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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 13eg o Tachwedd 2019 am 7.00 yr hwyr. 

 
YN BRESENNOL:  Y Cynghorwr Loreen Lewis (Cadeiryddes), Cynghorwyr Delyth Richards, 
Annette Price, Betsan Jones, Lucy Jones 
 

Cynghorwr Sir – Betsan Jones 
 

1. CWESTIYNAU CYHOEDDUS / SYLWADAU  
 
Neb yn bresennol 

  

2. YMDDIHEURIADAU 
 

Cyng Jose Picouto, Janet Davies, Wendy Haines, Alex Davies, Nolene Morgan, Maldwyn 
John and Lynwen Phillips. 
. 
Gofynnodd y Cynghorydd Price i'r Clerc ysgrifennu llythyr diolch i'r Parchedig 
John a arweiniodd y Gwasanaeth Coffa ddydd Llun 11eg Tachwedd 2019 ym 
Mharc Betws. 
 

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

Y Cyng B Jones gweler pwynt 10b 4 
 
4.  CADARNHAU A LLOFNODI COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 
DYDD MERCHER 9fed o HYDREF 
 

Roedd y Cynghorydd L Jones eisiau i baragraff 6.2 gael ei ddileu fel yr oedd yn ei 
barn hi yn gofnod dyblyg o'r cyfarfod a gynhaliwyd ym mis Medi. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Price ac eiliodd y Cynghorydd Lewis, y dylid cadarnhau 
a llofnodi cofnodion y cyfarfod misol a gynhaliwyd ddydd Mercher 9 Hydref 2019 
gan y Cadeirydd. 
 
Holodd y Cynghorydd L Jones gyfreithlondeb y cyfarfod gan nodi nad oedd yn 
gyfarfod ffurfiol a'u bod yn nodiadau nid munudau. Gadawodd y Cynghorydd 
Price y cyfarfod am 19:10. Dywedodd y Cadeirydd wrthi ei fod yn gyfarfod ffurfiol 
nes i'r Cyng. B Jones adael. Ni allai'r 3 Chynghorydd bleidleisio gan nad oedd y 
cyfarfod yn gwiwer (mae hyn yn golygu bod yn rhaid i chi gael traean o'r 
Cynghorwyr yn bresennol i allu pleidleisio gan fod 12 Cynghorydd sy'n golygu 
bod yn rhaid cael o leiaf 4 yn bresennol er mwyn i bleidlais gael ei gwneud / 
byddwch yn quorate.) 

 
5. HEDDLU DYFED POWYS 

FFIGURAU TROSEDDU AM MIS Hydref 2019 –  

Ni fynychodd unrhyw un gydag ymddiheuriadau yn cael eu derbyn gan PCSO 
8039 Rees. 
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Ymosodiad =   Niwed Troseddol =       Dwyn o siop =      
Troseddu Cyffuriau =   Byrgleriaeth =          Lladrad =   

Trosedd Ceir =   Amriwiol =  
 

Cyfanswm Troseddu wedi eu Adrodd =  
 

6. ADRODDIAD Y CYNGHORWR SIR 
6.1 O ran pwynt 6.4 o gyfarfod mis Hydref, hysbyswyd aelodau bod y trelar a 
adawyd yn Nhreforis wedi mynd. 
 
6.2 O ran pwynt 6.2 o gyfarfod mis Hydref, hysbyswyd aelodau bod yn rhaid i bob 
cartref wneud cais yn unigol er mwyn i'r Sir dynnu eu bagiau duon gyda lludw. 
 
6.3 Hysbysodd y Cynghorydd Jones yr aelodau ei bod wedi mynychu cyfarfod ar 
16 Hydref 2019 gydag adran gynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y 
safleoedd arfaethedig lle mae tirfeddianwyr wedi gwneud ceisiadau i'w tir gael ei 
ystyried i gael ei ystyried o fewn Cynllun Datblygu Lleol 2018-2033. Mae'r hen 
CDLl wedi'i dynnu allan. 
Ym mis Rhagfyr 2019 bydd y tir arfaethedig sydd wedi'i dderbyn yn cael ei 
hysbysebu ac yna gall y Gymuned wrthwynebu ar hyn o bryd pe dymunent. Fe 
hysbysodd na fydd tir yn Colonel Road, Wernolau, Coronation Terrace a Park 
Nant Y Ffin yn cael ei dderbyn i'r CDLl. 
 
