
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd y Cyfarfod ar lawnt Y Goetre, Penybont ar brynhawn dydd Sadwrn y 12fed o Fedi 2020 

am 2.00yh gan ddilyn holl ganllawiau Covid-19. 

Cynghorwyr yn bresennol: Linda Davies (Cadeirydd), Ann Sillars, Andrew Jones, Arwyn Jones & 

Ambrose Lewis. 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

1. Ymddiheuriadau: Alyson Harries, John Phillips, Dyfed Davies, Eirian Howells, Derrick Harries 

& Cynghorydd Sir Jean Lewis. 

2. Sylwadau’r Cadeirydd: 

Agorodd Linda Davies y cyfarfod drwy ddiolch i bawb am fynychu cyfarfod dra gwahanol i’r 

arfer. Hwn oedd y cyfarfod cyntaf erioed i’w gynnal yn yr awyr agored. Dymunodd y 

Cadeirydd llongyfarchiadau gwresog i Ambrose & Jean Lewis ar achlysur eu priodas rhuddem 

yn ddiweddar. Hoffai’r Cadeirydd hefyd ddynumo pob llwyddiant I’r holl fyfyrwyr 

 yn yr amseroedd ansicr yma. 

3. Datgan Buddiannau: 

Ni nodwyd unrhyw fater. 

4. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol: 

Roedd cofnodion y cyfarfod o’r 13eg o Ionawr 2020 wedi eu dosbarthu i’r Cynghorwyr cyn y 

cyfarfod.  Cytunwyd bod y cofndion  yn gywir ac fe’i llofnodwyd. 

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

 Is-Gadeiryddiaeth – cytunodd Arwyn Jones dderbyn ei enwebiad fel Is-Gadeirydd 

 Ronanny – Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 nid oedd Mr Tony Williams wedi medru 

trefnu cyfarfod safle. 

 Cyflymder traffig drwy Trelech –  Roedd manylion pellach wedi cael eu gohirio 

oherwydd y Pandemig.  

 Dŵr Cymru – Roedd y clerc wedi bod mewn cyswllt parhaol gyda Dŵr Cymru ynghlyn 

â’r diffyg pwysedd dŵr yn Nhrelech. Roedd Dŵr Cymru yn edrych mewn I’r 

problemau ynghyd a lefelau uchel o Amonia yn cael eu gollwng o’r safle trîn dŵr. 

 Diffibriliwr – Nid oedd y clerc wedi medru darganfod unrhyw ariannu tuag at gael 

diffibriliwyr yn Alma a Gelliwen ond byddai’n parhau i chwilio. 

 Tyllau yn yr heolydd a Pont Gelliwen – nid oedd y clerc nac y Cynghorydd Sir wedi 

cael unrhyw adborth o’r Cyngor Sir.  

6. Gohebiaeth 

6.1) Roedd Yswiriant Zurich wedi danfon anfoneb am adnewyddu polisi y Cyngor. Cytunwyd i dalu y 

gost adnewyddu o £290.86.  

 

6.2) Roedd y Cynghorydd Sir Jean Lewis wedi dosbarthu gwybodaeth ynghlyn â cyllid ar gael ar gyfer 

gwella cysylltiad Band Llydan. Anogwyd pawb i ledaenu’r wybodaeth. 

 

7.Cyllid  

Cyfrif Busnes Cyfredol £1,347.18 

8. Unrhyw Fater Arall 



8.1) Roedd Cadwch Cymru’n Daclus wedi cynnig pecyn Gardd Bywyd Gwyllt i’r Cyngor. Yn dilyn 

sgyrsiau gyda’r Gymuned roedd y Clerc wedi trefnu fod y gardd yn cael ei osod yn agod i fynedfa 

Ysgol Hafodwenog. Roedd y clerc a’i gŵr wedi cyfarfod gyda Swyddog Cadwch Cymru’n Daclus (gan 

ddilyn rheolau ymbellhau Coronafeirws) ac wedi creu’r ardd. Dosbarthwyd lluniau o’r ardd i’r 

Cynghowyr. Diolchodd y Cynghorwyr y clerc am ei gwaith ac roeddent mofyn nodi eu diolch i Emyr 

Jones am gynowrthwyo gyda’r ardd. 

8.2) Codwyd pryderon ynghlyn â chyflwr yr heol ger Panhowell, Madox ac o Glaspant i Talog. 

Byddai’r clerc yn codi’r pryderoin gyda’r Cyngor Sir. 

8.3) Codwyd pryder am y ffaith fod Marchnad Anifeiliad Caerfyrddin wedi cau. Gofynwyd i’r clerc 

gysylltu gyda Chyngor Sir Caerfyrddin i weld beth oedd eu cynlluniau am y safle. 

8.4) Roedd preswylwyr lleol wedi codi pryder am fanylion gwerthu Trewrda fach a oedd i weld yn 

cynnwys rhan o ddeilliad Y Felin. Yn dilyn trafodaeth, penderfynwyd nid oedd gan y Cyngor Cymuned 

unrhyw bŵer I ymholi’n bellach gan mae mater sifil oedd. 

Gan nad oedd unrhyw fater arall, diolchodd y Cadeirydd pawb am fynychu a chaewyd y cyfarfod am 

2.55yh.    


