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CYNGOR CYMUNED BETWS 
 
Cynhaliwyd cyfarfod misol Cyngor Cymuned Betws fwy neu lai ar Skype ddydd 
Mercher 10fed Chwefror 2021 am 7.00 yr hwyr. 
Cynhaliwyd y cyfarfod ar sail anghysbell yn unol â darpariaethau Rheoliadau 
Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020. 
 
YN BRESENNOL: Cyng. Betsan Jones (Cadeirydd), y Cyng. Andrew Williams,  

Delyth Richards, Mike Jones, Peter Comley, Andrew Megrath, Loreen Lewis,  

Lynwen Phillips, Dave Stacey a Jose Picouto. 

 

Cynghorydd Sir: Betsan Jones 

 
Clerc - Miss Angela Brown 
 
Hysbysodd y Cadeirydd yr aelodau i sicrhau eu bod yn tawelu eu meicroffonau nes 
eu bod yn cael eu gwahodd i siarad ac i ddefnyddio'r cyfleuster codi eich llaw wrth 
fod eisiau siarad. Gofynnodd rhai aelodau am eglurhad ar sut y gwnaed hyn ac 
eglurwyd hyn iddynt. 

  
 
1. Cynghorwyr Cymunedol Newydd 

 
Croesawodd y Cadeirydd y 4 Cynghorydd newydd a oedd yn eu tro yn darllen ac yn 
llofnodi eu Datganiad Derbyn Swyddfa 

 
2. Ymddiheuriadau 

 
Y Cyng. L Jones - ymrwymiadau personol ac wedi e-bostio'r Clerc a'r Cynghorydd 
Price - afiechyd nad oedd y Clerc wedi derbyn ei ymddiheuriadau ond a basiwyd 
ymlaen gan y Cyng Lewis. 

 
3. Datganiad gan Aelodau o fuddiannau Personol a Rhagfarnol 

 
Cyhoeddodd y Cynghorydd Sir B Jones ddiddordeb yn eitem Rhif 6 oherwydd ei bod 
yn Gynghorydd Cymunedol a Sirol ac mae'r ardaloedd yn eiddo i Gyngor Sir 
Caerfyrddin ac ar brydles gan Gyngor Cymuned Betws. 
 
4. Cadarnhau a Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mercher 

13eg  Ionawr 2021 
 
Roedd angen cywiriad oherwydd ar Swydd Wag 1 roedd 1 Ymatal ac ni chofnodwyd 
hyn. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Picouto ac eiliodd a chynigiodd y Cynghorydd Lewis y dylid 
derbyn cofnodion cyfarfod  
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5. Trafodwyd Llwyfannau Cyfarfod Rhithwir wrth i Skype gael ei ddiddymu'n 
raddol. Mae llwyfannau eraill yn cynnwys Zoom, Timau Microsoft a Starleaf a 
ddefnyddir gan One Voice Wales ar gyfer eu hyfforddiant rhithwir. 
 
Cafwyd trafodaeth a hysbysodd y Cynghorydd Stacey yr aelodau ei fod yn defnyddio 
Timau Microsoft yn y sector addysg ar gyfer nosweithiau agored a gwesteion. 
Cytunodd y Cynghorydd Picouto hefyd â'r Cynghorydd Stacey ac mae'n defnyddio 
MT gan ei fod yn Llywodraethwr ar gyfer yr Ysgol Gynradd leol. Hysbysodd y 
Cynghorydd Phillips fod y Gwasanaeth Tân yn defnyddio MT (M&WW) a Starleaf 
(SW) a'u Swyddog Diogelu Data wedi gwirio lefel eu diogelwch ac yn hapus gyda'r 
ddau. Mae'r fersiwn taledig o Zoom yn ymddangos yn ddiogel bod y fersiwn am ddim 
wedi torri rhai data. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin a'r Senedd yn defnyddio Zoom. 
Hysbysodd y Cadeirydd yr aelodau ei bod yn defnyddio Timau Microsoft a Starleaf. 
Mae'n ymddangos bod Starleaf yn fersiwn symlach o MT a hysbysodd aelodau o'i 
phrofiad yn ei ddefnyddio. Cost Starleaf yw £ 100 y flwyddyn. 
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd Phillips ac Eiliwyd gan y Cyng Megrath mai'r llwyfan 
rhithwir newydd ar gyfer Cyngor Cymuned Betws fyddai Starleaf. 
 