PENDERFYNWYD Y Cyng B Jones i e-bostio'r Clerc y manylion ynghylch y 
cyfarfod hwn. 
 

7. MATERION YN CODI. 
7.1 O ran pwynt 7.6 o gyfarfod mis Hydref ynghylch y Praesept ar gyfer 2020-
2021 yn cynyddu £ 5,000. Hysbysodd y Cynghorydd B Jones yr aelodau fod 
praesept Betws ’yn dal yn isel iawn hyd yn oed gyda’r cynnydd a rhoddodd restr 
o braeseptau Cynghorau eraill fel cymhariaeth. 
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd L Jones ac eiliwyd gan y Cynghorydd B Jones y 
dylid cynyddu'r praesept o £ 5,000 ar gyfer 2020-2021. 
 
7.2 Trafodwyd oriau gwaith y Clerc gyda’r Clerc yn gadael yr ystafell 19:35 - 
19:40 tra trafodwyd hyn. Cynigiwyd gan y Cynghorydd L Jones ac eiliwyd gan y 
Cyng Richards y dylid rhoi oriau gwaith wythnosol y Clercod hyd at 15 awr yr 
wythnos o 1 Tachwedd 2019. 
 
Mae angen cyhoeddi contract wedi'i ddiweddaru i adlewyrchu'r newid hwn. 
 
7.3 O ran pwyntiau 7.3 o gyfarfod mis Hydref ac 8.4 o gyfarfod mis Medi, 
hysbysodd y Clerc yr aelodau fod y Contractiwr wedi trin Clymog Japan. 
 
7.4 O ran pwyntiau 7.4 o gyfarfod mis Hydref a 9.12 o gyfarfod mis Medi a Deddf 
yr Amgylchedd Cymru 2016 ynghylch Adran 6 lle mae'n rhaid i awdurdodau 
cyhoeddus gan gynnwys Cynghorau Tref a Chymuned baratoi a chyhoeddi 
cynllun sy'n nodi'r hyn y mae'n bwriadu ei wneud i gydymffurfio â'r ddyletswydd. 
Cynnal a Gwella Bioamrywiaeth yn eu meysydd gwaith cyfredol. 
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Dosbarthodd y Clerc ddrafft o'r adroddiad y mae angen ychwanegu gwaith 
pellach arno gan gynnwys mapiau a gwybodaeth arall yn ogystal â chyflwyniad i'r 
bioamrywiaeth yn ardal Betws ac roedd wedi gofyn i'r aelodau helpu gyda'r 
agwedd hon. Roedd y Cynghorydd L Jones yn ymwybodol o fap a welodd yn 
darlunio’r pentref ryw 50 mlynedd yn ôl. 
PENDERFYNWYD i'r Clerc barhau i gasglu gwybodaeth o amrywiol ffynonellau 
er mwyn cwblhau'r adroddiad, aelodau i roi gwybodaeth berthnasol i'r Clerc y 
maen nhw'n teimlo sydd angen ei hychwanegu a'r Cyng. L Jones i geisio dod o 
hyd i'r map roedd hi wedi'i weld. 
 
7.5 Hysbysodd y Clerc yr aelodau bod disgwyl i'r Arolwg Coed ar gyfer Parc 
Betws ym mis Rhagfyr 2019, gwneir hyn bob dwy flynedd at ddibenion yswiriant. 
Cysylltwyd â chontractwyr eraill ynghylch cael dyfynbrisiau. Cynigiwyd gan y 
Cynghorydd B Jones ac eiliwyd gan y Cynghorydd Richards y dylid cysylltu â'r 
contractwr a gynhaliodd yr Arolwg Coed diwethaf i gynnal yr arolwg.  
 
7.6 Cododd y Cynghorydd B Jones unwaith eto y mater o fieri yn tyfu ar Ffordd 
Pentwyn ac yn tresmasu ar y palmant gan beri i gerddwyr gerdded allan ar y 
ffordd i'w hosgoi.  
PENDERFYNWYD i'r Clerc i gysylltu â'r contractwr ar gyfer Parc Betws ynglŷn â 
hyn. 
 
