
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd cyfarfod ar nos Lun yr 11fed o Orffennaf 2022 am 8.00yh yng Nghanolfan Gymunedol 

Trelech. 

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

Eirian Howells, Alyson Harries, Arwyn Jones & ymunodd y Cynghorydd Sir Jean Lewis y cyfarfod am 

8.30yh. 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

1. Ymddiheuriadau: Linda Davies, Ann Sillars & Dyfed Davies. 

2. Sylwadau’r Cadeirydd: 

Diolchodd John Phillips i bawb am fynychu’r cyfarfod. 

3. Datgan Buddiannau: 

Byddai’r Cynghorydd Cymuned Derrick Harries yn gadael y cyfarfod pan byddai materion 

cynllunio yn cael eu trafod. Ymunodd y Cynghorydd Sir Jean Lewis y cyfarfod wedi i’r 

materion cynllunio cael eu trafod. 

4. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol: 

Roedd cofnodion y cyfarfod o’r 9fed o Fai 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 yr adroddiad yn dilyn gosod y 

cownteri yn y pentref wedi dod i law eto. 

 Roedd yr ad-daliad TAW o £227.56 wedi cael ei dderbyn. 

 Roedd y problemau parcio o flaen Ronnany dal yn mynd yn eu blaen. 

 Roedd Dŵr Cymru wedi ymateb i’r pryderon am y lefelau ammonia ac y gollyngiadau 

dŵr yn Trelech yn nodi nad oedd unrhyw bryderon. Nodwyd, cwpwl o ddiwrnodau 

wedi i’r ebost cael ei dderbyn, roedd Dŵr Cymru wedi bod yn atgyweirio pibell yn y 

pentref. 

 Jiwbili Platinwm y Frenhines – Roedd y Rhostio Mochyn ym Mharc Trelech wedi bod 

yn llwyddiant gyda dros 160 o rholiau porc wedi eu dosbarthu i drigolion.   

6. Gohebiaeth 

a. Roedd Cyfrifwyr D M B Davies wedi danfon anfoneb am £300 + TAW am y gwaith archwilio. 

Cytunwyd i’w dalu. 

b. Roedd ebost ynghlyn a Proffil Bywyd Gwyllt wedi cael ei gylchredeg i bawb. 

c. Roedd y ffurflennu costau etholiadol wedi cael eu cwblhau a’u dychwelyd. 

d. Roedd Canolfan Cymunedol Alma wedi cyflwyno dyddiadau i’r dyddiadur ac roeddent wedi cael eu 

cyflwyno i’r wefan. 

e. Roedd Cyngor Sir Caerfyrddin wedi gofyn i’r Cynghorwyr gwblhau Hierarchaeth Rhwydwaith 

Llwybrau Tramwy. Cytunwyd i ychwanegu Clunfleyn (65/81 a 65/82) a llwybr ym Mhenybont a 

fyddai’n cael ei wirio gyda’r Cynghorydd Andrew Jones. 

f. Ceisiadau Cynllunio 

PL/04008 Amnewid Annedd a garej @ Penrhiwbeili, Talog 

PL/04197 Cynllunio ôl-weithredol ar gyfer swyddfa adref @ Llainfawr, Penybont 

PL/04263 newid adeilad allanol i annedd @ Velindre, Gelliwen 

g. Roedd wedi cael ei gytuno i’r llwybr yn Clunfelyn cael ei glirio, Roedd E W Thompson wedi 

cwblhau’r gwaith a danfon anfoneb am £200. Cytunwyd i’w dalu. 



h. Atgoffywd y Cynghorwyr am yr hyfforddiant Côd Ymddygiad ar 2/7/22. 

i.  Roedd Llybrau Diogel Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cael ddanfon ymlaen. 

j. Roedd Sefydliad y Merched Trelech wedi gofyn am ganiatad plannu coeden fel rhan o ddathliad 

Canopi Gwydd y Frenhines. Roedd y clerc wedi cael caniatad wrth Prifathrawes Ysgol Hafodwenod I’r 

Sefydliad blannu coeden wrth fynedfa’r ysgol. 

k. Roedd Pecyn Cymorth Rheolaeth a Cyllid wedi cael ei dderbyn. Byddai’r Clerc yn ei gwblhau erbyn 

y cyfarfod nesaf. 

l. Roedd y Clerc wedi cysylltu gyda Cyngor Sir Caerfyrddin ynghlyn a ardal o tyllau yn yr heol rhwng 

Lanygroes a Gorllwyn. Cafwyd cadarhad byddai’r tyllau yn cael eu llenwi dros dros cyn i’r heol cael ei 

ail-wynebu.  

m. Roedd y Cynghorydd Sir Jean Lewis wedi derbyn ymholiad wrth perchnogion Waterloo, Trelech 

ynghlyn â’r ardal segur o flaen o tŷ. Roedd perchnogaeth y darn yma o dir yn aneglur. Cadarnhaodd y 

Cynghorwyr Cymuned nad oedd yn berchen i’r Cyngor Cymuned ac fe argymhellon ei fod o bosib yn 

eiddo i Dŵr Cymru gan fod yna pibell carthffosiaeth yn croesi a agoriad ymchwilio yno. 

7.Cyllid - Cyfrif Busnes Cyfredol £1,025.08 

 

8. Unrhyw Fater Arall 

8.1) Roedd y clerc wedi gwneud gwaith ymchwil i mewn i argraffwyr, fel a cytunwyd yn y cyfarfod 

blaenorol. Cytunwyd i’r clerc brynnu’r argraffydd HP a drafodwyd. 

8.2) Codwyd pryderon am gyflwr y bont yn Penybont. Roedd gwaith i’w wneud ar y bont yn y 

flwyddyn 2022-2023. Byddai’r clerc yn cysylltu gyda’r Cyngor Sir am ddiweddariad. 

8.3) Nodwyd fod pant yng nghanol y ffordd ar y bont yn Pandy. Cysylltai’r clerc gyda’r Cyngor Sir i 

nodi’r mater. 

8.4) Codwyd pryder am safon gwaith y contractwyr torri glaswellt ar ochr y ffyrdd. Nodwyd fod yno 

dau gontractiwr yn gweithio o fewn y plwyf ac bod gwaith un o’r contractwyr yn anerbyniol. Byddai’r 

clerc yn adrodd hyn I’r Adran Priffyrdd. 

8.5) Llongyfarchodd y Cynghorwyr Clwb Ffermwyr Ifanc Penybont yn dilyn eu llwyddiant ysgubol yn 

ddiweddar. Roeddent wedi ennill y gystadleuaeth Siarad Cyhoeddus drwy Brydain. Diolchwyd y 

Cynghorydd Jean Lewis a Catrin Parry-Williams am eu gwaith hyfforddi. Roedd y clwb hefyd wedi 

ennill y Darian Hŷn ac y Darian Iau yn Rali y Sir. 

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

8.45yh.    


