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CYNGOR CYMUNED BETWS 
 
Cynhaliwyd cyfarfod pwyllgor tir hamdden Cyngor Cymuned Betws fwy neu lai ar 
Starleaf ddydd Gwener 26ain Mawrth 2021 am 13.00 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,  

Mike Jones, Parks and Play contractor for Betws Playgrounds Eamonn Davies, 

  Jose Picouto a Lynwen Phillips. 

Clerc - Miss Angela Brown 
 
1. Ymddiheuriadau 
 
Dim 
 
2. Datganiad gan Aelodau o Fuddiannau Personol a Rhagfarnol 
 
Cyhoeddodd y Cynghorydd Sir B Jones fuddiant 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. 
 
3. Trafod yr opsiynau offer ar gyfer Maes Chwarae Maesquarre gyda'r contractwr 
Eamonn Davies. 
 
Rhoddodd Eamonn Davies wybodaeth i aelodau am ei gefndir a'i brofiad yn y sector 
hwn. Hefyd rhoddodd yr hanes am yr offer sydd wedi'i osod ar hyn o bryd ym Maes 
Chwarae Maesquarre. Hysbysodd yr aelodau mai disgwyliad oes offer maes 
chwarae yw 20 mlynedd. 
 
Hysbysodd y Cadeirydd yr aelodau ei bod y Cynghorydd Phillips wedi cyfarfod ag 
Eamonn wythnos yn ôl ar y safle i drafod ar lawr gwlad yr opsiynau o ran offer, cael 
ei gyngor ar y materion eraill fel draenio ac ati y mae angen mynd i'r afael â hwy. 
Rhoddodd Eamonn Davies gatalog yr oedd wedi'i farcio ag awgrymiadau ac 
roeddent i weld beth yr oeddent ei eisiau a ble fel y gallai wedyn roi cost i'w brynu a'i 
osod. Mae angen y gwaith hwn er mwyn rhoi'r wybodaeth ar unrhyw geisiadau cyllid 
grant y gwnaed cais amdanynt. 
 
Rhoddodd y Cyng. trafodwyd offer a fyddai’n disodli’r ddraig fel cydbwyso trawstiau, 
dringo rhaffau a theithiau cerdded rhaff ac ati yn debyg i’r hyn sydd ym mharc 
Amanford a’r draeniad gwael ar y safle hefyd. Dywedodd Eamonn y byddai'r uned 
hon tua 15 metr o hyd, gan roi amcangyfrif o'r costau fel syniad ac y byddai'n edrych 
i mewn i'r costau gwirioneddol i gynnwys gosod. 
 
PENDERFYNWYD y bydd y Cynghorydd Phillips yn anfon bwrdd gyda'r wybodaeth 
ar ôl y cyfarfod at bawb a fynychodd. 
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Ceir dyfyniadau ar gyfer y mater draenio ar ôl dod i gytundeb gyda CSC gan fod 
cylfat o dan yr ardal y gellid ei defnyddio ar gyfer y dŵr clir i socian / rhedeg iddo. 
 
Cafwyd trafodaeth ynghylch y gwahanol ddarnau o syniadau am offer a rhoddwyd y 
gost fras gan y contractwr. Awgrymodd y Cynghorydd Phillips y dylid dod o hyd i 
gymaint â phosibl o offer atal fandaliaid lle bo hynny'n bosibl ac i'r deunyddiau a 
ddefnyddid fod mor hir â phosibl. 
 
Trafodwyd Maes Chwarae Heol Y Felin hefyd gan fod angen mân faterion cyffwrdd 
yno y mae ardal y contractwr ABC a’r ‘N’ ar y Cwmpawd. Mae'r Cwmpawd yn gostus 
i'w atgyweirio ar oddeutu £ 800-900 a dim ond disgwyliad oes 3-4 blynedd sydd 
ganddo ac yn ei farn ef nid oedd yn ddefnydd da o arian. Fodd bynnag, bydd y 
contractwr yn atgyweirio ardal ABC heb unrhyw dâl i'r cyngor cymunedol pan fydd yn 
mynychu i wneud ei wiriadau bob pythefnos a dim ond am unrhyw un o'r rhannau y 
mae angen iddo eu cael i gymryd eu lle y mae angen iddynt dalu. Bydd angen mainc 
newydd ar y safle hefyd gan fod y fainc goffa yn methu. Awgrymodd gael paneli 
chwarae wrth y giât ac ar y ffensys ochr fel offer ychwanegol yn Heol Y Felin pan 
fyddai arian ar gael a gostiodd tua £ 600-700. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd Phillips a oedd beth bynnag o godi arian ar gyfer cynnal 
Heol Y Felin. Dywedodd y Clerc wrthi fod arian rhent y RFC yn talu tuag at ychydig o 
dan draean o'i gost rhedeg flynyddol rhwng y contractwr maes chwarae a'r contract 
cynnal a chadw tir. 
 
