
  

Cofnodion Cyfarfod 04-12-18 

1. CROESO  

Croesawodd y Cadeirydd y cynghorwyr i’r cyfarfod. 

2. YMDDIHEURIADAU  

Dim wedi eu derbyn. 

3. DATGAN DIDDORDEB  

Dim. 

4. COFNODION – Cadarnhau ac arwyddo cofnodion y cyfarfod diwethaf (06/11/18).  

Cynigwyd y cofnodion yn gywir gan Cyng John.  Eiliwyd gan Cyng Phyllis. 

5. MATERION YN CODI  

• Swydd Wag - Cyng Ceri i roi ar Facebook ac ar yr Hysbysfwrdd. 
• Mainc ger yr hysbysfwrdd – dim diweddariad. 
• Cyfoeth Naturiol Cymru – Cyng Phyllis ddim wedi medru cysylltu a’r cwpwl eto. 
• Arwydd Dim Cwn (ar y Green) – dal heb fynd i fyny. 
• Cae Chwarae – wedi derbyn infois gan gwmni Zurich am yr yswiriant.  Mae’r cwmni 

wedi dweud bod angen i berson cymwysiedig archwilio yr offer bob blwyddyn.  
Dywedodd y Cadeirydd wrthynt bod y Cyngor Sir yn gwneud hyn ac roeddent yn 
hapus gyda hyn.  Mae angen gwirio gweledol pob pythefnos hefyd.  Gofynnodd Cyng 
Ceri os fuasai hyn yn medru cael ei ddirprwyo i’r plant i roi rhywfaint o gyfrifoldeb 
iddynt.  Cytunodd Cyng Ceri i fynd gyda’r plant hefyd.  Roedd Zurich hefyd eisiau 
gwybod faint o unedau oedd yn y cae chwarae.  Cyng John i gadarnhau mae 5 sydd 
yno.  Mae angen asesiad risg a rhestr gwirio hefyd.  Gofynnodd Cyng Wendy os oedd 
y Cyngor Sir yn berchen ar asesiad risg a rhestr gwirio.  Y Clerc i ofyn iddynt. 

• Ail-gylchu – dim diweddariad gan Cyng Austin.  Cyng Wendy yn dangos consern am y 
banc dillad wrth yr ysgol a’r banc trydanol.  Gofynnodd Cyng Ceri os fuasai’r 
Cyngor Cymuned yn barod i gymryd rhain drosodd os ydy’r Cyngor Sir ddim am gario 
ymlaen. 

• Sgip – dydd Sadwrn yr 8fed o Ragfyr.  Cyng Ceri i roi ar Facebook. 
• Llwybyr Chwarel y Nant –  Y Cadeirydd wedi bod efo Cyng Austin.  Yn mynd i ofyn i 

swyddog o’r Cyngor Sir ddod i’w weld hefyd.  Os fuasai’r Cyngor Cymuned yn 
penderfynu hawlio’r tir yma fydd rhaid roi ffens.   

Presennol Cynghorwyr John Emlyn Jones (Cadeirydd), Wendy Williams, Gwenan 
Roberts, Gwilym Williams, Arthur Williams, John Lloyd Williams, 
Phyllis Purchase, Ceri Leeder and Delyth Wynne (Clerc)

Ymddiheuriada
u

Dim wedi eu derbyn.
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• Pryd Nadolig – diolchodd Cyng Wendy i’r Cadeirydd am drefnu’r noson.   

6. CYNLLUNIO  

Dim. 

7. ADRODDIAD ARIANNOL  

• Cyfredol - £ 
• Angladdau - £ 
• Cadw - £ 

Sieciau: 
• John Lloyd Roberts (Sexton) - £100.00 
• Sue Hayward (Llnau Toiledau) - £98.00 
• Cradur.com (Safle We) - £24.40 
• Zurich (Yswiriant) - £416.94 

8. GOHEBIAETH  

• Galwad ffon wedi ei dderbyn gan aelod o’r cyhoedd gan y Cadeirydd ynglyn a 
cloddiau angen eu torri.  Y Cadeirydd i ffonio yn ol a cadanrhau bod y medr cyntaf 
o’r ffordd yn gyfrifoldeb y Cyngor Sir a perchenog y cae wedyn. 

9. UNRHYW FATER ARALL  

• Dyn wedi ei weld yn gofyn am bres wrth y safle bws.  Mae hyn hefyd wedi digwydd 
yn fuan yn y bore pan oedd dynes yn cerdded ei chi.  Roedd yn dweud bod ganddo 
pass bws ond dim arian.  Mae lle gwag uwchben y toiledau a mae consern y buasai’r 
dyn yn medru bod yn cysgu yno.  Cyng Phyllips i gysylltu gyda’r Heddlu.   

• Dangosodd Cyng Gwenan gonsern na fydd yn medru continuo i fod yn Gynghorydd 
Cymuned. 

• Llawer o ddwr ar y ffordd wrth Henblas – draen wedi blockio? Y clerc i gysylltu ac 
ERF. 

• Praesept – angen ei osod yng nhyfarfod mis Ionawr.  Angen edrych ar godiad ym 
mhris torri glaswellt (cae chwarae hefyd), angen arian tuag at apel yr Eisteddfod. 

10. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  

08/01/19 

Gorffennodd y cyfarfod am 8.10pm
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