
Cynhaliwyd cyfarfod o Gyngor Cymuned Talyllychau yn Ysgol Gynradd Talyllychau
nos Fawrth 6 Mawrth 2018, am 7.30pm.
Roedd yr aelodau canlynol yn bresennol: y Cynghorwyr: Marged Bowen (Cadeirydd),
Janine Roberts, Pauline George, John Williams, Nigel Lovatt a Jane Morgan (Clerc).
Ymddiheuriadau: Rhys Williams a'r Cynghorydd Sir Joseph Davies.
Datganiad o Fuddiant. Datganodd y Clerc, Jane Morgan, fuddiant ynghylch Eitem 9,
Cyflog y Clerc, ac Eitem 10, Treuliau'r Clerc. 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol yn gywir. 
Gwiriwyd y datganiad o'r cyfrif. Balans y cyfrif ar 28 Chwefror 2018 oedd £5,600.20.
Janine Roberts.
Materion sy'n codi.
Toiledau Cludadwy. Y Clerc i gysylltu â'r perchennog newydd, Pat Bazzard, i ofyn
pryd y byddant yn debygol o gael eu symud o'r Cae Chwarae. Cytunwyd y byddai
neges e-bost yn cael ei hanfon i gwmni yswiriant Zurich yn canslo'r yswiriant, ac y
byddai copi ohoni yn cael ei hanfon i Gyngor Sir Caerfyrddin am fod y toiledau ar eu
tir.
Toiledau Cyhoeddus. Yn dilyn neges e-bost a oedd wedi dod i law gan Rhys Davies,
Cyngor Sir Caerfyrddin, ynghylch y gost weithredol, cytunwyd i anfon ymateb yn ei
hysbysu am y penderfyniad na fyddai Cyngor Cymuned Talyllychau yn cymryd
cyfrifoldeb am y Cyfleusterau Cyhoeddus yn Nhalyllychau.
Diffibriliwr yng Nghwm-du. Cytunwyd nad oedd y safle a gafodd ei hawgrymu ar dir
Hywel Jones yn addas. Cytunwyd i gysylltu ag Adran Gynllunio Cyngor Sir
Caerfyrddin i ofyn pa ganiatâd Cynllunio a fyddai'n ofynnol naill ai i symud y
Diffibriliwr i Bolyn Telegraff, neu i osod dau bolyn yn y ddaear wrth ochr y caban
ffôn. Y Clerc i ofyn hefyd a allai Cyngor Sir Caerfyrddin awgrymu safle ar ei gyfer. 
Yn y Sesiwn Hyfforddi ar ddefnyddio Diffibrilwyr, awgrymwyd y byddai rhai
eitemau o gymorth pe byddent yn cael eu rhoi ym mocs y Diffibriliwr, e.e. menig,
fflachlamp a blancedi. Y Clerc i gysylltu â'r elusen Cariad i wirio beth y byddai'n
argymell iddynt eu rhoi yn y bocs.
Cytunwyd y byddai £10.00 yn cael ei roi i Gapel Cwm-du am gael defnyddio'r festri i
gynnal y Sesiwn Hyfforddi. 
Y Gofrestr Asedau. Adolygwyd.
Y Cae Chwarae a'r Cae Cymunedol. Nid oedd diweddariad wedi dod i law gan
Gyngor Sir Caerfyrddin ynghylch Mynediad, Arwyddion 'Ni Chaniateir Cŵn', ffensio,
polion gatiau, ac ati. Cytunwyd i anfon llythyr i Gyngor Sir Caerfyrddin yn mynegi
pryderon y Cyngor Cymuned am faterion Iechyd a Diogelwch, gan nodi y byddai
plant yr ysgol, gobeithio, yn defnyddio'r cae yn fwy fyth wrth i'r tywydd wella.
Nodwyd y byddai Cyfarfod Safle ar gyfer Mynwent yr Eglwys a'r Caeau yn cael ei
drefnu yn y cyfarfod nesaf.
Llywodraethwr Ysgol. Trafodwyd yr eitem hon.
Gohebiaeth.
Cytunwyd i dalu'r canlynol:
Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, £30.20. 
Trywydd, £114.86. 
Aelodaeth Un Llais Cymru 2018-19, £73.00.
Copi o Ganllaw Cynghorwyr Un Llais Cymru, £3.55. 
Costau Goleuadau Troetffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin 2017-18, £810.00. 
