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Esboniad byr er mwyn rhoi cyd-destyn I’r drafodaeth.
Cyfreithwr wedi son am yr angen I alw Pwyllgor ac I’r
Pwyllgor newydd ethol Ymddiriedolwyr. Pan fydd y Pwyllgor
yn cyfarfod a dewis Ymddiriedolwyr, fydd Cofnodion y
Cyfarfod yn dystiolaeth digonol I greu Cyfansoddiad newydd
ac I rhwystro’r Banc rhag gosod cyfyngiadau ar y cyfrif
WT ; angen galw Pwyllgor o’r newydd
Aled Davies : I ba ddiben defnyddir yr arian?
Cyfansoddiad yn rhestru yr hyn a ellir ei wneud. Clerc I
ddanfon copi o’r Cyfansoddiad I’r Pennaeth
Cynghorwyr yn cytuno yn unfrydol I alw Pwyllgor. Cynnigiwyd
yr unigolion canlynol:
Elfyn Lewis a Dorrien Thomas, eisioes ar y Pwyllgor
gwreiddiol; Aled Davies, Meinir Davies (athrawes), Wyn
Thomas, Elfed Davies, Philip Jones
Aled Davies yn gadael y Cyfarfod

Cofnodion Cynnigiwyd yn gywir gan DD ac eiliwyd gan AN
Materion yn
codi

Carthion
CS wedi cysylltu gyda’r Sir a CNC dros yr Wyl. Wedi bod yn
siarad gyda Richard Davies Cyngor Sir sydd yn gyfrifol am
ddelio gyda problemau carthion; llawer gormod o ddwr yn llifo
lawr o gyfeiriad Rhydargaeau, camerau wedi dangos hyn.
Pibellau wedi eu glanhau rhag rhwystrau. Trafferth gadael
dwr allan o’r Orsaf Carthion oherwydd gorlif yr afon, wedi creu
rhwystr I llif y carthion o’r Pentref.
Anfodlon gyda llythyr Dwr Cymru; angen cysylltu gyda Adran
Iechyd y Cyhoedd; nid yw trigolion Gwili Terrace yn gallu
defnyddio cyfleusterau eu tai yn iawn. Cysylltu gyda’r
Carmarthen Journal er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r
broblem sydd wedi bodoli ers o leiaf 2009.
Richard Workman.
Cynghorwyr ac aelodau o’r Gymuned yn fodlon iawn gyda’r
gwaith a wnaethpwyd, yn enwedig ar dro Pantydryw. Angen
gofyn I J McEvoy am ganlyniadau cyflymdra ceir yn gyrru
drwy’r Pentref



AN; beth am problem y ‘drain’ tu flaen I’r Neuadd? IJ yn
dweud ei fod wedi codi’r mater gyda Tony Williams
ED yn gofyn am bin halen arall gerllaw Cwmwernen ac am
lenwi’r bins sydd yno eisioes
PJ yn gofyn am bolisi Cyngor Sir Gâr ar wasgar halen ar y
ffyrdd. Dywedwyd mae cymwynas I’r gymuned oedd bod
halen yn cael ei daenu ar yr heol hyd at Fryn y Wawr, felly
dim gobaith disgwyl I’r lorïau fynd o gwmpas y Pentref!
Arwydd ger y Bont
CS yn anfodlon gyda’r gwaith a wnaethpwyd; arwydd
Caerfyrddin yn gwynebu o chwith. Cyngor Sir Gâr wedi
hyrwyddo Walkers are Welcome.
Western Power
IJ am gael llwybr y gwifrau mor agos at Glancorrwg a sydd
bosib fel bod y Pentref yn derbyn arian o’r gweithgareddau.
Mae Llanpumsaint yn Ward Conwil Elfed on IJ wedi cael ei
wahodd I’r Cyfarfodydd oherwydd bod y gwaith yn digwydd o
fewn y Ward. Yn awyddus I ddenu’r coridor yn agos I’r
Pentref
WT; a fydd ffermwyr yn cael eu digolledu?
Goleuadau
Yn gost sylweddol ond gwneithir llawer o waith cynnal a
chadw ar y strwythurau. Penderfynnu cadw’r drefn
bresennol.
CS; beth yw cost uned o drydan; beth mae’r Sir yn ei dalu?
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Talu am drydan goleuni’r lampau £2,250.00. WT yn cynnig
ac AN yn eilio.

Elusennau Ceisiadau am gefnogaeth oddi wrth:
Pwyllgor Lles. Cytunwyd cyfrannu £400.00
Neuadd Goffa. Cytunwyd cyfrannu £400.00
Trais ar yr Aelwyd
Urdd Gobaith Cymru
Opera Ieuenctid Caerfyrddin
Clybiau Ffermwyr Ifanc Sir Gâr
Gwasanaeth Coffa’r Rhyfel Fawr. Cytunwyd cyfrannu
£10.00
Llyfrau Llafar Cymru. Cytunwyd cyfrannu ££50.00
Llais y Llan. Cytunwyd cyfrannu £150.00
ED; fel arfer yn cyfrannu I’r Neuadd a’r Pwyllgor Lles am yn
ail flwyddyn ond yn cynnig cyfrannu at y ddau eleni
CS yn cynnig rhannu’r swm a’I dalu I’r ddau yn flynyddol.
Cytunwyd yn unfrydol.

UFA MH: sbwriel a baw cŵn o gwmpas Bethel a Rhiw Graig. CS
yn dweud bod y cerddwyr yn trefnu cyfarfod ar yr 22ain o
Fawrth I godi sbwriel.
Clerc I ysgrifennu at McDonalds
PJ:Dim
CS: am wybod sut mae’r Cadeirydd yn cael ei ethol? WT yn
egluro mae yng Nghyfarfod Blynyddodd Mis Mai y dewisir y



Cadeirydd, sef yr Is Gadeirydd presennol ac yna fydd y
Cynghorwyr yn ethol Is Gadeirydd newydd.
Carafan Penrhiwfach – mater mewn llaw medd IJ.
Defibrillator – unigolyn o’r Pentre sydd â phrofiad nyrsio yn
fodlon cymeryd diddordeb yn y fenter.
Ym mha gyfarfodydd penderfynnir cyfrannu tuag at
elusennau? Mis Hydref a Mis Chwefror, gyda’r ceisiadau wedi
eu derbyn mis o flaen llaw.
ED: Dim
WT: ffurflen ar gyfer PJ sydd yn dystiolaeth ei bod yn derbyn
y swydd
DD: Dim
AN: Heol Calcut mewn cyflwr gwael
DJ: Gollyngfa ddŵr (drain) o flaen y Neuadd heb ei wneud o
hyd. Dŵr yr heol yn llifo mewn I glôs Bwlch Trap.
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Cafwyd yn gywir : ………………….. Cafwyd yn gywir : …………………..
(Cadeirydd) (Ysgriennydd)

Dyddiad : …………….. Dyddiad: ……………………………
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