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CYGOR CYMUNED Y BETWS 
 CYFARFOD MISOL Y CYNGOR  

 A GYNHALIWYD AR 11 EBRILL 2018  
  
Y Cadeirydd, y Cynghorydd Annette Price fu’n cadeirio cyfarfod misol Cyngor 
Cymuned y Betws a gynhaliwyd yn Festri Capel Newydd, Betws, ar Ddydd Mercher,  
11eg o Ebrill 2018.  
 
 PRESENNOL : Cynghorwyr: Annette Price, Loreen Lewis, Nolene Morgan, Delyth 
Richards, Maldwyn John, Shireen Davies, Alex Davies, Wendy Haines a Janet 
Davies 
  
Mrs Llinos Jenkins - Clerc  
  
A1.  Cwestiynau/Sylwadau'r cyhoedd  
  
Dim i’w nodi 

  
   A2.    Ymddiheuriadau  
 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cyng Betsan Jones, Marie 
Williams a Petula Matthews.  

  
 A2a.  Datganiadau o Ddiddordeb  
  
Dim. 
 
A3.  Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod Misol y Cyngor a gynhaliwyd 

ar  14eg o Fawrth 2018  
  
           Cynigiwyd gan y Cyng Loreen Lewis , eiliwyd gan y Cyng Janet Davies  a 

phenderfynwyd derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 14eg o Fawrth 
2018 fel cofnod cywir yn amodol ar y nodadau canlynol -  

  
           Y Cyng Janet Davies eiliodd y matter ynghylch Parc Maesquarre. 
 

Rhoddwyd cytundeb Parc Heol y Felin i Parks and Play. 
  
  A4.  Heddlu Dyfed-Powys  
  
           Cynghorodd PC Tom Draycott bod y troseddau canlynol wedi eu adrodd yn y Betws  

dros y mis blaenorol -  
  

Ymosod = 5                Aflonyddu = 1                Ymddygiad Bygythiol = 0  
  

LLadrad= 2 (Dwyn Olew, ac arwyddion o’r Parc)    Cyfathrebu maleisus =0  
  

Cyfanswm Troseddau Misol Adroddwyd = 7  
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A5.  Adroddiad y Cynghorydd Sir  
 
Nid oedd y Cyngh Betsan Jones yn bresennol yn y cyfarfod. 

  
  A6.  Materion yn codi  
  
           Nododd y Clerc bod hyfforddiant Côd Ymddygiad i’w gynnal ar nos Iau 10fed o Fai 

am 6 yr hwyr yn Festri Capel Newydd.  
 

Rhoddodd y Cynghorwyr a oedd yn bresennol yn y cyfarfod gyda chynrychiolwyr o 
'Ffrindiau Parc Betws' drosolwg o'r cyfarfod, a dywedodd y Clerc fod ymateb i'r 
cwestiynau a godwyd gan y cyhoedd yn y cyfarfod diwethaf wedi eu hanfon at y 
cynrychiolwyr. Dywedodd y Cyngh Janet Davies y dylid nodi'r ymateb yn y cofnodion  
 
1 Pwy a ddywedodd wrth y Cyngor ein bod ni'n llygru'r afon? 
  
Cynghorwyd Cyngor Cymuned y Betws gan y contractwr y dylid gadael unrhyw ganghennau 
ac ati wrth y ffens gyferbyn â'r Cyrtiau Tennis. Rwy'n deall bod gwastraff wedi'i adael ar ochr 
yr afon. Roedd y pryderon a fynegwyd yn gysylltiedig â'r gwastraff  a allai fod wedi llygru'r 
afon os oedd yn cynnwys planhigion megis rhododendron ayyb a all fod yn niweidiol i fywyd 
gwyllt. 
  
2 Pwy oedd y cyfreithiwr a oedd yn cynghori'r Cyngor ynghylch cau'r Cyrtiau Tennis? 
  
Cawsom gyngor ar y mater hwn gan Gareth Howells, Rheolwr Cynhaliaeth Tir Cynorthwyol, 
Gwasanaethau Gwastraff ac Amgylcheddol, Adran yr Amgylchedd yng Nghyngor Sir 
Gaerfyrddin. 
 
