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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 12 fed o Mehefin 2019 am 7.00 yr hwyr. 

 
YN BRESENNOL:  Y Cynghorwr Loreen Lewis (Cadeiryddes), Cynghorwyr Wendy Haines, 
Lucy Jones, Betsan Jones, Maldwyn John, Nolene Morgan, Delyth Richards, Annette Price, 
Alex Davies a Janet Davies 
 
Cynghorwr Sir, Betsan Jones  
 

YMDDIHEURIADAU. Cynghorwr Jose Picouto. 
 
Ethol Cadeirydd – Gofynnodd Y Cynghorydd Loreen Lewis am gael dwylo o ran ei bod yn 
Gadeirydd gan na wnaed hyn yn ystod y CCB – 8 gydag 1 yn ymatal. 
 

 

 
1. CWESTIYNAU CYHOEDDUS / SYLWADAU  
 

Aelodau o'r Cyhoedd yn bresennol gydag un cynrychiolaeth a wnaed gan Dr 

Dorian Evans ynghylch materion diogelwch ar Argoed Road yn ymwneud â 

HGVs (Dim arwyddion HGV ar waelod y ffordd fel un ar y brig) a Goryrru 

(Arwyddion Araf). Cafwyd trafodaeth yn cynnwys Dr John Dorian Evans, 

Cynghorwyr a PCSO ynghylch y materion. Dywedodd y SCCH wrth yr aelodau y 

byddai hefyd yn cysylltu â CSC ynglŷn â'r materion uchod. 

 

PENDERFYNWYD Y Clerc i anfon e-bost at CSC ynglŷn â'r materion. 

 
 
2. DATGANIADAU GAN AELODAU AM FUDDIANNAU ARIANNOL A RHAI HEB FOD YN         
ARIANNOL. 

 

Gwnaed gan y Cyng Betsan Jones ynglŷn â bod yn ted ddeufa ddeuol 'gan ei 

bod yn Gynghorydd Cymuned a Sir ac mae wedi siarad â gwasanaethau 

democrataidd CSC o ran hyn a'i safbwynt o ran datgan buddiannau 
 

 
3.  CADARNHAU A LLOFNODI COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 
DYDD MERCHER 8fed o MAI 

 
 

Dyddiad anghywir ar yr Agenda a gwybodaeth anghywir ar dudalen 4 ym mhwynt 6.5. Cynigiodd y 
Cynghorydd Nolene Morgan ac eiliodd y Cynghorydd Alex Davies fod cofnodion y cyfarfod misol a 
gynhaliwyd ddydd Mercher 8 Mai 2019 yn cael eu cadarnhau a'u llofnodi gan y Cadeirydd. 
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4. HEDDLU DYFED POWYS 
 

PCSO 8039 Arwyn Rees yn bresennol. 
 
FFIGURAU TROSEDDU AM MIS Mai 2019 
 
Ymosodiad =   Niwed Troseddol =                      Dwyn o siop = 1 
 
Troseddu Cyffuriau = 3 arestiwyd ym mharc y Betws 
   
Byrgleriaeth =          Lladrad = 1 Trosedd Ceir =   Amriwiol =  
 
Cyfanswm Troseddu wedi eu Adrodd = 5 
 
Cododd y Cynghorydd Price y mater ynglŷn â pharcio Ford Van ger parc Heol y Felin gan achosi 
gwelededd gwael yn yr ardal. Hysbysodd PCSO Rees yr aelodau na all DPP orfodi nad ydynt yn 
achosi rhwystr. Awgrymodd y dylai'r Cyngor Cymuned gysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin yn gofyn 
am igam-ogam i gadw llinellau clir i'w gosod yn debyg i'r hyn sy'n cael ei osod ger ysgolion. 
 
Cododd y Cynghorydd John ynglŷn â cheir wedi'u parcio y tu allan i Dy Tafarn - cynghorodd 
PCSO i gysylltu â'r DPP ar 101 wrth achosi rhwystr. Ond dywedodd hefyd fod ceir sydd wedi'u 
parcio ar ffyrdd yn arafu gyrwyr, ni ddylent achosi rhwystr gan eu bod yn cael eu harchebu gan yr 
heddlu pan fyddant yn gwneud hynny. 
 
