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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 12fed o Chwefror 2020 am 7.00 yr hwyr. 

 
YN BRESENNOL:  Y Cynghorwr Loreen Lewis (Cadeiryddes), Cynghorwyr Jose Picouto, 
Betsan Jones, Janet Davies, Nolene Morgan, Alex Davies, Lynwen Phillips, Delyth Richards, 
Maldwyn John and Annette Price. 
 
Cynghorwr Sir – Betsan Jones 

 
Clerc - Miss Angela Brown  

 
 

1. CWESTIYNAU CYHOEDDUS / SYLWADAU  
 

Neb yn bresennol 
  

2. YMDDIHEURIADAU 
 

Ymddiheuriadau a dderbyniwyd gan y Cynghorwyr canlynol:  Nolene Morgan 
(ymrwymiadau gwaith), Alex Davies (afiechyd), Wendy Haines (llythyr 
ymddiswyddo). 
 

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

Dim 
 
4.  CADARNHAU A LLOFNODI COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR 
DYDD MERCHER 8fed o Ionawr 
 

Cynigiodd y Cynghorydd  John ac eiliodd y Cynghorydd B Jones , y dylid 
cadarnhau a llofnodi cofnodion y cyfarfod misol a gynhaliwyd ddydd Mercher 8fed 
Ionawr 2020 gan y Cadeirydd. 
 

5. HEDDLU DYFED POWYS –  
 

FFIGURAU TROSEDDU AM MIS IONAWR 2020  

 
E-bost a dderbyniwyd oddi wrth PCSO 8039 Rees yn anfon ei ymddiheuriadau 
oherwydd nad oedd ei batrwm shifft yn cyd-fynd â'r cyfarfod ond yn rhoi'r ffigurau 
trosedd ar gyfer mis Ionawr fel y nodir isod: 
 

Trosedd Faint o Leoliad/Manylion os yn bosibl 

Ymosodiad 1 Caemawr 

Niwed Troseddol   

Troseddau 

Camddefnyddio 

1 Treforis 
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Sylweddau / 

Cyffuriau  

Byrgleriaeth  
1 Ffordd y Glowyr 

Dwyn o siop   

Lladrad 1 Treforis 

Trosedd Ceir   

Amriwiol   

Cyfanswm 

Troseddu wedi 

eu Adrodd 

4  

 

6. ADRODDIAD Y CYNGHORWR SIR 
 

6.1. Gwybodaeth a roddwyd ynghylch pwynt 6.3 y cyfarfod diwethaf ynghylch 
llwybrau troed / Fferm Cwmcathan lle darllenwyd e-bost gan Gynorthwyydd 
Mynediad Cefn Gwlad CSC a roddodd yr arsylwadau canlynol: 
 
Llwybr troed 3/8 
Lle mae'r llwybr hwn yn dod i'r amlwg ar y ffordd ychydig i'r de o Dy Coch, roedd 
“DIM CŴN” wedi ei beintio ar y gamfa. Llwyddodd Nigel a minnau i grafu'r paent i 
ffwrdd. Mae yna rowndel eisoes ar y gamfa, gan ddweud “cadwch eich cŵn ar 
dennyn os gwelwch yn dda”. Rwy’n bwriadu ysgrifennu at y tirfeddiannwr i’w 
hatgoffa o’r ddeddfwriaeth sy’n ymwneud â chŵn ar Hawliau Tramwy 
Cyhoeddus, sef eu bod yn cael eu caniatáu, ond rhaid eu cadw dan reolaeth 
agos a rhaid iddynt beidio â chrwydro o linell y llwybr. 
  
