
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Minutes 

Cynhaliwyd y cyfarfod yng Nghanolfan Gymunedol Trelech nos Lun 18 Medi 2017 am 
8.00pm. 

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

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

1. Ymddiheuriadau: Y Cynghorydd Jean Lewis 

2. Sylwadau'r Cadeirydd 

Agorodd Ann Sillars y cyfarfod a diolchodd i'r Cynghorwyr a'r Clerc am eu cefnogaeth yn 
ystod ei blwyddyn yn y swydd, a chadarnhaodd y byddai cinio'r Cyngor yn cael ei gynnal ar 3 
Tachwedd yng Ngwesty'r Cliff, Gwbert. Cafodd y cadeirydd newydd, Dyfed Davies, ei 
longyfarch gan y cyn-gadeirydd, a'i wahodd i gymryd y gadair. 

Diolchodd Dyfed Davies i'r cynghorwyr am ei ethol, a diolchodd i Ann am ei chadeiryddiaeth 
yn ystod y flwyddyn flaenorol. 

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 

 Parc Trelech – nid oedd unrhyw ddogfennaeth wedi dod i law ysgrifennydd Canolfan 
Gymunedol Trelech. 

 Roedd y llinellau gwyn wrth gyffordd Perthi Mwyn wedi cael eu paentio. 

 Roedd y palmentydd yn Nhrelech wedi cael eu chwistrellu â chwynladdwr, er nad oedd y 
banc porfa islaw'r 2 dŷ pâr gyferbyn â Green Vale wedi cael ei dorri/glirio yn ystod y 
flwyddyn, ac roedd yn edrych yn anniben.  Roedd gan berchnogion y safle gyfrifoldeb 
drosto, a theimlwyd ei bod yn annhebygol o fod yn gyfrifoldeb ar y Cyngor Sir. 

 Nid oedd y clerc wedi cael unrhyw adborth o ran y wal a godwyd y tu allan i Pendre. 

 DIFFIBRILWYR – Dywedodd y clerc, oherwydd damwain traffig a oedd yn cynnwys cerbyd 
CARIAD, nid oedd diffibriliwr CFfI Penybont wedi cael ei osod.  Byddai'r clerc yn cysylltu 
ag Anthony Hamilton-Shaw i wneud trefniadau i osod y diffibrilwyr a addawyd cyn 
gynted â phosibl. 

 Adroddiad a gafwyd gan Grant Thornton ar ran Archwilydd Cyffredinol Cymru – gwnaed 
dau bwynt: 1) Y Cod Ymddygiad i'w fabwysiadu oedd Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod 
Ymddygiad Enghreifftiol) (Cymru) 2008, a'r Gorchymyn Diwygio 2016 a 2) Gwefan, o dan 
Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru) 2013. 

Cafodd y Cod Ymddygiad a argymhellir ei fabwysiadu'n ffurfiol gan y Cyngor. 

Er nad oedd y wefan newydd yn weithredol eto, byddai'n barod ymhen ychydig wythnosau. 

Rhoddwyd cyflwyniad ar y wefan gan Catrin Parry Williams. 



5. Gohebiaeth 

 

5.1) Cafwyd neges e-bost ar 11/08/2017 gan Helen Klingopulos yn gofyn am wybodaeth 

am gyfarfod nesaf y Cyngor, yn ogystal â chofnodion y cyfarfod diwethaf.  

Roedd y clerc wedi ateb gan gadarnhau bod y Cyngor yn aros am gadarnhad gan Grant 

Thornton. Nodwyd bod yr archwiliad allanol wedi'i gwblhau'n llwyddiannus, a bod yn rhaid 

cynnal y cyfarfod cyn 1 Hydref, ac y gallai gweld y cofnodion cymeradwy ar amser a oedd yn 

gyfleus iddi hi a'r clerc. Ar ôl cael cadarnhad gan Grant Thornton a threfnu dyddiad ar gyfer y 

cyfarfod ym mis Medi, roedd y clerc wedi rhoi gwybod i Helen Klingopulos pryd a lle y 

byddai'r cyfarfod yn cael ei gynnal. 

Roedd y clerc wedi cael llythyr dyddiedig 11/08/2017, ond cyrhaeddodd ddiwedd Awst 

trwy'r Post Brenhinol, gan Robert Taylor ynghylch gwefan y Cyngor. Cadarnhaodd y clerc 

mai'r ddwy ohebiaeth uchod ddyddiedig 11/08/2017 oedd yr unig ohebiaeth a gafwyd gan 

Helen Klingopulos a Robert Taylor o Panthowel Lodge, Gellywen yn ystod ei gyfnod fel 

clerc/clerc dros dro, sef ers mis Mehefin 2013. 

Roedd y Cyngor yn derbyn y gofyniad i gael gwefan, a nodwyd bod cwmni proffesiynol lleol 

wedi cael ei benodi i greu gwefan gwbl ddwyieithog. 

5.2) Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru – Bydd cyflwyniad ar yr Adolygiad o'r 

Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Gaerfyrddin yn cael ei gynnal yn y Neuadd y Sir, 

Caerfyrddin ar 20 Medi am 5.30pm. 

5.3) Un Llais Cymru – Cynhelir cyfarfod nesaf Pwyllgor Ardal Sir Gaerfyrddin yn Neuadd 

Goffa Porth Tywyn nos Fercher 4 Hydref 2017 am 7.00pm. 

5.4) W/35989 Cais Cynllunio gan Western Power ar gyfer linell trydan uwchben i Waith 

Gwaredu Carthion Trelech, Trelech. 

5.5) Gweithgor Terfyn Cyflymder – Neges e-bost gan Mike Jacob CSC ynghylch y cais i 

leihau'r terfyn cyflymder trwy bentref Trelech. Ar ôl i'r asesiad gael ei gwblhau, bydd 

y cais yn cael ei gyflwyno i'r Gweithgor Terfyn Cyflymder, os bydd yn cefnogi'r cais, 

bydd y cynnig yn cael ei roi ar Raglen Blaenoriaethu, a gellid ei ystyried ar gyfer 

blwyddyn ariannol 2018/2019. 

5.6) Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi – Cafwyd cadarnhad bod yr ad-daliad TAW wedi'i dalu 

trwy BACS. 

Darllenwyd a nodwyd rhestr o'r negeseuon e-bost a gafwyd. 

6. Unrhyw Fater Arall 

 

6.1) Edrych ar y llinellau gwyn ar ochr Penybont Groesffordd. 

6.2) Arwyddion cŵn yn baeddu – roedd angen arwyddion ar gyfer y llwybr Dinas Mill i 

Drelech. 

6.3) Dinas Mill – roedd yr adeilad sinc mewn cyflwr truenus, cadarnhawyd nad oedd 

unrhyw amodau wedi'u nodi yn y contract gwerthu.  Byddai'r Cynghorydd Ann Sillars 

yn cysylltu â'r perchennog, Richard Jackson ynglŷn â chyflwr yr adeilad. 

6.4) Perthi Mwyn i'r Hen Ficerdy – roedd angen clirio'r ffosydd ar hyd y ffordd er mwyn 

galluogi'r dŵr i lifo i'r rhwyllau.  


