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CYGOR CYMUNED Y BETWS
   CYFARFOD MISOL Y CYNGOR   

   A GYNHALIWYD AR     12 MEDI     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, 
12eg o Fedi 2018. 

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

Mrs Llinos Jenkins - Clerc 

Croesawyd y Cyng Lucy Jones i’w chyfarfod cyntaf.
 
1. Cwestiynau/Sylwadau'r cyhoedd 
 

Dim i’w nodi.

2. Ymddiheuriadau 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cyng Janet Davies a 
Wendy Haines

  
 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 
11eg o Orffennaf 2018 

 
           Cynigiwyd gan y Cyng Noleen Morgan, eiliwyd gan y Cyng Alex Davies a 

phenderfynwyd derbyn cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar y 11eg o 
Orffennaf fel cofnod cywir.

 4. Heddlu Dyfed-Powys 

Mynychodd PCSO Alex Mullock y cyfarfod a rhoddodd wybod am y digwyddiadau 
canlynol -

 
3 - Dwyn
1 - Mynd i ffwrdd heb dalu
1 - Ymosodiad
1 - Difrod Troseddol i Gerbyd
1 - Troseddau Eraill – Cyfanswm Digwyddiadau  - 7

5. Adroddiad y Cynghorydd Sir 
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Rhoddodd y Cyng. Betsan Jones drosolwg o'r Adolygiad Ffiniau diweddar o'r 
Trefniadau Etholiadol yn Sir Gaerfyrddin. Nododd y Cyng Jones mai'r unig 
newidiadau i Ward Betws oedd newid bach yn yr enw i 'Y Betws'.

Dywedodd y Cyng Jones fod y ras Tour of Britain yn ddiweddar trwy Sir Gaerfyrddin 
wedi bod yn lwyddiant mawr a gobeithir y bydd hyn yn annog beicwyr i ymweld â Sir 
Gaerfyrddin.

Nodwyd bod Karen Davies, gwraig y diweddar Cyng Alan Davies, wedi cael ei ethol i
gynrychioli Ward Saron mewn etholiad diweddar.

 6.  Materion yn codi 
 

Clwb Rygbi Betws

Gadawodd y Cyng Annette Price y cyfarfod tra drafodwyd y mater canlynol -

Roedd y Clerc wedi siarad â Chlwb Rygbi Betws a oedd yn dweud eu bod wedi cael 
cyfarwyddyd i ganslo eu Archeb Sefydlog oherwydd gordaliad yn y flwyddyn ariannol
flaenorol. Nodwyd mai'r rhent sy'n ddyledus am y flwyddyn oedd £1000 ac nid y 
gostyngiad o £500 yn y flwyddyn ariannol flaenorol. Byddai'r Clerc yn cysylltu â 
Chlwb Rygbi Betws i gynghori.

Yn ystod y drafodaeth uchod gofynnodd y Cyng. Betsan Jones am eglurhad o ran y 
tir dan brydles i Glwb Rygbi Betws. Cynigiwyd gan y Cyng Betsan Jones, eiliwyd gan
y Cyng Petula Matthews, a chytunodd pawb oedd yn gallu pleidleisio y dylai'r Clerc 
gysylltu â Mr Hywel Davies yng Nghyfreithwyr Llys Cennen i drefnu cyfarfod i drafod 
y mater dan sylw.

Dychwelodd y Cyng Annette Price i'r cyfarfod a chafodd ei diweddaru ar y materion a
drafodwyd gan y Cadeirydd.

Trosglwyddo Asedau - Parc Maesquarre

Ar gais y Clerc, roedd y Cyng Betsan Jones wedi cysylltu â Mr Mike Jones mewn 
perthynas ag arolwg ar y tir ym Mharc Maesquarre, dywedodd y Cynghorydd Jones 
fod Mr Jones yn fodlon cynnal arolwg ond bod angen rhagor o wybodaeth gan y 
Cyngor. Cytunwyd y byddai cyfarfod yn cael ei drefnu rhwng Grŵp Cyfeillion 
Maesquarre Park (gan gynnwys Mr Mike Jones) a'r Cyngor ddydd Mercher 19eg 
Medi am 6yr hwyr yn Festri Capel Newydd.

Llwybrau Diogel i'r Ysgol

Dywedodd y Clerc ei bod wedi derbyn cais gan CSC i drefnu cyfarfod i drafod y cais 
a gyflwynwyd. Cynhelir y cyfarfod am 3 o’r gloch yn Festri Capel Newydd ar y 28ain 
o Fedi.

7. Gohebiaeth

Gwasanaeth Dydd Cofio wrth y Gofeb Rhyfel - Cais gan Mr Wayne Hillier yn 
gofyn i'r Cyngor gadarnhau a oedd angen Bugler ar gyfer Gwasanaeth Dydd y Cofio.
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Cytunwyd y dylai'r gwasanaeth gael ei drefnu fel arfer am 11yb ddydd Sul 11 
Tachwedd a byddai'r Cyng Annette Price yn arwain y trefniadau.

Cyng Janet Davies - Darllenwyd llythyr yn absenoldeb y Cynghorydd Janet Davies 
ynglŷn â'i siom yn y digwyddiadau diweddar mewn perthynas â chwynion gan 
aelodau'r cyhoedd.