7.7 O ran pwynt 8.2 o gyfarfod mis Hydref, cynigiodd y Cynghorydd B Jones ac 
eiliwyd gan y Cynghorydd L Jones y dylai'r Clerc anfon siec am £ 1,000 i 
Bartneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin er mwyn cael y cabinet bwi bywyd y 
gellir ei gloi ar gyfer pen pellaf Parc Betws. Hysbysodd y Clerc yr aelodau y 
gofynnwyd am ganiatâd i leoli cabinet bwi ail oes ger y fynedfa i Barc Betws ac 
‘na fyddai gan Gyngor Sir Caerfyrddin wrthwynebiad gyda’r Cyngor Cymuned yn 
gosod bwi bywyd a chabinet ger mynedfa’r parc’. 
 
7.8 Codwyd cwestiwn ynghylch ble'r oeddem gyda Sglodion Glas Tesco yr oedd 
y Cynghorydd Phillips yn ei hyrwyddo. 
 
7.9 Hysbysodd y Cynghorydd L Jones yr aelodau nad oedd wedi cymryd rhan 
yng nghystadleuaeth KOMPAN ar gyfer cyllid cyfatebol ar gyfer prosiectau gan ei 
bod yn credu nad oedd gan y Cyngor Cymuned gynllun prosiect a oedd yn rhan o 
feini prawf y cais. 
 
Nid oedd y Cynghorydd L Jones wedi hysbysu'r Clerc nac wedi cysylltu â'r 
Cynghorwyr a fu gynt yn rhan o brosiectau yn y pentref o'r gofyniad hwn ac mae'r 
dyddiad cau ar gyfer mynediad bellach wedi mynd heibio. Cafwyd trafodaeth 
ynglŷn â hyn a bod angen ymgynghori â'r gymuned wrth wneud cais am gyllid. 
Awgrymodd y Cynghorydd L Jones y dylid defnyddio arolwg ar-lein. Gofynnodd y 
Clerc sut yr ymgynghorid ag aelodau anodd eu cyrraedd y gymuned gan nad yw 
pawb yn defnyddio cyfrifiaduron? Hysbysodd y Cadeirydd yr aelodau eu bod bob 
amser wedi curo drysau gyda holiaduron er mwyn mesur beth mae'r gymuned ei 
eisiau. Hysbysodd y Cadeirydd yr aelodau ei bod hi a'r Cynghorydd Price wedi 
cael cyfarfod ynghylch adnewyddu ardal y Llys Tenis ym Mharc Betws a'i wneud 
yn ardal gêm aml-bêl. Mae'r Clerc yn aros am y dyfynbris ar gyfer y gwaith hwn 
fel bod rhywbeth i weithio tuag ato. Mae'r prosiect hwn wedi bod yn mynd 
rhagddo ers cryn amser ynghyd ag adnewyddu'r ardal bicnic ar y mynydd. Mae'r 
Cynghorydd Price yn hyrwyddo hyn. 



Betws Community Council                                             Page                                                                Cyngor Cymuned y Betws  

 
4 

 
PENDERFYNWYD i'r Clerc ddarganfod y costau cynnal a chadw parhaus ar 
gyfer yr ardal newydd unwaith y bydd cyllid wedi'i sicrhau. 
 
8.0 O ran pwynt 7.2 o gyfarfod mis Hydref, hysbysodd y Clerc yr aelodau y bydd 
y Cylch Gorchwyl ar gyfer Pwyllgorau ac Is-bwyllgorau yn cael ei gyhoeddi ar y 
wefan ond ei bod yn ddogfen weithredol ac y gellir ei newid yn ôl yr angen neu 
pan fydd prosiectau newydd yn cael eu hyrwyddo . 
 

 
8. GOHEBIAETH 
 

8.1 Hysbysodd y Clerc yr aelodau am e-bost a ddaeth i law ynghylch ehangu a 
phalmant y ffyrdd a arweiniodd at Park Penrhiw ac erthygl y South Wales 
Guardian ar 23 Hydref 2019. Hysbysodd yr anfonwr fod y tir wedi'i roi yn rhad ac 
am ddim i alluogi hyn i ddigwydd. gan y tirfeddianwyr Mr Eyfion Jones a Mr Wyn 
Jones. Anfonodd y Clerc ateb yn ymddiheuro am beidio â bod yn ymwybodol bod 
hyn yn wir gan fod y gwaith wedi'i drefnu gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar ôl 
blynyddoedd lawer o'r Cynghorwyr Cymunedol yn ymgyrchu i hyn ddigwydd 
oherwydd rhesymau diogelwch. 
 
NODIR yr uchod gan aelodau. 
 
