
CYNGOR CYMUNED BETWS

Cynhaliwyd Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Betws fwy neu lai ar Skype ddydd Mercher 

yr 11eg Tachwedd 2020 am 7.00 yr hwyr.

Cynhaliwyd y cyfarfod ar sail anghysbell yn unol â darpariaethau Rheoliadau Awdurdodau 

Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020.

Galwodd y Clerc y cyfarfod am 18:55 ac arhosodd tan 19:05 cyn cychwyn gan nad oedd rhai 

aelodau yn bresennol, gan nad oedd yr aelodau coll wedi derbyn unrhyw ymddiheuriadau.

YN BRESENNOL: Y Cynghorwyr Betsan Jones, Lynwen Phillips, Lucy Jones, Jose Picouto 

Andrew Megrath.

1. Ethol Cadeirydd

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Picouto ac eiliwyd gan y Cynghorydd L Jones y dylid penodi'r 

Cynghorydd B Jones yn Gadeirydd ar gyfer 2020 - 2021, tymor byr yn y swydd oherwydd 

Pandemig Coronafirws.

Pleidleisiwyd ar hyn yn unfrydol gan y rhai a oedd yn bresennol.

Derbyniodd y Cynghorydd B Jones y penodiad a llofnodi'r Datganiad Derbyn Swyddfa.

PENDERFYNWYD y dylid penodi'r Cynghorydd B Jones yn Gadeirydd rhwng 11 Tachwedd 

2020 a Mai 2021.

2. Datganiad Derbyn y Cadeirydd yn y Swydd.

Bydd hwn yn cael ei bostio i'r Clerc i'w lofnodi.

Ymddiheuriadau am Absenoldeb (i'w rhoi i'r Clerc cyn y cyfarfod)

Ni dderbyniwyd yr un.

4. Datganiad Budd

Mae'r ffurflenni i'w llenwi pan fydd datganiad buddiant yn berthnasol. Mae angen eu 

hanfon ymlaen at y Clerc fel y gellir eu diweddaru.

COFRESTR DIDDORDEBAU

Mae’n ofynnol i gynghorau cymunedol gynnal a chyhoeddi’n electronig gofnod o fuddiannau

ei aelodau mewn cofrestr fuddiannau cyhoeddus. Mae'r cofnod hwn yn cael ei gynnal gan 

eich Clerc. Mae'r gofrestr yn ddogfen y gellir ymgynghori â hi pan fydd mater (neu cyn 
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hynny) yn codi, ac felly mae'n caniatáu i eraill wybod pa fuddiannau sydd gennych, ac a 

allent arwain at wrthdaro buddiannau posibl. Mae'r gofrestr hefyd yn eich amddiffyn chi. 

Rydych chi'n gyfrifol am benderfynu a ddylech chi ddatgan buddiant mewn cyfarfod, ond 

gall fod yn ddefnyddiol i chi wybod yn gynnar a yw eraill o'r farn y gallai gwrthdaro posibl 

godi. Mae hefyd yn bwysig bod y cyhoedd yn gwybod am unrhyw fuddiant y gallai fod yn 

rhaid i chi neu aelodau eraill ei ddatgan, fel bod y cyhoedd yn ystyried bod penderfyniadau 

yn agored ac yn onest. Mae hyn yn helpu i sicrhau bod hyder y cyhoedd yn uniondeb 

llywodraethu lleol yn cael ei gynnal. Mae newidiadau diweddar i'r Cod bellach hefyd yn ei 

gwneud yn ofynnol i chi, pan ddewch yn ymwybodol o newid i fuddiant personol 

cofrestredig, gofrestru'r newid hwnnw trwy ddarparu rhybudd ysgrifenedig i'ch Clerc cyn 

pen 28 diwrnod.

Mae'n ofynnol i chi hefyd, wrth ddatgelu unrhyw fuddiant personol, am y tro cyntaf ei 

gofrestru yn y gofrestr fuddiannau trwy roi rhybudd ysgrifenedig i'ch Clerc.

