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2013 04 Ebrill Cofnodion 
 
CYNGOR CYMUNED Y BETWS  
 
Cynhaliwyd cyfarfod misol Cyngor Cymuned y Betws yn Festri Capel Newydd, y Betws ar 
Ddydd Mercher y 10fed o Ebrill 2013 am 7.00 yr hwyr.  
 
YN BRESENNOL: Y Cynghorwr Anne Sizmur (Gadeiryddes), Y Cynghorwyr Loreen Lewis, 
June Gunter, Annette Price, Catherine Smith, Maldwyn John, Carwyn James, a Rhydian 
Murray.  
 
1. YMDDIHEURIADAU: . Cynghorwr Sir, Ryan Bartlett a Cynghorwyr Dewi Branch, Arnallt 
James, Wynallt Richards a Richard Howell.  
 
2. DATGANIADAU GAN AELODAU AM FUDDIANNAU ARIANNOL A RHAI HEB FOD YN 
ARIANNOL.  
NODWYD ni wneuthur datganiad gan aelodau am Fuddiannau Ariannol a rhai heb fod yn 
Ariannol.  
 
3. I DDARLLEN AC YSTYRIED COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 13fed o 
FAWRTH 2013  
 
Cadarnhaodd Cynghorwr Loreen Lewis ac eiliodd y Cynghorwr Carwyn James fod cofnodion 
cyfarfod y 13fed o Fawrth 2013 yn gywir ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd.  
 
MR STEVE RAYMOND –SWYDDOG GORFODAETH YR YMGYLCHEDD  
 
Rhoddwyd y Gadeiryddes groeso i Mr Steve Raymond a Julie Richards i’r cyfarfod.  
 
Rhoddwyd Mr Raymond amlinelliad fer am eu cyfundrefn, sydd yn cynnwys 10 swyddog 
gorfodaeth, yn edrych ar ol 1200 milltir sgwar, gyda 6 yn Llanelli a 4 yn Gaerfyrddin.  
Mae gennym cylch gwaith mawr, sydd yn gorchuddio baw cwn, tipio anghyfreithlon, sbwriel, 
sgips heb drwyddedu, a gwaredu gwastraf anghyfreithlon.  
 
Mae tipwyr anghyfreithlon, pan yr ydym wedi eu dal, naill ai yn cael tal yn y fan rhwng £75 a 
£300 neu erlyniad. Mae rhwng 80 a 90% o droseddwyr yn dewis talu yn y fan cyn erlyniad.  
 
Gyda ffowlio cwm, nid yw’r swyddogion gorfodaeth yn gallu mentro i rhai llefydd fel gerddi o 
flaen tai, tir preifat, tir y cyngor cymuned a lle mae’r cyflymder cyfyngu yn fwy na 40 myh. Nid 
yw Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi mabwysiadu Gorchymun Rheoli Cwn eto, ac mae Mr 
Raymond yn credo bydd eu cyflwiniad yn rhoi fwy o bwer i’r swyddogion gorfodaeth.  
 
Dangosodd Mr Raymond yr aelodau eu camera CCTV mae pob swyddog yn gwisgo, er 
mwyn cofnodi eu wreithiad gwreiddiol i’r troseddwyr.  
 
Fe ddilynodd scwrs cyfredinol hir, gyda amrhywiaeth o gwestiwnau oddiwrth yr aelodau.  
 
 
4 HEDDLU DYFED POWYS  
 
Dywedodd y Clerc wrth yr aelodau, bod cyfarfod PACT yn Neuadd y Dref, Rhydaman ar 
Ddydd Iau yr 11fed o Ebrill 2013.  



 
 
 
 
 
FFIGURAU TROSEDDU AM MIS MAWRTH 2013  
 
Ymosodiad = 0 Niwed Troseddol = 0 Troseddu Cyffuriau = 1  
 
Byrgleriaeth = 0 Lladrad = 2 Trosedd Ceir 0 Amriwiol = 0  
 
Cyfanswm Troseddu wedi eu Adrodd = 3  
Cyfanswn Troseddu wedi eu Ddatgelu =  
 
CYFRADD DDATGELU =66.7 %  
 
5. ADRODDIAD Y CYNGHORWR SIR  
 
Nid oedd y Cynghorwr Sir, Ryan Bartlett yn bresennol, ond oedd wedi anfon adroddiad byr:- 
 
Gronfa Cymunedol y Fferm Wynt. Bydd yn cael eu lansio yn hwyr yn Mis Ebrill, ac fydd y 
dyddiad gwir yn cael eu hysbysebu yn y wasg lleol. Mae’n debygol taw y Ganolfan Aman 
fydd y man cyfarfod.  
 
Bydd y panel yn cynnwys 12 Cynghorwr Sir o’r cymunedau lleol, 1 aelod o Grwp Dyffryn 
Amman, 1 aelod o CAVS, ag 1 aelod o EBS.  
 
Bydd y panel yn ystiried y ceisiau.  
 
Fe ddyfod Cynghorwr Jim Jones a Paul Morris, Swyddog Gorfodaeth i scwrsio gyda aelodau 
o’r Cyngor Gymuned am amrhywiaeth o eitemau.  
 
