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CYNGOR CYMUNED Y BETWS 

 
Cynhaliwyd cyfarfod misol Cyngor Cymuned y Betws yn Festri Capel Newydd, y Betws ar Ddydd 
Mercher y 9fed o Hydref 2013 am 7.00 yr hwyr. 
 

YN BRESENNOL:  Y Cynghorwr Loreen Lewis (Gadeiryddes), Henadur Arnallt James, Y 
Cynghorwyr Anne Sizmur, Annette Price,  Maldwyn John, Carwyn James, Wynallt Richards  June 
Gunter a Rhydian Murray.  
 
1. YMDDIHEURIADAU:  . Cynghorwr Cath Smith, Richard Howell a Dewi Branch 

 

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 11
fed

 o 

MEDI 2013 

 
Cadarnhaodd yr Cynghorwr Carwyn James ac eiliodd y Cynghorwr Anne Sizmur fod cofnodion 
cyfarfod y 11fed o Medi 2013 yn gywir ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 
 

 
4. HEDDLU DYFED POWYS 

 
Rhoedd PCSO Arwyn Rees yn bresennol, a rhoddwyd y ffigurau troseddu i’r aelodau. 

 
FFIGURAU TROSEDDU AM MIS   MEDI   2013 
 
Ymosodiad = 0  Niwed Troseddol = 1  Troseddu Cyffuriau = 1   
 
Byrgleriaeth = 1  Lladrad = 0  Trosedd Ceir =  0  Amriwiol = 3 
 
Cyfanswm Troseddu wedi eu Adrodd = 6 
Cyfanswn Troseddu wedi eu Ddatgelu = 0 
 
CYFRADD DDATGELU = 0%  
 
Fe ddilynodd scwrs cyfredinol am nifer o itemau, yn cynnwys graffiti ar y mur a’r arwyddion yn 
Parc y Betws, carafan yn Heol Reis, ymddygiad gwrdd gymdeithasol yn Heol y Betws ar Nos 
Sadwrn, a dathliad Haloween gerllaw. 
 

 
5. ADRODDIAD Y CYNGHORWR SIR 

 

Mynegodd Cynghorwr Sir Bartlett eu blinder am erthygl yn y wasg a oedd yn awgrymu ei fod 
ddim yn rhoi adroddiadau ysgrifenedig yn y cyfarfod misol. Rhoedd eisiau wneud yn glir y bod 
pob tro yn dod ag adroddiadau i’r cyfarfodau, ac mae hefyd yn danfon copiau i’r Clerc.  
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Rhoddwyd Cynghorwr Sir Bartlett adroddiadau am yr eitemau canlynol. 
 
Cyfarfod Safle yn Glyncywarch – mae Mr Keith James eisoes wedi rhoi sicrwydd ysgrifenedig 
am diogelwch y safle, ond y mae yn hapus i gwrdd un waith eto gyda Ryan ag un aelod o’r 
Cyngor. Rhoedd yr Henadur Arnallt James eisiau cyfarfod yw drefni. 
PENDERFYNWYD bod y Clerc yn trefni cyfarfod safle. 
 
Ysgubwr Palmantau - mae’r ysgubwr palmantau yn cael eu ddefnyddio yn y trefu yn unig, ac 
felly bydd ddim yn dod i Betws. Er hynnu, mae’r Cyngor Sir yn dweud os mae eisiau glanhau 
palmant yn unrhyw le yn y pentre byddent yn barod i ddod allan i gwbwlhau y gwaith. 
 
Cronfa Adran 106 – rhoddwyd Cynghorwr Sir Bartlett y diweddaraf am y sefyllfa. Mae’r broses 
yn dal yn mynd ymlaen ac fe fydd yn dal i ddilyn y fater. 
 
