
Cofnodion Cyngor Bro Trelech a’r Betws Community Council Minutes 

Cynhaliwyd y cyfarfod ar y 14eg o Ionawr 2019 am 8.00yh yn Festri Capel Tŷ Hên. 

Cynghorwyr yn bresennol: Eirian Howells(Cadeirydd), Ann Sillars, Andrew Jones, Ambrose Lewis, 

Arwyn Jones, Derrick Harries, Dyfed Davies, John  Phillips & Alyson Harries. 

Yn cymryd y Cofnodion: Liza Jones (clerc) 

1. Ymddiheuriadau: Linda Davies & Cynghorydd Sir Jean Lewis  

2. Sylwadau’r Cadeirydd:  

Agorodd Eirian Howells y cyfarfod,gan ddiolch i Ddeiaconiaid ac Aelodau Capel Tŷ Hên am 

gael defnydd o’r festri â diolchodd i’r Cynghorwyr a’r Clerc am fod yn bresennol. 

3. Cadarnhau Cofnodion y cyfarfod blaenorol: 

Darllenwyd cofnodion cyfarfod yr 28ain o Dachwedd 2018, cytunwyd a llofnodwyd 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 – mi’r oedd y cabinet wedi cael ei osod gan Mr Delme James tu allan i 

Ganolfan Gymunedol Trelech. 

 NId oedd y clerc wedi edrych mewn i hyfywedd y cyfrif wrth gefn gan fod oedi wedi 

bod gan y banc yn trosglwyddo manylion y pobl awdurdodedig. 

 Mi’r oedd y parth y we-fan wedi ei adnewyddu trwy Mr David Parry Williams gan fod 

y cyfrif dal yn ei enw ef, ond mi’r oedd Mr Parry Williams yn mynd i edrych mewn i 

newid hyn ar gyfer y dyfodol. 

Gohebiaeth 

5.1) Mi’r oedd Cyngor Sir Gâr wedi danfon llythyr ynghlyn â Praesept 2019/20. Cytunwyd na 

fuasau ffi am y flwyddyn. 

5.2) Mi’r oedd Sefydliad y Merched Trelech wedi ebostio (17/12/18) dyddiadau ar gyfer y 

dyddiadur ac mi’r oeddent wedi eu ychwanegu. 

5.3) Mi’r oedd ebost sesiynnau hyfforddiant wedi ei ddanfon ymlaen i’r Cynghorwyr. 

5.4) Derbyniwyd ebost Arolwg o ddefnydd yr Iaith Gymraeg ac mi’r oedd wedi ei gwblhau a’i 

ddychwelyd. 

5.5) Roedd Canolfan Gymunedol Alma wedi danfon ebost gyda manylion digwyddiadau am y 

flwyddyn i ddod ac mi’r oeddent wedi cael eu ychwanegu at y calendr. 

5.6) Roedd yr ebost a dderbyniwyd wrth Age Cymru Sir Gâr (4/1/19) ynghlyn â lleihau costau ac 

arbed egni wedi ei ddanfon ymlaen i’r Cynghorwyr. 

5.7) Cytunwyd i beidio a ymuno a’r fframwaith Rhanbarthol De Orllewin tan 2024. Ebost 

(11/1/19) 

5.8) Roedd ebost y Cyngor Sir ynghlyn â’r Cynllun Datblygiad diwygiedig (12/12/18) wedi ei 

ddanfon ymlaen i’r Cynghorwyr. 

5.9) Mi’r oedd ebost Gweithredu SUDS (2/1/19) wedi ei ddanfon ymlaen i’r Cynghorwyr. 



5.10) Derbyniwyd ebost wrth Mr Howel Bowen yn cadarnhau canlyniad boddhaol archwiliad 

Archwilwyr Cymru. 

5.11) Mi’r oedd ebost Cytundeb Cyflog Cenedlaethol (12/12/18) wedi ei dderbyn ynghlyn a 

chyflogau clercod. Trafodwyd y graddfa cyflog a cytunwyd i gadw’r Clerc ar yr un raddfa ( hen 

system LC1-18/ system bandio newydd LC1-7) a oedd yn cyfateb  i £10.16 yr awr o’r 1af o Ebrill 

2019. 

 

6. Cyllid 

Cyfrif Busnes Cyfredol £3711.59 

Cyfrif Busnes wrth Gefn £761.26 

 

7. Unrhyw Fusnes Arall 

 Codwyd pryderon ynghlyn a’r ffaith fod perchennog Ronanny wedi codi bolardiau tu allan i’r 

tŷ. Gofynnwyd i’r clerc gysylltu gyda’r Cyngor Sir. 

 Gan fod y diffribliwyr wedi eu gosod yn Penybont a Trelech, gofynnwyd i’r Clerc gysylltu gyda 

CARIAD i gadarnhau trefniadau eu cynnal a chadw. Gofynnwyd hefyd i edrych mewn i’r 

posibilrwydd o gael diffibrliwyr i Alma, Pandy a Gelliwen. 

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

cyfarfod am 9.15yh. 

 

 

 

 

 

 