Gofynnodd y Cadeirydd am bleidlais a phleidleisiodd yr holl aelodau a oedd yn 
bresennol dros hyn. PENDERFYNWYD i'r Clerc gysylltu â Starleaf a sefydlu hwn ar 
gyfer cyfarfodydd yn y dyfodol a thalu'r ffi o £100. 
 
6. Dyfynbrisiau ar gyfer y contractau newydd sy'n cychwyn rhwng 1 Ebrill 2021 
- 31 Mawrth 2024 i'w trafod a phenderfynu ar bwy y dyfernir y contractau 
ynghylch y 3 Maes Hamdden a 2 Maes Chwarae ym Metws. 
 
Hysbysodd y Clerc yr aelodau oherwydd nad oedd y broses dendro arferol yn 
digwydd oherwydd bod y coronafirws wedi cloi i lawr lle derbyniwyd y dyfynbrisiau 
trwy e-bost nid trwy'r post. Hefyd, nad oes cyfarfod wyneb yn wyneb dim ond y rhai 
rhithwir hynny sy'n digwydd. Awgrymodd y Clerc y dylid cynnig ynghylch atal rheolau 
sefydlog (paragraff 18) ar gyfer yr eitem hon ar yr Agenda yn unig. 
 
Cynigiodd y Cadeirydd y dylid atal y Rheolau Sefydlog ar gyfer eitem 6 yn unig a 
gofynnodd i'r aelodau bleidleisio. Pleidleisiodd pob aelod dros atal y Rheolau 
Sefydlog ar gyfer yr eitem hon yn unig. 
 
Hysbysodd y Clerc yr aelodau o'r dyfynbrisiau a dderbyniwyd ar gyfer y Tiroedd 
Hamdden 3 x gyda 7 cais yn cael eu gwneud ond dim ond 2 ddyfynbris a dderbynnir 
oherwydd bod y ceiswyr eraill wedi gwrthod dyfynnu am amryw resymau. Trafodwyd 
y 2 ddyfyniad a'u cymharu â'r Cynghorydd M Jones yn hysbysu'r aelodau iddo 
ddadansoddi tendrau am 30 mlynedd a rhoi ei farn i'r ddau dendr i'r aelodau. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Picouto y dylid rhoi'r contract 3 blynedd i Wrenvale. Eiliwyd 
hyn gan y Cynghorydd Phillips. Pleidleisiwyd a phleidleisiodd pob aelod dros i 
Wrenvale gael y contract 3 blynedd newydd. PENDERFYNWYD bod y Clerc yn 
hysbysu'r contractwyr Llwyddiannus ac Aflwyddiannus o'u penderfyniad. 
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Hysbysodd y Clerc yr aelodau o'r dyfynbrisiau a dderbyniwyd ar gyfer y Meysydd 
Chwarae 2 x gyda 3 chais yn cael eu gwneud a 3 dyfynbris yn cael eu derbyn. 
Trafodwyd y 3 dyfynbris a'u cymharu â'r pryderon a roddwyd ynghylch y 
gwahaniaeth o wiriadau unwaith y mis yn erbyn y gwiriadau bob pythefnos cyfredol 
sy'n cael eu gwneud ar gae chwarae Maesquarre yn enwedig gan fod nifer o'r offer 
chwarae (Dragon, Dolphin Seesaw a'r uned Castell / Vivario) yn cael eu gwneud. 
bron i ddiwedd oes gyda'r Ddraig â thua blwyddyn ar ôl a'r lleill 2 flynedd yn unol â 
chyngor y contractwr presennol y llynedd mewn cyfarfod safle ym mis Mehefin. 
Roedd un dyfynbris a dderbyniwyd yn rhatach na'r ddau arall ond nid oes rhaid i'r 
Cyngor Cymuned fynd gyda'r dyfynbris rhataf. Hyd nes y ceir cyllid grant i 
adnewyddu offer, mae'r contractwr presennol yn sicrhau bod yr offer yn cael ei 
gynnal a'i ddefnyddio'n ddiogel ac yn gwneud atgyweiriadau rheolaidd er mwyn 
cyflawni hyn. Tynnodd y contractwr 2 x mainc y llynedd gan eu bod wedi mynd yn 
anniogel ac nad oedd modd eu hatgyweirio. Cododd y Cynghorydd Lewis bryderon 
ynghylch y contractwr rhatach gan fod y Cyngor Cymuned wedi defnyddio'r cwmni 
o'r blaen. 
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd Phillips ac eiliwyd gan y Cyng Stacey y dylai'r Clerc 
ymchwilio i'r costau a gofyn i'r contractwr a gynigiodd y siec unwaith y mis ddyfynnu 
ar gyfer archwiliadau bob pythefnos. Oherwydd y pryderon Iechyd a Diogelwch a 
godwyd gan y Cyng Phillips oherwydd oedran a chyflwr yr offer ar Faes Chwarae 
Maesquarre. 
 