8.2 Hysbysodd y Clerc yr aelodau am e-bost a dderbyniwyd gan One Voice 
Wales ynghylch Ymgynghoriadau Cynllunio: 
 
1. Diwygiadau i adran Tai Polisi Cynllunio Cymru a chyngor ac arweiniad 
cysylltiedig. Mae’r ddogfen ymgynghori hon ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru 
ac mae’r ymgynghoriad yn cau ar 20fed Tachwedd 2019. 
 
2. Diwygiadau i Bolisi Cynllunio Cymru ynghylch defnyddio pwerau prynu 
gorfodol a chanllawiau wedi'u diweddaru ar y weithdrefn prynu orfodol yng 
Nghymru. Mae’r ddogfen ymgynghori hon ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru 
ac mae’r ymgynghoriad yn cau ar 17 Ionawr 2020. 
 
Mae'r ymgynghoriad hwn yn ceisio'ch barn ar yr adolygiad arfaethedig i baragraff 
3.53 o Bolisi Cynllunio Cymru i gryfhau'r gefnogaeth i'r Awdurdodau Lleol 
ddefnyddio pwerau prynu gorfodol er budd y cyhoedd. 
 
https://gov.wales/compulsory-purchase-orders-cpos-updated-policy-and-
guidance 
 
3. Canllawiau cynllunio diwygiedig mewn perthynas â llifogydd ac erydiad 
arfordirol. Mae’r ymgynghoriad hwn ar gael ar wefan Llywodraeth Cymru ac 
mae’r ymgynghoriad yn cau ar 17 Ionawr 2020. 
 
https://gov.wales/technical-advice-note-15-development-flooding-and-coastal-
erosion 
 
NODIR yr uchod gan aelodau a PENDERFYNWYD mae'r Clerc yn e-bostio'r 
ddogfen hon at aelodau / yn rhoi copïau i'r rhai nad ydynt ar e-bost. 
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8.3 Hysbysodd y Clerc yr aelodau bod Purdah wedi cychwyn ar 30 Hydref 2019. 
Dylai cynghorwyr feddwl yn ofalus, yn enwedig am eu defnydd o gyfryngau 
cymdeithasol gan gynnwys rhoi sylwadau ar swyddi eraill. Pe bai'r cynnwys yn 
ymwneud ag unrhyw faniffesto gwleidyddol dylid osgoi sylwadau o unrhyw fath. 
 
https://www.local.gov.uk/our-support/purdah/what-purdah-means-practice 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 
8.4 E-bost a dderbyniwyd gan Glerc Cyngor Cymuned Llanedi ynghylch sesiwn 
hyfforddi sy'n cael ei sefydlu ar archwiliadau maes chwarae gweledol. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 
8.5 E-bost a dderbyniwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin 23 Medi 2019 ar ôl i'r Clerc 
anfon ymholiad o'r cyfarfod ar 11 Medi ynghylch cyllid sydd wedi bod ar gael i'w 
dynnu i lawr ar gyfer Parc Betws (hirsefydlog) a Maes Chwarae Maesquarre ers 
iddynt gael eu cyflogi. gan y Cyngor Cymuned. 
 
8.6 Hysbysodd y Clerc yr aelodau o'r arolygiad diweddaraf ar y Maes Chwarae. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 
8.7 Gofynnodd y Clerc am gyngor ar sut i gael gorchymyn gwahardd ynghylch 
camddefnyddio alcohol a sylweddau ym Mharc Betws. Mae e-byst wedi cael eu 
hanfon at Plismona Cymdogaeth a Chyngor Sir Caerfyrddin a'r contractwr fel y 
gellir cadw cyfrif ar faint o boteli a paraphernalia sylweddau sydd i'w cael yn y 
parc. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
  
8.8 E-bost a dderbyniwyd gan One Voice Wales ynghylch cylchlythyr ar Ymgyrch 
Ageism Bob Dydd. 
 
https://www.olderpeoplewales.com/wl/Publications/pub-story/19-10-
25/Newsletter_EverydayAgeism_Campaign_Special_Bulletin.aspx 
 
8.9 Hysbysodd y Clerc yr aelodau am fân welliant y mae Llywodraeth Cymru yn 
bwriadu ei wneud i Ddiwygiad Arfaethedig Sustem Draenio Cynaliadwy (SuDS) i'r 
Gorchymyn Draenio Cynaliadwy (Gorfodi) 2018. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn a bydd y Clerc yn e-bostio'r wybodaeth at aelodau. 
 