Hysbysodd y Cynghorydd Betsan Jones yr aelodau fod menyw oedrannus yn ei 80au ym mis Mai 
yn teimlo'n ofnus ac yn agored i niwed wrth gerdded ym Mharc y Betws wrth i griw o bobl ifanc ar 
feiciau ei chylchredeg, gofynnodd iddynt stopio. Rhoddwyd gwybod i'r Heddlu am y mater. 
 
Dywedodd PCSO Rees wrth yr aelodau eu bod wedi symud beiciau o bobl ifanc yn ddiweddar am 
ymddygiad gwrthgymdeithasol o wneud olwynion yng nghanol y ffordd. 
 
Cododd y Cynghorydd Price feiciau a oedd yn cael eu defnyddio ym Mharc Heol y Felin, 
dywedodd PCSO Rees wrth yr aelodau na allwch chi eu stopio oni bai eu bod yn chwarae eu rhan 
a gellir gofyn iddynt adael. Gan gyfeirio at y bobl ifanc hŷn sy'n beicio yn y parc, cynghorodd i 
ffonio 101 ar y pryd. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Alex Davies fod pobl ifanc mewn ceir yn parcio yn yr hen Glwb Pêl-
droed ac yn ysmygu canabis. 
 
Gofynnodd PCSO Rees a gymerwyd manylion penodol - rhoddodd y Cynghorydd Betsan Jones 
ac Alex Davies wybodaeth am faterion cyffuriau yn y gwahanol ardaloedd yn y pentref. 
 
Hysbysodd y Cynghorydd Janet Davies yr aelodau ei bod hi a'r Cynghorydd Haines wedi cerdded 
gyda'u cŵn ym Mharc y Betws a bod y rhaff bwi bywyd wedi'i chlymu mewn clymau. 
 
Dywedodd PCSO Rees wrth yr aelodau bod Bwi Bywyd yn yr Orsaf yr oedd angen ei gasglu. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Lewis wrth yr aelodau y bu erthygl yn y Carmarthen Journal ynglŷn â 
mater parhaus y Bwi Bywyd yn cael ei symud ym Mharc y Betws. 
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Dywedodd y Cynghorydd Price wrth yr aelodau ei bod wedi siarad â swyddogion yr Orsaf Dân leol 
sydd â bachyn sy'n mynd i'r afael â hwy ac y bydd yn ceisio cael unrhyw Fwi Bywyd sy'n mynd yn 
sownd ar lan yr afon. 
 
Hysbysodd PCSO Rees yr aelodau bod angen uned ddiogel a dal pwy bynnag sy'n ei wneud yn y 
ddeddf. 
 
Cafwyd trafodaeth ynglŷn â chysylltu â busnesau lleol am rodd i helpu i ariannu prynu'r uned bwi 
bywyd ddiogel. 
 
Gadawodd PCSO 8039 Rees y cyfarfod am 19:30. 
 
5. ADRODDIAD Y CYNGHORWR SIR 
 

  5.1 Hysbysodd y Cynghorydd Betsan Jones yr aelodau ei bod wedi mynychu 

Gwasanaeth Dinesig ynglŷn â'r Cynghorydd Kevin Madge yn Gadeirydd y 

Cyngor eleni. Llongyfarchodd ef ar ei swydd newydd. 

          
NODWYD y wybodaeth uchod. 
 
 
6. MATERION YN CODI  

 

6.1 Arwyddion Prydles Parc Maesquarre 

 

Darllenodd y Clerc y brydles a lofnodwyd wedyn gan y Cadeirydd a'r Clerc. 

 

Gofynnodd Aelod o'r Cyhoedd i'r Cadeirydd a allai siarad - dywedodd Mr Mike 

Jones y gallwn weithio gyda'n gilydd gyda Chyngor Cymuned Betws gan ein bod 

yn llawer brwdfrydig a byddwn yn gweithio ac yn helpu gyda'r parc. Dywedodd 

hefyd y dylai'r parciau / meysydd chwarae gael eu rhedeg yn eu cyfanrwydd ac 

nid fel 3 un ar wahân. 

