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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 11 eg o Fedi 2019 am 7.00 yr hwyr. 

 
YN BRESENNOL:  Y Cynghorwr Loreen Lewis (Cadeiryddes), Cynghorwyr Lucy Jones, 
Maldwyn John, Delyth Richards,  Lynwen Phillips, Janet Davies, Alex Davies, Nolene Morgan, 
Betsan Jones. 
 

Cynghorwr Sir – Betsan Jones 
 

1. CWESTIYNAU CYHOEDDUS / SYLWADAU  
 
Neb yn bresennol 

 
 
2. ARAITH GAN Y CADEIRYDD 
 

Croeso yn ôl, gobeithio eich bod wedi mwynhau gwyliau'r haf. 
Rydym ni fel Cyngor yn grŵp o bobl sy'n dod at ein gilydd i geisio datrys 
problemau'r ardal. Ni all unrhyw un Cynghorydd wneud penderfyniad mae'n rhaid 
iddo ddod o flaen pawb 

 
3. YMDDIHEURIADAU 

 
Cyng Jose Picouto, Wendy Haines and Cllr Price yn cyrraedd yn hwyrach. 

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

 
5.  CADARNHAU A LLOFNODI COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 
DYDD MERCHER 12fed o MEHEFIN 
 
Cynigiodd y Cynghorydd  Richards ac eiliodd y Cynghorydd John fod cofnodion y cyfarfod misol a 
gynhaliwyd ddydd Mercher 10fed Gorffenaf 2019 yn cael eu cadarnhau a'u llofnodi gan y 
Cadeirydd. 
    
6. HEDDLU DYFED POWYS 

 
FFIGURAU TROSEDDU AM MIS AWST 2019 - Neb yn bresennol. 
 
 

Ymosodiad =   Niwed Troseddol =       Dwyn o siop =      
Troseddu Cyffuriau =   Byrgleriaeth =          Lladrad =   

Trosedd Ceir =   Amriwiol =  
 

Cyfanswm Troseddu wedi eu Adrodd =  
 
7. ADRODDIAD Y CYNGHORWR SIR 
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7.1 Hysbysodd y Cynghorydd Jones yr aelodau bod aelod o'r cyhoedd wedi 

cysylltu â hi ynghylch wal sy'n erydu ger Fferm Maes Y Betws a nant - Nant Y 

Ffin. Fe’i hysbyswyd bod y llwybr troed mewn perygl o syrthio i’r nant. Nid yn unig 

llwybr troed ydyw ond mynediad i'r fferm hefyd. Cafodd y Cynghorydd Jones 

gyfarfod safle gydag adran Priffyrdd CSC, rheolwyr Llwybrau Traed yn bresennol. 

Dywedwyd wrth y Cynghorydd Jones, os gall Cyngor Cymuned Betws ddangos 

bod y llwybr troed yn cael ei ddefnyddio gan breswylwyr sy'n cael ei adnabod yn 

lleol fel y llwybr Du, yna byddai'r Cyngor Sir yn cyfrannu tuag at y sylfaen sy'n 

ofynnol i'w wneud yn ddiogel. Maent wedi derbyn dyfynbris o £ 2940 am y gwaith 

sy'n ofynnol. 

PENDERFYNWYD y bydd y Clerc yn e-bostio dau o bobl ynghylch defnyddio'r 

llwybr troed, bydd y Cynghorydd Jones yn anfon eu manylion cyswllt ymlaen. 

Hysbysodd y Cynghorydd J Davies yr aelodau bod llwybr troed o Mardy Road i 

Fferm Bryn Cam ac yna'n arwain at Argoed Road wedi gordyfu - bron yn 

amhosibl. 

PENDERFYNWYD Clerc i e-bostio'r Ceidwaid ynghylch y llwybr troed sydd wedi 

gordyfu. 