Gweler Deddf Llywodraeth Leol 2000, a 50: Gorchymyn Awdurdodau Lleol (Cod Ymddygiad 

Enghreifftiol) (Cymru) 2008, OS 2008/788.

https://www.ombudsman.wales/wp-content/uploads/2018/03/Code-of-Conduct-

Community-Councils-August-2016-ENGLISH.pdf TUDALEN 28 - 36 a 37.

Am 19:10 ymunodd y Cadeirydd ymadawol, y Cynghorydd Loreen Lewis â'r cyfarfod, gyda hi 

yn ei chartref roedd y Cynghorwyr Delyth Richards ac Annette Price.

Cafwyd trafodaeth ynglŷn â derbyn gwŷs ar gyfer y cyfarfod, honnir eu bod wedi bod yn cael

problemau gyda'r cysylltiad rhyngrwyd ac yn anghytuno â'r cyfarfod yn cychwyn hebddyn 

nhw, fodd bynnag, nid oedd yr un o'r 3 Chynghorydd wedi rhedeg y Clerc i'w hysbysu o'r 

mater hwn a gofyn gohirio'r cyfarfod wrth iddynt geisio cael cysylltiad. Y drefn arferol oedd 

aros am 5 munud ac yna cychwyn y cyfarfod ar yr amod ei fod yn gwad. Roedd y 

Cynghorydd Richards eisiau i'r cyfarfod ddechrau eto na wnaed hyn a pharhaodd y cyfarfod i

bwynt 5 ar yr agenda.

5. Cadarnhau a llofnodi cofnodion y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd ar 8 Mai 2019.

Cynigiodd y Cynghorydd L Jones ac eiliodd y Cynghorydd Picouto y dylid cadarnhau 

cofnodion y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd ar 8 Mai 2019 fel gwir gofnod o'r cyfarfod, ac 

yna i'w lofnodi gan y Cadeirydd.

6. Adroddiad y Cadeirydd ar y 18 mis blaenorol yn y swydd sydd wedi'i ymestyn oherwydd

Pandemig Feirws Corona.

Hysbysodd y Cadeirydd ymadawol y Cynghorydd Loreen Lewis yr aelodau am nifer y 

swyddogaethau / digwyddiadau / cyfarfodydd lle'r oedd wedi cynrychioli a mynychu ar ran 

Cyngor Cymuned Betws dros y 18 mis diwethaf. Dywedodd hefyd fod delio â chlefyd Ash Die

Back ym meysydd chwarae Parc Betws a Heol Y Felin a Maesquarre yn gost fawr a gwnaeth 

sylwadau ar yr anawsterau y mae pawb wedi'u profi oherwydd Pandemig Feirws Corona a'r 

cloeon dilynol.
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Hysbysodd y Cynghorydd Lewis yr aelodau beth roedd Cyngor Cymuned Betws wedi'i 

gyflawni i'r Gymuned yn y 14 mlynedd tra'i bod wedi gwasanaethu mewn swydd gyhoeddus 

fel Cynghorydd Cymunedol.

7. Adroddiad Clerc

Dechreuodd y Clerc ddarllen ei hadroddiad er budd y Cynghorwyr Richards a Price ond am 

19:26 gadawodd y Cadeirydd ymadawol y Cynghorydd Loreen Lewis ynghyd â'r Cynghorwyr 

Richards a Price a oedd yn ei chartref er mwyn cymryd rhan yn y cyfarfod. Mae'n debyg bod 

hyn oherwydd toriad pŵer cyffredinol yn ei chartref. Gohiriwyd y cyfarfod tra ceisiodd y 

Cynghorydd L Jones eu galw ond methodd â gwneud cysylltiad a dychwelodd i'r cyfarfod am 

19:31 lle cychwynnodd y cyfarfod.

