ARGYMHELLION IS BWYLLGOR MWYNDERAU
NOS IAU 7fed IONAWR 2016
YN SIAMBR Y CYNGOR AM 7.30 O’R GLOCH
Presennol:
Cynghorwyr:
Erwyn Jones
Mel Goch ap Meirion
Annwen Daniels
Rory Francis
Will G Roberts

Ymddiheuriad:
Cynghorydd:
Bedwyr Gwilym

DATGAN DIDDORDEB
Ni fu i unrhyw Gynghorydd Datgan Diddordeb
Cynghorydd Will G Roberts - Cadeirydd
1. Arolwg misol y Caeau Chwarae
Roedd arolwg misol yr archwiliwr i law.
Argymell: I Drefnu i ail osod y bin ar gae chwarae Manod ac i osod bin newydd ar y Parc
Sglefrio. Tra bydd y gwaith uchod yn cael ei wneud i ail osod y bin a’r arwydd ger y man
golygfa.
2. Parc Sglefrio
Yn parhau i aros i’r gwaith gael ei gwblhau ar y goleuadau.
Cafwyd gwybodaeth bod yr heddlu yn gefnogol iawn i’r syniad o osod lloches ieuenctid ar y
Parc Sglefrio ond byddent hoffi iddo gael ei leoli ar y ffens sydd hefyd yn ffin i’r rhandiroedd
er mwyn lleihau sŵn. Hwyrach bod lloches ieuenctid ar gael gan yr heddlu ond os ddim
byddent yn gallu ein cyfeirio at grantiau tuag at weithgareddau ieuenctid. Cafwyd
gwybodaeth hefyd bod hwyrach arian ar gael tuag at weithgareddau ieuenctid gan y
Gwasanaeth Tân drwy eu hymgyrch i godi ymwybyddiaeth o’r peryglon o gynnau tan
creithio a fu yn broblem iddynt y llynedd.
Argymell: I gysylltu eto a Chyngor Gwynedd I edrych beth yw’r oediad ynglŷn â’r
goleuadau. I groesawu’r cynnig o loches ieuenctid gan yr heddlu ac i gyd weithio gyda’r
heddlu a’r gwasanaeth tân i gael arian tuag at wasanaethau ieuenctid i’r Parc Sglefrio.
3. Prydles yr Angry Scones
Bu i’r Cyngor ohirio gwneud penderfyniad ar roi estyniad ar y brydles nes derbynnir atebion
i’r cwestiynau canlynol gan yr Angry Scones
· Gofyn a ydynt yn cydymffurfio ar amodau presennol e.e. defnydd gyda’r hwyr, a
chadarnhau tir sydd wedi ei ddefnyddio - yw’n cydymffurfio gyda’r les.
· Canfod eu barn am newid y telerau, sef i osod ffens, sgrin neu reilen i warchod
defnyddwyr rhag ceir yn gadael y trac rasio ar gyflymder .
I’r dyddiad nid oes ateb wedi dod gan yr Angry Scones Racing Team.

Argymell: I ysgrifennu atynt unwaith eto yn egluro i’w prydles fod ar ben ond byddwn yn
ystyried ail roi prydles iddynt pan ddaw atebion i gwestiynau’r Cyngor Tref i law.
4.

Difrod
Cafwyd gwybodaeth bod difrod wedi ei wneud i’r polyn fflag gan y gwynt a bod un o
wydrau’r lloches bws yn Sgwâr Rawson wedi ei falu.
Argymell: I adael i gyngor Gwynedd wybod am y difrod hwn a gofyn iddynt eu trwsio cyn
gynted â modd.