7.2 Hysbysodd y Cynghorydd Jones yr aelodau y byddai ymgynghoriad ynghylch 

gosod twmpathau cyflymder ym Metws mewn dau leoliad, un gyferbyn â'r 

Coopers Arms a'r llall ger Eglwys Dewi Sant. Mae dau dwmpath cyflymder hefyd 

yn cael eu lleoli yn Amanford, un rhwng y fynedfa i Ganolfan Hamdden 

Ammanford a mynedfa Parc Ammanford ac mae'r ail wrth ymyl Ysgol Bro Banw. 

Roedd gan y Clerc fanylion am hyn mewn gohebiaeth a chylchredwyd y map er 

mwyn i'r aelodau allu gweld y lleoliadau. Rhoddwyd copïau i'r Cynghorydd J 

Davies er mwyn i'r wybodaeth ymgynghori a'r mapiau gael eu rhoi ar y ddau 

hysbysfwrdd ym Metws fel y gellir hysbysu aelodau'r gymuned. 
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7.3 Hefyd hysbysodd y Cynghorydd Jones yr aelodau y bydd nifer o newidiadau 

yn cael eu gwneud o 7 Hydref 2019 a fydd yn effeithio ar gasgliadau biniau a 

chanolfannau ailgylchu. 

Newidiadau casglu biniau 

Y nifer uchaf o fagiau du y bydd preswylwyr yn gallu eu rhoi allan i'w casglu bob 

pythefnos fydd tri. 

Nid oes cyfyngiad ar faint o fagiau glas sy'n cael eu casglu bob pythefnos ac 

mae'r gwastraff bwyd yn cael ei gasglu'n wythnosol. 

Po fwyaf y byddwch chi'n ailgylchu'r lleiaf o sbwriel bagiau du fydd gennych chi. 

Ar gyfartaledd mae bron i hanner cynnwys bagiau du yn Sir Gaerfyrddin yn 

ailgylchadwy ac mae cymaint â chwarter ohono'n wastraff bwyd. 

Bydd teuluoedd mawr o chwech neu fwy, teuluoedd sydd â phlant mewn 

cewynnau ac aelwydydd sy'n cynhyrchu gwastraff lludw glo o leoedd tân dan do 

yn gallu gwneud cais am fagiau ychwanegol os bydd ei angen arnynt. 

Os oes angen cadi brown neu fin gwyrdd newydd ar breswylwyr gallant godi un o 

un o'r Hybiau neu swyddfeydd y cyngor yn Llandeilo, a fydd y cyflymaf neu 

gallant eu harchebu ar-lein. 

Er mwyn helpu preswylwyr i ailgylchu eu gwastraff bwyd yn haws, bydd tair 

rholyn o leiniau biniau bwyd a bagiau glas yn cael eu danfon rhwng mis Hydref a 

mis Mawrth. Rhowch eich cod post i wirio'r traciwr dosbarthu ar-lein i weld pryd 

fydd eich un chi yn cael ei ddanfon. 

Canolfannau Ailgylchu 

Gofynnir i breswylwyr sy'n mynychu'r canolfannau ailgylchu wahanu unrhyw 

eitemau ailgylchadwy oddi wrth eitemau na ellir eu hailgylchu cyn iddynt 

gyrraedd. Bydd pob bag du yn cael ei agor ac os ydyn nhw'n cynnwys unrhyw 

eitemau y gellir eu hailgylchu bydd yn rhaid eu didoli ar y safle. 
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Nod y newidiadau hyn yw helpu Sir Gaerfyrddin i gynyddu ei chyfradd ailgylchu. 

Ar hyn o bryd mae 58% o'n sbwriel yn cael ei ailgylchu, y targed y mae angen ei 

gyrraedd erbyn diwedd y flwyddyn ariannol yw 64% neu bydd y Cyngor Sir yn 

derbyn cosb ariannol fawr gan Lywodraeth Cymru. 

