
Cofnodion Cyngor Cymuned Bro Tre-lech a’r Betws 

Cynhaliwyd cyfarfod yng Nghanolfan Gymunedol Pen-y-bont nos Fawrth 28 Mehefin 2018 
am 8.00pm. 

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

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 

• Dywedodd y CC Jean Lewis wrth y cynghorwyr nad oedd unrhyw gyfarfod safle wedi cael ei 

gynnal gan nad oedd yr un o'r cynghorwyr wedi tynnu sylw at safleoedd penodol i'w 

harchwilio. Fodd bynnag, codwyd nifer o faterion yn y cyfarfod hwnnw, a nododd y CC Jean 

Lewis y safleoedd problemus, sef: 

a) twll a oedd wedi ymddangos wrth Bont Pandy 

b) y bont droed yn Y Felin, Pen-y-bont 

c) y bont ger Cilrhiwe Pandy  

d) arwyneb y ffordd ym Mhentre-ddofn  

e) y bont ym Mhen-y-bont – roedd cyflwr waliau'r bont wedi cael ei fonitro rai 

blynyddoedd yn ôl, a chadarnhawyd bod gwaith adfer yn angenrheidiol.  

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

Bendre. 

• Nid oedd adborth wedi dod i law o hyd ynghylch y tir rhwng wal yr Eglwys a Ronany 

• Diffibrilwyr – roedd diffibriliwr arall wedi cael ei gyflwyno i Ysgol Hafodwenog gan yr elusen 

Cariad, ac roedd yr ysgol yn dal i ddisgwyl am y cas fel y gellid ei osod ar wal allanol yr ysgol. 

• Arwyddion dim cŵn i faeddu – doedd dim adborth wedi dod i law cyn belled. 

5. Cyflwyno'r Cyfrifon 

Cadarnhawyd bod y cyfrifon wedi cael eu harchwilio a'u bod yn gywir gan Archwilydd 

Mewnol y Cyngor, H. I. Bowen. Roedd ei lythyr yn cadarnhau'r cofnodion a gyflwynwyd a 

bod yr archwiliad wedi cael ei gwblhau'n foddhaol. 

Roedd yr Adroddiad Archwilio Mewnol Blynyddol wedi cael ei gwblhau a'i lofnodi gan yr 

Archwilydd Mewnol a Swyddog Ariannol Cyfrifol y Cyngor, ac roedd pawb yn cytuno i'r 



Cadeirydd lofnodi'r ffurflen. Byddai'n rhaid anfon y ffurflen wedi'i llenwi i Grant 

Thornton UK LLP erbyn 16 Gorffennaf 2018.  

6. Gohebiaeth 

 

6.1)  CSC – enw'r Cyngor Cymuned – yn dilyn cais i'r enw cywir, sef “Tre-lech a’r Betws”, 
gael ei adfer, cyfarfu'r Cyngor Llawn ar 13 Mehefin 2018, a derbyniwyd y byddai 
“Tre-lech” yn newid yn ôl i “Tre-lech a’r Betws”.     

6.2)  CSC – Cynllunio W/37135 – codi annedd Anghenion Arbennig yng Nghilhir Isaf, 
Meidrim – Mrs Elinor Jameson. 

6.3)  CSC – Cynllunio W/37052 – codi porthdy preswyl i'w ddefnyddio fel estyniad ar gyfer 
y Cartref Gofal i Oedolion yng Nghefn Cloch, Meidrim – Gellyaur Care Ltd – Mr 
Davies. 

6.4) Un Llais Cymru – roedd cyfarfod o Bwyllgor Ardal Sir Gaerfyrddin i'w gynnal ddydd 

Mawrth 3 Gorffennaf am 7.00pm yn Neuadd Ddinesig San Pedr. 

6.5) CSC – Amnest Gwastraff a Theiars – ym maes parcio Marchnad Castellnewydd Emlyn 

ddydd Sadwrn 14 Gorffennaf 2018, 13 Hydref 2018 ac 16 Chwefror 2019, o 8.00am 

tan 12.00pm. 

 

7. Y Sefyllfa Ariannol  

 

     Y Cyfrif Busnes Cyfredol          £6,835.95 

     Y Cyfrif Busnes Wrth Gefn          £760.76 

 

8. Unrhyw Fater Arall 

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf, sef y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, fyddai dydd Mawrth 

31 Gorffennaf 2018. 

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