Llwybr troed 3/7 
Galwais ar Tir-lan a gweld bod y llwybr troed wedi'i farcio'n glir ac nad oedd yn 
ymddangos bod unrhyw broblemau gan berchnogion tir gan fod y tirfeddianwyr 
yn amlwg yn disgwyl i bobl ddefnyddio'r llwybr. Fodd bynnag, nid oedd neb 
gartref pan alwais, felly nid oeddwn yn gallu siarad â'r tirfeddianwyr yn 
uniongyrchol. Gallaf weld o'n cofnodion bod y llwybr wedi'i newid ym 1998, ond 
mae ein system fapio a mapio'r Arolwg Ordnans yn dangos y llwybr mwy 
newydd, cywir, a dyma'r un llwybr ag sydd wedi'i farcio ac ar gael ar lawr gwlad. 
Newidiwyd y llwybr trwy orchymyn addasu, nad yw'n codi unrhyw dâl ar 
dirfeddiannwr. 
  
Llwybr troed 3/6 
Siaradais â pherchennog y tir yn Blaenant Cadno a oedd yn ymddangos yn 
ddymunol iawn, os yn synnu braidd wrth weld rhywun eisiau defnyddio'r llwybr 
troed mewn gwirionedd. Mae'r llwybr troed ar gael rhwng yr eiddo a'r nant, er nad 
yw'r gatiau ar y llwybr troed mewn cyflwr da iawn, ac nid oes cyfeirnodau 
ychwaith. Os oes pobl yn dymuno defnyddio'r llwybr troed hwn, gellir 
mewngofnodi'r gatiau ar gyfer gwella a gosod cyfeirnodau. Nid oes unrhyw 
ddargyfeiriadau ar y llwybr hwn, yn y gorffennol nac yn yr arfaeth. 
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Cafwyd trafodaeth gyda'r Cynghorydd J Davies yn hysbysu'r aelodau nad oedd y 
llwybr troed ger Fferm Cwmcathan wedi'i farcio ar y map. 
 
PENDERFYNWYD bod y Cynghorydd Sir Jones yn cysylltu â CSC ynglŷn â'r 
mater hwn. 
 
Daeth y Cadeirydd â map A3 o lwybrau troed Betws a fydd yn cael ei gopïo a'i 
ddosbarthu ar gyfer yr holl aelodau ac a fydd yn cael ei roi ar y wefan (copi i'w 
sganio a'i e-bostio at y Clerc). 
Gwirfoddolodd y Cynghorydd L Jones i gopïo'r map x13 i bawb ac i gadw copi ar 
gyfer y ffeil weithio. Efallai mai syniad fyddai cael fersiynau 3x A4 a'u rhoi ar yr 
hysbysfyrddau yn y pentref. 
 
PENDERFYNWYD Y Cynghorydd L Jones i gopïo a dosbarthu i bawb yng 
nghyfarfod mis Mawrth. 
 
6.2. Derbyniwyd e-bost ynglŷn â llwybr troed coll yn Hopkinstown, ger Heol Dwr 
sydd wedi cael ei amlygu gan Betws Wanderers. Mae ymweliad safle ar y cyd 
wedi'i drefnu gyda'r swyddog Mynediad a pherson cyfreithiol o CSC. Cafwyd 
trafodaeth. 
 
6.3. Mater ynghylch baeddu anifeiliaid yn Ffordd Y Glowyr a bod bin ac 
arwyddion newydd wedi cael eu gofyn. Cafwyd trafodaeth lle ystyriwyd y gallai 
rhai o'r baeddu anifeiliaid fod yn gath neu'n lwynog ac nid cŵn yn unig. Dim ond 
gyda'r olaf y gellir gorfodi. Gofynnodd y Cynghorydd Price i'r Cynghorydd B 
Jones ystyried cael biniau ac arwyddion ar gyfer ochr arall Betws hefyd gan fod 
problem baeddu cŵn ar Ffordd Betws hefyd. 
 
NODWYD y wybodaeth uchod gan aelodau ac mae'r Cynghorydd Sir 
PENDERFYNWYD yn edrych ar gael biniau ychwanegol. 
 

