
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd cyfarfod yng Nghanolfan Gymunedol Tre-lech nos Lun 14 Tachwedd 2017 am 
8.00pm. 

Y Cynghorwyr a oedd yn bresennol: Dyfed Davies (Cadeirydd), Eirian Howells (Is-Gadeirydd), 
Derrick Harries, John Phillips, Ambrose Lewis, Arwyn Jones ac Andrew Jones.  

Yn cymryd y cofnodion: David Parry Williams (Clerc). 

1. Ymddiheuriadau: Ann Sillars, Alyson Harries, Linda Davies a'r Cynghorydd Sir Jean Lewis 

2. Sylwadau'r Cadeirydd 

Agorodd Dyfed Davies y cyfarfod, a diolchodd i'r Cynghorwyr a'r Clerc am fod yn bresennol. 
Nododd fod cinio'r Cyngor, a gynhaliwyd  ar 3 Tachwedd yng Ngwesty'r Cliff, Gwbert, wedi 
bod yn noson lwyddiannus iawn. 

3. Cadarnhau cofnodion y cyfarfod blaenorol:  

Darllenwyd, derbyniwyd a llofnodwyd yn gywir gofnodion y cyfarfod blaenorol.  

4. Trafod materion sy'n codi o'r  cofnodion 

 Parc Trelech – roedd dogfennau wedi dod i law, ac wedi cael eu trosglwyddo'n bersonol i 
ysgrifennydd Canolfan Gymunedol Trelech ar 20 Medi 2017. 

 Y llethr glaswellt islaw dau dŷ pâr gyferbyn â Green Vales – cadarnhaodd y Clerc nad oedd 
gan Hugh Phillips unrhyw ddiddordeb yn y datblygiad, a hynny yn groes i'r wybodaeth a 
roddwyd yn y cyfarfod blaenorol.  

 Nid oedd y clerc wedi cael unrhyw adborth o ran y wal a godwyd y tu allan i Pendre. 

 Diffibrilwyr – dywedodd y Clerc fod y diffibriliwr wedi cael ei gyflwyno i CFfI Pen-y-bont y 
noson flaenorol, ac y cafwyd cyflwyniad gan Simon, un o wirfoddolwyr elusen Cariad. 
Byddai'r diffibriliwr yn cael ei osod ger mynedfa Neuadd Gymunedol Pen-y-bont. 

 Roedd y wefan newydd wedi bod yn weithredol er 3 Tachwedd, a phwysleisiwyd ei bod 
yn bwysig hysbysu'r Clerc pan fyddai trefniadau'n cael eu newid, er mwyn iddo allu 
diweddaru'r 'Calendr'. 

 Y llinellau gwyn yn Groesffordd, ar ochr Pen-y-bont – yn dilyn y gwaith diweddar a wnaed, 
roedd angen ailbaentio'r llinellau gwyn. 

 Arwyddion cŵn yn baeddu – nid oedd unrhyw adborth wedi dod i law.  
 
5. Datganiadau'r Cynghorwyr 
 
Roedd y cynghorwyr a oedd yn bresennol wedi diweddaru eu datganiadau yn dilyn etholiad 
eleni. 

 
6. Gohebiaeth 

 

5.1) E-bost a gafwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru ar 17/10/2017, ynghyd ag anfoneb 

ARMAIN/0007058 am £231.00 mewn perthynas ag Archwiliad 2017. 



5.2) E-bost a gafwyd gan Swyddfa Archwilio Cymru ar 03/11/2017, ynghyd ag anfoneb 

ARMAIN/00005095 am £231.00 mewn perthynas ag Archwiliad 2016.  

5.3) CYNLLUNIO – 

a) 27/09/2017 W/36188 Dylan Evans, Danrallt, Meidrim – cais am estyniad un llawr 

i'r ochr a'r cefn.  

b) 18/10/2017 W/36272 Dorian Bowen, Bryneglur, Pen-y-bont – cais i godi sied 

amaethyddol a llawr caled.  

5.4) Llythyr dyddiedig 30/09/2017 gan Gyngor Sir Caerfyrddin ynghylch Addurniadau 

Tymhorol ar y briffordd gyhoeddus neu uwchlaw'r briffordd honno. 

5.5) Llythyr dyddiedig 30/10/2017 gan Gyngor Sir Caerfyrddin ynghylch Apêl Teganau a 

Hamperi Anrhegion y Nadolig. Dyllid cyflwyno pob rhodd i Neuadd y Sir, Swyddfeydd 

Heol Spilman, neu swyddfa'r Carmarthen Journal erbyn 6 Rhagfyr 2017. 

5.6) Llythyr dyddiedig 28/09/2017 gan Gomisiwn Democratiaeth Leol a Ffiniau Cymru 

ynghylch Adolygiad o'r Trefniadau Etholiadol ar gyfer Sir Dyfed – dechreuodd yr 

ymgynghoriad ar 5 Hydref a byddai'n dod i ben ar 27 Rhagfyr 2017. 

5.7) E-bost dyddiedig 27/10/2017 gan Angela Burns AC ynghyd â'i chylchlythyr "Intouch". 

5.8) Llythyr dyddiedig 13/11/2017 gan y Clerc, David Parry Williams, yn cyflwyno ei 

ymddiswyddiad, a fyddai'n dod i rym yng Nghyfarfod Cyffredinol Blynyddol y Cyngor 

ym mis Mai 2018. 

 

6. Y sefyllfa ariannol  

 

Cyfrif Busnes Cyfredol          £2,967.30 

 

Cyfrif Busnes Wrth Gefn          £760.55 

 

Praesept – Yn fuan, byddai Cyngor Sir Caerfyrddin yn gofyn i'r Cyngor Cymuned a fyddai yna 

Braesept i'w gasglu. Cytunwyd na fyddai praesept yn cael ei godi ar gyfer blwyddyn ariannol 

2018-2019. 

 

7. Unrhyw Fater Arall 

 

7.1) Edrych ar y llinellau gwyn yn Groesffordd, a hynny ar ochr Pen-y-bont. 

7.2) Arwyddion cŵn yn baeddu – roedd angen gosod arwyddion ar y llwybr o Dinas Mill i 

Dre-lech. 

7.3) Cyflwr y ffordd o Brunant i Afon Dewi. 

7.4) Roedd angen i'r ffosydd o Panthowell Lodge i Felindre gael eu glanhau. 