Efallai y bydd angen ymweliad safle gyda CSC / Contractwr / Pwyllgor. 
PENDERFYNWYD y bydd y Cynghorydd B Jones yn trefnu hyn gan ei bod eisoes 
mewn cysylltiad â CSC ynglŷn â'r mater. 
 
Mae'r Pod Swing hefyd wedi'i ail-osod gan CSC ar ôl iddynt ennill cyllid i'w 
atgyweirio. Roedd y Clerc wedi bod yn cysylltu â nhw er mwyn cyflawni hyn. 
 
Gofynnodd y Cadeirydd i'r cyfarfod goladu eitem 3 a 4. 
 
4. Trafod y gofynion cyllido Grant ar gyfer Maes Chwarae Maesquarre. 
 
Mae yna arian S106 ar gyfer Maesquarre £ 6,869.71 a £ 2,000 arall gan CSC ar 
gyfer cynnal a chadw ym Maesquarre. Mae yna hefyd £ 2,000 ar gyfer cynnal a 
chadw ym Mharc Betws. Ar hyn o bryd ni fydd unrhyw ofyniad i gael mynediad at 
unrhyw un o'r arbedion a ddelir mewn cronfeydd wrth gefn gan y Cyngor Cymuned. 
 
Bydd ffenestr y Grant Fferm Wynt yn agor ym mis Medi felly mae angen gwneud yr 
holl waith sylfaenol ar gyfer unrhyw syniadau nawr, llunio cynlluniau, caffael costau / 
dyfynbrisiau. Mae Grantiau Eraill ar gael hefyd ar gyfer rhai o'r prosiectau llai yn yr 
amrywiol ardaloedd hamdden ym Metws. 
 
Y meysydd blaenoriaeth yw Maesquarre a Pharc Betws gyda dim ond mainc a rhai 
mân atgyweiriadau sydd eu hangen ar Heol Y Felin. 
 
Mae angen i'r Cyngor Cymuned edrych ar y Meysydd Hamdden fel Cyfan gan fod yr 
holl asedau hyn o fudd i'r gymuned ac yn cael gofal gan Gyngor Cymuned Betws. Os 
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oes angen gwneud gwaith yna dylid ei flaenoriaethu, gwneud cynlluniau, sicrhau 
costiadau / dyfynbrisiau, ennill cyllid a chwblhau'r dasg. 
 
Bydd y Pwyllgor hwn yn cynhyrchu'r cofnodion o'r cyfarfod hwn a chânt eu trafod yn 
y cyfarfod misol nesaf ar 14 Ebrill 2021. 
 
Cynigiwyd gan y Cyng Phillips y dylai Eamonn ddyfynnu i drwsio'r Wyddor yn Heol Y 
Felin. 
Dywedodd Eamonn “Byddaf yn ei wneud i ddim byd y bydd BCC yn ei dalu i dalu 
cost y deunyddiau a byddaf yn ei wneud am ddim”. 
 
Cynigiwyd gan y Cadeirydd y dylai'r Cynghorydd Phillips goladu'r eitemau sydd 
wedi'u marcio yn y catalog a'u rhoi mewn trefn wedi'i blaenoriaethu. Eamonn i 
ddyfynnu ar gyfer yr offer a'r gosodiad ac unrhyw waith daear / draenio arall sy'n 
ofynnol ar gyfer Maes Chwarae Maesquarre. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Williams fod Maes Chwarae Maesquarre yn cael ei godi i 
safon a bydd yn mynd at fusnesau lleol am gefnogaeth. Gellir gosod placiau i bawb 
eu gweld ym mhob ardal lle darparwyd cymorth i hyrwyddo sut mae'r busnesau lleol 
yn cefnogi eu cymuned leol. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd M Jones faint o arian cyfatebol fyddai ei angen ar gyfer 
pob cais? Ac yn cynnig y dylid gwneud cais am grantiau ym mis Medi ar gyfer yr 
amrywiol brosiectau fel y'u blaenoriaethwyd. 
 
Cytunodd a phleidleisiodd pawb a oedd yn bresennol y dylid gweithredu'r cynigion 
uchod. 
 
5. Mae Parc Betws yn cael problemau gyda pherchnogion cŵn sy'n caniatáu i'w cŵn 
fod oddi ar y blaen ac achosi problemau gyda defnyddwyr eraill y parc, heb godi eu 
carthion ac ymddygiad gwrthgymdeithasol perchnogion cŵn a phobl ifanc yn y parc. 
 