7. MATERION YN CODI 
 
7.1 Bydd materion Parc Betws fel yr amlygwyd gan ymweliad Barnwr y Faner 
Werdd yn cael eu cynnal gan gydlynydd y Faner Werdd yn ystod cyfnod yr haf er 
mwyn cynghori ynghylch beth sydd angen ei wneud er mwyn ennill y Faner 
Werdd yn y dyfodol. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 
7.2  Hysbysodd y Clerc yr aelodau ei bod wedi cael gwybod am gwmni lleol sy'n 
ail-osod tarmac toredig am hanner pris contractwyr eraill. Gall hyn fod yn 
ystyriaeth ar gyfer cael dyfynbrisiau i godi'r tarmac sydd wedi'i ddifrodi yn y 
cyrtiau tenis a'i ail-osod ar y llwybrau yn y parc i'w gwneud yn fwy gwastad lle 
mae pyllau dŵr a'r llwybr wedi'i ddifrodi sy'n rhedeg ger y tŷ haf hanesyddol. 
Ystyriaeth os oes unrhyw beth dros ben fyddai cysylltu â'r RFC i weld a oedd 
angen unrhyw rai arnynt ar gyfer y maes parcio. Hysbysodd y Clerc aelodau o 
erthygl am lwybrau ‘glow in the dark’, cafwyd trafodaeth am fanteision ac 
anfanteision hyn. Nid tasgau uniongyrchol mo'r rhain ond ystyriaeth fel rhan o 
gynlluniau ar gyfer y parc yn y dyfodol. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
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7.3.  Mae un o'r byrddau gwybodaeth lleol wedi methu ac mae contractwr y Parc 
wedi ei symud i ddiogelwch ei iard. Awgrymodd y Cynghorydd Price gysylltu â'r 
elusen Men's Sheds i weld a fyddai gwneud ffrâm newydd yn rhywbeth y gallent 
ei wneud hefyd a allent wneud blychau adar ac ati ar gyfer y parc. 
 
PENDERFYNWYD Y Cynghorydd Price i ddarganfod a yw'r awgrymiadau uchod 
yn bosibl. 
 
7.4 Hysbysodd y Clerc yr aelodau bod y dyfyniadau gan gontractwyr ynghylch y 
gwaith sy'n ofynnol ym Mharc Betws a amlygwyd yn yr Arolwg Coed diweddar i 
gyd bellach wedi'i dderbyn. Cafwyd trafodaeth a chynigiodd y Cynghorydd J 
Davies a'r Cynghorydd Picouto eiliwyd bod y Clerc yn gwneud penderfyniad 
gwybodus gan gadw mewn cof y cyfyngiadau cyllidebol sydd gan y Cyngor 
Cymuned. 
Hysbysodd y clerc yr aelodau mai'r cyngor gan Arboriculturist CSC oedd nad 
oedd angen plannu coed i gymryd lle'r rhai a fydd yn cael eu tynnu oherwydd y 
clefyd Ash Die Back gan fod nifer o goed glasbrennau'n tyfu yn yr ardal ac i 
fonitro'r rhain dros 5 cyfnod blwyddyn cyn penderfynu pa rai i'w cadw a pha rai 
i'w tynnu. 
 
NODIR yr uchod gan aelodau a PENDERFYNWYD y dylai'r Clerc hysbysu'r 
contractwyr llwyddiannus ac aflwyddiannus. 
 
7.5 Ailgyhoeddodd y Clerc Ffurflenni Datgan Diddordeb i aelodau i'w cwblhau, i'w 
dychwelyd yng nghyfarfod mis Mawrth er mwyn eu rhoi ar y Wefan. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 
7.6 Hysbysodd y Clerc yr aelodau nad oes unrhyw gynlluniau rheoli ar waith ar 
gyfer y parc neu'r meysydd chwarae dim ond y contractwr cynnal a chadw 
tiroedd sy'n gwneud gwaith penodol yn yr ardaloedd a'r arolygydd offer maes 
chwarae. Hysbysodd y Clerc yr aelodau o'r angen i sicrhau bod gwiriadau 
diwydrwydd dyladwy yn cael eu cynnal er mwyn lliniaru risg ac nad yw'n rhan o 
gylch gwaith y contractwr i wneud hyn. 
 
Cafwyd trafodaeth frwd wrth fynd dros gynlluniau a wnaed yn y gorffennol na 
chawsant eu gwireddu heb unrhyw gynllun clir ar sut i symud ymlaen y cytunwyd 
arno gan aelodau. 
 
