
Cofnodion Cyngor Cymuned Bro Tre-lech a’r Betws 

Y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, a gynhaliwyd yng Nghanolfan Gymunedol Alma nos Fawrth 31 
Gorffennaf 2018 am 8.00pm. 

Y cynghorwyr a oedd yn bresennol: Dyfed Davies (Cadeirydd), Eirian Howells (Is-gadeirydd), 
Derrick Harries, Ambrose Lewis, Arwyn Jones, Andrew Jones, Ann Sillars, Alyson Harries a Linda 
Davies. 

Roedd y Cynghorydd Sir Jean Lewis wedi anfon ei ymddiheuriadau, gan ddweud y byddai'n hwyr 
oherwydd cyfarfod yn ymwneud â chynllunio. 

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

Roedd y clerc newydd wedi cael ei benodi, i ddechrau yn ei swydd ar 1 Hydref 2018.  

Roedd y swydd wedi cael ei hysbysebu ar raddfa gyflog LC1, Pwynt 18 i 22, a oedd yn gyfwerth â 
£400 y mis; roedd pawb yn cytuno â lefel y cyflog.  

Ymunodd y clerc newydd â'r cyfarfod am 8.15pm. 

1. Ymddiheuriadau: John Phillips 

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 

• Nodwyd bod y gwaith atgyweirio a wnaed ger pont Pandy yn anfoddhaol, ac y byddai angen gwneud 

gwaith pellach i unioni'r sefyllfa a allai fod yn beryglus. Teimlid bod safon y gwaith a wneid gan staff a 

chontractwyr y Cyngor Sir yn anfoddhaol yn gyffredinol.  

• 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.  

• Deiffibrilwyr – nid oedd y cabinet ar gyfer diffibriliwr Ysgol Hafodwenog wedi cael ei ddosbarthu o hyd 

gan yr elusen Cariad. 

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

5. Ethol Cadeirydd 

Cynigiwyd enw Mrs Eirian Howells gan Ambrose Lewis a'i eilio gan Derrick Harries, ac roedd pawb yn gytûn.  

Diolchodd y Cadeirydd ymadawol, Dyfed Davies, i'r aelodau am eu cymorth, ac am arweiniad y Clerc bob 

amser. Estynnodd Dyfed ei longyfarchiadau i'r Cadeirydd a oedd newydd ei ethol, gan wahodd Eirian i 

gymryd yr awenau.  



Ymatebodd Eirian trwy ddiolch i'r aelodau am eu hymddiriedaeth ac i Dyfed am ei gadeiryddiaeth ragorol 

yn ystod y flwyddyn ddiwethaf.  

6. Ethol Is-gadeirydd 

Cynigiwyd enw Ambrose Lewis gan Ann Sillars a'i eilio gan Linda Davies, ac roedd pawb yn gytûn. 

Ymatebodd Ambrose mewn modd addas. 

7. Gohebiaeth 

 

7.1)  Llywodraeth Cymru – Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol 
Gwybodaeth am y costau y gall Cynghorwyr Cymuned eu hawlio bellach; rhaid llenwi'r pro 
forma erbyn 30 Medi bob blwyddyn, hyd yn oed os yw'n gais am 'ddim'. 

7.2)  Cyngor Sir Caerfyrddin – Menter Llwybrau Tramwy 
Mae Deddf Priffyrdd 1980 yn cadarnhau bod gan y Cyngor Sir gyfrifoldeb cyfreithiol i 
sicrhau bod y rhwydwaith Hawliau Tramwy Cyhoeddus yn cael ei gadw ar agor ac yn 
hygyrch i'r cyhoedd. Mae'r Ddeddf hefyd yn rhoi pwerau i gynghorau cymuned ymgymryd 
â gwaith cynnal a chadw ar y llwybrau troed a'r llwybrau ceffylau yn yr ardal.  

7.3) CThEM – Hunanasesiad – yn honni bod y ffurflen yn hwyr ac y byddai yna gosbau. Roedd 
ymateb wedi cael ei anfon yn egluro nad yw'r hunanasesiad yn berthnasol i'r Cyngor 
Cymuned.  

7.4) Elan City – Arwydd Cyflymder Radar EVOLIS – opsiwn posibl y tu allan i Ysgol Hafodwenog. 
7.5) Gwasanaethau Llawdriniaeth Thorasig yn Ne Cymru – roedd Pwyllgor Gwasanaethau 

Iechyd Arbenigol Cymru yn adolygu'r ddarpariaeth o ran llawdriniaeth thorasig yng 

Nghymru, gyda golwg ar ddarparu un ganolfan yn Ne Cymru – byddai'r ymgynghoriad yn 

dod i ben ar 27 Awst 2018. 

7.6) Cyngor Sir Caerfyrddin –  Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth – Costau Claddu Plant; roedd 

Llywodraeth Cymru wedi cytuno na fyddid yn codi tâl ar gyfer amlosgi neu gladdu unigolyn 

o dan 18 oed. 

 

8. Y Sefyllfa Ariannol  

 

     Y Cyfrif Busnes Cyfredol          £6,781.23 

     Y Cyfrif Busnes Wrth Gefn          £760.82 

 

9. Unrhyw Fater Arall 

 

Byddai'r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal cyn gynted ag y byddai'r cyfrifon archwiliedig yn dod i law 

gan yr archwilydd allanol.  

Ymunodd y Cynghorydd Sir Jean Lewis a'r Cynghorydd Sir Alun Lenny, Cadeirydd y Pwyllgor 

Cynllunio, â'r cyfarfod. Amlygodd Alun Lenny y broblem a oedd wedi codi ynglŷn â'r Cynllun 

Datblygu Lleol cyfredol, a nododd ei obaith y byddai'r ymgynghoriad a oedd yn mynd rhagddo yn 

galluogi'r Cyngor Sir i lunio Cynllun Datblygu Lleol newydd ar gyfer y cyfnod rhwng 2018 a 2033, 

cynllun a fyddai'n well ac yn fwy adeiladol.  



Diolchodd y Cadeirydd iddo am ei gyflwyniad addysgiadol, a diolchodd hefyd i'r Cynghorydd Sir 

Jean Lewis am ei hymrwymiad i'w dyletswyddau.  

Diolchodd y Cynghorydd Sir i'r cynghorwyr ac i'r Cadeirydd ymadawol, Dyfed Davies, ac estynnodd 

longyfarchiadau i Eirian Howells am gael ei hethol yn Gadeirydd, gan ddymuno'n dda iddi.  

Gan nad oedd yna unrhyw fater arall, datganwyd bod y cyfarfod wedi dod i ben am 9.45pm. 


