
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd cyfarfod ar nos Lun y 5ed o Fedi 2022 am 8.00yh yng Nghanolfan Gymunedol Penybont. 

Cynghorwyr yn bresennol: John Phillips (Cadeirydd), Derrick Harries, Andrew Jones, Alyson Harries, 

Arwyn Jones, Linda Davies & Dyfed Davies. 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

1. Ymddiheuriadau: Ann Sillars, Ambrose Lewis, Eirian Howells & Cynghorydd Sir Jean Lewis. 

2. Sylwadau’r Cadeirydd: 

Diolchodd John Phillips i bawb am fynychu’r cyfarfod. 

3. Datgan Buddiannau: 

Ni nodwyd unrhyw datgan budd. 

4. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol: 

Roedd cofnodion y cyfarfod o’r 11eg o Orffennaf 2022 wedi eu dosbarthu i’r Cynghorwyr cyn 

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

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

 Mesurau Tawelu Traffig yn Trelech – Darllenwyd yr adroddiad yn dilyn gosod 

‘cownteri’ yn y pentref. Nodwyd nad oedd y ‘cownter’ i’r dde o’r pentref wedi 

gweithio yn gywir, ond roedd y ‘cownter’ yng nghanol y pentref wedi dangod 

gostyngiad o 28.3myh cyn gosod cyfyngiad o 20mya, i 24.4mya. Byddai’r clerc yn 

gysylltu guda’r Cyngor Sir i ofyn am ail-wneud y prawf gan fod y wybodaeth yn 

anghyflawn.  

 Roedd y bolardau o flaen Ronnany wedi cael eu symyud yn agosach at y tŷ gan y 

deilliad. 

 Cafodd yr hyfforddiant o bell ar côd ymddygiad ei gwblhau gan y clerc, Ambrose 

Lewis ac y Cynghorydd Sir Jean Lewis. Yn dilyn yr hyfforddiant, roedd y clerc wedi 

cylchredeg y pecyn hyfforddiant i bob cynghorydd a cadarnhwyd ganddynt eu bod 

wedi ei dderbyn a’i ddarllen. 

 Roedd y clerc wedi cwblhau y pecyn cymorth ar Hyfforddiant a Rheolaeth. Roedd 

nifer o bwyntiau wedi codi o’r ymarfer ac roedd y clerc yn gweithio’I ffordd drwy’r 

rhestr ermwyn sicrhau cydymffurfiaeth lawn. 

 Roedd y pant ym Mhont Pandy wedi cael ei lanw. Nid oedd gwaith wedi cychwyn ar 

Bont Penybont. Byddai’r clerc yn cysylltu gyda’r CYngor Sir yn gofyn am amserlen 

arfaethedig. 

6. Gohebiaeth 

a. Roedd Mr & Mrs Howells, Sarnau wedi danfon anfoneb am y Mochyn Rhost ar achlysur dathlu 

Jiwbili’r Frenhines. Roedd wedi ei gytuno i dalu’r anfoneb o £230 + TAW. 

b. Roedd anfoneb am £290.86wedi dod wrth Yswiriant Zurich, Cytunwyd i’w dalu. 

c. Cafodd y Cynllun Bioamrywaieth ei drafod ermwyn i’r clerc ei gwblhau. 

d. Cafodd Cynllun Ombwdsman y Côd Ymddygiad ei drafod. 

e. Roedd yr ebost parthed Grant Cymunedau Gwydn wedi cael ei ddanfon ymaeln at rhanddeilliaid 

perthnasol. 

f. Cafodd Cynllun Hyfforddiant y Cyngor ei drafod a cytunwyd i’w gyhoeddi ar wefan y Cyngor. 

 

7.Cyllid - Cyfrif Busnes Cyfredol £1,703.48 



 

8. Unrhyw Fater Arall 

8.1) Trafodwyd a chytunwyd y byddai cyfarfodydd y dyfodol yn cael eu cynnal ar y nôs Lun cyntaf o 

bob am yr ail fis. 

8.2) Codwyd pryderon am dwll mawr ar yr heol rhwng Lanygroes a Gorllwyn ac hefyd gyferbyn 

Llechgron. Byddai’r Clerc yn hysbysu’r Cyngor Sir. 

8.3) Cafodd Wahoddiad Gŵyl Cyhoeddi Eisteddfod Sir Gaerfyrddin 2023 ei ddarllen i bawb. 

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

8.35yh.    