Hysbysodd y Cynghorydd L Jones yr aelodau nad yw Sir Gaerfyrddin yn cymryd 

cewynnau ailgylchadwy ond bod cwmni yn Capel Hendre yn gwneud hynny. 

Cafwyd trafodaeth ynglŷn â bagiau melyn a chewynnau. Hysbysodd y 

Cynghorydd Morgan yr aelodau am ddefnyddio bagiau melyn. 
 
8. MATERION YN CODI. 

8.1 Gofynnodd y Cynghorydd Morgan a fyddai twmpathau cyflymder ar Ffordd y 

Cyrnol oherwydd y ceir sy'n goryrru. 

Hysbysodd y Cynghorydd J Davies yr aelodau nad oedd bws wedi gallu mynd 

trwodd ar Ffordd y Cyrnol gan fod y ffordd wedi'i rhwystro gan gar wedi'i barcio. 

Bu'n rhaid i'r gyrrwr aros peth amser i'r perchennog gael ei leoli ac iddo gael ei 

symud - roedd gan y gyrrwr amser i gael paned yn yr amser a gymerodd. 

PENDERFYNWYD i'r Clerc anfon e-bost at Gyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y 

materion uchod. 

8.2 Hysbysodd y Cynghorydd B Jones yr aelodau fod Colin Evans, ymgeisydd 

Llafur ar gyfer Pontamman bellach wedi symud drosodd i Blaid Cymru gan roi 

mwyafrif i'r blaid yn eu clymblaid gyda'r Annibynwyr. 

8.3 Hysbysodd y Cynghorydd Lewis yr aelodau y bydd y cyflwyniad ar gyfer 

cystadleuaeth Betws In Bloom a gynhaliwyd yn gynharach yn yr haf yn cael ei 

gynnal yn y Festri yng Nghapel Newydd am 14:00 ddydd Llun 16eg Medi 2019. 

Awgrym ynghylch Gwarcheidwad De Cymru yn bresennol i hyrwyddo hyn ac ef 

PENDERFYNWYD y dylai'r Clerc gysylltu â nhw i weld a allant ddod i dynnu 

lluniau ac ati 
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8.4 Hysbysodd y Cynghorydd B Jones yr aelodau bod aelodau o'r gymuned wedi 

cysylltu â hi ynghylch materion gyda Chlymog Japan yn tyfu ar hyd a thu ôl i'r 

rheiliau gyferbyn â Rice Street, mae hon yn rhan o Barc Betws. Trafodaeth / 

pryderon amdano yn dibrisio'r eiddo gerllaw, gan ei gwneud hi'n anodd gwerthu a 

/ neu gael morgais. 

PENDERFYNWYD i'r Clerc gysylltu â'r contractwr er mwyn ei wneud yn 

ymwybodol ac i gael cyngor ar sut i ddileu hyn mewn cynllun rheoli. 

Hysbysodd y Cynghorydd Phillips yr aelodau bod y grisiau ym Mharc Betws yn 

erydu'r rhain ger Ffordd Pentwyn. 

PENDERFYNWYD i'r Clerc i gysylltu â'r contractwr ynglŷn â hyn. 

8.5 Hysbysodd y Cynghorydd B Jones yr aelodau bod £ 2,000 ar gael i bob parc 

dynnu arno gan Gyngor Sir Caerfyrddin. 

PENDERFYNWYD i'r Clerc i gysylltu â CSC ynglŷn â hyn. 

19:30 Mae'r Cynghorydd Price yn cyrraedd. 

 
9. GOHEBIAETH 
 

9.1 Hysbysodd y Clerc yr aelodau o ganlyniadau'r arolygiad diweddaraf a gafodd 

gan y contractwr Parciau a Chwarae sy'n cynnwys bod angen monitro'r 

sgramblwr Crazy M130P ynghylch cyrydiad i'r gwaith paent ar y prif gorff. Mae 

angen gwirio gwarant ref gwaith paent Clerc i ffonio Kompan ynglŷn â hyn a phen 

y sedd blastig. 