7.7 Rhoddodd y Clerc yr Asesiad Risg Blynyddol i'r aelodau. 
 
Darllenodd y Clerc restr o holl weithgareddau Cyngor Cymuned Betws fel y'u 
rhestrir ar yr Atodlen Asesu Risg ar gyfer 2020/2021, ac yn dilyn trafodaeth fer, 
cytunwyd ar yr holl bwyntiau. 
 
PENDERFYNWYD y dylid mabwysiadu'r Amserlen Asesu Risg ar gyfer 
2020/2021. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd Price beth sy'n digwydd os na all y Clerc ddod i'r 
cyfarfod a fyddai'n cymryd y cofnodion. Nododd y Cynghorydd Phillips (yn 
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gwneud hyn yn ei swydd ar hyn o bryd), y Cynghorydd Price (a gymerwyd yn 
flaenorol yn y cyfarfod) a'r Cyng Richards i gyd y gallent gymryd munudau pe bai 
angen. 
 
Cynigiwyd gan y Cyng Picouto ac roedd pob un o'r 8 Cynghorydd a oedd yn 
bresennol yn cytuno y byddai un o'r Cynghorwyr uchod yn cymryd y cofnodion pe 
na bai'r Clerc yn gallu mynychu'r cyfarfod. 
 
7.8 Blaengynllunio - Y 5-10 mlynedd nesaf 
 
Dywedodd y Cynghorydd Price na ellid gwneud cynllun am fwy na 5 mlynedd gan 
mai hwn yw'r tymor swydd sydd gan bob Cynghorydd. 
 
Cafwyd trafodaeth hir a thynnu allan heb ateb yr un o'r cwestiynau ar yr Agenda. 
Dangosodd yr aelodau yn glir bod gwahaniaeth amlwg yn y farn ar sut i symud 
ymlaen. Cafodd awgrymiadau a wnaed gan aelodau mwy newydd eu leinio ochr 
gan rai o'r aelodau hirsefydlog. Trafodwyd cynlluniau hirsefydlog ar gyfer 
ardaloedd gan nad ydyn nhw wedi cael eu gwireddu eto, ac yn ôl rhai aelodau 
mae angen eu gwireddu yn gyntaf. Gwnaethpwyd mater o arian a gollwyd gan 
aelod hirsefydlog a hysbysodd yr aelodau bod £ 58k o gronfeydd adran 106 wedi 
diflannu; mae hwn yn fater hanesyddol sy'n mynd yn ôl i 2007. Mae yna £ 6k o 
arian adran 106 ar gyfer cynnal a chadw Maesquarre, ynghyd â £ 2k yr un ar 
gyfer Parc Betws a Maes Chwarae Maesquarre sy'n rhan o'r cytundeb 
Trosglwyddo Asedau gyda CSC. 
 
Y cynllun yw'r Cynllun Cymunedau, mae'r gymuned yn bresennol am fwy na 
thymor 5 mlynedd yn y swydd, ac nid Cynllun Cynghorwyr Cymunedol Betws gan 
fod angen drafftio Holiadur Cymunedol o'r fath sy'n gofyn cwestiynau perthnasol 
fel ymgynghoriad cyhoeddus gyda'r 750 cartref o fewn Betws. Ar ôl siarad â / rhoi 
barn i bob cartref a pherson, bydd angen cadw cronfa ddata i sicrhau bod pawb, 
gan gynnwys aelodau anodd eu cyrraedd y gymdeithas, wedi cymryd rhan, yna 
bydd cynllun yn cael ei lunio ac yn dod yn fan cychwyn. Dyma'r camau sylfaenol 
sy'n ofynnol cyn y gellir ystyried unrhyw gais am arian. 
 
Roedd rhwystrau nid atebion ar sut i gyflawni cynllun ar gyfer y dyfodol yn amlwg 
ac ni allai aelodau gytuno ar ffordd ymlaen. Ailedrych ar y pwynt hwn yn y 
cyfarfod nesaf lle gellir cytuno ar gynllun gweithredu clir a'i lunio. 
 