 

Dangosodd y Clerc yr arwyddion newydd ar gyfer Parc y Betws a Maes Chwarae 

Heol y Felin yn hysbysu y gellid darparu tebyg ar gyfer Maes Chwarae 

Maesquarre maes o law. 

  

NODWYD yr wybodaeth uchod gan yr aelodau. 
     

6.2 Hysbysodd y Cynghorydd Price yr aelodau fod cangen Clymog Japan wedi 

dod o hyd i gontractwr y Parciau ger y Bont. Gofynnodd cwestiynau a oedd hyn 

yn cael ei adael gan y Digwyddiad Cymunedol diweddar. Trafodwyd 

cyfreithlondeb lledaenu Clymog Japan. 
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NODWYD yr wybodaeth uchod gan yr aelodau a PHENDERFYNWYD bod y 

Clerc yn cysylltu â threfnwyr y digwyddiad cymunedol i ganfod a oeddent wedi 

defnyddio unrhyw Glymog Japan yn eu digwyddiad. 
 

6.3 E-bostiwyd Rheolau Sefydlog Enghreifftiol 2018 (Cymru) at yr holl 

Gynghorwyr cyn y cyfarfod er mwyn iddynt ymgyfarwyddo â nhw fel y cyn hynny 

ar fersiwn llawer cynharach 2006/2007. 

 

NODWYD yr wybodaeth uchod gan yr aelodau a chytunwyd y bydd 

ychwanegiadau penodol ar gyfer Cyngor Cymuned y Betws yn cael eu 

hymgorffori yn y ddogfen a bydd yn cael ei adolygu'n rheolaidd i sicrhau ei fod yn 

cael ei gadw'n gyfredol a bod aelodau'n cael eu diweddaru ar unrhyw 

newidiadau. PENDERFYNWYD bod y rheolau sefydlog newydd yn cael eu 

gweithredu a'u mabwysiadu. 

 

6.4 Anfonwyd e-bost / postio dogfennau Cod Ymddygiad Enghreifftiol (OVW a'r 

Canllawiau gan yr Ombwdsmon) at yr holl Gynghorwyr cyn y cyfarfod er mwyn 

iddynt ymgyfarwyddo â'r cynnwys gan gynnwys cysylltiadau personol a 

rhagfarnus, adrannau rhagderfyniad a rhagdueddiad, bwlio ac aflonyddu. 

 

NODWYD yr wybodaeth uchod gan aelodau gyda'r Cynghorydd Betsan Jones 

wedi rhoi enghraifft yn ymwneud â datgan a diddordeb ar lefel Sirol pan ddaeth 

trafodaeth am ysgol lle mae ei mab yn gweithio mewn cyfarfod a fynychodd. 

PENDERFYNWYD mabwysiadu'r cod ymddygiad a'i ddilyn. 
 

6.5 Mae MODIWLAU DYSGU AR-LEIN SYLFAENOL yn cael eu hanfon drwy e-

bost at yr holl Gynghorwyr ac argraffwyd y Cod Ymddygiad modiwl cyntaf i 

Gynghorwyr. John a Price nad ydynt ar e-bost. Mae hwn yn Offeryn Hyfforddi Am 

Ddim ar-lein a ddarperir gan OVW. Mae'r hyfforddiant yn cynnwys Cod 

Ymddygiad, y Cyngor fel Cyflogwr, Amrywiaeth a Chynhwysiant, Iechyd a 

Diogelwch, Sefydlu, Cyllid Llywodraeth Leol a Deall y Gyfraith. 

 

NODWYD hyn gan yr aelodau a PHENDERFYNWYD bod yr aelodau'n cael 

mynediad at yr hyfforddiant hwn am ddim, mae hyn yn dda i aelodau newydd ac 

ar gyfer hyfforddiant gloywi a dylai pob aelod ei ddefnyddio. 

 

6.6 Bwydo ar y Fron mewn Cyfarfodydd Mae hyn yn dod o dan Nodweddion 

Gwarchodedig Deddf Cydraddoldeb 2010 Rhif 2, nid oes angen cael polisi gan ei 

fod yn dod o dan y ddeddf uchod. Dyma'r darn: 
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Nid yw bwydo ar y fron yn nodwedd warchodedig fel y'i diffinnir gan adran 4 o 

Ddeddf 2010 (gweler paragraff 4 o'r Ddeddf). Fodd bynnag, mae adran 13 (6) (a) 

yn benodol yn gwneud gwahaniaethu yn erbyn mam sy'n bwydo ar y fron yn 

anghyfreithlon. Y nodwedd warchodedig berthnasol yw rhyw. 

