
Cynhaliwyd cyfarfod o Gyngor Cymuned Talyllychau yn Ysgol Gynradd Talyllychau nos Fawrth, 9
Ionawr 2018, am 7.30pm.
Roedd yr aelodau canlynol yn bresennol: Marged Bowen (Cadeirydd), John Williams, Nigel Lovatt,
Rhys Williams, Janine Roberts, y Cynghorydd Sir Joseph Davies, a Jane Morgan (Clerc).
Ymddiheuriadau: Sarah Walters, Eifion Roberts, a Pauline George.
Datganiad o Fuddiant. Datganodd y Clerc, Jane Morgan, fuddiant ynghylch llythyr gan Lywodraeth
Cymru. 
Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod blaenorol yn gywir. 
Materion sy'n codi.
Gwiriwyd y datganiad o gyfrif. Balans y cyfrif ar 28 Rhagfyr 2017. £4,163.06. Janine Roberts.
Toiledau Cludadwy. Roedd Pat Bazzard wedi mynegi diddordeb yn y toiledau cludadwy, a byddai'n
dymuno eu harchwilio cyn gwneud penderfyniad. Pe byddai'n penderfynu bod arni eu heisiau,
cytunwyd y byddai'r toiledau'n cael eu symud cyn gynted â phosibl. Ffurflen i gael ei llenwi a'i
llofnodi yn cadarnhau ei bod yn derbyn y berchnogaeth a'r cyfrifoldeb llawn am eu symud. 
Les y Toiledau Cyhoeddus oddi wrth Gyngor Sir Caerfyrddin.
Cyflwynodd y Cadeirydd Marged Bowen adroddiad o'r cyfarfod a gynhaliwyd â'r Cyfreithiwr Mair
Hickman o gwmni Hugh Williams Son & Co. Yn bresennol yn y cyfarfod â Mair Hickman oedd Marged
Bowen, Janine Roberts, a Jane Morgan (Clerc). Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd yn anfoddog, trwy
bleidlais fwyafrifol, na allai'r Cyngor dderbyn y cyfrifoldeb am y Toiledau Cyhoeddus o ganlyniad i'r
goblygiadau cyfreithiol a'r costau a oedd ynghlwm.  Cytunwyd i roi hysbysiad am y penderfyniad yn
rhifyn nesaf Y Llychau. Llythyr i gael ei anfon at Gyngor Sir Caerfyrddin yn rhoi gwybod am y
penderfyniad.  Nid oedd Mair Hickman wedi codi tâl am y cyfarfod, ac fel arwydd o ddiolch,
cytunwyd y byddai'r Clerc yn trefnu bod blodau, gwerth hyd at £30, yn cael eu hanfon ati. 
Y Cae Chwarae a'r Cae Cymunedol. Y Clerc i gysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin am ddiweddariad
ynghylch y gwaith cynnal a chadw y gofynnwyd amdano, yn ogystal â gofyn am ymateb i neges e-
bost a anfonwyd ym mis Tachwedd.
Cynnal a Chadw'r Priffyrdd. Y Clerc i wneud ymholiadau am neges e-bost a anfonwyd ym mis
Tachwedd ynghylch gweithiau yr oedd angen eu cynnal.  
Diffibrilwyr.
Roedd neges e-bost wedi dod i law gan Richard Evans o'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol yn gofyn i'r
Cyngor drefnu bod y Diffibriliwr yng Nghwmdu yn cael ei ail-leoli ar unwaith, neu'n cael ei dynnu
oddi yno yn gyfan gwbl, a hynny o ganlyniad i Gydsyniad Adeilad Rhestredig. Yn dilyn cyfarfod rhwng
Aelod o'r Cyngor, Aelod o Gymdeithas Cwmdu a'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol, cytunwyd i roi'r
diffibriliwr ar safle newydd ar y ffens.
Sesiynau hyfforddi i gael eu cynnal fel a ganlyn: Dydd Sadwrn, 27 Ionawr 2018, yn Ysgol Gynradd
Talyllychau am 10am.
Dydd Llun, 29 Ionawr 2018, yn Festri Cwmdu am 7pm. Hysbysiadau i gael eu rhoi yn y cylchgrawn, ar
y wefan, ac ar yr hysbysfyrddau yn Nhalyllychau a Chwmdu. Nodwyd y byddai angen cysylltu ag Ysgol
Gynradd Talyllychau a Chapel Cwmdu. 