ADRODDIAD CLERC

1. INCWM AC ESBONIAD 2019/2020

Hysbysodd y Clerc y Cynghorwyr fod Mr Lyn Llewellyn wedi cynnal yr archwiliad mewnol o 

Gyfrifon y Cyngor Cymuned. Y dyddiad archwilio allanol yw 29 Medi 2020, mae hyn yn 

wahanol i'r mwyafrif o flynyddoedd oherwydd Pandemig Feirws Corona.

Rhoddodd y Clerc grynodeb byr o faterion ariannol y Cynghorau a gwahoddodd y 

Cynghorwyr pe byddent am archwilio'r datganiadau banc a'r cyfriflyfr yn unol â mesurau 

firws corona i roi gwybod iddi:

Incwm - Y praesept a dderbyniwyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar gyfer 2019/2020 oedd £ 

32,000, cynyddwyd hyn i £ 37,000 ar gyfer 2020/2021.

Ad-daliad ad-daliad TAW ar gyfer y blynyddoedd 2017/2018 yw £ 4,271.00 ac ar gyfer 

2018/2019 £ 3,766.43.

Llog banc oedd £ 26.79

Taliadau Rhent gan Glwb Rygbi Betws oedd £ 980 o'r rhent hwyr a £ 500 a oedd yn un o'r 

taliadau bob yn ail flwyddyn. Gohiriwyd y taliad ar gyfer Mawrth 2020 oherwydd yr achosion

o Feirws Corona a'i gloi nes i'r RFC ailagor ar gyfer busnes.

Y costau postio oedd £ 55.80.

Cyfanswm y Gwariant ar gyfer 2019/2020 yw £ 44781.74

Y Balans sy'n cael ei ddwyn ymlaen yw £ 47,546.00

Cyfanswm y ffigur ar gyfer Asedau sydd gan y Cyngor Cymuned £ 123,292.00 sy'n cynnwys 

gwerth yr offer ym meysydd chwarae Heol Y Felin a Maesquarre.
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Mae peth o'r wybodaeth hon hefyd ar y Datganiad Cyfrifyddu a roddais ichi fel rhan o'r 

weithdrefn Archwilio Mewnol / Allanol.

2. CEISIADAU CYNLLUNIO

Derbyniwyd 23 o geisiadau yn 2019/2020 a derbyniwyd 6 arall rhwng Mai 2020 a 7-11 Medi 

2020.

Mae cynnydd o 13 yn nifer y ceisiadau a dderbyniwyd o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

3. RHODDION

8 Elwodd sefydliadau gan gynnwys Capel Newydd a Eglwys Dewi Sant, i gyfanswm o £ 

1675.00, gostyngiad o £ 175.00 ar y flwyddyn flaenorol o £ 900 yn cael ei roi i Bartneriaeth 

Diogelwch Dŵr Sir Gaerfyrddin ar gyfer gosod Cabinet Bwi Bywyd newydd oherwydd y dwyn

bwi bywyd cyfredol yn barhaus. Fe roddodd y Cadeirydd lwfans o £ 300 iddi am y flwyddyn 

a'r Cyngor Cymunedol £ 600.

Yn y flwyddyn flaenorol 2018/2019 fe wnaeth 9 sefydliad elwa (gan gynnwys rhoddion Capel

Newydd ac Eglwys Dewi Sant a'u rhoddion Golau Nadolig)

4. RHAGOLYGON DROS Y FLWYDDYN GORFFENNOL

• Cystadleuaeth Betws yn ei Blodau Llwyddiannus.

• Ehangu'r ffordd i Barc Penrhiw.

• Mynychodd Bugler y Gwasanaeth Coffa.

• Trosglwyddo Asedau Maes Chwarae Maesquarre.

• Ariannwyd Cabinet Bwi Bywyd Newydd yn aros ac wedi'i osod yn ystod Awst 2020, cafodd 

ei ohirio oherwydd amryw faterion gan gynnwys Cloi Feirws Corona. Datganiad i'r wasg 

wedi'i osod ym mhapur newydd SW Guardian, ar-lein ac yn y Carmarthen Journal.