 

Enghraifft: Mae'n anghyfreithlon i gyngor ofyn i fenyw adael cyfarfod cyngor 

oherwydd ei bod yn bwydo ei baban / plentyn ar y fron. 

 

Mae hyn yn golygu nad oes unrhyw broblemau o ran hyn yn digwydd. Mae'n 

anghyfreithlon gwahaniaethu yn erbyn menyw oherwydd ei bod yn bwydo plentyn 

o unrhyw oedran ar y fron. Mae rhwymedigaeth ar Gyngor Cymuned Betws i 

sicrhau nad yw menyw sy'n bwydo ar y fron wrth fynd ati i wneud ei busnes o 

ddydd i ddydd yn cael ei thrin yn annheg. Os yw pobl eraill sy'n bresennol mewn 

cyfarfod cymunedol yn trin mam sy'n bwydo ar y fron yn annheg tra ar safle'r 

cyfarfod mae Cyngor Cymuned Betws yn gyfrifol, rhaid iddo weithredu i sicrhau 

nad yw gwahaniaethu yn digwydd a rhaid cymryd camau gan nad yw gweithredu 

yn Adran anghyfreithlon o'r Cydraddoldeb Deddf 2010 yn adran 11 a 12 o dan y 

pennawd Aflonyddu yn cwmpasu hyn. 

 

Fodd bynnag, os bydd angen newid clytiau ar y plentyn, yna byddai angen i'r fam 

esgusodi ei hun o'r cyfarfod yn yr un modd petai'r plentyn yn mynd yn ansefydlog 

ac yn dechrau tarfu ar yr achos, yna byddai angen i'r Cynghorydd naill ai ofyn am 

egwyl yn y cyfarfod pe bai angen cymryd rhan neu esgusodi ei hun o weddill y 

cyfarfod. Nid oes terfyn amser ar ba mor hir y mae mam yn bwydo ei phlentyn 

gan ei fod yn benodol i bob person. 

 

NODWYD yr wybodaeth uchod gan yr aelodau. 
 

6.7 Trafodwyd cais Llwybrau Diogelach mewn Cymunedau a dosbarthwyd map o 

waith arfaethedig Blwyddyn 1 a Blwyddyn 2 i aelodau a oedd yn ymwneud â'r 

cais a wnaed y llynedd. 

 

Roedd cais newydd wedi'i anfon at y Clerc a rhoddwyd hwn i'r Cadeirydd i'w 

gwblhau. 

 

NODWYD y wybodaeth uchod a PHENDERFYNWYD cwblhau'r cais newydd a 

bod y Clerc yn e-bostio'r cais i'r holl aelodau ynghyd â'r e-bost yn cynnwys map 

o'r gwaith arfaethedig i'w wneud. 
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6.8 2 Ffurflenni wedi'u hailddosbarthu i Gynghorwyr ynghylch lwfansau'r Panel 

Taliadau Annibynnol er mwyn iddynt naill ai optio allan neu gwblhau eu manylion 

gan fod y lwfans yn drethadwy. Dychwelwyd y rhain i'r Clerc gyda dim ond 2 yn 

fwy eithriadol y Cynghorydd John a Picouto. 
 
7. GOHEBIAETH. 

 
Cydnabuwyd yr ohebiaeth ganlynol a NODWYD y cynnwys. 
 

7.1 Derbyniwyd llythyr oddi wrth Bennaeth Ysgol Gynradd Betws yn gofyn am 

ganiatâd i ddefnyddio Parc Betws ar gyfer y Diwrnod Chwaraeon Ysgol blynyddol 

ar 27 Mehefin ac ar gyfer eu Ffair Haf flynyddol ar 4 Gorffennaf. 