Cafwyd pleidlais gyda phob un heblaw 1 Ymatal yn pleidleisio dros geisio mwy o 
wybodaeth cyn i'r aelodau wneud penderfyniad yn y cyfarfod nesaf ar 10fed Mawrth. 
 
7. Heddlu Dyfed Powys 
 
Rhestr o Droseddau Betws a dderbyniwyd gan PCSO 8039 Arwyn Rees: 
 
IONAWR 2021 
 
1 x Aflonyddu 
1 x Cyfathrebu maleisus 
1 x Dwyn cerbyd 

8. Adborth o'r teithiau cerdded wythnosol ar gyfer y 3 ardal hamdden: 
Hysbysodd y Cynghorydd B Jones yr aelodau, ar wahân i broblem gyda rhai pobl 
ifanc a'u beiciau, a adroddodd i'r heddlu yn gofyn am batrolau gan eu bod yn blocio 
mynedfa'r parc gyda'u beiciau, nid oedd unrhyw broblemau. Hefyd hysbysodd y 
Cynghorydd B Jones yr aelodau ei bod wedi derbyn sylwadau cadarnhaol a dim 
sylwadau negyddol ynghylch ail gwympo coed ynn a oedd yn dioddef o glefyd marw 
yn ôl a gynhaliwyd ar ochr Ffordd Pentwyn ym Mharc Betws. Tynnwyd y ffensys 
cyswllt cadwyn a ddifrodwyd o amgylch yr hen gyrtiau tenis hefyd a glanhawyd 
wyneb y cwrt i sicrhau bod yr wyneb yn ddiogel. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Phillips ei bod wedi gwirio Maes Chwarae Maesquarre 
wythnos yn ôl gyda phawb yn iach yno ar wahân i rywfaint o sbwriel yn bresennol. 
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Nid oedd y Cynghorydd Price yn bresennol ond nododd y Cynghorydd B Jones ei 
bod wedi gwirio Cae Chwarae Heol Y Felin a Green ac nad oedd unrhyw broblemau 
gyda'r Cynghorydd Phillips yn mynychu'r ardal wythnos a hanner yn ôl heb unrhyw 
faterion yn amlwg. 

