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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 3 ydd o Mehefin 2019 am 7.00 yr hwyr. 

 
YN BRESENNOL:  Y Cynghorwr Loreen Lewis (Cadeiryddes), Cynghorwyr Janet Davies, 
Wendy Haines, Nolene Morgan, Delyth Richards, Lucy Jones, Betsan Jones, Jose Picouto, 
Alex Davies ac Annette Price. 
 
Cynghorwr Sir: Betsan Jones  
 
Clerc: Angela Brown 
 

YMDDIHEURIADAU. Cynghorwr Maldwyn Jonn. 
 

1. CWESTIYNAU / CYNRYCHIOLAETHAU CYHOEDDUS  

 

Mae aelodau'r Cyhoedd yn cyflwyno dau gais e-bost a dderbyniwyd gan y Clerc am sylwadau i'w 

gwneud gan Mr Mike Jones a Mrs Lynwen Philips ynghylch Trosglwyddo Asedau Maes Chwarae 

Maesquarre o Gyngor Sir Caerfyrddin i Gyngor Cymuned Betws.  

 

Gwahoddodd y Cadeirydd y ddau aelod o'r cyhoedd i siarad gan roi bob 10 munud i siarad â'r rhai 

a oedd yn bresennol yn y cyfarfod. 
 
2. DATGANIADAU GAN AELODAU AM FUDDIANNAU ARIANNOL A RHAI HEB FOD YN         
ARIANNOL. 

 
Dim. 
 
3.MATERION YN CODI 

 
3.1 Adroddiad Iechyd a Diogelwch Parc Maesquarre 
 
Trafodwyd cynnwys yr adroddiad gan y Cynghorydd Cymunedol a'r aelodau 
cyhoeddus a oedd yn bresennol. Ystyriwyd ei fod yn risg isel ond mae yna lawer 
o faterion risg isel y mae angen rhoi sylw iddynt a bydd y rhain yn eu tro yn 
arwain at gost, cytunwyd pe bai'r offer yn methu yna byddai'n cael ei ddiffodd a 
cheisir costau atgyweirio fel pe bai'n gostus na'r darn o byddai angen i offer aros 
yn ôl / symud yn dibynnu ar ddifrifoldeb y mater nes dod o hyd i gyllid. Trafodwyd 
nad oes Grantiau ar gael ar gyfer cynnal a chadw neu atgyweirio offer dim ond ar 
gyfer mathau cwbl newydd a gwahanol o offer na'r hyn sydd eisoes ar gael yn y 
maes chwarae. Mae rhywfaint o arian S106 ar gael ar gyfer y maes chwarae. 
 
Caniatawyd i'r ddau aelod o'r cyhoedd Mr Mike Jones a Mrs Lynwen Phillips a 
ofynnodd am siarad. Roeddent hwy, ynghyd ag aelodau eraill o'r cyhoedd, yn 
afreolus ar lafar ar wahanol adegau trwy gydol y cyfarfod ac ni fyddent yn 
gwrando ar y Cadeirydd. 
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Cafodd y cyfarfod gynhesu'n fawr o bob ochr gyda'r cod ymddygiad yn cael ei 
dorri gan y Cynghorwyr a oedd yn bresennol lle na fyddent hefyd yn gwrando ar y 
Cadeirydd. 
 
Cwestiynwyd buddiannau nad oeddent yn datgan gan rai Cynghorwyr 
Cynghorwyr eraill a oedd yn bresennol a wadodd fod ganddynt unrhyw 
ddiddordeb ym Mharc / maes chwarae Maesquarre. 
 
3.2 Arwyddo Prydles 
 
Cytunwyd y byddai'r brydles yn cael ei llofnodi er nad oedd y cyllid i adnewyddu'r 
offer ar gael. Byddai'r gwaith cynnal a chadw yn cael ei gwmpasu ond byddai 
angen cynnydd arall yn y praesept i gwmpasu, er ei fod wedi'i gynyddu nid oedd 
y cynnydd yn ddigon i dalu'r costau ychwanegol o edrych ar ôl y maes chwarae. 
Roedd y clerc blaenorol wedi camfarnu cyllideb diwedd blwyddyn a oedd yn fwy 
na'r cynnydd praesept. 
 
Gofynnodd Aelod o'r Cyhoedd i'r Cadeirydd a all siarad - Mr Mike Jones 
 
Pwy ddywedodd diolch, gallwn weithio gyda Chyngor Cymuned Betws gan ein 
bod yn lot frwdfrydig a byddwn yn gweithio ac yn helpu gyda'r parc. Dywedodd 
hefyd y dylid rhedeg y parciau / meysydd chwarae yn eu cyfanrwydd ac nid fel 3 
rhai ar wahân. 
 
NODWYD y wybodaeth uchod gan aelodau. 
 
4.GOHEBIAETH 
 
Cydnabuwyd yr ohebiaeth ganlynol a NODWYD y cynnwys. 
 
4.1 Derbyniwyd llawer o negeseuon e-bost ynghylch maes chwarae Parc 
Maesquarre yn ystod y cyfnod cyn y cyfarfod hwn ac yn syth ar ôl y cyfarfod hwn. 
Nid oedd peth o'r wybodaeth wedi'i chyhoeddi ac roedd yn ohebiaeth rhwng y 
Clerc a'r Cynghorwyr neu'r Cynghorydd i'r Cynghorydd. Mae hyn yn dangos 
toriad arall yn y cod ymddygiad / rheolau sefydlog. 
 
Ymdrinnir â'r toriadau hyn o'r cod ymddygiad a'r rheolau sefydlog yn y dyfodol. 
 
Cyfarfod Ar gau am 7:05 pm gan y cadeirydd fel un aflonyddgar, afreolus, 
anhrefnus a moesgar iawn. Roedd yn amgylchedd cas a gwenwynig iawn ac 
roedd plant yn bresennol. Fodd bynnag, parhaodd y trafodaethau gwresog rhwng 
aelodau'r cyhoedd a'r Cynghorwyr gydag ychydig iawn o barch yn cael ei 
ddangos, cyhuddiadau'n cael eu taflu, rhai aelodau'n dweud celwydd, bwlio ac 
aflonyddu yn amlwg rhwng Cynghorwyr a galwadau i'r Cyngor Cymuned gael ei 
ddiddymu fel un nad oedd yn addas at y diben gan aelodau'r cyhoedd yn 
bresennol. 
 
Daeth y cyfarfod i ben o'r diwedd am 20:15. 

 
 
 
 


