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CYGOR CYMUNED Y BETWS
   CYFARFOD MISOL Y CYNGOR   

   A GYNHALIWYD AR     10 HYDERF     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, 
10fed o Hydref 2018. 

PRESENNOL : Cynghorwyr: Annette Price, Loreen Lewis, Petula Matthews, Betsan 
Jones, Delyth Richards, Maldwyn John, Alex Davies, Lucy Jones a Shireen Davies.

Mrs Llinos Jenkins - Clerc 
 
1. Cwestiynau/Sylwadau'r cyhoedd 
 

Dim i’w nodi.

2. Ymddiheuriadau 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cyng Nolene Morgan
  

2a. Datganiadau o Ddiddordeb 
 
Ni dderbynwiyd unrhyw ddatganiadau.

3. Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod Misol y Cyngor a gynhaliwyd ar yr 
12fed o Fedi 2018 

 
           Cynigiwyd gan y Cyng Lucy Jones, eiliwyd gan y Cyng Shireen Davies a chytunwyd 

y dylid derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar y 12fed o Fedi fel rhai 
cywir, gyda’r gwelliant o newid cyfenw'r Cyng Shireen Davies a nodwyd yn y 
cofnodion fel Matthews .

Ar y pwynt hwn, gofynnodd y Cyng Janet Davies am eglurhad ynghylch mater yn 
ymwneud â chwyn a wnaed yn ei herbyn gan aelod o'r cyhoedd, er nad oedd y 
Cynghorydd Davies wedi bod yn bresennol yn y cyfarfod diwethaf, cyflwynwyd llythyr
ymlaen llaw i'r Clerc ynglŷn â'r mater. Yn y cyfarfod blaenorol, dywedodd y Clerc ei 
bod wedi siarad â'r Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus am ganllawiau ynglŷn â
rhannu gwybodaeth ynghylch cwynion a wnaed yn erbyn Cynghorwyr. Dywedodd yr 
Ombwdsmon, o dan eitem 5a o'r Cod Ymddygiad, y dylid trin y mater fel mater 
cyfrinachol gan nad oedd y cwyn wedi ei gadarnhau. Pasiodd y Cyng Davies lythyr 
at y Clerc gan yr Ombwdsman Gwasanaethau Cyhoeddus gan ddweud ei bod hi'n 
gallu trafod y mater yn gyhoeddus.

 4. Heddlu Dyfed-Powys 

Nid oedd neb o’r heddlu yn bresennol.
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5. Adroddiad y Cynghorydd Sir 

Rhoddodd y Cyng Betsan Jones golwg gyffredinol ar waith y Grŵp Gorchwyl a 
Gorffen ar Dai Fforddiadwy yn Sir Gaerfyrddin. Gofynnodd y Cyng Annette Price am 
eglurhad ar bolisi'r Cyngor Sir ar dai ar gyfer teuluoedd o ardaloedd eraill.

Rhoddodd y Cynghorydd Jones y wybodaeth ddiweddaraf am Ddiogelwch ar y 
Ffyrdd wrth Ffordd y Glowyr.

 6.  Materion yn codi 
 

Clwb Rygbi Betws

Dywedodd y Clerc y byddai cyfarfod yn cael ei gynnal gyda Mr Hywel Davies tua 
diwedd y flwyddyn. Cadarnhaodd Mr Hywel Davies i’r Clerc nad oedd unrhyw 
unigolyn o Gyngor Cymuned y Betws wedi ei restru fel ymddiriedolwyr o’r tir dan 
sylw.

Trosglwyddo Asedau - Parc Maesquarre

Gofynnodd y Cynghorwyr Janet Davies ac Annette Price fod y Cynghorydd Lucy 
Jones yn datgan diddordeb yn y mater hwn ac yn gadael y cyfarfod gan ei bod yn 
ymwneud â 'Grŵp Achub Parc Maesquarre'. Cydnabu'r Cyng Jones ei bod wedi 
arwain y grŵp ar un adeg ond nad oedd yn cymryd rhan bellach.

Roedd y Cyngor wedi gofyn yn flaenorol i Mr Mike Jones am gyngor ynghylch Parc 
Maesquarre ac ar y pwynt hwn gofynnwyd iddo gyfrannu at y drafodaeth.

Dywedodd y Clerc ei bod wedi derbyn gohebiaeth gan Emily Hughes CSC yn 
cynghori y byddent yn cynnal y parc, ond nid yn cymryd lle unrhyw offer tan 31 
Mawrth 2019.