9. Gohebiaeth 
 
a. Hysbysodd y Clerc yr aelodau bod y Fainc Goffa fod y Cyngor Cymuned wedi 
cytuno i gael ei rhoi yn Heol Y Felin Green wedi'i harchebu gan gwmni lleol SLPW a 
phan fyddai'n barod byddai contractwr lleol yn ei osod. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 
b. Hysbysodd y Clerc yr aelodau bod rhai Cynghorwyr wedi manteisio ar gyfle 
hyfforddi ‘One Wales Wales’ mae rhywfaint o’r hyfforddiant yn rhad ac am ddim a 
thalir am rywfaint ohono. Mae'r Clerc hefyd wedi gwneud cais am Fwrsariaeth sy'n 
golygu bod y Cyngor Cymuned yn talu 50% o'r ffi hyfforddi yn unig. 
Roedd y Cynghorydd B Jones wedi cwblhau Cwrs Am Ddim ar 16/12/2020 Deall y 
Gyfraith, £ 15 gan ddefnyddio peth o'r Fwrsariaeth ar gyfer y Cwrs Cod Ymddygiad 
ar 26/1/2021 a Chwrs Am Ddim ar 27/1/2021 Cyngor Lleol fel Cyflogwr. 
Roedd y Cynghorydd Phillips wedi cwblhau'r Cwrs Cod Ymddygiad ar 4/2/2021 gan 
gostio £ 15 a defnyddio peth o'r Fwrsariaeth. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 
c. Hysbysodd y Clerc aelodau o ddogfen ymgynghori Cynllun Atal Sbwriel a Thipio 
Plu ar gyfer Cymru yr oedd angen rhoi sylwadau arno erbyn 25 Mawrth 2021. 
Cynigiodd y Cynghorydd Sir B Jones lenwi'r Arolwg ac ateb y cwestiynau yn y 
ddogfen wrth iddi dderbyn cwynion gan y preswylwyr ynghylch tipio plu ac ati sydd 
wedi digwydd mewn ardaloedd fel Waun Ddwfn Road, Mynydd Betws, gyferbyn â 
Ffordd Pentwyn ac yn fwy diweddar yn Ffordd Y Glowyr. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 
ch. Hysbysodd y Clerc yr aelodau o'r llythyr diolch gan Ambiwlans Awyr Cymru am y 
rhodd a wnaed yn ddiweddar. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 
d. Hysbysodd y Clerc yr aelodau bod yr Ombwdsmon wedi penderfynu peidio ag 
ymchwilio i'r gŵyn a gafodd gan aelod am aelod arall. Fodd bynnag, roedd yr 
Ombwdsmon wedi derbyn 2 gŵyn arall ychydig ddyddiau ar ôl i'w benderfyniad ar y 
gŵyn wreiddiol gael ei gwneud. Ni ellir trafod hyn ymhellach gan ei fod yn nwylo'r 
Ombwdsmon. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 
dd. Hysbysodd y Clerc yr aelodau o hynt yr ymchwiliad i Bwynt 7.4 o'r cyfarfod misol 
ddydd Mercher 13eg Ionawr 2021: 
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Roedd y Clerc wedi ceisio cyngor gan OVW / SLCC, Swyddog Monitro CSC 
ynghylch Torri Data Personol honedig yr adroddwyd amdano a’i gofnodi gyda 
Swyddfa’r Comisiynwyr Gwybodaeth (ICO) (o dan Ddeddf Diogelu Data 2018 a 
(GDPR) Egwyddorion Diogelu Data Cyffredinol). Gall yr ICO osod dirwyon a 
mesurau disgyblu am ddatgelu data personol heb awdurdod. 
 
Mae Torri honedig wedi bod yn y Cod Ymddygiad o dan Egwyddorion 7 + 3 Bywyd 
Cyhoeddus aka Adroddiad Nolan (Anhunanoldeb, Uniondeb, Gwrthrychedd, 
Atebolrwydd, Agoredrwydd, Gonestrwydd, Arweinyddiaeth + Dyletswydd i gynnal y 
Gyfraith, Stiwardiaeth Briodol y Adnoddau a Chydraddoldeb a Pharch y Cyngor i 
Eraill (“Safonau Ymddygiad mewn Llywodraeth Leol yng Nghymru, Lloegr a'r 
Alban”). 
 
Eich cyfrifoldeb personol chi yw sicrhau eich bod yn deall eich rhwymedigaethau o 
dan y Cod ac yn gweithredu mewn ffordd sy'n dangos eich bod wedi ymrwymo i 
gyflawni'r safonau ymddygiad uchel a ddisgwylir gennych chi fel aelod. 
 
