
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd y Cyfarfod yng Nghanolfan Gymunedol Alma ar nos Lun y 13eg o Ionawr 2020 am 

8.00yh. 

Cynghorwyr yn bresennol: Ambrose Lewis (Cadeirydd), Andrew Jones, Ann Sillars, Alyson Harries, 

John Phillips, Eirian Howells, Arwyn Jones & Cynghorydd Sir Jean Lewis 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

1. Ymddiheuriadau: Linda Davies, Dyfed Davies & Derrick Harries 

2. Sylwadau’r Cadeirydd: Agorwyd y cyfarfod gan Ambrose Lewis drwy ddymuno Blwyddyn 

Newydd Dda a diolchodd i bawb am fod yn bresennol. Nododd ei gydymdeimladau I Andrew 

Jones a Liza Jones ar eu profedigaethau diweddar. 

3. Datgan Buddiannau: 

Nododd y Cyhnghorydd Sir Jean Lewis buasau’n gadael yr ystafell pan byddai materion 

cynllunio yn cael eu trafod. 

4. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol: 

Roedd cofnodion y cyfarfod o’r 11eg o Dachwedd 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 & Cysgodfan Bws Trelech  – Nid oedd unrhyw ohebiaeth wrth Mr Tony 

Williams o Gyngor Sir Caerfyrddin a byddai’r clerc â’r Cynghorydd Sir yn dilyn pethau 

i fyny gyda Mr Williams. 

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

ac roeddwn yn disgwyl adborth o’r canlyniadau maes o law. 

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

am y trydydd tro ond nid oedd unrhyw beth wedi digwydd. Cytunodd y Cynghorydd 

Sir drafod y mater gyda’r preswylwyr. 

6. Gohebiaeth 

6.1) Roedd cyfarfod arall i fod ynghlyn â ail-agor Gorsaf Drennau yn Sanclêr ond nid oedd wedi bod 

hyd yn hyn. 

 

6.2) Roedd praesept 2020/2021 wedi ei osod ar £330.84 gan y Cyngor Sir. Cytunwyd i beidio ceisio 

am y praesept.  

 

6.3) Roedd Cyngor Cymuned Abernant wedi danfon ebost yn gofyn a byddai diddordeb gan y Cyngor 

rhannu y gost o archebu dyfais monitro cyflymder. Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd i aros i weld 

canlyniadau  arolwg y Cyngor Sir a oedd ar waith ac hefyd i weld pa lwyddiant roedd Meidrim yn ei 

weld gyda’i dyfais hwy. 

 

6.4) Roedd Sefydliad y Merched Trelech wedi danfon dyddiadau i’r dyddiadur ac roeddent wedi cael 

eu mewnosod. 

6.5) Gadawodd y ynghoryss Sir Jean Lewis y cyfarfod. 

Roedd un cais cynllunio wedi’i gyflwyno: 



 W/40005 – addasu 3 adeilad i mewn i 4 annedd yn Fferm Penrhiwbeili, Talog. Gofynnwyd i’r 

clerc ddarganfod rhagor o wybodaeth am y cais a’i ddanfon ymlaen i’r Cynghorwyr drwy 

ebost.  

6.6) Roedd hysbysiad ar gyfer y Gorchymyn Addasu Map Diffiniol ar Gyfer Llwybrau Cyhoeddus 

65/28 & 65/34 wedi ei ddosbarthu yn flaenorol i bawb drwy ebost. 

6.7) Roedd angen Cynrhychiolydd newydd o’r Cyngor Cymuned ar Gorff Llywodraethol Ysgol 

Hafodwenog gan fod tymor Mr Arwyn Jones wedi dod i ben. Cytunwyd i ofyn i Mrs Linda Davies 

gynrychioli’r Cyngor Cynuned. 

6.8) Roedd coeden a oedd wedi cwympo ar lwybr Clunfelyn wedi ei glirio gan Mr Mark Sillars. 

Nodwyd diolch y Cynghowryr iddo am wneud hyn. 

6.9) Roedd anfoneb wedi dod wrth E W Thompson am dorri’r llwybr yn Clunfelyn ac am dorri 

canghenau ar ochr yr heol a oedd yn beryglus. Cytunwyd i dalu’r anfoneb am £180.00. 

 

7.Cyllid  

Cyfrif Busnes Cyfredol £1282.79 

8. Unrhyw Fater Arall 

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

cyfarfod am 8.50yh. 

 

 

 

 

 


