
CYNGOR CYMUNED BETWS 
 
Cynhaliwyd cyfarfod misol Cyngor Cymuned Betws fwy neu lai ar Starleaf ddydd Mercher y 
12fed Mai 2021 am 7.00 yr hwyr. 
Cynhaliwyd y cyfarfod ar sail anghysbell yn unol â darpariaethau Rheoliadau Awdurdodau 
Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020. 
Dylai unrhyw aelod o'r cyhoedd sy'n dymuno mynychu'r cyfarfod fel gwyliwr neu sydd â 
chwestiynau i'w ofyn i'r Cynghorwyr gysylltu â'r Clerc er mwyn i hyn allu digwydd a'r 
weithdrefn gywir i'w dilyn. 
 
YN BRESENNOL: Cyng. Picouto (Cadeirydd), y Cynghorwyr Mike Jones, Delyth Richards, 
Annette Price, Betsan Jones, Andrew Williams, Peter Comley, Dave Stacey, Andy Megrath, 
Lynwen Phillips, Lucy Jones a Loreen Lewis. 
  
Cynghorydd Sir: Betsan Jones 
 
Clerc - Miss Angela Brown 
 
1. Ymddiheuriadau 
 
Dim. 
 
2. Datganiad gan Aelodau o Fuddiannau Personol a Rhagfarnol 
 
Dim 
 
3. Cadarnhau a Llofnodi Cofnodion y Cyfarfod a gynhaliwyd ddydd Mercher 21 Ebrill 2021 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Stacey ac eiliodd a chynigiodd y Cynghorydd M Jones y dylid derbyn 
cofnodion cyfarfod blaenorol y Cyngor fel cofnod cywir. 
 
4. Adroddiad y Cynghorydd Sir 
 
Hysbysodd y Cynghorydd Sir B Jones yr aelodau bod Cadeirydd ac Is-gadeirydd newydd 
wedi'u hethol ar gyfer Cyfarfodydd y Cyngor Sir. Yr aelodau yw Eirwyn Williams (Plaid 
Cymru) a Ken Lloyd (Llafur) yn y drefn honno. 
 
O ran y materion yn Heol Y Felin, hysbysodd yr aelodau fod Mike Jacob o CSC wedi bod 
mewn cysylltiad ac y bydd yn bersonol yn ymweld â'r meysydd pryder o fewn y 7-10 
diwrnod nesaf. Dywedodd wrthi fod Archwiliad Diogelwch Cam 3 annibynnol wedi'i gynnal 
ac na chodwyd unrhyw faterion diogelwch ar y ffyrdd. Gwnaethpwyd monitro cyfyngiadau 
aros hefyd ac ni nodwyd unrhyw faterion. Mae wedi gofyn, os oes unrhyw ddiwrnodau / 
amseroedd penodol i'w hysbysu ac, os yn bosibl, anfon lluniau o'r materion. Mae'r 
Cynghorydd Sir Jones wedi gofyn i'r Cynghorwyr e-bostio'r wybodaeth ati fel y gall goladu i 
roi adborth i Mike Jacob pan fyddant mewn cysylltiad nesaf. 
 



Cafwyd trafodaeth ynghylch yr amrywiol faterion. Gydag anawsterau newydd yn cael eu 
nodi i'r lori bragdy fynd i mewn i faes parcio'r RFC yn ogystal â'r mater parhaus sydd gan y 
busnes gyferbyn â'r fynedfa gyda mynd i mewn ac allan o'i iard gyda cherbydau mawr 
oherwydd materion parcio sydd wedi cynyddu ers y newidiadau diweddar yn y ardal. 
 
Mae adroddiad wedi'i wneud ynglŷn â mater sbwriel ar y groesfan reilffordd ar Quay Street. 
Bydd hyn yn cael ei glirio wythnos yn dechrau 24 Mai 2021. 
 
Roedd y Cynghorydd Sir Jones eisiau llongyfarch yr ymgeiswyr hynny a etholwyd yn 
etholiadau diweddar y Senedd gan gynnwys y rhai sydd wedi ennill seddi Rhanbarthol ac 
mae Comisiynydd Heddlu a Throsedd Heddlu Dyfed Powys wedi cael ei ailethol. 
 