Cafodd y contractwr alwad allan ar 2 Gorffennaf ynghylch difrod a achoswyd i 

ben sedd y gwanwynwr a gwnaeth atgyweiriad dros dro i'r sedd ar y diwrnod. 

Dywedodd y Cynghorydd Price nad oedd y sedd wedi'i newid. 

PENDERFYNWYD i'r Clerc wirio gyda'r contractwr ynghylch top sedd y gwanwyn 

ac i wneud ymholiadau ynghylch gwarant y gwaith paent. 
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9.2 Hysbysodd y Clerc yr aelodau ei bod wedi cystadlu yn yr Old Oak yng 

nghystadleuaeth Coeden y Flwyddyn 2019 Ymddiriedolaeth Coetir. Byddent 

mewn cysylltiad cyn i'r bleidlais agor ym mis Medi pe bai ar y rhestr fer ond ni 

dderbyniwyd gohebiaeth hyd yma. 
  

9.3 Hysbysodd y Clerc yr aelodau ynghylch y symudiadau ffôn talu cyhoeddus 

arfaethedig gan BT y maent yn cynnig i gymunedau eu mabwysiadu, gan nad 

ydynt yn flychau coch, roedd aelodau o'r farn bod hyn yn werth ei wneud. Dim 

ond 4 galwad a wnaed yn y 12 mis diwethaf yn y ffôn talu ar Ffordd y Cyrnol ac 

roedd gan yr un ym Maes Y Berllan 23 galwad ohono. 
 

PENDERFYNWYD i'r Clerc i hysbysu CSC ynglŷn â hyn. 
 

9.4 Hysbysodd y Clerc yr aelodau bod rhodd o £ 100 tuag at y Cabinet Bwi 

Bywyd newydd wedi'i dderbyn gan Brodyr Griffiths. Cysylltwyd â busnesau eraill 

yn y pentref ond ni dderbyniwyd unrhyw roddion eraill. Byddai TRJ yn gwneud 

cabinet pe bai ganddyn nhw gynlluniau i weithio iddo. PENDERFYNWYD Clerc i 

gysylltu â CWSP ynglŷn â hyn a'r camera teledu cylch cyfyng a gynigiwyd. 
 

Cafwyd trafodaeth ynghylch deiliad y bwi Bywyd cyfredol a materion y bwi bywyd 

yn cael eu symud yn barhaus. Awgrymodd y Cynghorydd L Jones y dylid gosod 

arwydd yn nodi oherwydd fandaliaeth nad oes bwi bywyd ac mae defnyddio'r 

parc ar eich risg eich hun, nes i ni ddod o hyd i ateb tymor hir i'r broblem. 

Dywedodd y Cynghorydd Phillips y gallai fod grantiau gan ddiogelwch cymunedol 

a bydd yn holi ynglŷn â hyn. Trafodwyd lleoli deiliad bwi ail fywyd ger garej 

Toutts, gwirfoddolodd y Cynghorydd Phillips a'r Cynghorydd L Jones i wneud 

Cais Tesco am gyllid. Dywedodd y Cynghorydd A Davies y gallai rhoi bwi bywyd 

ger y garej a bod ganddo deledu cylch cyfyng annog pobl i beidio â fandaliaeth. 
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PENDERFYNWYD Bydd y Cynghorwyr Phillips a L Jones yn cwblhau'r cais am 

gyllid a bydd y Cynghorydd Phillips yn ceisio cyllid trwy Ddiogelwch Cymunedol. 

PENDERFYNWYD i'r Clerc i holi gyda CSC ynghylch lleoli ail gabinet. 
 

9.5 Hysbysodd y Clerc yr aelodau ynghylch gweithdrefnau Is-Etholiadau 

Achlysurol ar gyfer Cynghorau Tref / Cymunedol. 

