
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd y Cyfarfod yng Nghanolfan Gymunedol Trelech ar nos Lun yr 11eg o Dachwedd 2019 am 

8.00yh. 

Cynghorwyr yn bresennol: Ambrose Lewis (Cadeirydd), Linda Davies, Andrew Jones, Ann Sillars, 

Alyson Harries, John  Phillips, Derrick Harries, Dyfed Davies, Eirian Howells & Arwyn Jones 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

1. Ymddiheuriadau: Cynghorydd Sir Jean Lewis 

2. Sylwadau’r Cadeirydd: Agorwyd y cyfarfod gan Ambrose Lewis a diolchodd i bawb am fod yn 

bresennol. 

3. Datgan Buddiannau: 

Ni nodywd unrhyw datgan.  

4. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol: 

Roedd cofnodion y cyfarfod o’r 16eg o Fedi 2019 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: 

 Ronanny – Nid oedd Mr Tony Williams o Gyngor Sir Caerfyrddin wedi llwyddo i 

gyfarfod gyda’r perchnogion hyd yn hyn ond roedd trefniadau wedi ei gwneud i 

gyfarfod yr wythnos nesaf. 

 Cyflymder traffig drwy Trelech –  Roedd y ‘cownteri’ yn cael eu gosod yn y pentref yr 

wythnos nesaf.  

 Cysgodfan Bws – Roedd peirianwyr wedi bod yn ymweld gyda’r gysgodfan ond roedd 

y gwaith roedd angen ei wneud yn ehangach na’r disgwyl ac byddai’n rhaid ail-

arolygu’r gwaith angenrheidiol. 

 Post Golau yn Felindre – Roedd un trigolyn wedi nodi pryder fod y postyn golau 

diffygiol wedi ei dynnu i lawr heb iddo wybod ac roedd yn pryderi am ddiogelwch. Yn 

dilyn trafodaeth, cytunwyd ei fod yn anffodus nad oedd y trigolion i gyd yn gwybod 

fod y polyn wedi ei gael yn beryglus, ac er fod y polyn gyda golau o fudd i fodurwyr, 

mae nifer o fannau peryglus ar yr heol ac ar nifer o heolydd arall yr ardal ac ni gellir 

cadw un yn arbennig. 

 Clos y Cynnin – roedd y clerc wedi siarad gyda pherchennog y safle ac roedd wedi 

cadarnhau bod trefniadau i glirio’r gordyfiant ar waith. 

 Sgwar Dyffryn Stores – Roedd y clerc wedi cysylltu gyda Adran Priffyrdd y Cyngor Sir 

ac roeddent wedi addo edrych ar y sefyllfa. Nid oedd dim wedi ei wneud hyd yn hyn 

ac felly byddai’r clerc y ail-gysylltu gyda’r Adran. 

6. Gohebiaeth 

6.1) Roedd ebyst wedi cyrraedd ynghlyn a’g ail-agor Gorsaf Drennau yn Sanclêr. Roedd Ambrose 

Lewis wedi mynychu’r cyfarfod ar ran y Cyngor Bro ac mi’r oedd cyfarfod arall i fod ym mis Rhagfyr. 

6.2) Roedd dau gais cynllunio wedi’i cyflwyno: 

 W/39512 Iet Hawr – Estyniad a newid defnydd 

 W/39740 Ffynnonwen Fach – 3 Stabl 

6.3) Roedd ffurflen Pro-forma y Cyngor Bro wedi’i ddychwelyd fel dim. 

6.4) Roedd mapiau ynglyn a llwybrau cyheoddus yn Gellywen wedi’i dosbarthu i’r Cynghorwyr. 



7.Cyllid  

Cyfrif Busnes Cyfredol £1163.33 

8. Unrhyw Fater Arall 

Gan nad oedd unrhyw fater arall, diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu presenoldeb a terfynwyd y 

cyfarfod am 8.55yh. 

 

 

 

 

 