5. Ffigurau Trosedd Misol Heddlu Dyfed Powys ar gyfer Betws 
 
Chwefror 2021: 
 
Ymosodiad - 2 
Bygythiadau - 2 
Dwyn - 1 
 
Mawrth 2021: 
 
Aflonyddu - 10 (pob un yn ymwneud ag anghydfod cymdogaeth a'r un digwyddiad) 
Dwyn - 2 
Ceisio Dwyn - 1 
Cyffuriau - 1 
 
Ebrill 2021: 
 
Ymosodiad - 4 (neb yn y cartref yn bennaf wedi brifo'n ddifrifol) 
Aflonyddu - 5 (yr un anghydfod cymdogaeth / gwrth-honiadau yn bennaf) 
Niwed Troseddol - 1 (Parc Graffiti Betws) 
 
O ran PCSO yn cyhoeddi Rhybuddion Cosb Sefydlog am faw cŵn sydd wedi cael 
cyhoeddusrwydd yn y paraphernalia etholiad Llafur diweddar. Mae gan PCSO y pŵer i 
gyhoeddi Rhybuddion Cosb Sefydlog, fodd bynnag, mae angen i PCSO Amanford dderbyn 
hyfforddiant cyn gallu eu rhoi ar gyfer baeddu cŵn. 
 
Cafwyd trafodaeth ynglŷn â nifer y troseddau a hefyd nad yw'n ymddangos bod y 
digwyddiad o bobl ifanc dan oed yn yfed o amgylch cefn y RFC, gydag un fenyw 14 oed yn 
cael ei chludo i'r ysbyty, wedi ei chofnodi yn y ffigurau uchod hyd yn oed er bod swyddogion 
yn bresennol ynghyd â'r gwasanaeth ambiwlans. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd Sir am batrolau gyda'r nos ychwanegol ar gyfer yr ASB sy'n 
digwydd ym Mharc Betws a fagwyd hi yn y cyfarfod PACT ar 10 Mai 2021. 
 



Mae angen rhif digwyddiad fel y gellir ei drosglwyddo i'r Clerc ac i sicrhau bod y drosedd yn 
cael ei chofnodi. 
 
Mae angen i'r sawl sy'n dyst i'r drosedd / digwyddiad ei riportio fel y gellir rhoi cyfrif 
uniongyr 
 

6. Adborth o'r teithiau cerdded wythnosol ar gyfer y 3 ardal hamdden: 
 
Hysbysodd y Cynghorydd Price yr aelodau ei bod wedi pigo sbwriel yn Heol Y Felin (HYF) a 
bod rhiant wedi rhoi gwybod iddi y gallai fod difrod i ASB / difrod troseddol yn ymwneud â 
merch 12/13 oed a oedd yn honni ei bod eisiau gwneud hynny cloddio gwyrdd HYF, na 
ddigwyddodd hynny. Mae'r Cynghorydd Price yn cytuno â chael ardal benodol wedi'i ffensio 
i gŵn redeg am ddim ynddo gan fod llawer o gŵn sy'n rhedeg am ddim ar hyn o bryd yn 
niweidio'r gwelyau blodau ffurfiol ac mae ymddygiad annerbyniol arall o ganines heb eu 
hyfforddi yn broblem. Mae gan hyn yn ei dro oblygiad cost y telir amdano gan y Gymuned 
trwy eu taliad Treth / Praesept Cyngor. Awgrymodd y Cyng. Price hefyd ‘welyau tywod’ i 
gŵn ymgarthu a ddefnyddir yn Ffrainc gan fod mater perchnogion nad ydynt yn codi eu 
carthion cŵn yn parhau i fod yn bryder. 
 
Hysbysodd y Cynghorydd Williams yr aelodau ei fod wedi ymweld â Pharc Betws ar 11 Mai 
2021 a bod llawer o falurion ar lawr gwlad - dail, mwsogl ac ati yn enwedig o amgylch ardal 
yr Ardd Goffa. Awgrymodd pan fydd normalrwydd yn dychwelyd y dylai'r Gweithgor ar gyfer 
y Maes Hamdden gydweithio gyda'r Heddlu a'r Ysgolion i addysgu pobl ynghylch sbwriel, 
ASB yn ei wahanol ffurfiau ac ati. Mae'r Grŵp Gwirfoddolwyr yn ail-ddechrau ddydd Sadwrn 
15 Mai 2021 am 10am. 
 