NODWYD y wybodaeth uchod gan aelodau. 
 

9.6 Hysbysodd y Cynghorydd Price yr aelodau fod llawer o boteli mewn cornel o 

Barc Betws y tu ôl i'r gerddi coffa lle mae'r meinciau wedi'u lleoli. Cafwyd 

trafodaeth ynghylch parc Pobl Llanelli fel parth dim alcohol. PENDERFYNWYD 

Clerc i holi am hyn ar gyfer Parc Betws. Hefyd, ynglŷn â'r biniau'n llawn gan y 

Cynghorydd B Jones, gofynnwyd i'r contractwr wagio ddwywaith yr wythnos o'r 

blaen. Dywedodd y Cynghorydd Richards fod poteli hefyd yn taflu glannau ar lan 

yr afon. 

PENDERFYNWYD Clerc i hysbysu'r Contractiwr bod angen gwagio'r biniau 

ddwywaith yr wythnos a chlirio poteli. 
 

9.7 Hysbysodd y Clerc yr aelodau ynghylch y Rheoliadau Ariannol Model 

Diwygiedig. 

NODWYD yr uchod gan aelodau. 
 

9.8 Gofynnodd y Clerc i'r aelodau a oedd unrhyw un wedi cwblhau'r Arolwg 

ynghylch Trafnidiaeth Wledig a gylchredwyd gan CSC ar ran Sir Gaerfyrddin, a 

chaeodd hyn ar 2 Medi. Roedd y Cynghorwyr Lewis, B Jones, L Jones, J Davies 

a Morgan wedi'i gwblhau. 
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9.9 Hysbysodd y Clerc yr aelodau am wahoddiad gan Faer Caerfyrddin i gymryd 

rhan mewn seremoni fer i godi baner Heddwch y Byd ar 21 Medi 2019 am 12 

hanner dydd yn Sgwâr Guildhall, Caerfyrddin. 

NODIR yr aelodau gan hyn. 
 

9.10 Gohebiaeth a dderbyniwyd gan un aelod o'r gymuned ynghylch giât wedi 

torri ar un o'r llwybrau troed, e-bost a anfonwyd at y ceidwaid ac mae hyn wedi'i 

drwsio ac ynghylch chwyn yn yr ardd Goffa ym Mharc Betws, cysylltwyd â'r 

contractwr a phryderon ynghylch y Llys Tenis. Hefyd 2 gais Rhyddid Gwybodaeth 

a dderbyniwyd ac a weithredwyd ynghylch RFC. 
 

NODIR yr aelodau gan hyn. 
 

9.11 Rhoddwyd gwybodaeth am gystadleuaeth cyllid cyfatebol gan Kompan i'r 

aelodau trwy e-bost a chynigiwyd gan y Cynghorydd Morgan a'i eilio gan y 

Cynghorydd B Jones y dylai'r Cynghorydd L Jones ymuno ar ran y Cyngor 

Cymuned. 
 

9.12 Hysbyswyd yr aelodau o Ddeddf 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 i Gynnal a Gwella Bioamrywiaeth yn eu meysydd 

gwaith cyfredol. . 
 

NODIR aelodau hyn a gellir sefydlu is-bwyllgor unwaith y bydd y Clerc yn 

darganfod a oes dyddiad cau i gyflwyno'r cynllun / dogfen ddrafft. 

PENDERFYNWYD Clerc i ddarganfod mwy o wybodaeth am hyn. 
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Y Cynghorydd John a Price yn gadael 21:05. 
 
