
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd cyfarfod drwy Zoom ar nos Lun yr 11eg o Ionawr 2021 am 8.00yh. 

Cynghorwyr yn bresennol: Linda Davies (Cadeirydd), Ann Sillars, Arwyn Jones, Eirian Howells, 

Ambrose Lewis, Alyson Harries, Andrew Jones, John Phillips & Cynghorydd Sir Jean Lewis 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

1. Ymddiheuriadau: Derrick Harries & Dyfed Davies 

2. Sylwadau’r Cadeirydd: 

Agorodd Linda Davies y cyfarfod drwy ddiolch i bawb am fynychu cyfarfod cyntaf erioed i’r 

Cyngor drwy Zoom. Gwiriodd y Cadeirydd fod pawb yn medru gweld a chlywed y cyfarfod. 

3. Datgan Buddiannau: 

Ni nodwyd unrhyw fater. 

4. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol: 

Roedd cofnodion y cyfarfod o’r 12fed o Fedi 2020 wedi eu dosbarthu i’r Cynghorwyr cyn y 

cyfarfod.  Cytunwyd bod y cofndion  yn gywir ac fe fydd y cofnodion yn cael eu llofnodi gan y 

cadeirydd yn y cyfarfod wyneb yn wyneb cyntaf. 

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

 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 danfon ymlaen ebost i’r Cynghorwyr wrth Dŵr 

Cymru ynghlyn a gwaith diweddaru mesurydd ym Man Iwan o pibell 50mm i 80mm. 

Roedd y clerc wedi siarad gyda rhai pentrefwyr a oedd wedi cadarnhau fod y 

pwysedd dŵr rhywfaint yn well. Nododd Cynghorwyr eu gofid a oedd dirywiad ym 

mhwysedd y dŵr oherwydd fod nifer o orsafoedd pwmpio wedi cael eu cau. Byddai’r 

clerc yn dilyn hyn i fyny. Nid oedd Dŵr Cymru wedi ymateb i lefelau Amonia. 

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

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

 Pont Gelliwen – roedd y Cynghorydd Sir wedi derbyn cadarnhad fod y bont wedi cael 

ei harchwilio ym mis Tachwedd 2019 ac fod asesiad wedi cael ei wneud yn 2007 yn 

dangos fod y bont yn medru cynnal pwysau o 40t. Byddai’r ebost yn cael ei ddanfon 

ymlaen i’r Cynghorwyr. 

 Marchnad Anifeiliad Byw Caerfyrdin –Nid oedd y clerc wedi derbyn ymateb wrth 

Gyngor Sir Caerfyrddin ond nododd y Cynghorydd Sir Jean Lewis fod allweddi y 

farchnad wedi cael eu dychwelyd ac fod y Cyngor Sir yn edrych am dendrau i 

ymgymryd â’r Farchnad. 

6. Gohebiaeth 

6.1) Roedd cais wedi dod wrth Clwb Ffermwyr Ifanc Sir Gâr am lythyr cefnogol i’w cais am gymorth 

ariannol wrth y Cyngor Sir. Oherwydd y cyfyngiad amser, roedd y Clerc wedi trafod gyda’r Cadeirydd 

ac wedi danfon llythyr cefnogol i’w cais. 

 

6.2) Roedd manylion cais i ail-agor y rheilffordd o Aberystwyth i Gaerfyrddin wedi dod i law. 

 



6.3)  Archwilio Cymru – roedd y cyfrifon wedi cael eu archwilio (ebost wedi ei ddanfon i’r 

Cynghorwyr). Nodwyd un pwynt sef fod lefel isel o arian wrth gefn. Nodwyd hyn. 

 

6.4) Praesept – Cytunodd y Cynghorwyr i beidio codi Praesept am 2021-2022. 

 

6.5) Roedd Llywodraeth Cymru wedi danfon llythyr yn nodi y Swm Perthnasol dan Adran 137(4) (A) o 

Fil y Llywodraeth Lleol 1972 – Adran 137 Cyfyngiad Gwariant 2021-22 oedd £8.41 i bob etholwr. 

 

6.6) Roedd CaTheM wedi danfon llythyr yn nodi fod £400 yn ddyledus fel cosb am ffurflen hwyr yn 

dyddio yn ôl i 2014. Roedd y Clerc wedi ffonio CaTHeM ac roeddent wedi cadarnhau nad oedd 

unrhyw taliad yn ddyledus. 

 

6.7) Roedd tudalen Grŵp Cefnogi Ardal Trelech ar Weplyfr wedi gofyn i’r Cyngor Cymuned edrych 

mewn i’r posibiliad o archebu nwyddau casglu sbwriel ochr y ffordd i wirfoddolwyr.  Roedd y clerc 

wedi cysylltu gyda’r Cyngor Sîr ac roeddent wedi nodi eu bod yn fodlon rhoi nwyddau am ddim 

ynhgyd a yswiriant i’r gwirfoddolwyr, ond ni fyddai hyn yn bosib nes fod y cyfyngiadau Coronafeirws 

yn cael eu codi. 

 

6.8) Roedd Archwilio Cymru wedi danfon anfoneb am £262.25 ar gyfer cyfrifon 2019/20. Cytunwyd 

i’w dalu. 

 

 7.Cyllid  

Cyfrif Busnes Cyfredol £295.24 

 

8. Unrhyw Fater Arall 

8.1) Er gwybodaeth, roedd y Clerc wedi danfon ymlaen i’r Cynghorwyr adolygiad o’r Gyllideb v 

Gwariant am 2020-2021. 

8.2) Yn ei absenoldeb, roedd Mr Derrick Harries mofyn nodi fod y ceuffos ger Castellmawr yn 

ddiffygiol gan achosi’r dŵr lifo i mewn i’r deilliad. Roedd y Cynghorydd Sir Jean Lewis yn mynd i 

ddilyn hyn i fyny. 

 

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

8.25yh.    