 

Trafododd yr aelodau hyn ac mae'r parc wedi'i yswirio gan y Cyngor Cymuned, 

cynigiodd y Cynghorydd Price ac eiliodd y Cynghorydd Lucy Jones fod Ysgol 

Gynradd Betws yn cael caniatâd i ddefnyddio'r parc ar gyfer eu digwyddiadau 

blynyddol. 
 

7.2 Dosbarthwyd Posteri Etholiad gan fod swydd wag ar gyfer Cynghorydd 

Cymuned. Byddai posteri yn cael eu rhoi ar y 2 hysbysfwrdd Cymunedol (Parc 

Betws ac Ysgol Gynradd Betws) a gofynnir i berchnogion siopau Siswrn a Touts 

Garage a fyddent yn arddangos yr hysbysiadau. 

 

Cafwyd trafodaeth ynglŷn â'r tâl am gael cardiau pleidleisio pe bai hyn yn 

angenrheidiol, y gost amcangyfrifedig yw £ 1310.00. Os bydd angen pleidleisio, 

bydd opsiynau eraill yn cael eu defnyddio i hysbysu'r Gymuned o'r ymgeiswyr ar 

gyfer yr etholiad. Cynigiwyd gan y Cyng. Lucy Jones ac eiliwyd gan y Cyng. 

Morgan na ofynnir am gardiau pleidleisio. 
 

7.3. Hysbysodd y Clerc yr aelodau o'r erthyglau a oedd wedi cael eu gosod yn y 

South Wales Guardian ychydig o achlysuron yn ystod y mis diwethaf ynglŷn â'r 

mater gyda symudiad parhaus y Bwi Bywyd o Barc y Betws. 

 

Hysbysodd y Cyng. Lewis yr aelodau y bydd Mr Whitehouse o Bartneriaeth 

Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin yn gosod camera ar y safle ond oherwydd ei 

ymrwymiadau personol a gwaith nid yw wedi gallu gwneud hynny eto. Dywedodd 

y Cynghorydd Price wrth yr aelodau ei bod yn patrolio'r parc yn rheolaidd yn 

ystod gwyliau hanner tymor yr ysgol ddiwethaf. 

 

Gadawodd y Cynghorydd Lucy Jones y cyfarfod am 20:25. 
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7.4.  Trafodwyd cais y Cyngh Price am ddiffibriliwr a bwi bywyd mewn lleoliad 

arall yn y parc, ac mae angen cyflenwad trydan ar y diffibriliwr. 

 

PENDERFYNWYD bod y Clerc yn ysgrifennu llythyr at Mr Tout yn y Garej / siop 

ar Stryd y Parc i ofyn a fyddai'n barod am ddiffibriliwr ac ail fwi bywyd i'w roi yn ei 

fusnes. 
 
 

7.5. Hysbysodd y Clerc yr aelodau nad yw'r Garej gyferbyn â Maes Chwarae 

Heol y Felin sydd â theledu cylch cyfyng y Cyngor Cymuned ar eu heiddo ac sy'n 

cyflenwi'r trydan wedi derbyn eu taliad blynyddol o £ 40 ers mis Chwefror 2017. 

 

PENDERFYNWYD bod y Clerc yn talu'r 2 daliad blynyddol heb eu talu o 2 x £ 

40. 
 

7.6 Hysbysodd y Clerc yr aelodau bod angen i wefan y Cyngor gydymffurfio â 

Rheoliadau Hygyrchedd Cyrff y Sector Cyhoeddus (Gwefannau a Cheisiadau 

Symudol) (Rhif 2) 2018. Wrth i'w gwefan gael ei chyhoeddi cyn 23 Medi 2018, 

bydd angen i Gyngor Cymuned Betws gydymffurfio â'r Rheoliadau erbyn 23 Medi 

2020. (Rhaid i bob ap symudol gydymffurfio â'r Rheoliadau erbyn 23 Mehefin 

2021). Daeth y rheoliadau i rym ar 23 Medi 2018. Efallai y bydd angen adolygu 

gwefannau hŷn ac felly mae'n rhaid i Gynghorau roi amser iddynt eu hunain 

wneud y newidiadau angenrheidiol. 