PENDERFYNWYD y Clerc cysylltwch ag adran grantiau CSC i gael cyngor ar 
bob un o'r uchod, yn enwedig y meini prawf / proses ar gyfer cael grantiau ac 
ymgynghoriad cyhoeddus ac i chwilio am hanes a llwybr papur yr arian coll 
honedig a sut y cafodd ei dynnu i lawr. 
 
Gadawodd y Cynghorydd John y cyfarfod am 20:30 
 

8. GOHEBIAETH 
 

8.1 Hysbysodd y Clerc yr aelodau y codir y Dreth Gyngor 100% lawn ar bob 
eiddo gwag yn ardal Sir Gaerfyrddin ar 1 Ebrill 2020. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
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8.2 Gofynnodd y Clerc i'r aelodau a oeddent wedi mynychu unrhyw un o'r 
Sesiynau Galw Heibio mewn gwahanol leoliadau ledled y Sir ynghylch Cynllun 
Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin 2018-2033. Nid oedd unrhyw un wedi mynychu a 
hysbysodd y Clerc yr aelodau mai dim ond un sesiwn Galw Heibio oedd ar ôl y 
diwrnod canlynol yn Llyfrgell Caerfyrddin a rhoddwyd y manylion eto ynglŷn â'r 
amseroedd. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 

8.3 Hysbysodd y Clerc yr aelodau am e-bost a dderbyniwyd gan aelod o'r 
gymuned ac am yr ateb a anfonwyd. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 
8.4 Hysbysodd y Clerc yr aelodau am lythyr a dderbyniwyd gan y contractwr 
Parciau a oedd yn cynnwys rhoi gwybod i'r aelodau y bydd y busnes yn 31 oed 
ar 1 Mawrth 2020 a'u bod wedi buddsoddi mewn offer newydd yn ystod 
2018/2019. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 
8.5 Hysbysodd y Clerc aelodau o'r archwiliadau maes chwarae diweddar a bod 
angen gwneud rhywfaint o waith yn y ddau faes chwarae. Mae'r Clerc wedi gofyn 
i'r contractwr ddyfynnu am y gwaith sy'n ofynnol lle bo hynny'n bosibl a bydd y 
Clerc yn cael dyfynbrisiau eraill yn ôl yr angen ond oherwydd cyfyngiadau 
ariannol ni fydd gwaith mawr yn cael ei wneud. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
. 
8.6 Hysbysodd y Clerc aelodau Cyfarfod Pwyllgor Ardal Un Llais Cymru Sir 
Gaerfyrddin. Dywedodd y Cynghorydd L Jones ei bod wedi cael ei henwebu yn y 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol y llynedd i fynychu'r cyfarfodydd hyn. Hysbysodd 
yr aelodau y byddai'n mynychu fel un o'r siaradwyr oedd y Coedyddwr Richard 
Wilson a fyddai'n siarad am glefyd Ash Die Back. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 
8.7 Hysbysodd y Clerc yr aelodau y cysylltwyd â'r Ceidwaid ynghylch y meinciau 
sydd wedi’i ddwyn/wedi torri yn y safle picnic ar Fynydd Betws. Bydd y ceidwad 
lleol yn ymweld â'r safle i weld beth sydd angen ei ailosod neu ei atgyweirio a 
threfnu'r gwaith angenrheidiol i fynd i'r afael â'r broblem. Rhif cyfeirnod: 10884. 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 

8.8 Derbyniwyd e-bost ynghylch pryderon yn gadael ystâd Ffordd Y Glowyr yn yr 
amodau rhewllyd diweddar. 
 
PENDERFYNWYD bod y Cynghorydd Sir Jones yn cysylltu â'r Sir ynghylch y 
posibilrwydd o osod blwch graean ar y safle. 
 
8.9 Hysbysodd y Clerc yr aelodau am e-bost a oedd wedi'i gylchredeg a'i anfon 
ymlaen at aelodau yn rhoi buddion aelodaeth Un Llais Cymru. 