Cafwyd trafodaeth ynglŷn â'r ardal cŵn wedi'i ffensio, awgrymodd y Cadeirydd y 
Cynghorydd Picouto y dylai'r Pwyllgor Tir Hamdden wneud yr holl waith coesau a dod â'u 
cynigion gorffenedig yn ôl i'r cyfarfod misol i'w cymeradwyo / cadarnhau gan y cyngor llawn. 
PENDERFYNWYD y byddai'r Is-gadeirydd y Cynghorydd Phillips yn trefnu cyfarfod safle gan 
ei bod hefyd yn aelod i symud y prosiect hwn yn ei flaen. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd M Jones am y Cylch Gorchwyl - mae'r rhain ar y wefan ond maent 
yn ddogfen waith y mae angen ei diweddaru ers i newid y Cynghorwyr a'r Pwyllgorau gael 
eu diweddaru. 
 
Hysbysodd y Cynghorydd B Jones yr aelodau bod difrod wedi digwydd ar gae chwarae 
Maesquarre ddydd Sul a'i bod hi a'r Cynghorydd M Jones wedi mynychu. Roedd hi wedi 
cysylltu â'r Clerc a gysylltodd yn ei dro â chontractwr y maes chwarae a atgyweiriodd y 
difrod ddydd Llun. 
 
7. Torri Data 
 
Darllenodd y Cadeirydd y canlynol ynghylch y Torri Data a gychwynnodd trwy ddyfynnu o'i 
Ddatganiad Derbyn Swyddfa lle ymrwymodd i “gadw at y Cod am y tro ynghylch yr 
ymddygiad a ddisgwylir gan Aelodau Cyngor Cymuned Betws ac a allai fod yn cael ei 
ddiwygio o bryd i'w gilydd. ” Yn anffodus, nid yw'n bleser gennyf orfod adrodd ar y canlynol: 



 
Ar Ionawr 5ed 2021 e-bostiodd y Clerc agenda yn darparu gwybodaeth ar gyfer cyfarfod 13 
Ionawr 2021 a oedd yn cynnwys gwybodaeth ategol am y darpar ymgeiswyr sy'n dymuno 
cael eu hethol i Gyngor Cymuned Betws. 
 
Yn amlwg, ar yr adeg hon dylid diogelu'r wybodaeth ynddo rhag cylchrediad cyhoeddus nes 
bydd y Cyngor yn gwerthuso ac yn penderfynu pa ymgeiswyr sy'n llwyddiannus yn eu cais. 
 
Yn anffodus, digwyddodd honiad o dorri ymddygiad a oedd yn ddigon difrifol i Swyddfa'r 
Comisiynydd Gwybodaeth ddangos pryderon am y digwyddiad ac argymell ymchwilio 
ymhellach. Honnir bod o leiaf un aelod o'r Cyngor hwn wedi trosglwyddo gwybodaeth i 
berson arall a geisiodd ddylanwadu ar y dewis trwy eithrio / dileu un o'r ymgeiswyr na 
chymeradwyodd y Cynghorydd hwn ohonynt. 
 
Y tro hwn methodd yr ymgais honedig i ymyrryd â phroses ddemocrataidd y detholiad. 
Serch hynny, mae'n destun pryder mawr pan fydd Cynghorydd o'r farn ei bod yn iawn ceisio 
ymyrryd â'r dewis dim ond oherwydd bod y Cynghorydd hwnnw'n casáu'r ymgeisydd neu 
nad yw'n cytuno â'i farn. 
 
Fodd bynnag, rydym bellach yn Gyngor bywiog sy'n llawn syniadau newydd sy'n 
canolbwyntio ar wella'r Gymuned i'r bobl yr ydym yn eu gwasanaethu felly, gyda hyn mewn 
golwg yr wyf yn cynnig ein bod yn atal proses yr ymchwiliad fel y gallwn ganolbwyntio ar y 
busnes o weithio i'r gymuned. yn lle gwastraffu amser trwy ddadlau ac ymdrin â gwrthdaro 
mân a phlentyn diangen. 
 