8.10 E-bost a dderbyniwyd gan One Voice Wales ynghylch y Rheoliadau 
Ariannol Model Diwygiedig a rhai mân welliannau o fersiwn 2016: 
 
Ychwanegwyd cyfyngiad at Reoliad 11.1.a.ii Egluro anghymeradwyaeth 
rheoliadau contract i weithwyr proffesiynol cyfreithiol sy'n gyfyngedig i'r rhai sy'n 
gweithredu mewn anghydfodau yn unig - nid gwaith cyfreithiol cyffredinol. 
 
Diweddariad i'r terfynau o dan Reoliadau Contractau Cyhoeddus - troednodyn i 
Reoliad 11.1.b. 

https://www.olderpeoplewales.com/wl/Publications/pub-story/19-10-25/Newsletter_EverydayAgeism_Campaign_Special_Bulletin.aspx
https://www.olderpeoplewales.com/wl/Publications/pub-story/19-10-25/Newsletter_EverydayAgeism_Campaign_Special_Bulletin.aspx
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Mân newid i bennawd Rheoliad 12. 
Cytunwyd bod y Cyngor yn mabwysiadu'r Rheoliadau Ariannol Enghreifftiol 
Diwygiedig. 
 
8.11 E-bost a dderbyniwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin ynghylch gwydr wedi torri 
a ddarganfuwyd ym Mharc Heol Y Felin. Cliriwyd hwn gan y Cynghorydd Lewis a 
chanfuwyd ei fod yn wydr wedi torri o Glwb Rygbi Betws a oedd wedi'i falu gan 
garreg yn ddarnau bach iawn.    
 
8.12 Derbyniwyd e-bost gan Gydlynydd y Faner Werdd i hysbysu bod ceisiadau 
ar agor i fynd i mewn i Barc Betws ar gyfer Gwobr y Faner Werdd ar gyfer 2020 
a'r dyddiad cau oedd 31 Ionawr 2020.  
 
NODIR yr aelodau gan hyn.  
 
8.13 E-bost a dderbyniwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin ynghylch yr Apêl 
Teganau / Rhoddion Nadolig blynyddol yn rhoi rhestr o bwyntiau casglu.  
 
NODIR yr aelodau gan hyn a bydd y wybodaeth yn cael ei rhoi ar y 
Hysbysfyrddau Cymunedol.  
 
8.14 E-bost a dderbyniwyd gan One Voice Wales ynghylch Canllawiau ar sicrhau 
gwelliannau bioamrywiaeth mewn cynigion datblygu, anfonwyd hwn ymlaen gan 
Adran yr Amgylchedd a Materion Gwledig Llywodraeth Cymru.  
 
NODIR yr aelodau gan hyn.  
 
8.15 E-bost a dderbyniwyd gan One Voice Wales ynghylch Deall Lleoedd 
Cymreig.  
 
NODIR yr aelodau gan hyn.  
 
8.16 Cais am e-bost gan arddwr brwd a oedd am gasglu dail wedi cwympo o 
Barc Betws er mwyn gwneud mowld / compost dail ar gyfer ei ardd - rhoddwyd 
caniatâd i'w casglu.  
 
NODIR yr aelodau gan hyn.  
 
8.17 E-bost a dderbyniwyd gan One Voice Wales ynghylch diwrnod VE 75  
 
NODIR yr aelodau gan hyn a bydd y wybodaeth yn cael ei rhoi ar y 
Hysbysfyrddau Cymunedol. 
  

9. MATERION CYNLLUNIO 
 

a. E / 39716 - Newid defnydd o ardd amaethyddol i ardd farchogaethol a rhannol 
ddomestig. Dymchwel ysgubor ffrynt agored wedi'i gorchuddio â metel diffaith. 
Codi bloc sefydlog sy'n cynnwys 4 stablau a storio gwair. Codi 3 lloches maes 
dros dro i ddarparu ar gyfer ceffylau yn y cyfamser yn Cwmfelin, Cwmfelin Road, 
Amanford SA18 - Dim gwrthwynebiad  
b. E / 39744 - Tir yn Nhŷ Coch, Maesquarrre Road, Amanford SA18 2HQ cais 
am dystysgrif datblygu cyfreithlon ar gyfer defnydd neu ddatblygiad arfaethedig - 
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caniatâd amlinellol gwreiddiol E / 30977 a chymeradwyaeth materion neilltuedig 
E / 34102 - Dim gwrthwynebiad  
c. E / 39697 - Tir ger 100 Colonel Road, Betws, SA18 2HP - diwygiad 
ansylweddol i E / 24256 - drychiadau / ymddangosiad - deunyddiau gorffen 
allanol wedi'u newid i gladin effaith bren a gwaith brics. Cyntedd canopi i'r 
drychiad blaen - Dim gwrthwynebiad  
ch. E / 39768 - Tir ger Maes Y Ffin, Betws, SA18 2PA - newid defnydd o adeilad 
garej i salon gwisgo gwallt - Dim gwrthwynebiad  
d. E / 39556 - Estyniad arfaethedig ar y llawr gwaelod i du blaen ac ochr yr eiddo 
yn Nhŷ Canol, Heol Dwr, SA182JJ - Dim gwrthwynebiad  
dd. E / 37271 - Hysbysodd y Clerc yr aelodau bod yr apêl wedi'i hanfon.  
 