• Cyflawnodd y Clerc hyfforddiant ILCA gyda hyfforddiant pellach yn unol ag argymhellion 

OVW / SLCC i Glercod wneud cais amdanynt fel rhan o'i datblygiad proffesiynol parhaus.

• Mynychodd rhai Cynghorwyr hyfforddiant fel rhan o'u hyfforddiant datblygu / gloywi sy'n 

ofynnol i gael y wybodaeth ddiweddaraf am y newidiadau parhaus yn eu rolau o ddal swydd 

gyhoeddus.

• Arwyddion newydd wedi'u rhoi ym Mharc Betws a Maes Chwarae Heol Y Felin.

• Mae marw yn ôl yn cael ei nodi ym Mharc Betws ac mae rhai coed wedi cael eu cwympo 

gyda mwy yn gofyn am sylw.

• Costau Parc Betws ar gyfer 2019/2020 £ 16,718 i'w gynnal.

• Costau Maes Chwarae Heol Y Felin ar gyfer 2019/2020 £ 3,074 i'w gynnal.

• Costau Maes Chwarae Maesquarre ar gyfer 2019/2020 £ 3,637 i'w gynnal.

• Costau Yswiriant ar gyfer 2019/2020 = £ 1,245 a'r premiwm ar gyfer Awst 2020/2021 = £ 

1,162

5. DIGWYDDIADAU YN Y DYFODOL

Mae'r prif eitemau, a fydd fwy na thebyg yn cymryd llawer o amser y Cyngor dros y 

flwyddyn nesaf fel a ganlyn:
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1. Holiadur / Ymgynghoriad Cymunedol i'w gynnal i alluogi'r Cyngor

i wneud cynllun ar gyfer y Dyfodol 5 - 10 mlynedd a gwella cyfleusterau yn y pentref sydd o 

dan ymbarél cylch gwaith y Cynghorau Cymuned.

2.Cynnal a chadw a rheoli Parc Betws i ddod ag ef i'r

   safon sy'n ofynnol i fynd i mewn i'r Parc ar gyfer y Faner Werdd fel nad yw ar hyn o bryd

   hyd at safon ar ôl ymgynghori â'r corff sy'n cyflwyno'r Faner yn ddyledus

   i ardal y Tenis Court mewn cyflwr gwael, graffiti ar y Tŷ Haf

   ac mae rhai o'r llwybrau'n anwastad. Nid yw hyn yn gyraeddadwy ar hyn o bryd gyda'r

   coed sy'n dioddef o glefyd Ash Die Back yn cael y flaenoriaeth.

   

3. Cynnal a chadw a rheoli maes chwarae Heol y Felin yn barhaus a

     Maes Chwarae Maesquarre.

     

4. Materion Ash Die Back yn y Parc a'r Meysydd Chwarae.

5. Daw'r contractau Parc a Maes Chwarae i ben ym mis Mawrth 2021 felly byddaf yn sicrhau 

bod y cynllun rheoli ar gyfer Parc a Maes Chwarae Betws wedi'i gwblhau cyn dechrau'r 

broses ddyfynbris.

Gorffennodd y Clerc trwy ddiolch i'r Cadeirydd a'r Cynghorwyr am eu cefnogaeth dros y 

flwyddyn ddiwethaf ac mae'n edrych ymlaen at weithio tuag at fwy o gyflawniadau am 

weddill blwyddyn 2020/2021.

8. Penodi Is-gadeirydd.

Cynigiwyd gan y Cynghorydd L Jones ac eiliwyd gan y Cyng Megrath y dylid penodi'r 

Cynghorydd Picouto yn Is-gadeirydd ar gyfer 2020 - 2021, tymor byr yn y swydd oherwydd 

Pandemig y Coronafirws.

Pleidleisiwyd ar hyn yn unfrydol gan y rhai a oedd yn bresennol.

