
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd y cyfarfod ar y 26ain o Dachwedd 2018 am 8.15yh yng Nghanolfan Gymunedol Trelech. 

Cynghorwyr yn bresennol: Eirian Howells(Cadeirydd), Linda Davies, Andrew Jones, Ambrose Lewis, 

Alyson Harries, Derrick Harries, Dyfed Davies, Arwyn Jones. 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

1. Ymddiheuriadau: Ann Sillars, John Phillips & Cynghorydd Sir Jean Lewis  

2. Sylwadau’r Cadeirydd:  

Agorodd Eirian Howells y cyfarfod, a diolchodd i’r Cynghorwyr a’r Clerc am fod yn bresennol. 

3. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol: 

Darllenwyd cofnodion cyfarfodydd yr 31ain o Orffennaf 2018 ac y 24ain o Hydref 2018 ac 

fe’u trafodwyd. Gwnaed un cywiriad i gofnodion yr 31ain o Orffennaf 2018 sef dyddiad 

dechrau’r clerc newydd. Newidiwyd y cofnod i ddarllen fod dyddiad dechrau y clerc yn y 1af 

o Fai 2018 yn unol ar hysbyseb am swydd gwreiddiol. Arwyddwyd y cofnodion wedyn fel 

cofnod cywir. 

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

 Nid oedd unrhyw newyddion pellach ynghlyn a’r mur tu allan i Pendre. 

 Nid oedd unrhyw ohebiaeth ynghlyn a’r tir rhwng mur yr Eglwys a Ronanny. 

 Diffibriliwr – doedd y cabinet dal heb gael eu dderbyn gan yr Ysgol. 

 Mi’r oedd yr arwyddion baw cŵn wedi cael eu dosbarthu. 

 Cwblhawyd datganiad blynyddol y Bwrdd Cyflog Annibynnol. 

 CaThEM – Hunan Asesiad – mi’r oedd Mr Hywel Bowen yn delio gyda’r apêl yn erbyn 

y gosb am gwblhau y ffuflen yn hwyr. 

5. Gohebiaeth 

5.1) Mi’r oedd yr ebyst perthnasol wedi cael eu danfon ynlaen at y Cynghorwyr. 

5.2) Derbyniwyd nodyn atgoffa wrth Fasthosts am adnewyddu parth y gwefan. Y gost oedd 

£71.96 am 3 mlynedd. Cytunwyd i’w adnewyddu.  

5.3) Ebost wrth Llywodraeth Cymru yn cadarnhau Swm Priodol o dan Adran 137(4)(a) o Ddeddf 

Llywodraeth Leol 1972 Gwariant Adran 137 y Terfyn ar gyfer 2019-20 oedd £8.12 i bob etholwr. 

5.4) Ebost wrth CSC yn nodi byddai’r bagiau glas ail-gylchu yn cael eu dosbarthu i ddeilliaid o 

19eg o Dachwedd ymlaen. 

6. Cyllid 

Cyfrif Busnes Cyfredol £3711.59 

Cyfrif Busnes wrth Gefn £761.01 

7. Unrhyw Fusnes Arall 

 Apwyntiad Awditwr mewnol – yn dilyn trafodaeth, cytunwyd i ofyn Mr Hywel Bowen i 

ymgymryd a’r gwaith am y flwyddyn ariannol presennol. 

 Argymhellwyd i edrych mewn i gau y cyfrif busnes wrth gefn gan fod y swm yn fach. 

 Dyddiadau y cyfarfodydd i ddod – cytunwyd buasau’n fuddiol cael dyddiad sefydlog ar gyfer 

cyfarfodydd. Penderfynwyd cyfarfod yr ail ddydd Llun o bob am yr ail mis gan ddechrau ar y 



14eg o Ionawr 2019. Petai mater o frys yn codi byddai’r clerc yn medru galw cyfarfod brys 

pan fo’r angen. Byddai’r clerc yn rhoi gwybod i’r cynghorwyr lleoliad y cyfarfodydd. 

 Roedd angen CSC glanhau y ffosydd rhwng Parcybedw a Felindre ac ochr uchaf Gelliwen. 

 Roedd angen i’r CSC lenwi y bocsys halen cyn y gaeaf. 

Gan nad oedd unrhyw fater arall, diolchodd y Cadeirydd i bawb am eu presenoldeb a terfynwyd 

y cyfarfod am 9.15yh. 

 

 

 

 

 

 