Goleuadau Stryd Nant y Felin – rhoddwyd Cynghorwr Sir Bartlett y diweddaraf am y sefyllfa. 
Mae’r fater yn gymhyleth, gyda problemau gyda’r carthffos dwr arwyneb, sydd yn cael eu 
wneud yn waeth agos bod y rhiant – gwmni mewn gweinyddiad. Mae Dwr Cymru yn gwneud 
arolwg ar y carthffos, ac mae Adran Cyfreithlon y Cyngor Sir hefyd yn ymglymedig. Nes bod y 
broblemau yn drefnedig, mae’r Cyngor Sir methu mabwysiadu yr ystad, sydd yn meddwl bod y 
goleuadau ddim yn cael eu troi arno.  Mae’r Cyngor Sir yn gofyn a fydd y Cyngor Cymuned yn 
fodlon talu am goleuadau i’r ystad. 
 
Hen Dderwen Maes y Betws – mae pob cangen sydd wedi cwympo wedi eu clirio, ac agos bod 
y llwybr ddim yn agos i’r goeden mae yn ddiogel i’r cyhoedd. 

 

 

6. MATERION YN CODI 

 

6.1 GWEFAN BETWS 
 
Dywedodd y Clerc bod dros y mis diwethaf wedi bod yn gweithio gyda Orchardweb o Landeilo, 
ac mae gwefan Newydd y Betws wedi eu gwbwlhau, ac yn ddefnyddiol gyda enw parth o 
www.betwscouncil.org.uk. 
 
NODWYD yr uchod. 
 
6.2 PARC Y BETWS 
 
Rhoddwyd y Clerc adroddiad i’r aelodau am y bosibilrwydd o creu”Alcohol Free Zone” yn Parc 
y Betws. Mae wedi bod yn cysylltu gyda Kate Thomas, Rheolwr Diogelwch Cymunedol Cyngor 
Sir Gaerfyrddin, sydd wedi egluro y broses. Er mwyn cael DPPO – Designated Public Place 
Order, mae angen asesiad o’r broblem yn cynnwys y partneriaethau cymunedol, i werthysio a 
tystiolu’r broblem. Os fydd digon o dystiolaeth i gefnogu’r gorchymun fydd proses 
ymgymghoriad y cyhoedd yn cael eu drefni. Efallau bydd y broses yn cymeryd lan hyd chwech 
mis yw gwbwlhau. 
 
Rhoedd Cynghorwr Dewi Branch a godwyd y pwnc yn wreiddiol, wedi danfon e-bost manol am 
eu brofiadau i Kate. 
 
NODWYD yr uchod. 
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6.3 GORRYRU AR HEOL PENTWYN 
 
Mae’r Clerc wedi dweud wrth yyr Heddlu am y broblem, ond nid yw wedi cael adborth eto. 
 
PENDERFYNWYD bod y Clerc yn gofyn i Sharee am y diweddaraf. 
 
6.4 LLWYNAU YN PARC Y BETWS 
 
Pan gofynnodd y Clerc i Nigel Sheldon am bris i blannu yn y parc, fe ddywedodd Nigel bod y 
Cyngor Sir hefyd wedi gofyn iddo trefnu yr un fath o blannu, felly oedd ddim eisiau gwario arian 
heb eisiau.  
Dywedodd Cynghorwr Dewi Branch drwy e-bost bod wedi glanhau yr ardal o hamgylch y gardd 
atgoffa. 
 
PENDERFYNWYD bod y Clerc yn ysgrifennu lethyr o ddiolch i Dewi a’r cadlancau. 
 
6.5 TY TAFARN Y COOPERS 
 
Dywedodd y Clerc wrth yr aelodau y bod wedi siarad gyda Mathew Elias o’r Adran Iechyd yr 
Amgylchedd sydd yn gyfrifol am swn. Mae Mathew eisoes wedi derbyn tri cwyn o breswylydd, 
ac rhoedd yn gwylio’r sefyllfa yn fanol. Rhoedd yn bwysleisio bod yn bwysig bod preswylydd yn 
cadw nodyn o’r problemau, ac yn eu danfon iddo. Nid oedd wedi derbyn un ymateb mor belled. 
 
Dywedodd y Clerc bod hefyd wedi gofyn i’r Heddlu i fod yn bresennol yn Heol y Betws ar Nos 
Sadwrn i ysgoi ymddygiad gwrth gymdeithasol. 
 
NODWYD yr uchod. 
 
6.6 PARCIO AR HEOL Y BETWS 
 
Dywedodd y Clerc bod John Mc Evoy yn hapus i drefnu amchwiliad arall i broblemau parcio 
ger sgwar y Betws. 
 
