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CYGOR CYMUNED Y BETWS 
 CYFARFOD MISOL Y CYNGOR  

 A GYNHALIWYD AR 11 GORFFENNAF 2018  
  
Y Cadeirydd, y Cynghorydd Loreen Lewis fu’n cadeirio cyfarfod misol Cyngor 
Cymuned y Betws a gynhaliwyd yn Festri Capel Newydd, Betws, ar Ddydd Mercher,  
11eg o Orffennaf 2018.  
 
 

PRESENNOL : Cynghorwyr: Annette Price, Loreen Lewis, Wendy Haines, Betsan 
Jones, Delyth Richards, Maldwyn John, Alex Davies, Noleen Morgan, Shireen 
Davies, a Janet Davies 
 

Mrs Llinos Jenkins - Clerc  
  
1. Cwestiynau/Sylwadau'r cyhoedd  
  
Dim i’w nodi. 
 
2. Ymddiheuriadau  

 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cyng Petula Matthews. 
   

 2a. Datganiadau o Ddiddordeb  
  
Datganodd y Cyng Annette Price ddiddordeb yn y tir yng Nghlwb Rygbi Betws - fel 
un o ymddiriedolwyr y tir.  
 
3. Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod Misol y Cyngor a gynhaliwyd ar yr 
13eg o Fehefin 2018  

  
           Cynigiwyd gan y Cyng Annette Price, eiliwyd gan y Cyng Delyth Richards a 

phenderfynwyd derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar y 13eg o 
Fehefin 2018 fel cofnod cywir. 

 
  4. Heddlu Dyfed-Powys  
 

 Nid oedd unrhyw gynrychiolwyr o Heddlu Dyfed Powys ond roedd Cynghorwyr wedi 
derbyn adroddiadau ynglŷn â phobl ifanc yn y parc yn hwyr yn y nos. Mae’r PCSO 
wedi bod i'r parc a rhybuddiodd y rhai priodol ynglŷn â'u ymddygiad.  
  
Codwyd pryderon ynglŷn â diogelwch aelodau o’r cyhoedd wrth barcio yn Touts 
Garage. Dywedodd y Clerc, gan mai tir preifat oedd hwn, nid oes gan y Cyngor 
Cymuned bŵer i orfodi mesurau. Cytunwyd y dylid anfon llythyr at berchnogion Touts 
Garage yn rhoi gwybod am ein pryderon  

 
5. Adroddiad y Cynghorydd Sir  
 

Nododd y Cyng. Betsan Jones fod y Cyng. DT Davies wedi derbyn rhyddid Sir 
Gaerfyrddin mewn seremoni yn Neuadd y Sir yn gynharach ar y diwrnod.  
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  6.  Materion yn codi  
  
           Nodwyd bod coeden wedi disgyn ym Mharc Betws a symudodd Nigel y goeden yn 

gyflym iawn. Nodwyd gan nifer o aelodau fod Nigel wedi gweithio'n galed iawn i 
gynnal y parc yn ystod y tywydd da diweddar.  
  
Dywedodd y Clerc fod cyfarfod wedi cael ei drefnu am 8am ar yr 17eg o Orffennaf. 
Dylai cynghorwyr sy'n gallu mynychu gyfarfod y tu allan i'r Ysgol Gynradd. Nodwyd y 

dylid codi mater o diogelwch plant sy'n cerdded o Barc Penrhiw gyda Mr McAvoy yn 
y cyfarfod.  
  
Dywedodd y Clerc y byddai 'Hysbysiad Swydd Wag' yn cael eu harddangos o 16eg o 
Orffennaf am gyfnod o 14 diwrnod i hysbysebu'r sedd wag a adawyd gan Mrs M 
Williams.  

 
7. Gohebiaeth 
 
Comisiynydd DPP Heddlu a Throseddu - Gorffennaf 2018 Newyddlen - Nodwyd  

  
Abergelli Power Plant- Cytunwyd y dylai'r Clerc gofrestru diddordeb gyda golwg i 
wneud cais am gyllid Adran 106 ar yr adeg briodol.  
  
Gadawodd y Cynghorydd Alex Davies y cyfarfod.  
  