Betws Community Council                                             Page                                                                Cyngor Cymuned y Betws  

 
7 

 
NODIR yr aelodau  
 
8.10 Hysbysodd y Clerc yr aelodau am e-bost a oedd wedi'i gylchredeg a'i anfon 
at yr aelodau ynghylch Spring Clean Cymru - sy'n digwydd rhwng 20 Mawrth a 
13 Ebrill. 
 
Mae cyngor ac adnoddau ar gael yn: 
 
https://www.keepwalestidy.cymru/pages/category/spring-clean-cymru 
 
NODIR yr aelodau gan hyn. 
 
8.11 Hysbysodd y Clerc yr aelodau am e-bost a dderbyniwyd ynghylch gwella 
gwasanaeth Hywel Dda y Tu Allan i Oriau: 
 
Mae gwasanaeth Tu Allan i Oriau Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda wedi’i nodi 

fel prosiect blaenoriaeth ar gyfer 2019-2020 gan ei fod yn rhan hanfodol o’r 

system gofal sylfaenol a gofal heb ei drefnu brys. 

 

Am beth amser, mae’r gwasanaeth wedi dod yn fwyfwy bregus oherwydd 
anawsterau wrth lenwi rotas Meddygon Teulu, â’r sefyllfa’n arbennig o heriol ar 
benwythnosau. Mae hyn wedi arwain at orfod symud y clinigwyr hynny sydd ar 
gael o gwmpas er mwyn ceisio rheoli’r diffygion yn ôl yr angen, neu – yn 
gynyddol felly – cau canolfannau am gyfnodau hir o amser os na ellir llenwir 
rotas, a hynny er budd diogelwch cleifion. 
 
Mae Swyddfa Rheoli Prosiect Trawsnewid y bwrdd iechyd wedi decharu ar y 
broses o fapio cyfleoedd i ailfodelu’r gwasanaeth Tu Allan i Oriau ac mae 
gweithdy aml-randdeiliaid wedi profi’n llwyddiannus iawn wrth ddatblygu 
gweledigaeth a dyheadau ar gyfer y gwasanaethe, tra hefyd yn tynnu sylw at yr 
angen di-oed am wytnwch yn y gwasanaeth er mwyn cynnal diogelwch y claf a 
rheoli risg glinigol. 
 
Ar y sail hon, mae Tîm Gweithredol y bwrdd iechyd wedi cymeradwyo cynnig i 
gyflwyno newid gwasanaeth dros dro o 9 Mawrth 2020. Bydd hyn yn cynnwys ad-
drefnu’r sifft Meddyg Teulu Tu Allan i Oriau dros nos (11pm-8am) yn Ysbyty 
Tywysog Philip, Llanelli, ac ailgyfeirio cleifion at y Meddyg Teulu 24/7 yn Uned 
Mân Anafiadau’r ysbyty os oes angen apwyntiad wyneb yn wyneb arnynt. Am 
mai nifer fechan iawn o gelfion sy’n defnyddio’r gwasanaeth, mae’r bwrdd iechyd 
hefyd yn symud y sifft Meddyg Teulu Tu Allan i Oriau presennol o Landysul i 
Ysbyty Cyffredinol Glangwili, Caerfyrddin, yn ystod y cyfnod dros nos. Trwy 
wneud hyn, rydym yn gobeithio y byddwn yn medru llenwi mwy o’n sifftiau clinigol 
ar benwythnosau – pan mae mwy o bobl yn defnyddio’r gwasanaeth – a darparu 
gwasanaeth mwy cyson a chadarn ar gyfer ein cleifion, a pharhau i’w hadolygu 
yn y modd mwyaf priodol. Nid oes unrhyw newid i’r Uned Mân Anafiadau yn 
Ysbyty Tywysog Philip – os oes arnoch angen ofal brys na all aros am apwyntiad 
yn ystod oriau arferol eich Meddyg Teulu, gallwch barhau i’w defnyddio fel arfer. 
 