10. MATERION CYNLLUNIO 
 

a. E / 39168 - Newid defnydd o Gyflenwadau Saethu Gorllewinol i Fusnes Bwyd 

Cegin Cymunedol yn 2 Ffordd YGlowyr 

b. E / 39376 - 1. Apêl ynghylch dymchwel adeiladau fferm diffaith a thanddefnydd 

a chodi Byngalo Dormer 2. Caniatâd Cynllunio Amlinellol ar gyfer adeiladu 

annedd (Byngalo Dormer) ar dir ger 90 Colonel Road, Betws. 

c. E / 39263 - Adeilad da byw i'w godi ar dir ger Bwlch Y Mynydd, Betws 
 
PENDERFYNWYD i'r Clerc i hysbysu adran gynllunio'r CSC o'r drafodaeth 
ynghylch y ceisiadau uchod. 
 
11. TALIADAU CYFRIFON / DONIADAU / CEISIADAU ARIANNU 
 
11a. CYFRIFON 
 

      Gorffennaf  Awst 

 

1. Treth Incwm Clercod / NI / Emp NI   £ 128.80  £ 117.00 

2. Cyflog a Lwfansau Clercod    £ 575.00  £ 507.44 

3. Costau Postio        £     3.00 

4. Costau Deunydd Ysgrifennu    £   66.14  £   12.00 

5. Donald Owen - Costau'r Gyflogres     £    72.00 

6. Orchardweb        £    40.00 

7. Festri Capel Newydd - Llogi Ystafell Gyfarfod                 £   130.00 

8. Parciau a Chwarae        £  753.60 

9. Gwobrau a Ffioedd Betws In Bloom     £  245.00 
 

 
11b. DONIADAU / CEISIADAU ARIANNU 
 

1. Clwb Rygbi Sir Gaerfyrddin 
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Cynigiwyd trafodaeth ynghylch rhoi rhoddion lle penderfynwyd na fyddai unrhyw 

roddion yn cael eu rhoi, cynigiwyd y Cynghorydd L Jones a'i eilio gan y Cyng 

Morgan. PENDERFYNWYD i'r Clerc hysbysu'r ceisydd o'r canlyniad a 

benderfynwyd yn y cyfarfod. 
 
 
11c ARCHWILIAD  
 

Mae Archwilydd Cyffredinol Cymru wedi cyhoeddi adroddiad archwilio diamod i 

Gyngor Cymuned Betws. 
 

Hysbysodd y Clerc yr aelodau bod Tystysgrif Archwilio ac adroddiad Archwilydd 

Cyffredinol Cymru wedi dod i law, a’r unig bwynt a godwyd oedd ynglŷn â’r ffaith 

nad oedd y Cyngor wedi mabwysiadu cylch gorchwyl ar gyfer pob un o’i is-

bwyllgorau yn ystod 2018/19. Roedd y Cyngor wedi ateb y cwestiwn ‘Na’ yn 

gywir ar y Datganiad Llywodraethu Blynyddol (Rhan 2), Datganiad 3, ac mae 

bellach wedi cadarnhau ei fod yn y broses o fabwysiadu’r cylch gorchwyl. Yn y 

blynyddoedd i ddod, dylai'r Cyngor sicrhau bod cylch gorchwyl yn cael ei 

fabwysiadu cyn gynted ag y bydd Pwyllgor wedi'i sefydlu. 
 

Rhoddir sylw i'r pwynt hwn ynghylch y Cylch Gorchwyl sy'n cael ei wneud pan 

ffurfir is-bwyllgorau newydd. Bydd “Rhybudd o Gasgliad Archwiliad” yn cael ei 

arddangos ar y Wefan. 
 

Cynigiodd y Cynghorydd L Jones ac eiliodd y Cynghorydd Morgan y dylid 

cymeradwyo a derbyn y Ffurflen Flynyddol. 
 

11d Hysbysodd y Clerc yr aelodau ei bod wedi cofrestru gyda'r Rheoleiddiwr 

Pensiynau a hefyd wedi cyflwyno ffurflen ail-ddatgan cydymffurfiad i'r 

Rheoleiddiwr Pensiynau. 
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11e Hysbysodd y Clerc yr aelodau bod yr ail daliad am y praesept wedi'i 

dderbyn. 
 