Pecyn Cais Llwybrau Diogel i'r Ysgol - Ar ôl trafodaeth cytunwyd y dylai'r Clerc 
wneud cais am gyllid ar gyfer Croesfan Sebra mewn dau bwynt a nodwyd, a cheisio 
cefnogaeth ysgrifenedig gan yr ysgolion yn yr ardal leol.  
  
Gadawodd y Cyng Betsan Jones a'r Cyng Maldwyn John y cyfarfod.  
 
8 . Cyllid  

  
Cafodd y taliadau canlynol eu hawdurdodi -  
  
Wrenvale Nurseries                                         £3,564.00  

Lwfans y Cadeirydd i'r Cyng Loreen Lewis      £100.00  

Cyflogau a Threuliau’r Clerc (Gorffennaf)        £420.57  

PAYE HMRC (Gorffennaf)                               £89.40  

Cyflogau a Threuliau’r Clerc (Awst)                 £397.15  

PAYE HMRC (Awst)                                        £89.40 (swm o £ 178.80 yn y cyfriflyfr)  
Lyn Llewellyn (Archwilio Mewnol)             £275.00  

  
Dywedodd y Clerc fod yr yswiriant yn adnewyddu ar yr 16eg o  Awst a chynnig o 
£647.14 wedi ei dderbyn oddi wrth Zurich Insurance. Dywedodd y Clerc y byddai'n 
edrych am ddyfynbrisiau tebyg os yn bosibl a threfnu taliad.  
 

Cynigwyd y Taliadau a Materion Yswiriant fel uchod gan y Cyng Wendy Haines, 
eiliwyd gan y Cyng Janet Davies a chytunodd oedd yn gallu pleidleisio.  
  
Darllenodd y Clerc lythyr gan Mr Lyn Llewellyn gan ddweud bod yr Archwiliad 
Mewnol wedi'i basio.  
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Dywedodd y Clerc na dderbyniwyd unrhyw taliadau rent gan Glwb Rygbi Betws yn 
ystod y flwyddyn ariannol gyfredol. Cynigiwyd gan y Cyng Janet Davies, eiliwyd gan 
y Cyng Wendy Haines a chytunwyd y dylai'r Clerc ysgrifennu at Glwb Rygbi y Betws 
yn gofyn am esboniad.  
   
9. Ceisiadau Cynllunio  

  
E/37455 - Dim gwrthwynebiad  

E/37375 - Dim gwrthwynebiad  

  
Fel gyda phob cais cynllunio, dylid nodi ym mhob ymateb ynglŷn â'r seilwaith gwael 
yn y Betws. 
  
10. Eiddo'r Cyngor  

  
Nodwyd bod y biniau ym mharc Betws yn gorlifo oherwydd y cynnydd yn yr 
ymwelwyr i’r parc o achos y tywydd da. Nodwyd bod CSC wedi cytuno y dylai bin 
newydd yn cael eu darparu ar gyfer y parc. Y Clerc i fynd ar drywydd y mater hwn.  
  
Roedd y ‘sleepers’ yn yr ardd synhwyraidd mewn cyflwr gwael. Nodwyd bod Nigel 
(Wrenvale) yn ymwybodol o hyn ac y byddai'n clanhau’r ardal dros yr wythnosau 
nesaf.  
 
11. Adroddiadau  

  
Dim i’w nodi. 
 
12. Unrhyw fater arall  
 
Mae'r Cyng Annette Price yn codi mater Maesquarre Park. Cynigiwyd gan y Cyng 
Noleen Morgan, eiliwyd gan y Cyng Janet Davies a chytunwyd y dylai'r Cyngor fynd 
at Mr Mike Jones (Syrfëwr) a oedd wedi cynnig i gynnal arolwg o Barc Maesquarre, i 
gwneud arolwg o'r trosglwyddiad ased arfaethedig.  
  
Cytunwyd y dylai'r Clerc fynd ar ôl Mr Jonathan Ferne am ymateb i lythyr a anfonwyd 
ynghylch Parc Maesquarre gan Mr Jonathan Edwards (AS).  
  
Gofynnodd y Cyngh Janet Davies bod y Cyngor yn ystyried cael tudalen Facebook i 
ddiweddaru'r gymuned o'n gwaith. Eiliwyd hyn gan y Cyng Noleen Morgan ac fe'i 
gytunwyd gan bawb.  

 
Daeth y cyfarfod i ben am 9:15 yr hwyr 
 

Llofnodwyd  

  
  
Dyddiad  
 