I gefnogi’r newid hwn, mae cynllun peilot Uwch Ymarferydd Parafeddygol wedi’i 
ymestyn. Golyga hyn y gall yr ymarferwyr hyn gynnal ymweliadau cartref ar 

https://www.keepwalestidy.cymru/pages/category/spring-clean-cymru
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draws y bwrdd iechyd. Bydd y newidiadau dros dro hyn hefyd yn helpu i lywio ein 
trawsnewidiad tymor hwy o’r gwasanaeth Tu Allan i Oriau, yn unol â’r strategaeth 
Canolbarth a Gorllewin Iachach, a byddwn yn gofyn i gleifion am adborth o’u 
profiad o’r newid dros dro hwn i helpu i lywio ein penderfyniadau. 
 

NODIR yr aelodau gan hyn. 
 

9. MATERION CYNLLUNIO 
 

a. E /40071 - Newid defnydd o adeilad y garej i salon gwisgo gwallt ar dir ger 
Maes Y Ffin, Betws SA18 2PA  
 
Sylwch - roedd hwn wedi'i gyflwyno o'r blaen ac fe'i gwrthodwyd yn llawn o dan E 
/ 39768 - Newid defnydd adeilad y garej i salon gwisgo gwallt ar Dir ger Maes Y 
Ffin, Betws SA18 2PA = Gwrthod Llawn. 
 
b. E /40089 - Newid defnydd o uned ddiwydiannol ysgafn i gampfa yn Uned 31C 
Gweithdai Parc Betws, Park Street, Betws SA18 2ET. 
  
c. E /40189 - Estyniad ochr deulawr gyda mynediad wedi'i addasu a'i wella. Pool 
House to Project fel elfen to fflat unllawr gyda llusern awyr yn Brynffin, Ffordd y 
Cyrnol, Betws SA18 2HW 
  
PENDERFYNWYD mae'r Clerc yn hysbysu CSC ynghylch y trafodaethau ar y 
materion cynllunio uchod. 
 
ch. E / 39916 - Newid defnydd y garej i ystafell chwarae yn 28 Parc Nant Y Felin, 
SA18 2JZ = Roddwyd yn Llawn. 
 
e. E /  39867 - Darparu man parcio concrit caled / oddi ar y ffordd o flaen yr 
eiddo, darparu mynediad trwy'r wal derfyn a palmant gollwng yn 36 Colonel 
Road, Betws SA18 2HP = Gwrthod Llawn. 
 
 
10. TALIADAU CYFRIFON / DONIADAU / CEISIADAU ARIANNU 
 
Hysbysodd y Clerc bod ad-daliad VAT aelodau ar gyfer 1/4/18 - 31/3/19 wedi'i 
gyflwyno = £ 3766.43 
 
Hysbysodd y Clerc yr aelodau ei bod wedi cwblhau Gweithgaredd 1 yr 
hyfforddiant ILCA gan ennill y canlyniadau canlynol:  
Modiwl 1 = 91.75%, Modiwl 2 = 89.82% Modiwl 3 = 88.17% Modiwl 4 83.5% a 
Modiwl 5 = 96.67%. 
 
Nawr bydd gan y Clerc tan fis Rhagfyr i gwblhau Gweithgareddau 2 a 3 heb 
unrhyw gost ychwanegol a bydd yn gwneud cais am fwrsariaeth ar gyfer 
hyfforddiant CiLCA y flwyddyn nesaf fel rhan o'i datblygiad proffesiynol parhaus. 
 
Hysbysodd y Clerc yr aelodau ei bod wedi cael ei thalu yn ei chyfradd yr awr o  
£ 10.739 ers 1 Ebrill 2019 a ddylai fod wedi bod yn £ 10.79. Pleidleisiwyd a 
chytunwyd gan yr holl aelodau y dylid cynyddu cyfradd yr Clercod yr awr a thalu'r 
gwahaniaeth. 
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10a. CYFRIFON 
1. Treth Incwm Clercod / NI / Emp NI          £  271.78 
2. Cyflog a Lwfansau Clercod         £  829.59. 
3. Costau Postio              £      3.00 
4. Swyddfa Archwilio Cymru                       £   225.75 
5. Aelodaeth Flynyddol SLCC            £   109.00 
6. Aelodaeth Flynyddol ALCC        £     40.00 
7. Costau trydan teledu cylch cyfyng blynyddol yn Heol Y Felin £    40.00 
8. Aelodaeth Flynyddol OVW        £   348.00 
 
