
CYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANDDOGED A MAENAN A GYNHALIWYD YN YSGOL LLANDDOGED, 
LLANDDOGED  NOS LUN  18fed, Mawrth, 2019

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

YMDDIHEURIADAU
Cyng. Dylan Jones, Cyng. Nerys Dobson

CADARNHAU’R COFNODION
Cadarnhawyd ac arwyddwyd cofnodion y Cyngor a gynhaliwyd ar y 18fed o Chwefror, 2019.

Materion yn codi o’r cofnodion

1) CEGIN WEN, LLANDDOGED
Y clerc wedi cael neges gan Cyng. Nerys Dobson yn cadarnhau ei bod wedi codi'r mater yn cyfarfod 
Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Llanddoged i staff a rhieni ddefnyddio'r maes parcio Cegin Wen fel bo angen.

Y BONT YM MHONT Y GARTH, MAENAN
Cadarnhaodd Cyng. Austin Roberts fod Emyr Jones o’r Cyngor Sir yn fodlon lledu'r fynedfa i’r Bont ym mhont y
Garth Maenan.

LLWYBR TRAMWY CYHOEDDUS NANT I BENCRAIG ARTHUR LLANDDOGED
Y Clerc wedi cael cadarnhad gan berchnogion Pencraig Arthur Llanddoged eu bod wedi derbyn y neges gan y 
Cyngor Cymuned Llanddoged a Maenan fod aelodau'r Cyngor yn cefnogi eu cais   ‘Gorchymyn cau'r llwybr 
tramwy wrth Pencraig Arthur, Llanddoged’.  Diolchwyd hefyd am yr awgrymiad  iddynt gychwyn deiseb 
amgylch yr ardal i gael cefnogaeth trigolion yr ardal.

TARMACIO FFYRDD YR ARDAL
Cyhoeddodd  Cyng. Austin Roberts y diweddariad gan yr Adran Ffyrdd am darmacio ffyrdd o gwmpas ardal 
Llanddoged a Maenan. Cadarnhaodd hefyd mae yn y drefn isod a osodwyd y ffyrdd o ran eu cyflwr.

 Ffordd o’r A470 o Faenan Abbey heibio’r Felin Maenan.
 Ffordd wrth Ffrith Uchaf/Ffrith Isaf  i Waen Oer Maenan.
 Ffordd wrth Cefn Llech hyd at Efail Uchaf, Maenan.
 Ffordd Fron Francis i lawr at y Groesffordd, Llanddoged.
 Ffordd Tyrpeg Uchaf o Alltgoch i fyny heibio’r ysgol.

YMADAWIAD O’I SWYDD FEL CYNGHORYDD Y GYMUNED LLANDDOGED
Cadarnhaodd Cyng. Michael Rayner ei fod wedi cysylltu gyda’r Sir ynglŷn â rhoi gorau i’w swydd fel 
Cynghorydd y Gymuned Llanddoged a bydd y Sir yn cysylltu gyda'r Clerc yn y dyfodol agos.

Daeth Cyng. Michael Rayner a sampl o’r arwydd  y mae  wedi ei  greu ar gyfer y maes parcio yn Gegin Wen, 
Llanddoged i arddangos i aelodau'r cyngor.

FFIOEDD CASGLU GWASTRAFF GARDD 
Derbyniwyd  gwybodaeth gan Sir Conwy ynglyn a chodi tal am gasglu gwastraff o’r ardd.
Mae gan yr awdurdod lleol yr hawl i godi tal am gasglu gwastraff o erddi preswylwyr ac mae llawer o 
gynghorau eisioes yn gwneud hynny.  



Mae’r gwasanaeth casglu ac ailgylchu gwastraff o’r ardd yn costio £620,000 y flwyddyn i Gyngor Conwy ar hyn 
o bryd a byddent yn disgwyl i’r ffigwr godi y tro nesaf y bydd y gwasanaeth yn mynd allan i dendr. Nid ydi'r 
Cyngor Conwy yn gallu fforddio’r gwasanaeth hwn bellach ac maent yn ystyried naill ai terfynu’r gwasanaeth 
neu godi tal ar breswylwyr i dalu’r costau yn rhannol neu’n gyfan gwbl.
Bydd modd i breswylwyr fynd a gwastraff o’r ardd i Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref am ddim. Mae 
cynwysyddion compostio ar gael am brisiau gostyniedig gan y Cyngor Conwy

TORRI GWAIR CAE CHWARAE MAENAN
Cyng. Austin Roberts am holi os ydi’r Sir yn parhau i dorri gwair yn y cae chwarae Maenan. Hefyd holi Mr Bryn 
Shiland pryd cafodd yr offer chwarae sydd yno eu hymchwilio diwethaf .
Nododd Cyng. Michael Rayner fod yna cytundeb rhwng Sir Conwy a Chyngor Maenan fod y sir yn parhau i 
dorri y gwair yn y cael chwarae.

MAINC EISTEDD AR Y  LLWYBR CERDDED/BEICIO A470
Derbyniwyd e-bost gan Mr Gwyn Jones o Lanrwst gyda chais i gael cadarnhad gan Gyngor Cymuned 
Llanddoged a Maenan fod aelodau'r Cyngor yn fodlon iddo osod mainc eistedd ar y llwybr cerdded/Beicio o 
Lanrwst i Landdoged a Maenan ar hyd y Ffordd A470.
Trafodwyd y mater a nodwyd aelodau'r Cyngor eu bod yn fodlon iddo osod y fainc ond ni fydd Cyngor 
Cymuned Llanddoged a Maenan yn gyfrifol o gymryd y gofal o gynnal a chadw'r fainc. Hefyd pwysleisiwyd fod 
Mr Gwyn Jones  yn trafod y mater gyda ‘NWTRA’ perchnogion y ffordd A470 er mwyn iddynt fod yn hollol 
gytûn a’i gais i osod y fainc.

CEISIADAU ARIANNOL
Derbyniwyd ceisiadau ariannol:-
Ambiwlans Awyr Cymru a Ffermwyr Ieuanc Eryri.
Pasiwyd i adael y ddau gais ar y bwrdd.

GOHEBIAETH
1) Gwybodaeth gan Sir Conwy ar Gamblo - pasiwyd fod y wybodaeth yma ddim yn berthnasol ar gyfer y 

Cyngor Cymuned Llanddoged a Maenan.
2) E-bost Cymunedau Taclus Conwy Wledig - cynnig offer codi sbwriel am £500 i dacluso’r gymuned.
3) E-bost - Mabon Ap Gwynfor (Aelod o Gynulliad Cymru) - gwybodaeth am faterion ynghylch a 

thrafferthion mae Cynghorau yn ei gael gyda’r cwmni archwilio cyfrifon BDO.

CYNNAL A CHADW
1) Dwr yn hel ac yn achosi i’r ffordd godi rhwng Tŷ Gwyn a throeau i Belmont Llanddoged.
2) Tyllau yn y ffordd o dan Tyddyn Frencher, Maenan.
3) Twll yn y ffordd gyferbyn a mynedfa i siediau Maenan Hall.
4) Angen clirio y dail ar allt Penrhwylfa , Maenan.
5) Tyllau yn y ffordd wrth Ffrith Isaf a Ffrith Ucha, Maenan..
6) Angen glanhau'r ‘Gully’ wrth fynedfa Maes, Ffordd Trwyn Swch, Llanddoged.


