
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol ar y 13eg o Fai 2019 am 8.00yh yn Festri Tŷ Hen. 

Cynghorwyr yn bresennol: Eirian Howells(Cadeirydd), Ann Sillars, Andrew Jones, Ambrose Lewis, 

Arwyn Jones, Derrick Harries & Alyson Harries. 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

Sylwadau’r Cadeirydd:  

Agorodd Eirian Howells y cyfarfod,gan ddiolch i’r Cynghorwyr a’r Clerc am fod yn bresennol 

ac am eu gwaith dros y flwyddyn flaenorol. 

1. Apwyntio Cadeirydd: Cynigwyd yn unfrydol for Mr Ambrose Lewis yn yngymryd a’r swydd 

am y flwyddyn i ddod. 

2. Apwyntio Is-Gadeirydd: Yn ei absenoldeb, cynigwyd gan bawb i ofyn Mrs Linda Davies i fod 

yn Is-gadeirydd.  

3. Ymddiheuriadau:  

Dyfed Davies, Linda Davies, John Phillips & Cynghorydd Sir Jean Lewis  

4. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol: 

Darllenwyd cofnodion cyfarfod y 18fed o Fawrth 2019, cytunwyd a llofnodwyd fel cofnod 

cywir. 

5. Trafod materion sy’n codi o’r cofnodion: 

 Ronanny – roedd y Clerc wedi derbyn cadarnhad wrth y Gofrestr Tir nad oedd y darn 

o flaen Ronanny ac wrth ochr yr Eglwys wedi ei gofrestru. Cytunodd y Cynghorwyr 

edrych mewn i’r posibilrwydd o gofrestru’r tir ermwyn diogelu ei ddefnydd. 

 Diffibriliwr – cafwyd hyfforddiant yng Nghanolfan Gymunedol Trelech ei gefnogi yn 

dda a diolchwyd i Mrs Alyson Harries am ei drefnu. 

 Cysgodfan Bws – Roedd y clerc wedi cysylltu gyda’r cwmni bws a oedd wedi creu y 

difrod ond honwyd gan y cwmni nad oeddent yn gwybod dim am y digwyddiad.  Mi’r 

oedd y clerc wedyn wedi cysylltu gyda Chyngor Sir Gaerfyrddin wedi iddi dderbyn 

cadarnhad wrth preswylwyr y pentref a oedd wedi adrodd y digwyddiad i’r Cyngor 

Sir. Roedd y clerc yn disgwyl diweddariad. 

 Clunfelyn – Mi’r oedd rhan o’r llwybr wedi ei glirio hyd at y post a chlo arno. Roedd y 

clerc i wirio a oedd allwedd ar gael ar gyfer y clo. Roedd y clerc hefyd i drafod â 

thirfeddiannwr ynghlyn a choeden wedi cwympo. 

 Cadwyn y Cadeirydd – Nid oedd y clerc wedi danfon y gadwyn i’w diweddaru gan ei 

bod yn agosau at flwyddyn ariannol newydd lle byddai enw’r Cadeirydd newydd 

hefyd yn gallu ei roi ar y gadwyn. 

6. Llofnodwyr Cyfrif Banc – Cadarnhaodd y clerc mae y llofnodwyr presennol oedd Mr 

Ambrose Lewis, Mrs Alyson Harries, Mr Andrew Jones ac y clerc. Roedd angen dau berson i 

lofnodi. Cytunwyd i gadw yr un llofnodwyr. 

7. Prisio asedau – Roedd cadwyn y cadeirydd eisioes wedi ei brisio yn £2944. Cytunwyd i gadw 

yr un gwerth. 

IS-BWYLLGOR 

a. Eglurhad cyfrifon yr Archwilydd Mewnol – Mi’r oedd Mr Howel Bowen wedi bod yn adolygu 

y cyfrifon am y flwyddyn ariannol 2018-19. Mi;r oedd rhai taliadau wedi eu gwneuad nad 

oedd wedi eu cofnodi yn y munudau. Trafodwyd y rhestr o daliadaua cytunwyd gan y 

cynghorwyr eu bod yn gywir. Arwyddwyd y rhestr gan y Cadeirydd. 



b. Ffurflen flynyddol a hyfforddiant Côd Ymddygiad – Roedd Cyngor Sir Gaerfyrddi wedi 

danfon y ffurflen flynyddol i’w llenwi. Cytunodd y Clerc llenwi’r ffuflen yn unol a’r cofnodion. 

Roedd y Cyngor Sir hefyd wedi trefnu hyfforddiant yng Nghaerfyrddin ar yr 16eg o Orffennaf. 

Roedd unrhywun a diddordeb mynychu i roi gwybod i’r clerc ermwyn trefnu.  

c. Ffurflen optio allan lwfans Cynghorwyr – Hysbysodd y clerc for y rheolau wedi newid o’r 

flwyddyn ariannol presennol. Yn flaenorol, byddai angen i’r Cynghorwyr ceisio am lwfans 

blynyddol ond o nawr ymalen byddai pawb yn derbyn y lwfans yn awtomatig oni bai eu bod 

yn llenwi ffurflen optio-allan. Dosbarthwyd taflennu i’r Cynghorwyr ei llenwi os y dymunent. 

 

 

 

8. Derbyn y cyfrifon – Mi’r oedd yr Archwilydd Mewnol wedi cyflwyno cyfrifon draft ac fe’i 

dosbarthwyd i’r Cynghorwyr. Wedi eu trafod, cafwyd hwy yn gywir ac fe’u llofnodwyd gan y 

Cadeirydd a’r Clerc. Cytunwyd i lofnodi’r Ffuflen Archwilio Blynyddol ar sail y cyfrifon a dderbyniwyd. 

9. Cyllid - Cyfrif Busnes Cyfredol £4740.93 

10.Unrhyw Fusnes Arall 

10.1) Awgrymwyd fod yr Agenda a chofnodion y cyfarfod blaenorol yn cael eu dosbarthu i’r 

Cynghorwyr cyn y cyfarfodydd. Cytunodd y Clerc wneud hyn. 

10.2) Cododd y Cynghorwyr y ffaith fod y Clerc yn gwneud y gwaith cyfieithu ar gyfer y we-fan yn 

ddi-dâl. Roedd y gwaith yn flaenorol yn cael ei wneud gan gwmni annibynnol. Gofynodd y 

Cynghorwyr i’r clerc anfonebu am y gwaith yma. 

 

Gan nad oedd unrhyw fater arall, diolchodd Ambrose Lewis i Eirian Howells am ei gwaith ac 

ymroddiad dros ei chyfnod fel Cadeirydd. Terfynwyd y cyfarfod am 8.50yh. 

 

 

 

 

 

 