12.ADRODDIADAU  

Hysbysodd y Cynghorydd J Davies yr aelodau ei bod wedi derbyn cwyn gan 

aelod o'r gymuned ynghylch tirwyr yn parcio / blocio'r dreif i mewn i Glwb Pêl-

droed Betws a fyddai'n atal cerbydau brys rhag cael mynediad pe bai angen. 

Dylid hysbysu PCSO / PC gan fod hyn yn rhwystr. Roedd y person hwn hefyd 

wedi siarad â'r Cynghorydd Sir Jones ynghylch y mater. 
 

Hysbysodd y Cynghorydd J Davies yr aelodau y bu aflonyddwch ar Ffordd y 

Cyrnol mewn eiddo sy'n cael ei rentu a galwyd yr heddlu 3 x 101 ac yna galwad 

999. Roedd yr aflonyddwch yn uchel iawn yn yr oriau mân ac fe aeth i lawr i 

Foundry Road. Mae'r ffordd hefyd yn cael ei rhwystro gan denantiaid yr eiddo. 
 

Hysbysodd y Cynghorydd J Davies yr aelodau ei bod wedi derbyn sawl cwyn 

ynglŷn â gwddf y botel yn Ffordd y Cyrnol a gyddfau poteli eraill o fewn Betws fel 

Tylybob i Trefforest, Maesquarre Road a Top of Betws i lawr. Maent yn ymwneud 

ag unrhyw geisiadau cynllunio newydd sy'n cael eu cyflwyno yn yr ardal honno 

yn Top of Betws sydd ar hyn o bryd yn dir amaethyddol gan y byddai mwy o dai 

yn gwaethygu'r gyddfau poteli a'r materion traffig sydd eisoes yn gyffredin yn y 

pentref. 

Hysbysodd y Cynghorydd Lewis yr aelodau y byddai cleientiaid Canolfan 

Hyfforddi Archwilio Manor Road yn mynychu ym Mharc Betws i godi sbwriel ac 

efallai y byddant yn helpu'r contractwr i hysbysu'r Cyng. Lewis y gallent helpu i 

blannu bylbiau cennin Pedr sy'n dasg y mae angen iddo ei gwneud yn y parc. 
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Hysbysodd y Cynghorydd Lewis yr aelodau bod y dyn gyda’r fan sydd wedi bod 

yn rhwystro ar gae chwarae Heol Y Felin yn gweithio ar y rigiau olew felly nid oes 

ganddo unrhyw broblemau symudedd a bod y fan bellach wedi mynd. 
 

Gofynnodd y Cynghorydd Phillips a fu diweddariad ar y Cyfarfod a gynhaliwyd 

ynghylch camddefnyddio sylweddau ger LBS. PENDERFYNWYD y bydd y 

Cynghorydd Phillips yn cysylltu â'r rhai a oedd yn bresennol yn y cyfarfod a 

fynychodd er mwyn cael diweddariad. 
 

Eglurodd y Cynghorydd L Jones y byddai'r gwirfoddolwyr ym mhwynt 11b o 

Gyfarfod Gorffennaf ynghylch Maes Chwarae Maesquarre na fyddent ond yn 

casglu sbwriel neu'n glanhau'r offer pe canfyddid eu bod yn fudr gyda mopiau a 

bwcedi ac na fyddai unrhyw beth arall yn cael ei wneud. Ar ôl trafodaeth, 

PENDERFYNWYD i'r Clerc gysylltu â'r ddau gontractwr sy'n ymwneud â'r 

parciau a'r meysydd chwarae i sicrhau eu bod yn cyflawni tasgau rheolaidd fel y 

maent yn ei wneud ar gae chwarae Heol Y Felin. 

 
13. ADRODDIADAU EITHRIEDIG 
 

Trafodaeth ynghylch Clwb Rygbi Betws. 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 21:40. 
 
 
 
 
 
 


