
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd cyfarfod ar nos Lun y 13eg o Fedi 2021 am 8.00yh yng Nghanolfan Gymunedol Penybont. 

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

John Phillips Derrick Harries, Eirian Howells, Linda Davies & Cynghorydd Sir Jean Lewis 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

1. Ymddiheuriadau: Ann Sillars & Dyfed Davies. 

2. Sylwadau’r Cadeirydd: 

Agorodd Arwyn Jones y cyfarfod drwy ddiolch i bawb am fynychu ar noson mor ddiflas â 

diolchodd yn arbennig i’r Cynghhorydd Sir Jean Lewis am ei phresenoldeb ac am ei gwaith 

diflino. 

3. Datgan Buddiannau: 

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

Cynllunio yn cael eu trafod. 

4. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol: 

Roedd cofnodion y cyfarfod o’r 12fed o Orffennaf 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 – Roedd Mr Tony Williams wedi cytuno i gyfarfod ar y safle ond nid oedd 

dyddiad wedi cael ei drefnu. 

 Dŵr Cymru – lefelau ammonia. Roedd y Cynghorydd Sir Jean Lewis yn aros am 

ganlyniadau’r arolwg a wnaethwpwyd ym mis Awst ond nid oedd wedi cael ei 

gyhoeddu hyd yn hyn. 

 Capel y Graig – nid oedd y problemau parcio wedi bod mor amlwg yn ddiweddar ond 

roedd y sefyllfa yn cael ei fonitro. 

6. Gohebiaeth 

6.1) Roedd Yswiriant Zurich Municipal wedi danfon manylion adnewyddu. Cytunwyd i barhau gyda’r 

Cytundeb Hir Dymor o 5 mlynedd ar y raddfa gostyngedig o £290.86 yn flynyddol. 

 

6.2) Roedd Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi wedi danfon Penderfyniad Cosb Diwygiedig yn dangos nad 

oedd dim i’w dalu. 

 

6.3) Roedd Ymgynghoriad y Cynllun Teithio Actif Sir Gaerfyrddin wedi cael ei ebostio i bawb. 

 

6.4) Roedd yr Ymgynghoriad ynglyn â Threthi ar ail-gartrefu a llety hunan-arlwyo wedi cael ei ebostio 

i bawb. Pwysleisiodd y Cynghorydd Jean Lewis pa mor bwysig oedd i bawb a barn i ymateb i’r 

ymgynghoriad. 

 

6.5) Cylchredwyd yr ebost parthed Asesiad Sir Gaerfyrddin o Llesiant Lleol. 

 

6.6) Cais Cynllunio PL/02352 – argymelliad newid defnydd ‘granny annexe’ â garej gyda swyddfa 

uwch ben i Llety Gwyliau yn Penrhiwbeili, Talog. 

 7.Cyllid  

Cyfrif Busnes Cyfredol £2,043.77 



 

8. Unrhyw Fater Arall 

8.1) Codwyd pryder am fur y bont ym Mhenybont ochr y Ganolfan a oedd yn dangos tipyn o 

symudiad. Roedd y Cyngor Sir yn ymwybodol o hyn ers tipyn ac roeddent i fod yn monitro’r sefyllfa. 

Gan fod tipyn o symudiad wedi bod yn ddiweddar, cytunodd y Cynghorydd Sir Jean Lewis godi’r 

mater fel mater o frys gyda’r Adran Priffyrdd. 

8.2) Roedd y llwybr i lawr i Clunfelyn bron yn amhosib i’w gerdded oherwydd y gor-dyfiant. 

Cytunwyd i ofyn Elgan Thompson i glirio’r llwybr. 

8.3) Codwyd pryder am y gor-dyfiant ar seit Clos Y Cynin. Roedd y clerc i gysylltu gyda’r perchennog. 

8.4) Nodwyd o bosib byddai Gorchymun Rheoleiddio Traffig yn cael ei roi ar Y Felin, Penybont 

ermwyn gwahardd cerbydau ar y llwybr troed. Codwyd pryderon hefyd am sgramblers yn 

defnyddio’r llwybr ger Fron Llan. 

8.5) Roedd cyflymder y traffig yn teithio drwy rhan uchaf Trelech dal yn codi pryder er fod y mesurau 

tawelu traffig wedi cael eu gosod. Byddai’r Cynghorydd Jean Lewis yn cysylltu gyda’r Ardan Priffyrdd 

i weld beth oedd yn bosib. 

8.6) Nodwyd fod y cyn asiant tir, Mr Richard Sykes wedi marw yn ddiweddar. Roedd y clerc wedi cael 

ei hysbysebu ac roedd wedi danfon cerdyn cydymdeimlad ar ran y Cynghorwyr. Roedd Mrs Sykes 

wedi gaadel neges gyda’r clerc yn diolch i’r Cynghorwyr am ei meddyliau caredig. 

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

8.45yh.    