Er Eich Gwybodaeth:  
 
https: //www.ombudsman.wales/wp-content/uploads/2018/03/Code-of-Conduct-
Community-Councils-August-2016-ENGLISH.pdf 
 
http://www.onevoicewales.org.uk/OVWWeb/UserFiles/Files/Good%20Practis%20Ge
neral/Good%20Councillors%20Guide%202017.PDF 
 
gweler tudalennau 12,13,14 
 
peidio â datgelu gwybodaeth gyfrinachol; peidio â dwyn anfri ar eich swyddfa neu'ch 
awdurdod; peidio â defnyddio'ch swydd yn amhriodol i sicrhau mantais neu anfantais 
bersonol i unrhyw un; peidio â gwneud cwynion blinderus, maleisus neu wamal yn 
erbyn aelodau eraill na gweithwyr eich cyngor; 
  
Hefyd, mae Toriad honedig o Ddeddfwriaeth Coronafirws Lefel 4 yng Nghymru lle 
gwelwyd Cynghorydd yn dod i mewn i aelod o gartref y cyhoedd gan breswylydd. Nid 
yw’r Cynghorydd hwn, hyd y gwn i mewn ‘swigen cymorth’ gyda’r aelwyd hon. Mae 
adroddiad Panel Taliadau Cymru yn nodi “Mewn gwirionedd mae Cynghorwyr 
Cymunedol yn aelodau etholedig sydd â chyfrifoldebau statudol”. Nid ydych chi'n 
wirfoddolwyr, fel Cynghorwyr Cymuned rydych chi'n eu dal yn y Swydd Gyhoeddus. 
 
Er gwybodaeth: 
https://gov.wales/leaving-your-home-and-seeing-other-people-alert-level-4 
 
https://gov.wales/visiting-people-private-homes-alert-level-4 
 
Fel Cynghorwyr mae angen i chi gofio potensial torri data personol, torri'r Cod 
Ymddygiad neu ganiatáu i wybodaeth freintiedig gael ei chamddefnyddio, ond yn 
bwysicach fyth, peidiwch byth â chaniatáu i hoff / cas bethau personol ymyrryd â 
phrosesau democrataidd y Cyngor. 
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Mae'r toriad honedig yn ymwneud â gwybodaeth a ddatgelwyd mewn perthynas â 
rhestr o ymgeiswyr a gynigiwyd ar gyfer Cyd-opsiwn rhwng 5ed a 13eg Ionawr 2021. 
O dan weithdrefn arferol ni fyddai'r wybodaeth ymgeisydd wedi cael ei chyhoeddi, 
oni bai eu bod wedi mynychu'r cyfarfod, tan ar ôl y cyfarfod heddiw unwaith y 
cadarnhawyd bod cofnodion cyfarfod 13eg Ionawr yn gofnod cywir ac wedi'u 
huwchlwytho i'r wefan erbyn diwedd yr wythnos. Mae hyn i gyd yn pwyntio at 
Gynghorydd neu Gynghorydd yn datgelu gwybodaeth ymgeisydd personol fel y 
dogfennau yr oeddwn wedi eu hanfon trwy e-bost / eich postio. Os oes unrhyw un 
ohonoch wedi trosglwyddo gwybodaeth bersonol yn ddamweiniol neu fel arall mae'n 
cael ei hystyried yn doriad data personol, byddwch yn ymwybodol o hyn ar gyfer y 
dyfodol. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 
10. Taliadau  
 

a) Clerks Income Tax/NI/Pension   £ 264.38   
b) Clerks Salary and Allowances    £ 997.02 
c) Postage Costs     £     5.38 
d) Orchardweb       £ 235.00 
e) Annual Electricity for Heol Y Felin CCTV  £   40.00 
f) SLCC Annual Membership    £ 166.00 
g) WT Rees Landscapers    £2280.00     
h) Carmarthenshire Tree Surgery   £2250.00 
i) RS Arb         £3060.00 
j) WT Rees Landscapers    £3840.00  

 

PENDERFYNWYD y dylid talu'r uchod. 
 