Roedd llythyrau o ddiolch wedi dod i law gan y canlynol:
Clwb Cinio Talyllychau a Llansawel, Y Llychau, Ambiwlans Awyr Cymru, Y Lloffwr, 
C.Ff.I. Llangadog.



Dosbarthwyd a thrafodwyd yr ohebiaeth ganlynol:
Yr Arolwg Materion Gwledig a oedd wedi'i gwblhau.
Costau Goleuadau Troetffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin 2018-19, £874.33.
Dau docyn gan G.Ff.I. Sir Gâr ar gyfer y Rali Flynyddol ar 12 Mai 2018.
Llythyr gan Cruse Bereavement Care yn gofyn am gymorth.
Llythyr gan Aren Cymru yn gofyn am gymorth.
Y Rheoliad Diogelu Data Cyffredinol wedi cael ei anfon ymlaen trwy e-bost. Y Clerc
i ofyn i Un Llais Cymru beth y bydd angen ei wneud.
Canllawiau i'r Prif Gynghorau ar adolygu Cymunedau.
Clerks & Councils Direct.
Cytunwyd y byddai'r Clerc yn archebu Llyfr Cofnodion newydd.
Cyflog a Threuliau'r Clerc.
Gadawodd y Clerc, Jane Morgan, yr ystafell a chytunodd Janine Roberts, yn garedig, i
gymryd y cofnodion.
Cyflog y Clerc.
Cyflog cyfredol: Gros £1,819.44 y flwyddyn, Gros Misol £151.62, Treth £30.20, Net
£121.42, a hynny'n cael ei dalu ar yr 28ain o bob mis trwy archeb sefydlog. Yn dilyn
trafodaeth, cytunwyd i gynyddu'r Cyflog Gros i £2,000.00 y flwyddyn trwy
ychwanegu £180.56 ato, a byddai hynny'n dechrau ar 28 Ebrill 2018. Nodwyd y
byddai'r archeb sefydlog yn cael ei diwygio yn unol â hynny. 
Cytunwyd i adolygu Cyflog y Clerc bob mis Mawrth. 
Treuliau'r Clerc. 
Dosbarthwyd a thrafodwyd crynodeb o'r treuliau, a oedd yn dod i gyfanswm o £67.81.
Cytunwyd i'w talu.
Daeth y Clerc, Jane Morgan, yn ei hôl i'r cyfarfod.
Mynwentydd. Gan ystyried y dyfodol, nodwyd y byddai'n ofynnol cael rhagor o dir
claddu. Cytunwyd y byddai'r Clerc yn cysylltu ag Un Llais Cymru i ofyn am unrhyw
gyfarwyddyd.
Cynllunio. 
Cais E/36878. Cais Cynllunio Llawn. Cais am ystafell boeler un llawr, gyda tho ar
oleddf. Nodwyd y byddai'r adeilad yn ymdebygu i garej, ond y byddai'n cael ei
ddefnyddio'n unig i gadw Boeler Biomas tanwydd dwbl, ynghyd â Thanc Byffer,
storfa goed a seilo peledi coed yn Ysgubor Cwmifor, Talyllychau ar gyfer Adrian
Mould. Ni wnaed unrhyw sylwadau.
Cais E/36813. Cais Cynllunio Llawn. Cais arfaethedig i addasu Cerbyd Trên
presennol yn Uned Wyliau, yn ogystal ag ychwanegu ardal decin a thwba twym. Safle
Glampio Wild Mountains (gynt O Dan Y Coed). Ymgeisydd: Wild Mountains – Lisa
Corcoran. Ni chafwyd yr un gwrthwynebiad ar gyfer addasiadau mewnol, ond roedd
gwrthwynebiad i addasu tu allan y Cerbyd Trên, ychwanegu decin neu
ychwanegiadau allanol eraill. 
Y Cinio Blynyddol. Y Clerc i wneud ymholiadau gyda The Plough, Rhosmaen ar
gyfer nos Sadwrn 21 Ebrill 2018, neu nos Wener 20 Ebrill 2018.
Y Clerc i roi gwybod i Adran Priffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin am y canlynol:
Ffordd suddedig ger y Parc, Malacoff a Rhosygelli.
Y Clerc i wneud ymholiadau am oleuadau cyflymder.
Nid oedd yna unrhyw fusnes arall a daeth y cyfarfod i ben tua 9.40pm. Cynhelir y
cyfarfod nesaf nos Fawrth 3 Ebrill 2018, am 7.30pm.