3 Pam wnaeth y Clerc ofyn i 'Ffrindiau Parc Betws' lanhau'r Parc ac wedyn i'r Cyngor wrthod 
eu bod yn gwybod am hyn? 
  
Roedd y cwestiwn a nodwyd yn y cyfarfod (14.02.18) yn ymwneud â'r Parc - ond credaf fod 
y mater yn ymwneud â glanhau'r Cyrtiau Tenis, ac yr wyf wedi ateb yn unol â hynny - 
  
Trafodwyd y mater yn y cyfarfod ar 13 Medi 2017 - 
  
11.3 CYRTIAU TENIS PARC Y BETWS 
  
Gofynnodd y Cynghorydd Annette Price a ellid gwneud unrhyw beth am gyflwr gwael y 
cyrtiau tennis ym Mharc y Betws. Hysbysodd y Clerc iddi fod y gwirfoddolwyr yn fodlon 
glanhau'r ardal rywbryd dros y misoedd nesaf. 
  
NODWYD yr uchod 
  
Nodwyd y mater ac nid oedd ganddo weithred neu benderfyniad. Ni ddatryswyd dim yn yr 
eitem hon ar yr agenda, ni fyddai Cynghorwyr yn bresennol o reidrwydd wedi disgwyl i 
unrhyw un weithredu o ganlyniad i'r cofnod hwn. Fodd bynnag, nid yw hynny i ddweud nad 
yw'r Cyngor yn ddiolchgar iawn bod y Cyrtiau Tenis wedi eu glanhau ac yn cydnabod gwaith 
caled ac ymrwymiad Ffrindiau Parc y Betws. 

 
Cytunwyd y dylid cyhoeddi ymateb y Cyngor yn llawn yn y cofnodion. 
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A7. Gohebiaeth 
 
Mr Andrew Williams - Rhannodd y Clerc gohebiaeth gan Mr Andrew Williams 
ynghylch y Cyng Alex Davies yn dileu a gwerthu logiau o Barc Betws. Cytunwyd y 
dylai'r Clerc ymateb i Mr Williams yn dweud bod y Cyngor wedi gofyn I’r Cyng Alex 
Davies i dorri canghennau yn y parc a gwaredu'r pren fel y myno.  
 
Panel Cydnabyddiaeth Annibynnol Cymru - Dywedodd y Clerc y byddai angen trafod 
y mater hwn yn fanwl dros y misoedd nesaf. Cytunwyd y dylid cyflwyno'r mater ar yr 
Agenda ar ôl y Cyfarfod Blynyddol.  
 
Un Llais Cymru - Pwyllgor Ardal wedi'i ohirio tan y 9fed o Fai. 
 
 
A8.   Ceisiadau Cynllunio  
  
Dim wedi'i nodi  
  
A9.   Cyllid 
               Cafodd y taliadau canlynol eu hawdurdodi -  
               Cyflog a Threuliau y Clerc                                            £421.27  
               Wernvale (Taliad cwarterol)       £3564.00 
               PAYE HMRC                                                                £89.40  
  
Nodwyd bod y taliad ym mis Chwefror 2018 i CSG ar gyfer Goleuadau Stryd yn 
anghywir a dylid danfon siec am £1,013.61. 
 
Derbyniwyd ceisiadau am gefnogaeth ariannol a'u dyfarnu fel - 
 
Cylch Meithrin y Betws    - £100 
Apêl Plant Ambiwlans Awyr Cymru - £100 
Clwb Rygbi Betws (Diffibrilydd)   -  £100 
Elusen Canser Plant    - £100 
 
Cynigiwyd rhoddion a thaliadau fel uchod gan y Cyng Shireen Davies, eiliwyd gan y 
Cyng Loreen Lewis a chytunodd pawb.  
 
A10.  Eiddo’r Cyngor 
  
Dywedodd y Clerc ei bod wedi siarad â yswirwyr y Cyngor ond nad oedd wedi 
derbyn y wybodaeth oed angen yn ysgrifenedig. Cytunwyd y dylai'r Clerc geisio 
cyfarwyddyd ysgrifenedig gan ein hyswirwyr cyn y cyfarfod nesaf.  
Gofynnodd y Cyng Annette Price i'r Clerc ofyn am ddyfynbrisiau am y gwaith 
canlynol –  
 
Symud yr Hysbysfwrdd ym Mharc y Betws  
Ffensio Cyrtiau Tenis ym Mharc y Betws  
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 A11.   Adroddiadau  
  

Rhoddodd y Cyng. Annette Price diweddariad am y grantiau posibl sydd ar gael i 
Gyngor Cymuned Betws ac ynghylch Croesfan Sebra ar yr A474. Cynigiodd y Cyng 
Price wahodd Gerwyn Thomas i gyfarfod â'r cyngor i drafod cyllid Adran 106.           
 
A12.   Unrhyw fater arall  

  
           Nododd y Cyng Delyth Richards ei bod yn siomedig nad oedd y materion yn 

ymwneud â Pharc Betws wedi eu datrys. 
  

Daeth y cyfarfod i ben am 8:45 y.h 
 