Cyng Annette Price - Darllenodd y Cyng Price lythyr yn gofyn am eglurhad ar 
faterion yn ymwneud â grwpiau sy'n cwrdd â'r bwriad o wneud cyhuddiadau a 
thanseilio Corff Llywodraethu etholedig. Cytunodd y Clerc i edrych ar y mater hwn 
ymhellach.

Swydd wag ar Gyngor Cymuned y Betws - Cais i lenwi'r sedd wag ar y Cyngor.

Bwrdd Iechyd Hywel Dda - Hysbysiad o gyfarfod yn Neuadd y Sir ar y 26ain o Fedi.

8 . Cyllid 
 
Cafodd y taliadau canlynol eu hawdurdodi - 
 
Parks & Play £561.60 
Cyflogau a Threuliau’r Clerc (Medi)         £403.65 
Printer Cartridges (Clerc wedi talu) £136.65
PAYE HMRC (Medi)                                £268.40 
Zurich Insurance £647.14

 
Derbyniwyd ceisiadau am arian a'u dyfarnu fel a ganlyn -
Glo Mân £50 wedi'i ddyfarnu
Aelodaeth Cymdeithas Teithwyr Calon Cymru £12 i'w dalu
Achub Ysbyty Cwm Aman - Y Clerc i gysylltu â Chyngor Tref Cwmaman a dyfarnu 
hyd at £50

Dywedodd y Clerc fod yr ail daliad Precept o £9000 wedi'i dderbyn.
  
9. Ceisiadau Cynllunio 
 
Abergelli Power Plant - Derbyniwyd gwahoddiad i gyfarfod gan yr Arolygiaeth 
Gynllunio. Cytunwyd y byddai'r Clerc yn diweddaru’r Cyngor am y mater pan y bo 
angen.

 
10. Eiddo'r Cyngor 
 
Dywedodd y Clerc, oni bai y gellid darparu enw cyswllt, na fyddai'n amhosibl gofyn I  
CCC am y bin a addawyd. Cytunwyd y dylai'r Clerc gysylltu â Nigel yn Wrenvale am 
fin newydd.

Byddai'r Clerc yn cysylltu â Nigel ynghylch y Sleepers cyn Gwasanaeth Dydd y Cofio
ar 11 Tachwedd.

Dywedodd y Clerc ei bod wedi derbyn gohebiaeth gan Ms Emily Hughes yn CSC 
ynghylch Parc Maesquarre a'r Trosglwyddiad Asedau arfaethedig, a dywedodd yr 
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ohebiaeth a dderbyniwyd ‘that if the Community of Betws wish to take over the asset
then they need to push on the matter as it was made clear that the equipment will be
removed and the land disposed of.’ 'Nodwyd yr ohebiaeth a dderbyniwyd gyda siom 
a theimlwyd, y dylid danfon llythyr yn amlinellu triniaeth wael Cyngor Cymuned 
Betws at y Cyng. Peter Hughes Griffiths a'r Cyng Hazel Evans, oni bai y gellid dod i 
benderfyniad yn yr wythnosau nesaf,.

Byddai'r mater o ran a ddylai'r Cyngor ymgymryd â Throsglwyddo Asedau Parc 
Maesquarre yn cael ei drafod eto yng nghyfarfod mis Hydref. Cytunwyd y dylid ail-
drefnu'r cyfarfod cyllideb a gynhelir fel arfer ym mis Hydref i ddyddiad diweddarach 
gan y gallai Trosglwyddo’r Ased effeithio ar gyllideb 2019/20.

11. Adroddiadau 
 

Dim i’w nodi.

12. Unrhyw fater arall 

Cynigiodd y Cyng Annette Price y dylid cynnal cyfarfod i drafod y cwynion diweddar 
i'r Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus (y gwrthodwyd pob un ohonynt) a thrin 
rhai Cynghorwyr gan aelodau'r Cyhoedd. Hysbysodd y Clerc yr aelodau o ran eu 
cyfrifoldebau o dan y Cod Ymddygiad.

Ar ôl trafodaeth ganrif, fe'i cynigiwyd gan Shireen Matthew, eiliwyd gan y Cyng Lucy 
Jones a chytunodd na ddylid cynnal cyfarfod i drafod y mater dan sylw.

Codwyd y materion canlynol hefyd i'r Clerc geisio rhagor o wybodaeth a 
dyfynbrisiau-

Rhoi Arwyddion 'Dim Beicio' ym Mharc Betws x 3
Rhoi 'Rhaid i gwn gael eu cadw ar ‘lead’ arwyddion ym Mharc Betws x 3
Gosod ffensys newydd neu atgyweirio ffens o gwmpas y Cwrt Tennis
Atgyweirio / ailosod y gorchudd pob tywydd ar y Cyrtiau Tennis
Rhwydi newydd ar gyfer y Cwrt Tennis
Cyllid Adran 106 trwy CSC

Gofynnodd y Cyng Annette Price hefyd am eglurhad o ran Cwestiynau a 
Chynrychioliadau Cyhoeddus yn cael eu cynnwys ar yr Agenda. Dywedodd y Clerc y
dylai pob cyngor gael darpariaeth ar gyfer cyfranogiad cyhoeddus ond byddai'n 
edrych i'r mater ymhellach.

Daeth y cyfarfod i ben am 9:15 yr hwyr

Llofnodwyd 
 
 
Dyddiad 


