
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd y Cyfarfod Blynyddol ar yr 20fed o Orffennaf 2020 am 8.00yh yng Nghanolfan 

Gymunedol Penybont. 

Cynghorwyr yn bresennol: Ambrose Lewis(Cadeirydd), Linda Davies, Andrew Jones, Alyson Harries, 

John Phillips, Derrick Harries, Dyfed Davies & Cynghorydd Sir Jean Lewis. 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

Sylwadau’r Cadeirydd:  

Agorodd Ambrose Lewis y cyfarfod gan ddiolch i’r Cynghorwyr a’r Clerc am fynychu mewn 

amseroedd mor anghyffredin ac am eu gwaith dros y flwyddyn ddiwethaf. Ymddiheuriodd 

nad oedd y Cyfarfod Blynyddol wedi bod ym mis Mai ond oherwydd cyfyngiadau Covid-19, 

nid oedd wedi bod yn bosib cynnal cyfarfod cyn heddiw. Wrth gyrraedd y cyfarfod 

gofynnwyd i bawb ddefnyddio’r glanweithydd dwylo roedd wedi ei ddarparu ac i bawb 

eistedd yn y seddau roedd wedi eu gosod yn dilyn canllawiau ymbellhau. Roedd croeso i 

unrhyw un roedd mofyn gwisgo mwgwd i wneud hynny. 

1. Apwyntio Cadeirydd: Cynigwyd yn unfrydol for Mrs Linda Davies yn yngymryd a’r swydd am 

y flwyddyn i ddod. Cymherodd Linda Davies y gadair a diolchodd i Ambrose Lewis ac y 

Cynghorydd Sir Jean Lewis am eu gwaith di-flino. 

2. Apwyntio Is-Gadeirydd: Yn ei absenoldeb, cynigwyd gan bawb i ofyn Mr Arwyn Jones i fod 

yn Is-gadeirydd.  

3. Ymddiheuriadau: Ann Sillars, Eirian Howells & Arwyn Jones  

4. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol: 

Darllenwyd cofnodion cyfarfod y 9fed o Fawrth 2020, cytunwyd a llofnodwyd fel cofnod 

cywir. 

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

 Ronanny – Roedd y clerc wedi derbyn galwad ffôn wrth y preswylwyr ynghlyn â 

anghydfod diweddar pan fuodd lori yn trio troi o amgylch o flaen y tŷ. Roedd Mr 

Tony Williams o Gyngor Sir Caerfyrddin I fod fod wedi galw yno ond oherwydd  

cyfyngiadai Covid-19 nid oedd hyn wedi bod yn bosib. Yn dilyn trafodaeth cytunwyd i 

alw cyfarfod, pan byddai rheolau Covid-19 yn caniatàu, rhwng y perchnogion, 

Cyngor Sir Caerfyrddin, Y Cyngor Cymuned a Eglwys Sant Teilo i drafod y mater.  

 Cyfyngiadau Cyflymder – Roedd y Cynghorydd Sir Jean Lewis wedi derbyn cadarnhad 

fod Trelech yn gymwys i dderbyn mesurau tawelu traffig, ond oherwydd y 

cyfyngiadau Covid-19, nid oedd dim wedi dechrau eto. Cyhoeddwyd hefyd fod y 

pecyn Ffyrdd Diogel o fewn ein Cymunedau mewn fformat ar–lein eleni. Roedd y 

clerc i hysbysu yr ysgol o hyn. 

 Sgwar Dyffryn – Roedd y llwyn wedi cael ei dorri yn ôl ac roedd gwelliant clir yma. 

 Dŵr Cymru – Cafwyd  ymateb wrth Dŵr Cymru ynghlyn a’r pwysedd dŵr isel ac y 

lefel uchel o amonia yn yr orsaf garthffosiaeth. Yn dilyn gwybodaeth a dderbyniwyd 

wrth drigolion y pentref, nid oedd y Cynghorwyr yn medru cytuno gyda ymateb Dŵr 

Cymru, felly cytunwyd i ofyn Dŵr Cymru am gyfarfod i drafod y materion ymhellach. 