Gofynnodd Cynghorwr Annette Price i’r Clerc y gysylltu gyda Cynghorwr Sir Bartlett, am y 
diweddara ar y bwa yn parc y Betws.  
 
PENDERFYNWYD bod y Clerc yn siarad gyda Ryan pan ddaw yn ol o’u wyliau  
 
6. MATERION YN CODI  
 
6.1 YMWELIAD I SAFLE’R FFERM WYNT  
 
Dywedodd y Clerc mae ymweliad yn bosib, on bydd yn rhaid fod ar brynhawn Dydd Mercher 
neu Dydd Iau. Rhoedd pedwar cynghorwr a diddordeb.  
 
PENDERFYNWYD bod y Clerc yn trefnu’r ymweliad, ac hefyd gofyn i Rob Fellows am gopi 
o’r “Amodau Gorchwyl”  
 
6.2 LLWYN YN PARC Y BETWS  
 
Dywedodd Cynghorwr Annette Price a Loreen Lewis bod y llwynnau yn dal heb eu blannu fel 
drefnwyd gyda Gareth Howells.  
 
PENDERFYNWYD bod y Clerc yn ysgrifennu i Chris Burns, Dirprwy Prif Weithredwr.  
 
6.3 TREFORIS CAIS AM RHODD  
 



Esboniodd y Clerc i’r aelodau am beth sydd wedi mynd ymlaen er y gyfarfod diwethaf.  
 
Trefnwyd cyfarfod o’r diwedd gyda Medi Williams a’r tim adfywiant am Ddydd Llun yr 8fed o 
Ebrill 2013. Mynychodd y Clerc gyda Cynghorwyr Anne Sizmur a Loreen Lewis, ond nid oedd
Medi Williams yn bresennol.  
Fe arweinwyd y gyfarfod gan Mr Charles Gabe, ac fe ddaeth yn glir byddwn ddim yn gallu 
gwneud cais am rhodd yn Dreforus, heb law y bydde’n prydlesu’r tir oddiwrth y Cyngor Sir, ac
wedyn yn cofrestru diddordeb ynddo.  
Gyda Heol y Felin, byddw’n gallu symud ymlaen, ond bydd eisiau gwneud arolwg o’r 
preswyliwr lleol i gefnogi’r cais.  
Yn fuan ar ol y cyfarfod uchod, fe cyraeddodd e-bost oddiwrth Charles Gabe, a oedd yn 
newid pobpeth oedd wedi eu drafod (ar ol iddo siarad gyda Medi), ac yr ydym yn awr yn aros 
i glywed wrth Charles i gael eglurhad o’r sefyllfa bresennol.  
Cytunwyd bod eisiau cyfarfod o’r is-bwyllgor prosiects i drafod y fater.  
 
PENDERFYNWYD bod y Clerc yn cael eglurhad oddiwrth Charles, a drwy y gadair yn trefnu 
cyfarfod is-bwyllgor.  
 
6.4 GORSAF HEDDLU SYMUDOL  
 
Dywedodd Cynghorwr Annette Price bydd y Fan Heddlu yn methu cael eu ddefnyddio am 
cyfarfodydd PACT, agos nid yw addas i’r anabl.  
 
NODWYD y pwynt uchod.  
 
6.5 ARWYDDION WRTH MYNEDIAD I’R PENTREF  
 
Dywedodd y Clerc y mae yn bosib cael arwyddion unigryw i Betws am tua £500 yr un. Mae 
camllawiau yw ddilyn, ac fe awgrymwyd y bod ni’n cael cwmni proffesiynol i weithio ar 
dyluniad. Os mae’r arwydd yn dderbyniol, bydd yn cael eu gymeradwyio gyda’r Cyngor Sir, 
ac os nad yw bydd yn cael eu gyferio i’r Cynulliad.  
 
PENDERFYNWYD bod y Clerc yn cael fwy o fanylion.  
 
6.6 FEINCIAU I’R EGLWYS A’R CAPEL  
 
Mae Cynghorwr Annette Price wedi trafod y fater gyda Magnel Rees a fydd gada ‘hi 
adroddiad fwy erbyn y cyfarfod nesa.  
 
NODWYD y pwynt uchod  
 
 
7. GOHEBIAETH.  
 
Cydnabwyd a NODWYD y canlynol.  
 
1 Cyngor Sir – Protocol rhwng Cynghorwyr Cymuned a’r Cynghorwr Sir  
2 Dewi Branch – awgrymiad am amseri y cyfarfodau.  
 
Rhoedd Cynghorwr Dewi Branch wedi awgrymmu mewn e-bost i’r aelodau, bod y cyfarfodau 
yn dechrau am 7.00 o’r gloch ac oes mae siaradwr gyda ni, mae’r cyfarfod yn rhedeg 
ymlaen. Fe drafwyd y mater am amser, ac fe cytunwyd taw Cambrian Renewable Energy 
oedd wedi achosi y rhan fwya’r dechreuadau cynnar, ac efallau y byddent ddim yn mynychu 
mor aml o hyn ymlaen. Fe benderfynwyd gadael y trefniadau fel y mae, ac ail edrych arno os 
bydd eisiau.  
 