Nid yw hyn yn golygu fy mod yn credu nad oedd y toriad honedig yn ddifrifol oherwydd 
credaf yn bersonol ei fod yn warthus, yn cael ei danseilio, yn ddichellgar ac yn ddigalon gan 
ddangos diffyg parch llwyr tuag at weddill aelodau'r Cyngor ac yn bwysicach fyth diystyriad 
blaenllaw o'r hawliau democrataidd yr ydym ni mae gan bawb hawl i ddisgwyl. 
 
Fodd bynnag, mae cyfle yma i ddangos bod y gweddill ohonom yn well na hynny, felly, er 
budd undod a chynnydd, gofynnaf ichi ystyried fy nghynnig, meddwl amdano fel cangen 
olewydd i aelodau anfodlon y Cyngor a dechrau newydd a chyfle i bawb ddechrau o'r 
newydd heb ragfarnau. Fodd bynnag, byddwch yn dawel eich meddwl oddi yma ar ddiwedd 
parch, ni fydd cam-drin, bwlio, bygwth ac ati yn cael ei oddef ar unrhyw ffurf ac ymdrinnir ag 
ef yn y ffordd gryfaf bosibl. 
 
Cynigiwyd gan y Cyng Picouto ac eiliwyd gan y Cynghorydd B Jones y dylai'r Clerc atal y 
broses uchod gan y gall y Cyngor Cymuned ddatrys eu problemau eu hunain yn fewnol. 
Cytunodd a phleidleisiodd yr holl aelodau yn unfrydol. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd M Jones i'r Clerc a oedd y Cyngor mewn sefyllfa i atal y broses, 
roedd y Clerc wedi bod mewn cysylltiad â'r ICO ac roedd yn benderfyniad i'r cyngor llawn a 
oeddent am i ganlyniad yr ymchwiliad gael ei anfon ymlaen i'r ICO ai peidio. i'w 
hymchwilwyr benderfynu pa gamau yr oedd angen eu cymryd. 
 



PENDERFYNWYD i'r Clerc atal y broses gyda'r ICO. (fodd bynnag, bydd gwaith papur yr 
ymchwiliad yn cael ei gadw ar ffeil er mwyn cyfeirio ato yn y dyfodol pe bai angen.) 
 

8. RFC 
 
Cafwyd trafodaeth ynghylch y graddau amrywiol o wybodaeth sydd gan bob Cynghorydd ar 
y materion. Mae yna lawer o achlust ac mae rhywfaint o wybodaeth anghywir wedi bod yn 
cylchredeg dros y blynyddoedd, gyda choladu ffeithiau ac ymgynghori lle bo angen gyda'r 
cyfreithiwr sydd wedi bod yn rhan o hyn ers amser maith, gellir datrys y mater hwn er budd 
y ddau barti. ac atal y gwrthdaro a'r gost a gafwyd o'r blaen. Mae angen datrys y mater 
hirsefydlog hwn, mae angen tynnu llinell fel y gall y Cyngor gyflawni ei ddyletswyddau er 
budd y gymuned gyfan a dechrau gweithio gyda'r RFC yn unol â'r bwriad gwreiddiol iddi 
hefyd fod yn ganolfan i'r cymuned i'w defnyddio. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Lewis fod Cyngor Cymuned Betws yn Ymddiriedolwyr y tir ar ran 
trigolion Betws ac awgrymodd y dylai cynghorwyr eraill edrych ar rôl ymddiriedolwr ar-lein. 
 
Gofynnodd y Cadeirydd, y Cynghorydd Picouto, i'r Cynghorydd Comley a oes unrhyw 
ddogfennau y gall eu rhannu o'r RFC gyda Chyngor Cymuned Betws gan fod penderfyniadau 
mewn sefyllfa well gyda gwybodaeth a gasglwyd o'r ddwy ochr. 
 
Awgrymodd y Cynghorydd B Jones, os oes gan aelod unrhyw gwestiynau, y dylent anfon e-
bost at y Clerc, ac os na all y Clerc ateb, bydd y rhain yn cael eu coladu a'u hanfon at y 
cyfreithiwr. Cytunwyd ar hyn rhwng y Clerc a'r cyfreithiwr ac mae'r costau ar gyfer hyn yn 
fach iawn. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd M Jones ei brofiad o ran cyfraith contract a phrydlesi. 
 
