
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd cyfarfod drwy Zoom ar nos Lun yr 21ain o Fawrth 2022 am 8.00yh. 

Cynghorwyr yn bresennol: Arwyn Jones (Cadeirydd), John Phillips, Andrew Jones, Ambrose Lewis,  

Alyson Harries, Dyfed Davies, Eirian Howells, Ann Sillars & Cynghorydd Sir Jean Lewis 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

1. Ymddiheuriadau: Linda Davies & Derrick Harries 

2. Sylwadau’r Cadeirydd: 

Agorodd Arwyn Jones y cyfarfod drwy ddiolch i bawb am fynychu’r cyfarfod Zoom ac 

ymddiheurio am ei absenoldeb yn y cyfrafod diwethaf. 

Ymddiheuriodd y clerc fod y cyfarfod roedd wedi cael ei drefnu ar gyfer yr wythnos flaenorol 

wedi cael ei ohirio gan ei bod wedi dal Covid. Dyma oedd y rheswm hefyd am fod y cyfarfod 

yma drwy Zoom. 

3. Datgan Buddiannau: 

Nododd Y Cynghorydd Sir Jean Lewis buasau’n gadael y cyfarfod pan yn trafod materion 

cynllunio. 

4. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol: 

Roedd cofnodion y cyfarfod o’r 10fed o Ionawr 2022 wedi eu dosbarthu i’r Cynghorwyr cyn y 

cyfarfod.  Cytunwyd bod y cofndion  yn gywir ac fe fydd y cofnodion yn cael eu llofnodi gan y 

cadeirydd yn y cyfarfod nesaf. 

5. Trafod materion sy’n codi o’r cofnodion: 

 Ronanny & Capel Y Graig– Roedd Mr Tony Williams wedi ymweld a’r ddau safle. 

Cadarnhaodd mae tir y Cyngor Sir oedd yr ardal o flaen Ronanny ac y byddent yn 

cysylltu gyda pherchenog Ronanny yn gofyn iddo dymmu’r ‘bollards’ i lawr. Nid 

cyfrifoldeb y Cyngor Sir oedd yr ardal o flaen Capel Y Graig. 

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

ond nid oedd y canlyniadau wedi cael eu cyhoeddu hyd yn hyn.  

6. Gohebiaeth 

6.1) Roedd posteri atal baw cŵn wedi cyrraedd y clerc. Byddai’n eu gosod ger y llwybr i lawr i 

Glunfelyn. 

 

6.2) Roedd Sefydliad y Meched Trelech wedi danofn dyddiadu i’r dyddiadur ac roedd y clerc wedi 

diweddaru y wefan yn unol a hyn. 

 

6.3) Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gofyn am fanylion Cydymffurfio gyda’r Côd Ymddygiad. 

Roedd y clerc wedi cwblhau a dychwelyd y wybodaeth. 

 

6.4) Ceisiadau Cynllunio 

 PL/03266 – trawsnewid adeilad i bwthyn gwyliau yn Rhosychen Uchaf, Trelech 

 PL/03433 – Estyniad sied a iard yn Llainlas, Meidrim 

 PL/03623 – adeiladau ‘carport’ i dri car yn Ffynnonlwyd, Meidrim 

6.5) Roedd yr adroddiad ar Gyfarfodydd Aml-leoliad wedi cael ei gyhoeddu. 

6.6)Roedd Dŵr Cymru wedi agor ymgynghoriad ynghlyn a’u blaenoraiethau am reoli dŵr am 2025-

2050. 



6.7) Roedd y Cyngor Sir wedi danfon holiadur ynghlyn â throsglwyddiad asedau cymunedol. 

 

6.8) Roedd y Cyngor Sir wedi ail-osod iet ar llwybr ceffyl 65/28 yn Dewi Fawr. Roedd y perchnogion 

mewn trafodaethau gyda’r Cyngor Sir ynghlyn â newid cwrs y llwybr. 

 

6.9) Roedd cais wedi dod wrth Mr Vincent o Gastell Mawr am fwriad y Cyngor i ddathlu Jiwbili 

Platinwm y Frenhines. Roedd wedi cynnig Castell Mawr fel lleoliad i’r holl blwyf fynychu. Cytunodd y 

Cynghorwyr i dalu am y rhostio mochyn ac am logi toiledau. 

 

6.10) Roedd Canolfan Gymunedol Trelech wedi danfon anfoneb am logi’r neuadd ar gyfer 

cyfarfodydd. Cytunwyd i dalu’r anfoneb am £80. 

 

6.11)  Gofynodd y clerc am ad-daliad am gostau stampiau o £16.13. Cytunwyd i dalu’r clerc. 

 

6.12) Roedd Cyngor Sir Gâr wedi danfon anfoneb am £333.60 ar gyfer rhan-daliad o gost y goleuadau 

stryd newydd. Roedd y gost wedi cael ei rannu dros 7 mlynedd. Cytunwyd i’w dalu. 

 

6.13) Nid oedd y Cyngor Sir wedi danfon yr anfoneb am gost trydan a chynnal y goleuadau stryd. 

Cytunwyd os byddai’r gost yn llai na’r flwyddyn flaenorol, gallai’r clerc ei dalu. 

 

 7.Cyllid  

Cyfrif Busnes Cyfredol £762.97 

 

8. Unrhyw Fater Arall 

8.1) Roedd Capel Penybont a Ysgol Hafodwenog wedi danfon llythyron o ddiolch am roddion y 

Cadeiryddion. 

8.2) Nododd Andrew Jones byddai cyfarfod  cyhoeddus yng Nghanol Gymunedol Penybont ar nos 

Fercher y 30ain o Fawrth ynghlyn â chostau, goblygiadau a gwerthoedd lleoli Paneli Solar ar 

adeiladau preswyl, busnes a chyhoeddus. Roedd croeso mawr i bawb fynychu. 

8.3) Rhoddwyd gwybod i’r clerc fod ar nam ar y brif linell dŵr ger Yr Hen Swyddfa Bost yn Trelech. Er 

fod y nam wedi cael ei hysbysu i Dŵr Cymru, nid oedd wedi cael ei atgyweirio. Byddai’r clerc yn dilyn 

y mater i fyny. 

8.4) Nodwyd fod Etholiadau Lleol y Cyngor yn cael eu cynnal ym mis Mai ac byddai angen i bob 

Cynghorydd roedd mofyn ail-sefyll gofestru erbyn y 6ed o Ebrill. 

 

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

8.40yh.    


