
Cofnodion Cyngor Cymuned Bro Tre-lech a’r Betws 

Cynhaliwyd cyfarfod yng Nghanolfan Gymunedol Pen-y-bont nos Fawrth 27 Mawrth 2018 
am 8.00pm. 

Y Cynghorwyr a oedd yn bresennol: Dyfed Davies (Cadeirydd), Eirian Howells (Is-gadeirydd), 
Ann Sillars, Derrick Harries, John Phillips, Arwyn Jones ac Alyson Harries. 

Roedd y Cynghorydd Sir, Jean Lewis, hefyd yn bresennol yn y cyfarfod. 

Yn cymryd y cofnodion: David Parry Williams (Clerc). 

1. Ymddiheuriadau: Linda Davies, Ambrose Lewis ac Andrew Jones   

2. Sylwadau'r Cadeirydd 

Agorodd Dyfed Davies y cyfarfod, a diolchodd i'r Cynghorwyr a'r Clerc am fod yn bresennol.  

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol:  

Darllenwyd, derbyniwyd a llofnodwyd yn gywir gofnodion y cyfarfod blaenorol.  

4. Trafod materion sy'n codi o'r cofnodion 

 Roedd cyflwr y ffordd o Banthowell Lodge i Felindre wedi gwaethygu, ac roedd nifer 
cynyddol o dyllau arni. 

 Nodwyd bod yna nifer sylweddol o dyllau ar ffyrdd y plwyf, a gofynnodd y Cynghorydd 
Sir, Jean Lewis, i'r cynghorwyr roi gwybod iddi cyn gynted â phosibl lle roeddent gan y 
byddai, cyn bo hir, yn cael cyfarfodydd safle gydag aelod o'r Adran Priffyrdd. 

 Nid oedd adborth wedi dod i law o hyd ynghylch y wal a oedd wedi cael ei chodi y tu 
allan i Bendre. 

 DIFFIBRILWYR – roedd diffibriliwr arall wedi cael ei roi i Ysgol Hafodwenog gan yr elusen 
Cariad, a byddai'n cael ei osod ar y wal y tu allan i'r ysgol cyn bo hir.  

 Gwefan – roedd anfoneb wedi dod i law gan Catrin Parry Williams yn ôl cais y Cyngor. 

 Arwyddion cŵn yn baeddu – dim adborth ar y pryd. 

5.    Swydd Wag – Clerc y Cyngor Cymuned 

Roedd tri chais wedi dod i law'r Clerc ar gyfer y swydd. Cytunwyd i ofyn iddynt ddod i 

gyfweliad, a hynny, gobeithio, yn ystod yr wythnos yn dechrau 9 Ebrill 2018.          

6. Gohebiaeth 

 

6.1) Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi – llythyr ynghylch cosb o £100.18 a oedd yn cael ei godi 

am beidio â chyflwyno ffurflen hunanasesu yn 2013.     

6.2) Un Llais Cymru – llythyr ynghylch aelodaeth ar gyfer 2018-19 – £95.00. 

6.3) Trywydd Cyf – anfoneb am gyfieithu cofnodion a'r Asesiad Risg Ariannol – £55.78. 

6.4) CSC – anfoneb am oleuadau stryd ar gyfer y cyfnod rhwng 01.04.2017 a 31.03.2018, 

£1,206.43 (yn cynnwys TAW o £201.07) 



6.5) Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr – gwahoddiad i fynd i'w Rali flynyddol 

ddydd Sadwrn 12 Mai 2018. 

6.6) Angela Burns AC – llythyr a thaflen ynghylch adolygiad cyfredol Llywodraeth Cymru o 

Gynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru. 

6.7) Y Rheoleiddiwr Pensiynau – llythyr yn amlinellu dyletswyddau cyfreithiol cyflogwyr. 

6.8) Neges e-bost 07.02.18 – Coflyfr yr Ombwdsmon. 

6.9) Neges e-bost 14.02.18 – cynllun gwaith polisi treth 2018 a datblygu trethi newydd 

yng Nghymru 

6.10) Neges e-bost 20.02.18 – Cadwch Brydain yn Daclus – cofrestrwch eich cyngor. 

6.11) Neges e-bost 26.02.18 – y Ddeddf Diogelu Data – Cyfreithiau Diogelu Data newydd 

i'w mabwysiadu erbyn 25.05.2018 – Pecyn Cymorth y Rheoliad Diogelu Data 

Cyffredinol (ASau i sicrhau bod gofynion y ddeddfwriaeth newydd yn gymesur â 

maint y cyngor). 

 

7. Y sefyllfa ariannol  

 

     Cyfrif Busnes Cyfredol          £6,059.49 

     Cyfrif Busnes Wrth Gefn          £760.67  

 

8. Unrhyw Fater Arall 

 

8.1) Roedd llythyr wedi dod i law gan Mr a Mrs Ron Malin ynghylch y defnydd o'r tir 

rhwng Eglwys y Plwyf a'u tŷ, Ronany. Roedd lorïau cymalog yn defnyddio'r tir i droi 

ac, wrth wneud hynny, wedi achosi difrod helaeth i berth a ffens eu terfyn. 

 

Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi ysgrifennu at Stephen Hill o Gyfreithwyr Price a’i 

Fab, yn amlinellu'r broblem ac yn gofyn am gyngor ynghylch atebolrwydd mewn 

perthynas â bod yn berchen ar y tir dan sylw. 

Gan nad oedd yna unrhyw fater arall, datganwyd bod y cyfarfod wedi dod i ben. 