Asedau. Yr eitem i'w rhoi ar yr Agenda ar gyfer y cyfarfod nesaf.
Gohebiaeth.
Cytunwyd i dalu Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi, £30.20. 
Dosbarthwyd a thrafodwyd y canlynol:



Hysbysiad Talu gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Talwyd swm Praesept o £2,666.67 ar 27 Rhagfyr 2017. 
Llythyr o ddiolch gan G.Ff.I. Dyffryn Cothi.
Llythyr gan Gyngor Sir Caerfyrddin ynghylch Hyfforddiant am ddim ar Gynllunio, a gynhelir ar 18
Ionawr 2018, ym Mharc y Scarlets am 4.30pm. 
Llythyr gan GIG Cymru ynghylch Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol. 
Clerks & Councils Direct.

Llythyr gan Adran Addysg a Gwasanaethau Plant Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch Enwebu Is-
gynrychiolydd i'r Awdurdod. Roedd swydd wag ar gyfer Is-gynrychiolydd yr Awdurdod ar Gorff
Llywodraethu Ysgol Gynradd Talyllychau, a nodwyd ei bod yn angenrheidiol i'r Cyngor ystyried ei
llenwi. Y Clerc i ateb trwy ddweud na chafodd yr un enw ei anfon ymlaen i lenwi'r swydd wag honno.
Gofynion Sylfaen y Dreth Gyngor a'r Praesept 2018-19.
Roedd gohebiaeth wedi cael ei hanfon ymlaen trwy e-bost at sylw'r Cynghorwyr. Roedd y gyllideb
wedi cael ei hadolygu gan ddefnyddio Mantolen y flwyddyn flaenorol, ynghyd â'r adroddiad ariannol
diweddaraf a'r amcan wariant ar gyfer y flwyddyn i ddod.
Cyfrifiad Sylfaen y Dreth Gyngor yr Awdurdodau Lleol ar gyfer y Gymuned oedd £244.59. Yr amcan
gost ar gyfer Etholiadau 2017-18 oedd £192.80. Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd y byddai'r Cyngor yn
gwneud cais am yr un swm â'r flwyddyn flaenorol, sef £8,000.
Roedd llythyr wedi dod i law gan Daliadau Gwledig Cymru, Llywodraeth Cymru, dyddiedig 12 Rhagfyr
2017.
Datganodd y Clerc, Jane Morgan, fuddiant, a gadawodd yr ystafell.
Cytunodd Janine Roberts i gofnodi'r eitem hon.
Darllenodd Marged Bowen y llythyr a oedd wedi dod i law gan Daliadau Gwledig Cymru, Llywodraeth
Cymru, ynghylch hysbysiad am drosglwyddo perchenogaeth tir oddi wrth TG a JM Davies i Gyngor
Cymuned Talyllychau. Nododd bod y Clerc, Jane Morgan, wedi rhoi'r llythyr iddi cyn gynted ag yr
oedd wedi dod i'w llaw, a hynny am fod yn rhaid ei ateb ymhen 14 diwrnod o ddyddiad y llythyr. Ar
ôl siarad â'r Cynghorwyr, roedd ateb wedi cael ei anfon yn nodi nad oedd Cyngor Cymuned
Talyllychau yn ymwybodol o'r un trosglwyddiad tir iddo gan TG a JM Davies, ac y byddai'n
gwerthfawrogi pe gallai Taliadau Gwledig Cymru archwilio'r mater cyn gynted â phosibl, a rhoi
gwybod iddo am y canlyniad. Darllenodd Marged Bowen lythyr a oedd wedi dod i law gan Daliadau
Gwledig Cymru, dyddiedig 4 Ionawr 2018, yn diolch i'r Cyngor am y llythyr ac yn nodi mai cyfrifoldeb
y Cyngor oedd sicrhau bod y ffurflen a gawsant yn cael ei llenwi'n gywir. Nodwyd nad oedd Cyngor
Cymuned Talyllychau wedi llenwi'r un ffurflen, a chytunwyd i roi gwybod yn unol â hynny.   
Daeth y Clerc, Jane Morgan, yn ei hôl i'r ystafell.
Nid oedd unrhyw fusnes arall, a daeth y cyfarfod i ben tua 10.10pm.
Cynhelir y cyfarfod nesaf nos Fawrth, 6 Chwefror 2018, am 7.30pm.