Ar ôl trafodaeth hir, fe gynigiwyd gan y Cyng Shireen Davies, eiliwyd gan y Cyng 
Betsan Jones a chytunodd pawb ac eithrio un ataliad y dylai'r Cyng Betsan Jones 
ysgrifennu at CSC i ddweud bod Cyngor Cymuned y Betws yn derbyn trosglwyddiad 
Parc Maesquarre o'r 1af o Ebrill 2019.

Gofynnodd y Cynghorydd Janet Davies fod y cofnodion yn nodi bod y penderfyniad 
hwn yn anghyfreithlon gan nad oedd y mater dan sylw ar yr Agenda. Dywedodd y 
Clerc fod y mater yn cael ei drafod ym mis Mawrth 2018 ac yn y misoedd ers hynny 
a'i ohirio tan y cyfarfod hwn, a hefyd, er ei fod yn cael ei drafod ar yr adeg pan oedd 
Materion yn Codi yn cael ei adolygu, fe'i gosodwyd ar yr Agenda o dan 'Eiddo'r 
Cyngor'.

Llwybrau Diogel i'r Ysgol

Rhoddodd y Cynghorwyr a oedd yn bresennol yn y cyfarfod gyda CSC y wybodaeth 
ddiweddaraf am y mater a chytunwyd y byddai'r Cyngor yn disgwyl gohebiaeth 
bellach.
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Gohebiaeth wrth y Cyng Annette Price

Eglurodd y Clerc mai dyletswydd y cyhoedd yw cwestiynu a gwneud unrhyw offeryn 
Llywodraethu yn atebol a bod hyn yn hawl democrataidd. Fodd bynnag, mae'r 
gyfraith yn dal i fod yn berthnasol a dylid delio ag unrhyw drosedd sy'n gysylltiedig â'r
gwrthwynebiad hwn yn unol â hynny.

Diogelwch yn Touts Garage, Betws.

Dywedodd y Clerc ei bod wedi ceisio cysylltu â'r perchennog ond heb lwyddiant ac y 
byddai'n ysgrifennu maes o law.

7. Cyllid

Cafodd y taliadau canlynol eu hawdurdodi -

Parks and Play £411.60
Cyflogau a Threuliau y Clerc £411.15
Wrenvale Nurseries (C2) £3,564
PAYE HMRC  £89.40
Mynwent Capel Newydd £200
Mynwent Eglwys Dewi Sant £200
Capel Newydd (Llogi Ystafell) £190
Clwb Jam £100

Dywedodd y Clerc nad oedd hi wedi gallu cysylltu â Chyngor Tref Cwmamman 
ynghylch taliad a gytunwyd yn y cyfarfod diwethaf, ond byddai'n parhau i geisio.

Dywedodd y Clerc fod y Ffurflen Flynyddol wedi cael ei farcio wedi i gymhwyso 
(qualified) sy'n ddyledus yn rhannol i amseroldeb llofnodi'r Cyfrifon Blynyddol. 
Dywedodd y Clerc mai'r dyddiad cau a roddwyd i'r Cyngor gan Grant Thornton (31 
Gorffennaf 2018)  a oedd yn ddiweddarach na’r dyddiad cau statudol (30 Mehefin 
2018).

Cynigiwyd y materion a'r taliadau uchod gan y Cyng Delyth Richards, eiliwyd gan y 
Cyng Shireen Davies a chytunwyd gan bawb.

8. Gohebiaeth

Hyfforddiant Côd Ymddygiad Un Llais Cymru 24.10.18 - Nodwyd

Fforwm Cyswllt Cyngor Cymuned a Thref - Nodwyd

Llythyr Ymddiswyddiad Cyng Petula Matthews - Nodwyd. Dywedodd y Clerc y 
byddai'n cysylltu â Gwasanaethau Etholiadol am y mater.

Llythyr ymddiswyddiad gan y Clerc - Cytunwyd y byddai'r Clerc yn dosbarthu a 
hysbysebu'r swydd wag cyn gynted ag y bo modd.
  
9. Ceisiadau Cynllunio 
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Dim i’w nodi.

 
10. Eiddo'r Cyngor 
 
Cododd y Cyng Delyth Richards y mater o gyflwr y sleepers ger y Gofeb yn y Parc. 
Cytunwyd y dylid delio â hyn cyn Gwasanaeth Dydd Cofio.

11. Adroddiadau 
 

Dim i’w nodi.

12. Unrhyw fater arall 

Rhoddodd y Cyng Annette Price drosolwg o'r trefniadau ar gyfer Gwasanaeth y Cofio
am 11 y bore ar 11eg o Dachwedd wrth y gofeb yn y Parc

Daeth y cyfarfod i ben am 9:00 yr hwyr

Llofnodwyd 
 
 
Dyddiad 


