
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd cyfarfod ar nos Lun y 9fed o Ionawr 2023 am 8.00yh yng Nghanolfan Gymunedol Trelech. 

Cynghorwyr yn bresennol: John Phillips (Cadeirydd), Arwyn Jones, Ann Sillars, Eirian Howells, 

Andreew Jones, Linda Davies, Derrick Harries, Ambrose Lewis & Alyson Harries. 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

1. Ymddiheuriadau: Derbyniwyd ymddiheuriadau wrth Dyfed Davies & Cynghorydd Sir Jean 

Lewis 

2. Sylwadau’r Cadeirydd: 

Dymunodd John Phillips Flwyddyn Newydd Dda i bawb a diolchodd bawb am fynychu yn 

enwedig oherwydd y gwyriadau traffig sylweddol. 

3. Datgan Buddiannau: 

Ni nodwyd unrhyw datgan budd. 

4. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol: 

Roedd cofnodion y cyfarfod o’r 7fed o Dachwedd 2022 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: 

 Mesurau Tawelu Traffig yn Trelech –  nid oedd y data o’r ‘cownteri’ cyflymder traffig 

wedi eu derbyn hyd yn hyn. 

 Pont Penybont – Nododd Andrew Jones fod rhan o’r bont wedi dymchwel cyn i’r 

gwaith adnewyddu ddechrau. Diolchodd i’r Cynghorydd Sir Jean Lewis am ei ymateb 

prydlon a chael gweithwyr y Cyngor Sir allan i ddiogelu’r bont hyd nes bod y gwaith 

adnewyddu yn dechrau. 

 Clunfelyn – roedd John Phillips, Ambrose Lewis ac y clerc wedi cyfarfod i weld y 

llwybr ac adrodd yn ôl i’r Cynghorwyr. Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd i ofyn LKL 

Construction am amcan pris ac yn ei drafod yn y cyfarfod nesaf. Roedd y clerc hefyd 

wedi bod yn trio cael cyfrafod gyda swyddog o’r Cyngor Sir i ymweld a’r llwybr i 

drafod yr erydiad sylweddol. Nid oedd wedi cael dyddiad hyd yn hyn. 

 Pont Rhyd Ddofn – Roedd Archwilydd y Cyngor Sir wedi ymweld a’r bont ac wedi 

cadarnhau nad oedd materion seilwaith o’i le dim ond fod wyned yr heol ei hyn yn 

cywasgu.  

 Hyfforddiant – Cadarnhaodd Ann  Sillars a Linda Davies eu bod wedi cwblhau yr 

hyfforddiant ar Cynhwysiad ac Arywiaeth, a Deall y Gyfraith. 

 Adolygiad Staff – roedd y clerc wedi cylchredeg holiadur i’r Cynghorwyr ynghlyn a’i 

pherfformiad. Roedd y canlyniadau yn unfrydol ac ni chodwyd urhyw bryderon. 

Cwblhaodd y clerc ac y Cadeirydd yr Adolygiad yn unol a hyn.  

6. Gohebiaeth 

a. Prasept y flwyddyn oedd £332.69. Cytunwyd i wneud cais o ddim i’r Cyngor Sir. 

b. Cais Cynllunio PL/05248 – 8 deilliad yn Maes Cawnen, Trelech. Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd 

ymateb i’r cais cynllunio. Nid oedd gan y Cyngor Cymuned unrhyw wrthwynebiad I’r cais ei hun, ond 

hoffent nodi eu pryder parthed gallu y system carthffosaieth yn y pentref gyda’r cynydd ychwanegol, 

ynghyd a diffyg pwysedd dŵr o fewn y pentref. Byddai’r Cyngor Cymuned hefyud yn gofyn am Adran 

106 tuag at yr Ysgol a Parc y pentref. 

c. Nododd y Clerc nad oedd Archwilwyr Cymru dal wedi ymateb gyda diweddariad.  

d. Roedd y clerc wedi ebostio manylion heolydd ar gau i’r Cynghowyr wrth eu derbyn. 



e. Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi danfon ebost yn gifyn am gadarnhad o Gysgodfannau Bws o 

fewn y plwyf. Nodwyd mae dim ond un oedd, a hwnnw yn Trelech. 

f. Y swm priodol dan Adran 137(4)(a) o Fesur y Llywodraeth Lleol 1972 oedd £9.93 i bob etholwr. 

g. Derbyniwyd anfoneb wrth y Cyngor Sîr am £333.60 am newid y goleuadau. Cytunwyd i’w dalu. 

 

7.Cyllid - Cyfrif Busnes Cyfredol £870.62 

8. Unrhyw Fater Arall 

8.1) Codwyd pryder am gyflwr gwael yr heol rhwng Neuadd Wen a Man Iwan, rhwng Glaspant a 

Cilhir, a rhwng Penybont a Groesffordd. Byddai’r clerc yn adrodd y pryderon i’r Cyngor Sîr. 

8.2) Codwyd pryder hefyd am y ffaith fod nifer o goed yn cwympo ar draws yr heol rhwng Glaspant a 

Dinas gan dynnu i lawr y llinnellau ffôn. Byddai’r clerc yn ymwchwilio i weld pwy oedd yn berchen ar 

y tir.  

8.3) Cytunodd y Clerc i ysgrifennu at berchennod safle Clos Y Cynin i weld beth oedd ei bwriad gyda’r 

safle. 

 

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

8.55yh.    