Derbyniodd y Cynghorydd Picouto yr apwyntiad.

PENDERFYNWYD y dylid penodi'r Cynghorydd Picouto yn Is-gadeirydd rhwng 11 Tachwedd 

2020 a Mai 2021.

9. Etholiad i Bwyllgorau.

A. CYNLLUNIO

Cytunwyd y dylai'r holl aelodau fod ar y Pwyllgor Cynllunio.

PENDERFYNWYD yn unol â hynny a phleidleisiwyd arno yn unfrydol gan y rhai a oedd yn 

bresennol.
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B. CYLLID

Cytunwyd y dylai'r holl aelodau fod ar y Pwyllgor Cyllid.

PENDERFYNWYD yn unol â hynny a phleidleisiwyd arno yn unfrydol gan y rhai a oedd yn 

bresennol.

C. PROSIECTAU

Cytunwyd y dylai'r holl aelodau fod ar y Pwyllgor Prosiectau.

PENDERFYNWYD yn unol â hynny a phleidleisiwyd arno yn unfrydol gan y rhai a oedd yn 

bresennol.

D. HAWLIAU FFORDD

Ar hyn o bryd nid oes unrhyw Gynghorwyr ar y Pwyllgor hwn gan eu bod wedi 

ymddiswyddo. Bydd hyn yn cael ei adolygu yn ddiweddarach pan fydd Cynghorwyr newydd 

yn bresennol a allai fod eisiau cymryd rhan.

Yn y cyfamser, cytunwyd y dylai'r holl aelodau fod ar y Pwyllgor hwn.

PENDERFYNWYD yn unol â hynny a phleidleisiwyd arno yn unfrydol gan y rhai a oedd yn 

bresennol.

E. CAE CHWARAE A CHWARAE CHWARAE HEOL Y FELIN, CHWARAE MAESQUARRE A 

PHARC BETWS

Cytunwyd y dylai'r holl Gynghorwyr fod yn aelodau o'r Pwyllgor hwn.

PENDERFYNWYD yn unol â hynny a phleidleisiwyd arno yn unfrydol gan y rhai a oedd yn 

bresennol.

10. Ethol Gweithgorau / Is-bwyllgorau (ee ceisiadau grant, holiadur / ymgynghoriad 

cymunedol, digwyddiadau fel Betws in Bloom - dim ond y Cynghorydd Lewis ar hyn o bryd 

oherwydd ymddiswyddiad, Adran 6 Cynllun Bioamrywiaeth, Gwiriadau Rheoli ar y 3 maes 

hamdden ).

Bydd hyn yn cael ei adolygu yn ddiweddarach pan fydd Cynghorwyr newydd yn bresennol a 

allai fod eisiau cymryd rhan.

Yn y cyfamser, cytunwyd y dylai'r holl aelodau fod ar y Pwyllgorau hyn.

PENDERFYNWYD yn unol â hynny a phleidleisiwyd arno yn unfrydol gan y rhai a oedd yn 

bresennol.
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11. Penodiadau i Gyrff Eraill ar ran y Cyngor Cymuned (e.e. Llywodraethwr Ysgol, Un Llais 

Cymru, Swyddfa Cyngor ar Bopeth, y Bwrdd Iechyd Lleol.)

Llywodraethwyr Ysgol Gynradd Betws yw'r Cynghorwyr Lewis a Richards. Gyda'r Cadeirydd 

newydd ei ethol, y Cynghorydd B Jones sy'n gasáu dau wely ac sydd hefyd yn Gynghorydd Sir

Caerfyrddin yn eistedd ar Lywodraethwyr yr Ysgol yn rhinwedd ei swydd fel Cynghorydd Sir. 

Hefyd, mae'r Is-gadeirydd newydd ei ethol, y Cynghorydd Picouto, hefyd yn eistedd fel 

Cadeirydd Llywodraethwyr yr Ysgol.