10b. DONIADAU / CEISIADAU ARIANNU 
 

Hysbysodd y Cynghorydd L Jones y Clerc fod y geiriad yn anghywir ar y fantolen 
/ llythyrau cais am ddatganiad banc a anfonwyd ganddi hi a Chlercod blaenorol. 
Bydd y Cynghorydd Jones yn llunio llythyr wedi'i eirio'n fwy priodol i'w anfon allan 
yn y dyfodol.  
 
Hysbysodd y Clerc yr aelodau am 4 cais am rodd a dderbyniwyd Elusen Canser 
Plant, Ambiwlans Awyr Cymru a BLAS - Life After Stroke Ammanford fel y 
cytunwyd yn flaenorol na fyddai unrhyw roddion yn cael eu rhoi oherwydd y 
cyfyngiadau ariannol.  
 
Gofynnodd Clwb Rygbi Betws hefyd am rodd tuag at ail-wynebu'r maes parcio – 
Gofynnodd y Clerc am ddatganiadau ariannol na ddaeth i law hyd yn hyn. Mae 
hyn yn ofynnol cyn i'r Cyngor Cymuned wneud penderfyniad bob amser.  
 
PENDERFYNWYD i'r Clerc hysbysu'r ceiswyr o'r uchod. 
 
11.ADRODDIADAU  
 
11.1 Hysbysodd y Cynghorydd J Davies yr aelodau y bydd y Bar Ewinedd sydd 
ar hyn o bryd ar Ffordd y Cyrnol uwchben y Salon Gwallt yn adleoli i'r Old Co-op 
ar Ffordd Betws yn y dyfodol. Cafwyd trafodaeth ynghylch y materion parcio 
cyfredol ar y ddwy ffordd. Awgrymodd y Cynghorydd J Davies y dylid anfon 
llythyr at berchennog y Salon Gwallt. 
 
 
11.2 Hysbysodd y Cynghorydd Picouto yr aelodau am fater difrifol sy'n digwydd y 
tu allan i Ysgol Gynradd Betws, ac mae ef a'r Cadeirydd yn eistedd ar fwrdd y 
Llywodraethwyr. Hysbysodd yr aelodau fod 81 o ddisgyblion bellach gan 
gynnwys 10 o'r grŵp Flying Start. Cafwyd trafodaeth ynglŷn â'r llu o faterion sy'n 
codi ar amseroedd gollwng a chasglu ac y bu sawl damwain bron, mae ardal 
flaenorol yn Coopers Arms a oedd ar gael ar gyfer parcio bellach wedi'i thynnu'n 
ôl gan y tenant newydd, unrhyw fusnes newydd gan gynnwys y byddai un posib 
yn yr Old Co-op yn gwaethygu'r amgylchiadau parcio sydd eisoes yn anodd ac 
yn beryglus. Mae cyllid Llwybrau Mwy Diogel i Ysgolion eisoes wedi'i ddyrannu 
gyda'r gwaith i'w wneud gan y Cyngor Sir. Mae'r Pennaeth yn dymuno i'r llinellau 
igam-ogam gael eu hymestyn. Mae'r Cynghorydd B Jones wedi siarad / e-bostio'r 
Tîm Plismona Cymdogaeth. 
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PENDERFYNWYD y Clerc a'r Cynghorydd B Jones i gysylltu â rhanddeiliaid 
eraill i fynd i'r afael â'r materion a godwyd uchod yn 11.1 ac 11.2 er mwyn 
gweithio tuag at ddatrysiad. 
  
12. ADRODDIADAU EITHRIEDIG 
 
Diweddariad ynghylch Clwb Rygbi Betws, cafwyd trafodaeth, cafwyd trafodaeth 
hir arall.      . 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 22:10. 