 

Mae'r Gyfarwyddeb wedi'i chynllunio i alluogi dinasyddion, yn enwedig y rhai ag 

anableddau, i gael gwell mynediad at wasanaethau cyhoeddus trwy wneud 

gwefannau cyrff cyhoeddus a rhaglenni symudol yn fwy hygyrch. Mae'n 

gweithio'n gytûn â safonau hygyrchedd amrywiol o fewn yr UE ac, yn benodol, y 

dyletswyddau statudol a osodir ar gyrff sector cyhoeddus o dan Ddeddf 

Cydraddoldeb 2010 a Deddf Gwahaniaethu ar sail Anabledd 1995 i wneud 

addasiadau rhesymol i bobl ag anableddau. Caiff y Rheoliadau eu hadolygu 

unwaith y bydd y DU yn gadael yr UE i gael mynediad at y posibilrwydd y bydd y 

DU am addasu unrhyw ofynion. 

 

Mae ‘Hygyrchedd’ yn cyfeirio at yr egwyddorion a'r technegau i'w dilyn wrth 

ddylunio, adeiladu, cynnal a diweddaru gwefannau a chymwysiadau, er mwyn eu 

gwneud yn hawdd i bobl eu defnyddio, yn enwedig y rhai ag anableddau. 

 

Hysbysodd y Clerc yr aelodau efallai y bydd angen i ddylunydd y wefan wneud 

rhai newidiadau i'r wefan er mwyn cydymffurfio a bydd y gwaith hwn yn daladwy. 
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PENDERFYNWYD bod y Clerc yn gweithio tuag at ddiweddaru'r wefan erbyn 23 

Medi 2020. 
 

7.7 Derbyniwyd e-bost gan Gwmni Theatr Mess Up The Mess a ddefnyddiodd 

Barc Betws ar gyfer eu digwyddiad creadigol i bobl ifanc ar 6 Mehefin 2019. 

Cyflwynir erthygl i'r papur newydd lleol ynghyd â ffotograffau o'r digwyddiad. 

 

7.8  E-bost a dderbyniwyd trwy OWW ynghylch ‘A oes coeden yn eich cymuned 

yr hoffech chi ei hyrwyddo? Mae'r enwebiadau ar agor tan 19 Gorffennaf 2019 a 

bydd pleidlais gyhoeddus yn yr hydref. Ar hyn o bryd mae Coed Cadw (Coed 

Cadw) yn trefnu cystadleuaeth Coeden y Flwyddyn Cymru. 

 

Trafodaeth ynghylch y goeden ‘Oak’ ar y Llwybr Du sydd ar y Llwybr Cyhoeddus 

ger Ffordd Maes y Bedw. Gofynnodd y Cyng. Price am y goeden ‘Ywen’ sydd yn 

Eglwys y Betws, Ffordd Betws. Mae'r Cynghorydd Price eisiau gwybod beth yw 

oedran y goeden ywen a gofynnodd a oedd ganddi Orchymyn Cadw Coed arno. 

 

PENDERFYNWYD bod y Clerc yn gwneud ymholiadau ynglŷn â'r goeden ywen, 

aelodau'r gymuned i'w holi am y dderwen. 

 

7.9 Derbyniwyd e-bost gan OVW ynghylch Arolwg Gofalwyr Ymddiriedolaeth GIG 

Gwasanaethau Ambiwlans Cymru. Y ddolen i'r arolwg yw 

https://www.smartsurvey.co.uk/s/WAST-CARERS/ 

 
8. MATERION CYNLLUNIO  
 

a. E / 38851 - Nid oes gan Gynghorwyr unrhyw Wrthwynebiad i drosi 1 uned yn 2 

uned yn Uned 32, Gweithdai Betws, Stryd y Parc, Betws SA18 2ET. 

 

PENDERFYNWYD bod y Clerc yn rhoi gwybod i adran gynllunio CSC. 
 
9. TALIADAU CYFRIFON / DONIADAU / CEISIADAU ARIANNU 
 
9a. CYFRIFON 
 

1.Treth Incwm Clercod       £  140.60 
2. Cyflogau a Lwfansau Clercod      £  616.59 

3. Costau Postio        £       3.94 
4. Costau Deunydd ysgrifennu     £     39.62    
5. Zurich Municipal Insurance (Maescwarre)   £     82.63 
6. Ffi Archwilio Mewnol – Lyn Llewellyn     £   425.00 
7. Costau rhedeg teledu cylch cyfyng 2018/19   £     80.00 
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8. Lwfans Cadeirydd a Roddwyd i'r Gronfa Bwi Bywyd   £ 300.00 
Rhandaliadau 1af 
ac 2il 

 
PENDERFYNWYD talu'r uchod. 
 