 Bwrdd Picnic i Barc Trelech – Derbyniwyd y bwrdd newydd wrth I’r cyfyngiadau 

Covid-19 ddo I rym ac roedd yn barod i’w defnyddio pan agorwyd y parc heddiw. 

Cost y bwrdd oedd £685.00 + TAW ac roedd wedi cael ei dalu. 



 Clunfelyn – Roedd y clerc wedi cysylltu gyda Chyngor Sir Caerdfyrddin parthed cyflwr 

peryglus y llwybr ac roedd dal yn disgwyl ymateb gan fod cyfyngiadau Covid-19 wedi 

oedi pethau.  

 Diffibrilwyr i Alma a Gelliwen – Roedd y clerc wedi bod yn edrych am grantiau ar 

gyfer prynnu diffibrilwyr, ond eto, oherwydd y pandemig Coronafeirws, nid oedd 

unrhyw cyllid wedi dod i olwg hyd yn hyn ond byddai’n parhau i chwilio. 

 

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. 

8. Derbyn y cyfrifon – Trafodwyd y cyfrifon roedd wedi cael eu archwilio  ac fe’u cafwyd yn gywir ac 

fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd ac y Clerc. Cytunwyd i lofnodi’r Ffuflen Archwilio Blynyddol ar sail y 

cyfrifon a dderbyniwyd. 

9. Derbyn Cyllideb 2020-2021 – Trafodwyd y gyllideb ar gyfer y flwyddyn ac fe’i cytunwyd ynghlyn a 

pharhau i dalu’r clerc yn fisol. 

10. Asesiad Risg 2020-2021 – Adolygiwyd yr asesiad ac fe’i dderbyniwyd. 

11. Rholau Cyllid y Cyngor – Cytunwyd i ail-dderbyn y rheolau a mabwysiadwyd yn 2019. 

12. Cofnod diddordeb y Cynghorwyr – Roddodd y clerc wybod i’r Cynghorwyr byddai angen iddynt 

gwblhau cofnod newydd os oedd unrhyw newidiadau ers y flwyddyn ddiwethaf, Byddai unrhyw un 

gyda’g newidiadau yn cysyltu efo’r clerc. 

13. Gohebiaeth – Roedd DMB Davies, yr Archwilydd mewnol wedi danfon anfoneb am £300.00 + 

taw. Cytunwyd i’w dalu. 

14. Cyllid - Cyfrif Busnes Cyfredol £599.85 

15.Unrhyw Fusnes Arall 

15.1) Dosbarthodd y clerc ffurflen Lwfans Blynyddol y Cynghorwyr ermwyn optio allan i’w gwblhau 

a’i ddychwelyd os nad oedd y Cynghorwyr mofyn y lwfans o £150 am 2020-2021. 

15.2) Codwyd pryderon am y tyllau dwfn yn yr heolydd yn arwain at Treparcau a ger Panthowell. 

Roedd y clerc i gysylltu efo adran y priffyrdd. 

15.3) Roedd preswylwyr Gelliwen wedi codi pryderon am gerbydau amaethyddol trwm yn mynd 

dros y bont yn Gelliwen ac reddent yn pryderu a oedd y bont yn ddigon cryf i dderbyn eu pwysau. 

Cytunodd y clerc ac y Cynghorydd Sir i gysylltu efo’r adrannau perthnasol yn y Cyngor Sir am 

arweiniad. 

Cymherodd y Cynghorydd Sir Jean Lewis y cyfle i ddiolch i’r Cynghorwyr am y gofal roeddent yn 

cymryd dros eu ardaloedd ac y plwyf yn gyfan. Diolchodd Jean hefyd y cyn-gadeirydd ac y clerc am 

eu gwaith a dymunodd pob llwyddiant i’r clerc newydd. 

Gan nad oedd unrhyw fater arall, diolchodd Linda Davies y Cynghorydd Sir am eu ymrwymiad I’r 

etholaeth a diolchodd i Ambrose Lewis am ei waith. Terfynwyd y cyfarfod am 8.55yh. 