PENDERFYNWYD i aros nes bod Mr McEvoy yn trefnu cyfarfod. 
 
6.7 DWR ARWYNEB 
 
Mae swyddogion y Cyngor Sir wedi ymweld a’r safle ac yn cytuno bod eisiau gwaith adferol. 
Mae yn bresennol yn cysylltu gyda contactwir y cwmni pwer i dosbarthu’r broblem. 
 
NODWYD yr uchod. 
 
6.8 LLWYBRAU 
 
Dywedodd Cynghorwr Loreen Lewis bod Gary Carlsen yn edrych ar y llwybrau sydd a 
problemau mynediad, ac fydd efallau yn achosu gwyriad yn un lle. 
 
NODWYD yr uchod. 

 
 



Betws Community Council  Tudalen 4    Cyngor Cymuned y Betws   

7. GOHEBIAETH. 

 

Cydnabwyd a NODWYD y canlynol. 
 
1 Grwp Gwirfoddolwyr 
2 Rhaglen Adolygu Etholiadol – rhoddwyd i Annette 
3 Gwobrau Personoliaeth Chwaraeon – rhoddwyd i Rhydian. 
4 Cyngor Sir – Adolygiad o Ddosbarthau Pleidleisio a Mannau Pleidleisio 
5 Cyngor Sir – Swsiwn Cynaliadwyedd 

 
 
8. MATERION CYNLLUNIO 

 

CEISIAU WEDI CAEL CYNIATAD 
 
E/28660 – Ty Gwydr a Cyfnewidiad Modurdy. 
11,Parc Nant y Felin, Betws. 
Mr Angel-Chapman. 
 
E/28641 – Ty unllawr a Modurdy 
Tir ger Dolau Ffin, Maesquarre Road, Betws. 
Mr Arwel Rees 
 

 
9. CYFRIFON. 

 

1 Orchardweb – Gwefan Newydd       £362.00 
 
PENDERFYNODD y Cynghorwyr i dalu’r biliau uchod.  
 
ADRODDIAD MONITRO’R CYLLIDEB CHWARTEROL 
 
Roedd copi o’r adroddiad monitro’r cyllideb chwarterol wedi eu ddanfon i’r Cynghorwyr cyn y 
cyfarfod misol. Fe trin a cytunwyd pob eitem ar y rhestr. 
 

 
10. ADRODDIADAU 

 

CAIS AM RHODD – LLE CHWARAE HEOL Y FELIN 
 
Rhoddwyd y Clerc adroddiad fer am y sefyllfa bresennol yng’lyn a’r cais am rhodd. Mae’r dewis 
ffafruol wedi eu cytuno a dim ond aros i weld os yw’r cais yn llwyddianus sydd ar ol.  
 
CANOLFAN TEULUOL BETWS 
 

Dywedodd Cynghorwyr Loreen Lewis a Annette Price wrth yr aelodau am eu anfodlonrwydd 
gyda rhedeg y ganolfan ac yn enwedig o gwmpas drefen y Cyfarfod Flynyddol. Ar ol scwrs fer 
cytunwyd i drefnu cyfarfod or is bwyllgor gyda’r Cynghorwr Sir i drafod y broblem. Cytunodd 
Cynghorwr Anne Sizmur i drefnu’r gyfarfod. 
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11. UNRHYW FATER ARALL 

 

11.1 JAPANESE KNOTWEED 
 
Rhoedd Cynghorwr June Gunter wedi debyn cwyn oddiwrth preswylydd Heol Reis am 
Japanese Knotweed yn tyfu yn y stryd. 
 
PENDERFYNWYD bod y Clerc yn cysylltu gyda’r adran briodol. 
 
11.2 GOLEUADAU STRYD HEOL NANT Y FELIN 
 
Gofynwyd y Cyngor Sir a fydd y Cyngor Cymuned eisiau talu am y goleuadau nes bod y 
broblem yn yr ystad wedi eu ddatrys.? 
 
PENDERFYNWYD scwrsio am y pwnc eto pan fydd ymweliad a’r safle wedi eu gwbwlhau. 
 
 
 