11. Adroddiad Cynghorydd Sir 
a) 
Roedd y Cynghorydd Sir B Jones wedi gwneud ymholiadau ynglŷn â phryderon y 
Cynghorydd Price ynghylch y palmant yn cael ei ostwng yn Ffordd y Cyrnol a 
llifogydd posib yn digwydd yn y dyfodol. 
 
Hysbysodd yr aelodau fod caniatâd Cynllunio wedi'i roi ar gyfer Rhif 34 Ffordd y 
Cyrnol ar 9/11/2020. Roedd hi wedi cysylltu â Phriffyrdd a'r digwyddiad olaf o 
lifogydd a difrod oedd 18 mis yn ôl gyda Storm Dennis. Cliriwyd y draeniau ac 
atgyweiriwyd y droedffordd a ddifrodwyd ar ôl hyn. Hysbysodd Priffyrdd y 
Cynghorydd Sir B Jones y byddai llifogydd yn anffodus yn fwy na thebyg yn digwydd 
yn flynyddol gan fod y stormydd yn cael eu hachosi gan newid yn yr hinsawdd. Yn 
ystod y 2 storm ddiweddaraf a enwyd, ni chafwyd llifogydd gormodol yn y maes 
pryder hwn. 
 
b) 
Hysbyswyd yr aelodau o'r ymgynghoriadau cyllidebol a gynhaliwyd yr wythnos yn 
dechrau 8/1/2021. Ni fydd y cynnydd yn y Tâl Cymunedol yn fwy na 4.89%. Gwneir y 
penderfyniad terfynol gan y cyngor llawn 3/3/2021. 
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c) 
Hysbyswyd yr aelodau bod toriadau yn cael eu gwneud ym mhob adran yn CSC a'u 
bod yn gwneud gwaith da o dan yr amgylchiadau gyda'r pandemig coronafirws. Mae 
llawer o weithwyr wedi symud adrannau er mwyn diwallu anghenion newidiol y 
gwasanaeth a roddir. 
 
ch) 
Roedd Arweinydd y Cyngor Emlyn Dole wedi hysbysu Cynghorwyr Sir yn y cyfarfod 
yn gynharach heddiw bod bron i 500,000 o frechlynnau wedi’u rhoi yng Nghymru. Y 
gyfradd heintio gyfredol yw 139 / 10,000 yn Sir Gaerfyrddin. 
 
Hysbysodd y Cynghorydd Picouto yr aelodau y bu problemau gyda meddygfeydd yn 
yr ardal (Llandeilo, Ammanford / Llandybie) yn methu â chael eu cwota o frechlynnau 
sy'n ofynnol. Hysbysodd y Cynghorydd Sir B Jones yr aelodau bod cyflwyno'r 
brechiad yn cael ei gydlynu gan Hywel Dda Healthboard a bydd yn trosglwyddo'r 
sylwadau a ddaeth i law. 
 

12. Cynllunio 

Trafodwyd hysbysiad apêl cynllunio a gafwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin APP 
M6825 / A20 / 3265883 ynghylch cais PL / 00153 anfonwyd gwrthwynebiadau gan y 
Clerc yn flaenorol pan gyflwynwyd y cais cynllunio yn wreiddiol. 
 
PL / 00475 - Roddwyd, PL / 00938 - Ymgynghoriad, PL / 00237 - nid oes angen 
cymeradwyaeth ymlaen llaw. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn 
 
13. Mabwysiadu Protocol Datrysiad Lleol Model OVW 
 
Trafodwyd hyn a chynigiwyd gan y Cynghorydd M Jones ac eiliwyd gan y Cyng 
Megrath y dylid mabwysiadu Protocol Datrysiad Lleol Model OVW gan Gyngor 
Cymuned Betws. 
 
Pleidleisiwyd hyn a phleidleisiodd yr holl aelodau a oedd yn bresennol dros 
fabwysiadu'r protocol uchod. 
 
Diolchodd y Cadeirydd i bawb a chroesawodd y 4 Cynghorydd newydd eto gan 
ddweud ei fod yn gyfarfod braf heb unrhyw annymunol. 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 20:30. Gadawodd y Clerc y cyfarfod am 20:35 ar ôl i 
bawb adael. 
 
 
 