9b. DONIADAU / CEISIADAU ARIANNU 
 

9b1 Cais am arian gan Crossroads Sir Gar - Ymddiriedolaeth y Gofalwyr - 

Gwasanaeth Catchup 

9b2 Cangen Cŵn Tywys i'r Deillion Llanelli a'r Cylch 

9b3 Clwb Bowlio Dan Do Dinefwr 

 

Byddai trafodaeth ynglŷn â rhoi rhoddion lle nad oedd unrhyw roddion yn cael eu 

rhoi i 9b1 a 9b3 ond cynigiodd y Cyng Price ac eiliodd y Cyng Morgan bod £ 100 

yn cael ei roi i 9b2. PENDERFYNWYD bod y Clerc yn talu 9b2 ac yn hysbysu 

9b1 a 9b3 o'r canlyniad a benderfynwyd yn y cyfarfod 

 

9c ARCHWILIAD MEWNOL 

 

Adroddodd y Clerc bod yr archwiliad mewnol ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 

Mawrth 2019, wedi ei gwblhau gan Mr Lyn Llewellyn, ac ar wahân i fod angen 

hawlio am y 2 flynedd diwethaf TAW heb ei wneud y llynedd a sicrhau bod 

aelodau yn derbyn “Cyllideb Ffurflen Fonitro ”dair gwaith y flwyddyn, ni chodwyd 

unrhyw bryderon. Roedd yr archwiliad allanol i fod i ddechrau ar 30 Mehefin 

2019. 

 

Darllenodd y Clerc y llythyr oddi wrth Mr Llewellyn a chanlyniadau ei Reolaeth / 

Prawf Mewnol. 

 

Llofnododd y Clerc a'r Cadeirydd yr holl ddogfennau perthnasol. 

 

NODWYD yr uchod. 
 
10.ADRODDIADAU  
 

10a. Dywedodd y Cyng. Price, pan oedd contractwr parc y Betws yn plannu 

blodau yn y parc, bod ci a oedd yn rhydd yn y parc wedi dechrau cloddio yr hyn 

yr oedd yn ei blannu. Roedd y perchennog yn bresennol a chredai fod y 

digwyddiad yn ddoniol. 
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10b. Gofynnodd y Cynghorydd Price am y ffynnon ddŵr a dywedodd y Clerc fod 

contractwr gwahanol wedi dweud na chafodd hyn ei ail-gomisiynu oherwydd y 

goblygiadau posibl o ran listeria. Byddai angen gwneud gwiriadau diwydrwydd 

dyladwy rheolaidd a phrofi'r dŵr. PENDERFYNWYD na fyddid yn mynd ar 

drywydd ail-gomisiynu'r ffynnon ddŵr ar hyn o bryd. 

 

10c. Gofynnodd y Cyng. Price i'r Clerc archebu'r Bugler ar gyfer y Gwasanaeth 

Coffa blynyddol. 

 

PENDERFYNWYD bod y Clerc yn cysylltu ac yn archebu'r Bugler ar gyfer y 

Gwasanaeth Coffa ar 11/11/2019. 
 

10d. Hysbysodd y Cynghorydd Betsan Jones yr aelodau bod posibilrwydd y 

gallai pleidleisio sy'n digwydd yn y Festri ar hyn o bryd newid lleoliad i'r Clwb 

Rygbi. Bydd goblygiadau o ran gwerthu alcohol gan fod pleidleisio'n digwydd 

rhwng 7am a 10pm ar y diwrnodau perthnasol 
 
11. UNRHYW FATER ARALL 
 
Dim 
 
12. ADRODDIADAU EITHRIEDIG 
 

Trafodwyd mater / gohebiaeth RFC. 

 
Cyfarfod ar gau am 9:10pm. 

 
 
 
 
 
 