PENDERFYNWYD mae'r Clerc yn hysbysu CSC ynghylch y trafodaethau ar y 
materion cynllunio uchod gan gynnwys sylwadau ynghylch y cynllun datblygu 
lleol. 
 
01. TALIADAU CYFRIFON / DONIADAU / CEISIADAU ARIANNU 
 
10a. CYFRIFON 
1. Treth Incwm Clercod / NI / Emp NI   £   177.75 
2. Cyflog a Lwfansau Clercod    £   681.54 
3. Costau Postio      £     10.52   
4. Costau Deunydd Ysgrifennu    £     17.09  
5. Goleuadau Nadolig SSE   £    737.89     
6. Partneriaeth Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin £  1,000.00 
7. Arolwg Coed     £     779.40 
 

10b. DONIADAU / CEISIADAU ARIANNU 
 
 1. Apêl y Pabi - Torchau am 11/11/19 £ 100.00  
 
2. F Cwmni Dyfed Morgannwg Dyfed ACF - Bugler 11/11/19 £ 100.00  
 
3. Cais am rodd tuag at atgyweirio ffordd / llwybr troed yn Nant Y Ffin - Na i gais 
am rodd  
 
4. Ammanford Talking News - Na i gais am rodd Datganodd y Cynghorydd B 
Jones Ddiddordeb wrth i'w mam ddefnyddio'r gwasanaeth.  
 
5. Oed Cymru Syr Gar - Na i gais am rodd  
 
6. Apêl Cadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin 2019/20 - Na i gais am rodd  
 
7. Banc Bwyd - Na i gais am rodd         
 
Yn unol â chyfarfodydd blaenorol, penderfynwyd na fyddai unrhyw roddion yn 
cael eu rhoi. PENDERFYNWYD bod y Clerc yn hysbysu'r ceiswyr o'r canlyniad. 
 
11.ADRODDIADAU  
 
Y Cyng. Lewis - 2 gŵyn ynglŷn â'r llwybrau troed - Waun Gron i Argoed a Gallant 
Cottage sydd wedi gwneud dreif i'w heiddo gan ddefnyddio rhan o'r llwybr troed. 
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Hysbysodd y Clerc fod angen rhifau llwybr troed yn unol â'r e-bost a anfonwyd 
ychydig fisoedd yn ôl cyn y bydd y ceidwaid yn bresennol. 
 
Mae cerrig o dan y bont yn Plas Y Nant yn cronni eto. Y Cynghorydd B Jones i 
fynd ar ôl. 
 
Y Cynghorydd B Jones - Argoed Road Ni chodir unrhyw arwyddion HGV ac 
mae'r aelod o'r Gymuned a ddaeth â hyn i gyfarfod y Cyngor Cymuned ychydig 
fisoedd yn ôl wedi cael gwybod. 
 
Mae arolwg yn cael ei gynnal ynghylch y posibilrwydd o fesurau tawelu traffig yn 
Scotch Pine / Maesquarre Hall. Mae hyn yn cymryd amser ac mae Swyddfa 
Cymru yn cymryd rhan. 
 
Diweddariad ar faterion camddefnyddio sylweddau ger LBS - ers y cyfarfod mae'r 
timau plismona cymdogaeth lleol wedi bod yn patrolio'r ardal yn rheolaidd, ni fu 
mwy o drafferth yn yr ardal ac maent wedi symud ymlaen. 
 
12. ADRODDIADAU EITHRIEDIG 
Trafodaeth ynghylch Clwb Rygbi Betws. 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 21:20. 

 