Cynigiodd y Cadeirydd y dylai'r Clerc goladu dogfennau a ffeithiau ynghylch y mater 
hirsefydlog rhwng y RFC a Chyngor Cymuned Betws a chyflwyno adroddiad i'r Cynghorwyr ar 
ôl ei wneud ynghyd ag unrhyw wybodaeth ychwanegol y gall y RFC ei darparu. Cytunwyd ar 
hyn gan yr holl aelodau. PENDERFYNWYD y bydd cyfarfod ar wahân yn cael ei gynnull i 
drafod a datrys unwaith y bydd yr ymarfer canfod ffeithiau wedi'i gwblhau. 
 
Cododd y Cynghorydd Phillips y cais a oedd hefyd yn yr e-bost gan y RFC ynghylch rhodd 
tuag at y pecynnau diffibriliwr y mae angen eu newid bob yn ail flwyddyn. Ei gost yw £80 y 
tro. Mae'r pecynnau wedi'u newid wrth eu defnyddio ond mae'n rhaid eu newid bob yn ail 
flwyddyn, mae'r RFC wedi newid y rhai pan gânt eu defnyddio ar eu cost eu hunain. Mae 
hwn yn wasanaeth cyhoeddus mawr ei angen sydd wedi'i ddefnyddio ychydig weithiau. 
Cynigiodd y Cynghorydd L Jones y dylid 
mae'r Cyngor Cymuned yn rhoi £80 am gost pecyn diffibriliwr ac eiliwyd hyn gan y 
Cynghorydd Phillips. Pleidleisiodd pob aelod dros hwn i fod yn rhodd unwaith ac am byth. 
Byddai unrhyw geisiadau yn y dyfodol yn cael eu hystyried yn unol â'r gweithdrefnau lle 
mae'n ofynnol anfon mantolenni at y Clerc cyn i'r cynigion gael eu gwneud. 
 
Cafwyd trafodaeth ynghylch bod angen ail ddiffibriliwr yr ochr arall i'r pentref i'r RFC (ardal 
Maesquarre) gan fod eraill yn Tesco ac yng Ngorsaf yr Heddlu ger Lidl. Archwilir y syniad 



hwn ymhellach gan fod ymrwymiadau ar gyfer ei gynnal / gwirio rheolaidd, mae angen 
cyflenwad trydan cyson hefyd yn y lleoliad y dylid ei leoli arno. 
 
9. Grant Llwybrau Mwy Diogel mewn Cymunedau 
 
Roedd y Cynghorydd B Jones wedi anfon ffurflen gais at y Clerc am lwybrau mwy diogel 
mewn cymunedau. Gellir ei chwblhau i ofyn am y groesfan sebra ger prif fynedfa / garej 
Touts Park Betws ac i linellau melyn gael eu lleoli yn Heol Y Felin a rhifynnau ym 
Maesquarre. 
 
Darllenodd y Cynghorydd B Jones ohebiaeth a gafodd gan breswylydd pryderus ynghylch 
mesurau tawelu traffig sydd eu hangen yn ochr Maesquarre o'r pentref. Amlygwyd y mater 
hwn yn flaenorol ym mis Rhagfyr 2019 lle cynigiwyd newid yn y terfyn cyflymder gan Mike 
Jacob o Maesquarre i Scotch Pine. 
 
Cafwyd trafodaeth ynghylch yr amrywiol faterion yn y pentref gan gynnwys diogelwch y 
cyhoedd, yn enwedig plant ysgol a'r henoed wrth groesi'r ffordd ger y gylchfan o Fetws i 
Amanford. Damwain yw hon sy'n aros i ddigwydd. 
 
Hysbysodd y Cynghorydd B Jones yr aelodau bod wyneb gwrthlithro wedi'i osod ar y 
groesfan reilffordd gan Network Rail gan fod y mater wedi'i amlygu o'r blaen gan fod nifer o 
bobl oedrannus o'r cartref preswyl yn cael anawsterau gyda'r wyneb. 
 
PENDERFYNWYD i'r Clerc gwblhau'r cais unwaith y bydd Cynghorwyr wedi anfon e-bost ati 
gyda'u hawgrymiadau ar gyfer y cais. 
 