PENDERFYNWYD bod y Clerc yn dweud wrth Dewi.  
 
3 Arsyllfa Wledig Cymru – Arolwg 2013 – rhoddwyd i Anne.  
4 PC Kevin Jones – digwyddiad aml-diwilliannol.  
 
Rhoedd PC Kevin Jones wedi gofyn i’r cyngor am rhodd i rhedeg y digwyddiad 
uchod.Rhoedd Cynghorwr Maldwyn John ddim yn cyd fynd a defnyddio arian cyhoeddus, ac 
hefyd am y rheswm y bod yn cael eu chynnal ar Ddydd Sul. Gofynnodd y Gadeiryddes i’r 
aelodau i bleidleisio ar y fater, a gyda 6 pleidlais i 1, cytunwyd i rhoi rhodd i’r achos allan o 
lwfans y Gadeiryddes.  
 
8. MATERION CYNLLUNIO  
 
CEISIAU NEWYDD  
 
E/27942 - Storfa Fferm yn Glyn yr Eithin, Heol Argoed, Betws  
Mr Enzo Sauro  
 
E/27943 – Cyfnewidiad o ysgubor i swyddfa yn Glyn yr Eithin, Heol Argoed, Betws  
Mr Enzo Sauro  
 
Rhoedd DIM GWRTHWYNEBIAD i’r ceisiau uchod mewn egwyddor, ond am ein pryder am 
diogelwch yr heol.  
 
E/28001 – Ymestyniad dau lawr yn 31, Heol Waungron, Betws.  
Mr Teifion Thomas  
 
Rhoedd DIM WRTHWYNEBIAD i’r cais uchod.  
 
CEISIAU WEDI CAEL CYNIATAD  
 
E/27421 – Adeilad Amaethyddol yn Bryn Cathan, Betws  
G Mainwaring  
 
E/27575 – Heol Amaethyddol yn Bryn Cathan, Betws.  
G Mainwaring  
 
9. CYFRIFON.  
 
1 Aelodaeth i Un Llais Cymru £251.00  
2 Cyngor Sir – Treuliau’r Etholiad £354.98  
 
PENDERFYNODD y Cynghorwyr i dalu’r biliau uchod.  
 
 
 
 
10 ADRODDIADAU  
 
UN LLAIS CYMRU  
 
Rhoddwyd Cynghorwr Carwyn James adroddiad manwl am y cyfarfod a mynychodd yn 
ddiweddar.  
 
Y brif bwnc oedd cyflwyniad gan Cadeirydd Bwrdd y Cyfarwyddwyr, Canolfan Cynghori Sir 
Gaerfyrddin. Rhoedd yr eitemau a drin yn cynnwys staffio dwys, y cydsoddiad diweddar, 



toriadau lles, eu llwyddiant, a’r toriadau i’r cymorth cyfreithiol.  
 
Pwyntiau arall a drin oedd y Siarter rhwng Cynghorwyr Sir a Cymunedol, y broblem i trefnu 
cyfarfod gyda Bwrdd Iechyd Hywel Dda, y datblygu mewn rol Un Llais Cymru, hyfforddi, y 
ffiniau etholiadol a’r Gwasanaeth Tan.  
 
PACT  
 
Rhoddwyd Cynghorwr Annette Price adroddiad fer am y broblem gyda cyffur dylynudd, 
Meow Meow yn y dyffryn.  
 
CYNHADLEDD YR IAITH GYMRAEG  
 
Rhoddwyd Cynghorwr Maldwyn John adroddiad manwl am y gynhadledd yr oedd wedi 
mynychu yn ddiweddar. Rhoedd y digwyddiad wedu eu mynychu yn dda, gyda llawer o 
siaradwyr nodedig yn cynnwys Leighton Andrews AM. Rhoddwyd ystdegau i’r anfonogwyr 
am cyflwr yr Iaith, ac fe rhanwyd pobl i grwpiau trafod. Y consensws o farn am fam oedd yr 
Iaith mewn diriwiad, oedd agos y nifer o pobl sydd yn symud i’r ardal gyda dim diddordeb yn 
yr Iaith. Rhoedd dim ateb gyda neb ffordd i ddatrys y broblem, heb ond annogi plant i siarad 
yr Iaith tu allan i’r ysgol.  
 
11. UNRHYW FATER ARALL  
 
11.1 YMWELIAD JIM JONES  
 
Rhoddwyd Cynghorwr Anne Sizmur adroddiad fer am ymweliad Mr Jones i’r pentref.  
 
NODWYD yr uchod.  
 
11.2 HEOL REIS  
 
Cwynodd Cynghorwr June Gunter am perth wedi gordyfu, a carafan yn parcio yn barhaol yn 
Heol Reis.  
 
PENDERFYNWYD bod y Clerc yn cysylltu gyda Julie McWilliams am y garafan, ag 
ysgrifennu i perchennog y berth.  
 

 
 


