu at eu rhaglen yr Adran ymlaen
llaw a bydd yn cael ei weithredu cyn gynted ag y bo modd.

Trafodwyd y wybodaeth uchod ac anfonwyd ein diolch i Mr Shiland am ei waith gyda’r arsylwad y bont.

PARCIO GYFERBYN AR YSGOL
Derbyniwyd gwybodaeth fod cerbydau yn parcio bob ochr i’r  ffordd tu allan i Ysgol Gynradd Llanddoged ac yn
achosi problemau i gerbydau eraill basio.  Pryder fwyaf ydi sut mae cerbydau yn gallu cael ffordd glir i ymateb 
i achosion argyfwngbryd.  Pasiwyd i’r clerc gysylltu gydag Adran  Draffig i basio ymlaen y pryderon yma ac i roi 
cais i gael dwy linell felen tu allan i’r ysgol.  
Nodwyd hefyd y buasai cael arwydd mwy gweladwy ar y maes parcio'r pentref  yng Nghegin  Wen yn fantais 
fawr i rieni Ysgol Gynradd Llanddoged barcio yno.



PRAESEPT
Trafodwyd y praesept ar gyfer y flwyddyn 2019/20.  Rhannwyd y clerc wybodaeth am amcangyfrif o arian a 
fydd ei angen ar gyfer gosod y praespt 2019/20.  Penderfynwyd a phasiwyd drwy’r aelodau godi dwylo i’r 
cyfanswm godi o £5,250 i £5,500 ar gyfer y praesept 2019/20.   Pasiwyd i gadw arian wrth gefn ar gyfer 
etholiadau a all godi yn ystod y flwyddyn
 

GOHEBIAETH
1) E-bost gan yr adran bontydd ynglŷn â sefyllfa Pont y Garth Maenan.
2) Llythyr gan CBCB - Ymgynghoriad Is-ddeddfau Draenio’r Tir- pasiwyd i roi copi o’r llythyr ar 

hysbysfwrdd y pentref.

CYNNAL A CHADW
1) Cyng Alun Morris wedi derbyn gwybodaeth fod perchenogion cerbydau dreifio 4 x 4  wedi gwneud cais

i gael  dreifio fyny'r trac wrth Pen Craig Arthur, Llanddoged.
2) Angen llenwi'r twll wrth Groesffordd a `carreg Ednyfed Llanddoged.