10. Gohebiaeth 
 
a. Cyfrifiad 2021 - Ymatebodd 97% o aelwydydd i'r Cyfrifiad. Y targed cyn y cyfrifiad oedd 
94%, mae'r holl awdurdodau lleol wedi gweld dros 90% o aelwydydd yn ymateb, gan ragori 
ar y targed o 80%. Daw'r cyflwyniad ar-lein i ben ar 17 Mai 2021. Bydd gweithrediad diffyg 
cydymffurfiad y Cyfrifiad yn cychwyn ar 25 Mai 2021. Os bydd pobl yn gwrthod cymryd rhan, 
gellid mynd â nhw i'r llys a rhoi dirwy o £ 1,000 a chofnod troseddol iddynt. 
 
O Fai 4, bydd sampl o aelwydydd yn derbyn cerdyn trwy'r post yn gofyn iddynt gymryd rhan 
yn Arolwg Cwmpas y Cyfrifiad 2021 (CCS). Ar ôl hynny, bydd cyfwelydd, gan ddilyn 
canllawiau Covid-19 y llywodraeth, yn ymweld â'r cyfeiriad ac yn llenwi'r holiadur gyda chi ar 
garreg eich drws. Bydd y cyfwelydd yn gallu dangos bathodyn ID ar iard lan â brand Cyfrifiad 
2021. 
 
Yng Nghymru os oes gennych unrhyw gwestiynau ynglŷn â Chyfrifiad 2021, ffoniwch 0800 
169 2021. 
 
b. Derbyniwyd e-bost a dderbyniwyd gan PS Gavin Phillips ynghylch cysylltu â Heddlu Dyfed 
Powys ac mae wedi nodi ei bod yn bwysig iawn bod preswylwyr yn riportio unrhyw faterion 
ar y pryd eu bod yn digwydd naill ai trwy 101 neu drwy ddefnyddio'r ffurflen adrodd ar-lein 



ar y Dyfed Powys gwefan yr heddlu. Fel arall, gallwch anfon e-bost ac ychwanegu unrhyw 
atodiadau o dystiolaeth ddarluniadol o'r drosedd at 101@dyfed-powys.pnn.police.uk. 
 
Trwy adrodd trwy'r sianeli uchod, mae'n caniatáu i'r Gwasanaeth Heddlu gofnodi'r galw a 
dyrannu galwadau i gael eu trin yn gyflym ac yn briodol, ar yr adeg y maent yn digwydd a 
gallu cael cyfrifon uniongyrchol gan dystion / dioddefwyr. 
 
Mae anfon e-byst neu alwadau ffôn swyddogion yn bersonol yn golygu efallai na fyddant yn 
gallu eu codi fel y gallent fod ar ddiwrnodau gorffwys, gwyliau blynyddol neu fod yn 
absennol o'r gwaith am resymau eraill. Gellir delio ag unrhyw faterion amser araf trwy e-
bost neu trwy ymgynghori â'ch Cynghorydd Sir B Jones a all eu codi yng nghyfarfodydd misol 
yr Heddlu A Chymunedau Gyda'i Gilydd (PACT). 
 
Mae gan y swyddogion lleol gynlluniau patrôl ar waith ynglŷn â Pharc Betws ac ardal 
Ammanford o amgylch. Maent hefyd yn cynnal ymgyrch i ymgysylltu â phobl ifanc leol yn yr 
ardal. Mae ganddyn nhw hefyd gofnod MAVIS ar agor i dynnu sylw at y dull gweithio mewn 
partneriaeth maen nhw'n ei gymryd wrth fynd i'r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol 
(ASB). 
 
