
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd cyfarfod ar nos Lun yr 8fed o Dachwedd 2021 am 8.00yh yng Nghanolfan Gymunedol 

Alma. 

Cynghorwyr yn bresennol: Arwyn Jones (Cadeirydd), Dyfed Davies, Andrew Jones, , Ambrose Lewis, 

Linda Davies, Ann Sillars, Alyson Harries, John Phillips & Cynghorydd Sir Jean Lewis 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

1. Ymddiheuriadau: Eirian Howells & Derrick Harries 

2. Sylwadau’r Cadeirydd: 

Croesawodd Arwyn Jones bawb I’r cyfarfod â diolch iddynt am fynychu. 

3. Datgan Buddiannau: 

Nid oedd unrhyw datgan. 

4. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol: 

Roedd cofnodion y cyfarfod o’r 13eg o Fedi 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 yn dilyn y stormydd diweddar. 

 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. 

 Pont Penybont – roedd y Cyngor Sir wedi cadarnhau byddai’r gwaith atgyweirio yn 

cael ei wneud yn y flwyddyn ariannol 2022-2023. 

 Clunfelyn – roedd y llwybr wedi cael ei glirio ond roedd tir-lithriad wedi dugwydd ers 

hynny. Roedd y clerc wedi cysylltu gyda’r Cyngor Sir. 

 Clos y Cynin – roedd y tirfeddianwr wedi torri’r gordyfiant yn ôl. 

 Y Felin & Fronllan – roedd cynrychiolwyr o Gyngor Sir Gaerfyrddin I ymweld a’r 

safleoedd. 

 Tawelu Traffig Trelech – Roedd ‘counters’ fod cael eu gosod ermwyn mesur 

effeithlonrwydd y mesuriadau roedd wedi cael eu rhoi mewn lle.  

6. Gohebiaeth 

6.1) Nid oedd unrhyw ohebiaeth wedi dod wrth Archwilwyr Cymru, er fod y clerc wedi cysylltu gyda 

nhw yn gofyn am ddiweddariad. 

 

6.2) Roedd yr ebyst yn nodi gwaith cynnal a chadw heolydd wedi cael eu cylchredeg. 

 

6.3) Roedd Cymdeithas yr Iaith wedi danfon llythyr yn gofyn am gefnogaeth y Cyngor i lythyr 

roeddent yn ei gyflwyno i Lywodraeth Cymru yn gofyn iddynt gymryd rheolaeth o’r farchnad dai. 

Cytunwyd i gefnogi’r cais. 

 

6.4) Darllenwyd y llythyr a dderbyniwyd wrth Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, dyddiedig 

28/10/21, yn nodi gofynion digynsail arnynt. 

 

6.5) Roedd adroaddiad o goeden wedi disgyn ar draws yr heol ger Capel Ffynnonbedr i’r clerc ac y 

Cynghorydd Sir wedi cael ei basio ymalen i’r Cyngor Sir. Yn anffodus nid oedd y goeden wedi cael ei 



chlirio hyd yn hyn oherwydd y swmp o waith roedd gan y Cyngor Sir i wneud yn dilyn y stormydd 

diweddar.  

 

6.6) Roedd y clerc wedi ysgrifennu i breswylwyr Castell Mawr yn dilyn cwyn fod coed yn pwyso dros 

yr heol yn pryderi gofid i fodurwyr. 

 

6.7) Roedd yr ymgynghoriad ar Ymestyn Gorchymyn Gwarchod Mannau Cyhoeddus (Rheolaethau 

Cŵn) Cyngor Sir Caerfyrddin 2016 wedi cael ei gylchredeg. 

 

6.8) Roedd ymgynghoriad y Comisynydd Heddlu Dyfed Powys wedi cael ei gylchredeg. 

 

6.9) Roedd anfoneb wedi dod i law wrth E W Thompason am glirio’r llwybr i Glunfelyn. Cytunwyd i 

dalu’r anfoneb o £168.00.  

 

6.10) Roedd ebost yn gofyn am bob Diffibriliwr cael ei gofrestru wedi cael ei ddanfon ymlaen i’r 

mudiadau perthnasol. 

 

 7.Cyllid  

Cyfrif Busnes Cyfredol £836.25 

 

8. Unrhyw Fater Arall 

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

8.50yh.    