Un Llais Cymru yw'r Cynghorwyr L Jones a Phillips.

Swyddfa Cyngor ar Bopeth Rhydamman a'r Cylch yw'r Cynghorydd Price.

Bwrdd Iechyd Lleol: i'w gadarnhau.

PENDERFYNWYD yn unol â hynny a phleidleisiwyd arno yn unfrydol gan y rhai a oedd yn 

bresennol.

12. Cymdeithas â Chyrff Eraill Nodwyd er hwylustod Cyswllt y Cyngor Cymuned (e.e. 

Cymdeithas Gefeillio Rhydamman, Llwybr Troed / Cerddwyr Betws, Canolfan Deuluol 

Betws).

Cymdeithas Gefeillio Rhydamman: i'w gadarnhau

Grŵp Llwybr Troed / Cerddwyr Betws: i'w gadarnhau

Canolfan Deuluol Betws yw'r Cynghorydd B Jones.

Grŵp Cynghorau Lleol Cwm Amman: i'w gadarnhau

PENDERFYNWYD yn unol â hynny a phleidleisiwyd arno yn unfrydol gan y rhai a oedd yn 

bresennol.

13. Cadarnhau a llofnodi cofnodion y cyfarfod misol a gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf 2020.

Cynigiodd y Cynghorydd Picouto ac eiliodd y Cynghorydd Megrath y dylid cadarnhau 

cofnodion y Cyfarfod Misol a gynhaliwyd ar 8 Gorffennaf 2020 fel gwir gofnod o'r cyfarfod, 

ac yna i'w lofnodi gan y Cadeirydd.

14. Dyfyniadau Gwerthu Coed Betws Park i'w trafod a phenderfynu pa gwmni fydd yn cael

cynnig y swydd.

Trafodwyd y 3 dyfynbris a phenderfynwyd y gofynnir i'r dyfynbris rhataf a ddaeth o 

Lawfeddygaeth Coed Sir Gaerfyrddin gyflawni'r gwaith. Cynigiwyd hyn gan y Cynghorydd L 

Jones ac eiliwyd gan y Cyng Picouto.
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PENDERFYNWYD bod y Clerc yn cysylltu â'r 3 chwmni sydd wedi rhoi'r dyfynbrisiau ac yn 

hysbysu'r penderfyniad.

15. Trafod symud y ffensys dolen gadwyn o amgylch y Llysoedd Tenis. Mae angen tynnu 

un ochr ar gyfer cwympo'r coed uchod. Tra bod hyn yn cael ei wneud, a fyddai'n well cael 

gwared ar y cyfan yn llwyr gan nad yw'n ofod diogel ar hyn o bryd a gadael yr ardal ar 

agor. Ni fydd y ddaear yn waeth na thir garw. Yr aelodau sydd i drafod agwedd Iechyd a 

Diogelwch hyn ac Asesu Risg.

Cafwyd trafodaeth ynglŷn â'r Llysoedd Tenis a'r dyfyniadau a gafodd y Clerc. Cynigiwyd y 

dylai'r Clerc gael dyfynbris arall ar gyfer cost tynnu ffensys y ddolen gadwyn ac atgyweirio'r 

wyneb trwy dynnu'r chwyn a llenwi unrhyw dyllau. Bydd un post yn aros er mwyn gosod 

arwydd yn hysbysu y gall yr wyneb fod yn anwastad. Bydd adfywiad yr ardal yn cael ei 

drafod mewn cyfarfod yn y dyfodol.

Cynigiwyd hyn gan y Cynghorydd L Jones ac eiliwyd gan y Cyng Picouto. Bydd y Cynghorydd L

Jones yn anfon manylion cyswllt unigolyn a allai ddyfynnu am y gwaith.

PENDERFYNWYD i'r Clerc gael dyfynbris arall cyn penderfynu pa gontractwr i ofyn am 

wneud y gwaith.