 
Dywedodd y Cadeirydd fod nifer o gwynion wedi dod i law ynghylch amryw faterion 
yn y parciau sy'n cael eu hachosi gan berchnogion cŵn nad ydyn nhw'n ymddwyn yn 
gyfrifol wrth ymarfer eu hanifeiliaid anwes yn y parc. Bydd y warden cŵn yn cael ei 
anfon i'r parc. Dylid cadw pob ci ar dennyn nad yw'n digwydd ac sy'n achosi 
ymddygiad gwrthgymdeithasol pan fydd y cŵn rhydd yn torri ar draws mwynhad 
aelodau eraill o'r gymuned o'r parc. Mae gwelyau blodau yn cael eu sathru, mae cŵn 
rhydd yn ymosod ar gŵn eraill ar dennyn / rhydd gyda dadleuon yn digwydd rhwng y 
perchnogion, nid yw baw cŵn yn cael ei godi neu os yw'r bagiau'n cael eu gadael yn 
unig ac nid yn cael eu rhoi yn un o'r biniau sydd ar gael . Mae bin dwbl newydd ger 
hen ardal y cwrt tennis yn ogystal ag ym mhrif fynedfa'r parc. Mae ieuenctid a 
grwpiau eraill o bobl hefyd wedi bod yn achosi problemau yn y parc trwy adael eu 
sbwriel gan gynnwys poteli alcohol o fewn ardaloedd ffurfiol y parc a ger y Tŷ Haf 
Fictoraidd. 
 
Cafwyd trafodaeth ynghylch yr amrywiol brofiadau ac adroddiadau a wnaed am y 
mater. Roedd y clerc wedi derbyn 2 e-bost gan breswylwyr ynghylch y materion 
uchod. 
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Dywedodd y contractwr ei fod wedi gosod ardal cŵn rhydd yn Llanelli. Pyst a ffensys 
mesur 3mm 1.25m o uchder gyda dwy giât a biniau arbennig ar gyfer carthu cŵn y tu 
mewn. 
 
Cynigiwyd y gellir dyfynnu dyfynbris y Contractiwr ar gyfer y gwaith hwn gan fod cŵn 
yn rhydd yn yr ardal hon, eu bod yn cael eu cymdeithasu a'u hyfforddi a bod yn rhaid 
cadw pob ci ar dennyn mewn ardaloedd eraill ym Mharc Betws. Roedd hwn yn 
awgrym arall a oedd wedi dod allan o'r Arolwg Cymunedol. Trafodwyd yr ardal y tu 
hwnt i'r hen Lys Tenis ag ef gan stopio ychydig i'r dde o'r llwybr sy'n arwain at y bont 
droed dros yr afon. Byddai giât wrth y bont droed i fynd i mewn / allanfa ac un arall 
ger llwybr y cwrt tennis sydd ar waelod y clawdd ar ochr Ffordd Pentwyn. Byddai 
biniau'n cael eu gosod ym mhob pwynt mynediad / allanfa. 
 
Cytunodd a phleidleisiodd pawb a oedd yn bresennol y dylid gweithredu'r cynnig 
uchod. 
 
Awgrymodd y contractwr y dylid gosod arwyddion o amgylch y parc bob 25 metr 
ynghylch baeddu cŵn, cadw cŵn ar dennyn ar wahân i yn yr ardal ddiogel a dweud 
bod y parc yn cael ei fonitro a bod dirwyon yn cael eu gosod. Unwaith y bydd 
ychydig o berchnogion yn cael dirwy, mae hyn yn cael cyhoeddusrwydd a dylai atal 
eraill. 
Mae delwedd baw cŵn y gellir ei chwistrellu ar darmac i helpu i atgoffa perchnogion i 
godi ar ôl eu hanifeiliaid anwes. 
Byddai'r Cadeirydd yn cysylltu â'r warden cŵn i gael y wybodaeth ddiweddaraf ddydd 
Llun 29 Mawrth 2021. 
 
Trafodwyd y gellid gosod meinciau picnic a mwy o seddi yn y parc. Syniad arall ar 
gyfer hen ardal y cwrt tennis fyddai gosod offer i mewn ar gyfer ffitrwydd i oedolion 
gydag ychydig o ddarnau unigol o offer. Byddai angen ennill cyllid a nododd y 
Contractiwr fod Grantiau Chwaraeon ar gael. Gellid dod o hyd i goed ffrwythau lleol 
Treftadaeth a'u gosod o bosibl ar hyd ochr glan yr afon o'r parc unwaith y bydd y 
coed â lludw yn marw yn ôl wedi cael eu cwympo i gymryd eu lle. Mae yna ffyrdd 
cyllid y gellir eu hennill ar gyfer hyn. 
 
Bydd angen cyllid ar gyfer mwyafrif y cynigion uchod er mwyn cael eu gwireddu ac 
efallai y bydd rhai o'r cynlluniau'n cymryd peth amser i'w trefnu. 
 
6. Ceisiadau Cynllunio - PL / 01391 a PL / 01403. 
 
Nid oedd gan yr aelodau a oedd yn bresennol unrhyw wrthwynebiadau o ran y 2 gais 
cynllunio, un yn Ffordd Y Glowyr a'r llall ar Ffordd Betws ar gyfer estyniadau cefn. 
 
PENDERFYNWYD i'r Clerc hysbysu'r adran gynllunio yn CSC. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 14:25. 
 


