
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd y Cyfarfod yng Nghanolfan Gymunedol Trelech ar nos Lun y 9fed o Fawrth 2020 am 

8.00yh. 

Cynghorwyr yn bresennol: Ambrose Lewis (Cadeirydd), Linda Davies, Andrew Jones, Derrick Harries, 

Ann Sillars, Alyson Harries, John Phillips, Eirian Howells, Arwyn Jones, Dyfed Davies & Cynghorydd Sir 

Jean Lewis 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

1. Ymddiheuriadau: Dim ymddiheuriadau 

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

fynychu. 

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 13eg o Ionawr 2020 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 – Roedd y perchnogion wedi cysylltu gyda’r clerc a’r Cynghorydd Sir Jean 

Lewis yn nodi nad oeddent yn ymwybodol o unrhyw bryder gan y gymuned. 

Hysbysodd y clerc hwy o bryderon y gymuned a’u hysbysu fod Mr Tony Williams o 

Gyngor Sir Caerfyrddin yn bwriadu galw i’w gweld i gadarnhau ffiniau a dod o hyd i 

ffordd ymlaen. 

 Cysgodfan Bws Trelech – Roedd y gysgodfan wedi cael ei wirio gan y Cyngor Sir. 

 Cyflymder traffig drwy Trelech –  Roeddwn dal yn disgwyl am adborth o’r Cyngor Sir. 

Mi fyddai y Cnghorydd Sir Jean Lewis yn cadw i roi pwysau arnynt. 

 Sgwar Dyffryn Stores – Roedd y Cynghorydd Eirian Howells wedi galw, ond nid oedd 

y preswylwyr adref felly byddai yn trio eto. 

6. Gohebiaeth 

6.1) Roedd posteri a holiaduron wedi dod i law ynghlyn a’r posibilrwydd o ail-agor gorsaf dren San 

Clêr ac fe’u dosbarthwyd i bawb. 

 

6.2) Gadawodd y Cynghorydd Sir Jean y cyfarfod. 

Roedd un cais cynllunio wedi dod i law: 

 W/40259 – ail-gyflwyno cais am dri stably n Ffynnonwen Fach. 

 

6.3) Roedd Cyngor Sir Penfro wedi danfon eu Cynllun Cynllunio Arfaethedig (LDP2) 2017-2033 er 

gwybodaeth. 

 

6.4) Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi danfon gwybodaeth ynghlyn â CDLl 2018-2033. Yn dilyn 

trafodaeth, cytunodd y Cynghorydd Sir â’r Cynghorwyr Cymuned alw sesiwn galw heibio yng 

Nghanolfan Gynunedol Trelech fel fod y Gymuned yn medru galw i mewn i weld a chodi phryderon 

am y Cynllun Datblygu  arfaethedig. Cytunodd y clerc i osod posteri yn y pentref a rhoi taflen drwy 

blychau llythyron tai y pentref. Byddai’r clerc hefyd yn llenwi y Ffurflen Gynrychiolaeth ar ran y 



Cyngor yn nodi eu pryderon am seilwaith y system garthffosiaeth. Byddai’r clerc hefyd yn ysgrifennu 

at Dŵr Cymru ynghlyn â hyn. 

6.5) Roedd Llywodraeth CYmru wedi danfon ebost yn gofyn am asesiad mannau agored. 

6.6) Roedd hysbysiad cadarnhad DMMO 65/28 & 65/34 wedi dod drwy ebost. 

6.7) Roedd cais wedi dod i gofrestru y diffibrilwyr yn Trelech a Phenybont. Gan mae Ysgol 

Hafodwenod a Chlwb Ffermwyr Penybont roedd wedi archebu y nwyddau, cytunwyd i ddanfon y 

wyboadeth ymlaen iddynt.  

6.8) Roedd y Gynhadledd o’r Cynghorau Tref a Chymuned ar y 18fed o Fawrth wedi ei ohirio. 

6.9) Roedd Un Llais Cymru wedi danfon anfoneb ail-ymaelodu am £106.00. Cytunwyd i’w dalu. 

6.10) Roedd anfoneb am £432.55 wedi ei dderbyn wrth Archwilwyr Cymru a cytunwyd i’w dalu. 

6.11) Cytunwyd i dalu yr anfoneb wrth Canolfan Cymunedol Alma am logi’r neuadd am £165.00. 

6.12) Gofynodd y clerc am ad-daliad am stampiau o £17.34. Cytunwyd I’w ad-dalu. 

6.13) Awgrymwyd i’r Cyngor Cymuned brynnu bwrdd  ar gyfer Parc Trelech. Roedd y parc yn cael 

defnydd sylweddol ac yn cael ei ofalu yn dda a teimlau y byddai bwrdd picnic o ddefnydd mawr yno 

i’r gymuned ehangach. Cytunwyd ofyn y clerc i edrych i mewn i brynu bwrdd wedi ei wneud o 

ddefnydd ail-gylchu ac i’w archebu hyd at y gost o £900.00. 

6.14) Roedd ebost parthed clefyd marw’n ôl onnen wedi ei ddanfon ymlaen i’r Cynghorwyr. 

7.Cyllid  

Cyfrif Busnes Cyfredol £222.25 

8. Unrhyw Fater Arall 

8.1) Codwyd pryder am erydiad y llwybr yng Nghlynfelyn. Byddai’r clerc yn cysylltu gyda Chyngor Sir 

Caerfyrddin i weld beth oedd yn bosib. 

8.2) Byddai’r clerc yn edrych i mewn i’r posibilrwydd o gael diffibriliwyr i Gelliwen a Alma. 

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

cyfarfod am 8.55yh. 

 

DATBLYGIAD ÔL-CYFARFOD: 

Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi danfon anfoneb am oleuo’r strydoedd am y swm o £1258.70. 

Derbyniwyd gan y clerc ar y 23ain o Fawrth 2020. Oherwydd y cyfyngiadau a roddwyd mewn lle 

oherwydd y Coronafirws ac y gofyniad i dalu’r anfoneb o fewn y flwyddyn ariannol, fe ebostiodd 

y clerc 9 Cynghorydd a ffonio 1 Cynghorydd ermwyn derbyn eu caniatâd. Cytunodd y 10 

Cynghorydd i dalu’r anfoneb o fewn y flwyddyn ariannol yma. 

Oherwydd y Pandemig Coronafeirws, hysbysodd y clerc y Cynghorwyr byddai posibilrwydd 

byddai’r Cyfarfod Blynyddol yn mis Mai yn cael ei ohirio.  Mae’n bosib hefyd byddai cwblhau’r 

Cyfrfion Blynyddol yn hael ei heffeithio. Byddai’r clerc yn cadw mewn cysylltiad gyda pawb fel 

byddai’r sefyllfa yn newid. 