Am 20:06 gadawodd y Cynghorydd Megrath y cyfarfod gohiriwyd y cyfarfod tra cysylltodd y 

Cynghorydd L Jones ag ef. Roedd ei gysylltiad rhyngrwyd wedi damwain. Dychwelodd i'r 

cyfarfod am 20:08 a pharhaodd y cyfarfod.

16. Cais am Ariannu - cyngor OVW

a) Yn achos ceisiadau am grant, byddai angen i'r Cyngor benderfynu a ddylid gwneud cais 

am grant yn enwedig o ystyried bod amodau fel arfer yn gysylltiedig ag unrhyw grant a 

gymeradwywyd y dylai'r Cyngor fod yn ymwybodol ohono fel y corfforaethol. corff yng 

nghyfraith. Nid oes unrhyw ofyniad penodol y dylai'r Clerc lenwi ffurflen gais am 

gymeradwyaeth er y byddai'n digwydd fel rheol mai'r Clerc a fyddai'n cyflwyno'r cais yn 

ffurfiol ar ran y Cyngor ar ôl gwirio ei fod wedi'i gwblhau'n iawn a'i fod yn cwrdd â'r amodau.

yn ymwneud â'r cynllun. Os nad oes digon o amser i'r Cyngor gwrdd i gymeradwyo cyflwyno 

cais am grant, efallai y bydd angen ystyried dull pragmatig gyda'r Cyngor yn cymeradwyo'r 

cyflwyniad yn ei gyfarfod nesaf. Beth bynnag, pe bai'r Cyngor yn penderfynu peidio â derbyn

unrhyw grant a gynigiwyd am ba bynnag reswm a allai fod, gallai wrthod y cynnig.

NODIR yr aelodau gan hyn.

17. Diolchodd y Cadeirydd i'r Cynghorydd Phillips am weithredu'r Prosiect Glöynnod Byw yn 

llwyddiannus y gwnaed cais amdano ond yn wreiddiol fe'u hysbyswyd nad oedd Cyngor 

Cymuned Betws yn llwyddiannus.

18. Trafodwyd trafodaeth ynghylch cais i fainc goffa gael ei gosod ar y grîn yn Heol Y Felin a 

chytunwyd yn unfrydol a'i chynnig gan y Cyng. Phillips ac eiliwyd gan y Cyng Picouto a 

PENDERFYNWYD y dylai'r Clerc hysbysu'r ceisydd y gallant ei osod mainc ar y Grîn gan fod yr
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ardal yn cael ei dal yn yr Ymddiriedolaeth ar gyfer trigolion Betws gan na fydd unrhyw 

oblygiadau cost i'r Cyngor Cymuned ar gyfer hyn.

19. Trafodwyd y difrod diweddar a achoswyd i fin ger y Tenis Court gan dân gwyllt a 

chytunwyd yn unfrydol bod y Clerc yn cael bin metel yn hytrach na phlastig plastig ar gyfer 

yr ardal. PENDERFYNWYD a chynigiwyd gan y Cyng. L Jones ac eiliwyd gan y Cyng Picouto 

bod y Clerc yn cael dyfynbrisiau ac yna'n penderfynu pa fin i'w archebu. Po fwyaf yw'r bin, 

gorau oll gan fod y bin hwn yn cael ei ddefnyddio llawer. Hysbysodd y Clerc yr aelodau y 

byddai bin dwbl 100 litr yn syniad da oni bai y gellir dod o hyd i fin sengl mwy.

20. Hysbysodd y Clerc yr aelodau pe byddent yn dymuno i eitem gael ei rhoi ar yr Agenda ar 

gyfer cyfarfod bod yn rhaid iddynt gysylltu â hi cyn diwrnod 1af y mis pryd y cynhelir y 

cyfarfod.

21. Cynhelir y cyfarfod nesaf fwy neu lai ar Skype ddydd Mercher 9fed Rhagfyr 2020.

Daeth y cyfarfod i ben am 20:15.
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