
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd cyfarfod ar nos Lun y 9fed o Ionawr 2022 am 8.00yh yng Nghanolfan Gymunedol Trelech. 

Cynghorwyr yn bresennol: Ann Sillars, Linda Davies, Andrew Jones, , Ambrose Lewis, John Phillips,  

Alyson Harries, Derrick Harries, Eirian Howells & Cynghorydd Sir Jean Lewis 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

1. Ymddiheuriadau: Arwyn Jones & Dyfed Davies 

2. Sylwadau’r Cadeirydd: 

Croesawodd yr Is-Gadeirydd, John Phillips, bawb i’r cyfarfod â diolch iddynt am fynychu. 

3. Datgan Buddiannau: 

Nododd y Cynghorydd Sir Jean Lewis byddai’n gaadel y cyfarfod pan byddai materion 

cynllunio yn cael eu trafod. 

4. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol: 

Roedd cofnodion y cyfarfod o’r 8fed o Dachwedd 2021 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: 

 Ronanny & Capel Y Graig – Nid oedd Mr Tony Williams wedi medru cyfarfod hyd yn 

hyn oherwydd pwysau gwaith. 

 Dŵr Cymru – lefelau ammonia. Roedd canlyniadau’r arolwg yn dangos nad oedd dim 

i’w bryedru. Er hyn, byddai’r Cynghorydd Sir yn dilyn i fyny am bryderon y gymuned. 

 Tawelu Traffig Trelech – Nid oedd unrhyw gamau asesu effeithlonrwydd y mesurau 

hyd yn hyn. 

 Roedd y goeden roedd wedi cwympo ar draws yr heol ger Capel Ffynnonbedr wedi 

cael ei chlirio.  

6. Gohebiaeth 

6.1) Roedd cais wedi dod wrth Cyngor Sir Caerfyrddin am fanylion y Praesept. Cytunwyd i’w gadw ar 

dim. 

6.2) Nodwyd mae’r swm Perthnasol dan Adran 137(4) (A) o Fil y Llywodraeth Lleol 1972 – Adran 137 

Cyfyngiad Gwariant 2021-22 oedd £8.41 ar gyfer pob etholwr. 

6.3) Roedd manylion am hysbysiadau cau heolydd wedi cael eu danfon ymlaen i’r Cynghorwyr. 

6.4) Derbyniwyd ebost wrth Fasthosts am gyfeiriad wefan y Cyngor wedi ei dderbyn. Cytunwyd i dalu 

£71.96 am danysgrifiad tair mlynedd. 

6.5) Roedd y golau stryd ger Capel Penybont ddim yn gweithio. Roedd y mater wedi cael ei adrodd i’r 

Cyngor Sir. 

6.6) Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi danfon arolwg am fesurau pellach i reoli cŵn. Cytunwyd i 

ymateb drwy nodi dylai cŵn cael eu gadw ar dennyn mewn mannau cyhoeddus/preswyl i leihau risg. 

6.7) Cais Cynllunio PL/03058 – adeiladu garej ffrâm dur i gynnwys storfa yn lle y storfa presennol yn 

Perthi Aur, Trelech. 

 

 7.Cyllid  

Cyfrif Busnes Cyfredol £1,919.59 

 

8. Unrhyw Fater Arall 



8.1) Nid oedd y gwaith o ail-wynebu’r heol o Felindre i Gelliwen wedi cael ei gwblhau. Roedd y clerc i 

edrych mewn i’r mater. 

8.2) Roedd coeden ger ymyl y ffordd rhwng Gelliwen a Felindre yn achosi i’r heol i roi. Cytuwyd 

drefnu cyfarfod gyda’r tir-feddianwr. 

 

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

8.25yh.    