c. Yn yr ymgyrch etholiadol ddiweddar paraphernalia a dderbyniwyd gan bob plaid nododd y 
Clerc fod yr ymgeisydd Llafur ar gyfer Etholaeth Llanelli, Lee Waters “wedi sefydlu tasglu 
sbwriel yn 2016 ac wedi lobïo’n llwyddiannus am hysbysiadau cosb sefydlog ar gyfer tipwyr 
anghyfreithlon a baeddu cŵn. Mae cynllun casglu bagiau coch hefyd wedi cael ei lansio i 
wirfoddolwyr godi sbwriel yn eu hardal ”. a “Sefydlodd Lee dasglu ar y cyd â Chyngor Sir 
Caerfyrddin i ddelio â phroblemau sbwriel ar draws yr etholaeth. Daeth hyn â grwpiau 
cymunedol, cynghorwyr a swyddogion cyngor o bob rhan o'r ardal ynghyd i osod 
blaenoriaethau ar gyfer cadw eu lleoedd yn daclus. Mae'r cyflawniadau hyd yn hyn yn 
cynnwys cyflwyno hysbysiadau cosb sefydlog ar gyfer tipwyr anghyfreithlon, bagiau glas 
wedi'u gwneud o ddeunydd cryfach, y gallu i PCSO gyflwyno dirwyon yn y fan a'r lle am faw 
cŵn, a chasgliadau stryd ar gyfer gwirfoddolwyr sy'n casglu sbwriel gan ddefnyddio bagiau 
coch. Bydd Lee yn parhau i weithio gyda’r tasglu i adolygu a gosod blaenoriaethau newydd, 
yn enwedig yng ngoleuni covid-19. ” 
 
Holodd y Cynghorydd Sir Betsan Jones â Chyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y bagiau coch a 
derbyniodd e-bost yn nodi bod gwasanaeth Gwirfoddolwyr PIYP yn un o'r gwasanaethau 
sy'n dal i gael eu hatal rhag cyfyngiadau Covid-19, ac yn gobeithio agor y gwasanaeth maes o 
law. 
 
Byddant yn hapus i gysylltu â'r Cynghorydd B Jones a chydlynydd y grŵp â'r hyn y gallwn 
gefnogi'r grŵp unwaith y bydd y gwasanaeth wedi'i adfer. 
 
NODWYD yr uchod i gyd gan aelodau. 
 
11. Adroddiadau Arolygu Maes Chwarae Blynyddol ar gyfer Heol Y Felin a Maesquarre 
 
Clerc i anfon ymlaen at Gynghorwyr am eu harchwilio ac i'r Pwyllgor Tir Hamdden drafod 
unrhyw faterion a ganfyddir ynddo. 



 
12. Ceisiadau Cynllunio 
 
Dim 
 
13. Taliadau 
 
a)  Treth Incwm Clercod / Gogledd Iwerddon / Pensiwn  £   262.89 
 Cyflog a Lwfansau Clercod     £ 1014.93 
 Costau Postio      £       9.88 
 
  
b)  CSB (Costau Cyflogres Blynyddol)    £   288.00 
 
c) Cais am rodd gan Glwb Rygbi Betws i helpu gyda chost eleni am amnewid y pecynnau ar 
gyfer y diffibriliwr. 
 
Trafododd yr aelodau'r cais. PENDERFYNWYD y byddai hwn yn daliad unwaith ac am byth ar 
gyfer y pecynnau diffibriliwr newydd. 
 
Rhodd £80 a gynigiwyd gan y Cynghorydd L Phillips ac eiliwyd gan y Cynghorydd L Jones - 
clerc i gael manylion banc i hysbysu'r ceisydd. 
 
PENDERFYNWYD y dylid talu'r uchod. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd L Jones i'r Clerc gwestiynu bil blynyddol y CSB gan ei bod yn teimlo 
ei fod yn ddrud. PENDERFYNWYD y Clerc i gwestiynu bil blynyddol yr CSB ac adborth yn y 
cyfarfod nesaf. 
 
Hysbysodd y Cynghorydd Picouto yr aelodau o'r newidiadau sydd ar ddod yn Ysgol Gynradd 
Betws lle bydd y pennaeth presennol yn ymddeol ym mis Awst 2021. Cafwyd trafodaeth 
ynghylch honiadau di-sail o gau ysgol a amlygwyd yn ystod yr ymgyrch etholiadol 
ddiweddar. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Picouto ei fod yn edrych ymlaen at weithio gyda'r Is-gadeirydd yn 
ystod y flwyddyn sydd i ddod ynghyd â chydweithio â'r holl aelodau i wella'r pentref er budd 
y gymuned a diolchodd i'r holl aelodau am ei ethol yn Gadeirydd. 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 21:05. 
 


