
COFNODION 18.01.2021 
CYNGOR CYMUNED CYNWYL ELFED. 

PRESENNOL 
Cyng. Delme Phillips (Cadeirydd), Cyng. Bryan Davies, Julian Evans ac Elfed Davies, Eurig Rees 
a Phillip Jones  

  46.YMDDIHEURIADAU 
Cyng. Wyn Evans ac Eifion Jones 

  47.DATGANIAD O DDIDDORDEB 
Dim wedi nodi. 

  48.CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF – 14/12/2020 
Cynigiwyd gan y Cyng.Bryan Davies bod cofnodion y cyfarfod ar-lein a gynhaliwyd ar 
14.12.2020 yn gofnodion cywir. Eiliwyd gan Cyng.Elfed Davies. 

  49.MATERION YN CODI O’R COFNODION 

Bws 460 - Cafwyd ymateb gan Prif Weithredwr Cyngor Sir Gâr, gan nodi mai defnyddio bws 
archebu (book a bus) I gwrdd â’r gwasanaeth presennol yw’r fford orau o ddarparu 
gwasanaeth bws i’r ardal. Nid oedd y Cynghorwyr yn cytuno â hyn. Dywedodd Cyng. Elfed 
Davies pe bai’r bws yn teithio o Gastell Newydd Emlyn ar y B4333 i Cynwyl Elfed byddai’r 
daith yn fyrrach 3 1/2 millSr. Clerc I gysylltu a’r Cynghorydd Sir, Irfon Jones gan holi iddo 
ddilyn y mater lan. 

Safle Air Gylchu - dim datblygiad am hwn eto, aros am ymateb gan Mr Robin Bowen. 

Cylch Meithrin Newydd Cynwyl Elfed -       
Cyfarfod Zoom wedi cael ei drefnu gan Nerys Defis ar 28fed Ionawr. 
Cyng. Elfed Davies wedi cyfansoddi llythyr a gwirfoddoli i greu poster addas. Cynigiwyd bod y 
clerc yn posSo dyddiad/amser y cyfarfod a manylion cyswllt Zoom ar tudalen newyddion, 
gwefan y Cyngor. Cynigiwyd bod posteri yn cael eu rhoi lan mewn entrefi o amgylch Cynwyl 
Elfed gan gynnwys Abernant a Llangeler.  Clerc wedi cysylltu a Phrif Athrawes Cynwyl Elfed ac 
y mae wedi danfon e-bost i rhieni er mwyn cael gwybod faint o deuluoedd sydd a diddordeb 
i gael Cylch Meithrin yn yr ardal. Mae Nerys Defis wedi cysylltu a’r Cyng. Delme Phillipsi  holi 
iddo gadeirio’r cyfarfod Zoom ar 28fed o Ionawr. 
Cynigiwyd gan Cyng. Bryan Davies. Eilwyd gan Cyng. Eurig Rees. 

Diffibriliwr - Derbyniwyd cadarnhad gan geidwaid bod yr holl ddiffibrilwyr sydd wedi’u osod 
yn y Plwyf wedi’u cofrestru ar y “Circuit”. 



 50. GOHEBIAETH 
Mae copïau o’r holl e-byst perthnasol a dderbyniwyd wedi’u hanfon at Gynghorwyr cyn y 
cyfarfod. 

  51.CYNLLUNIO 
PL/00484-  Mae’r Clerc wedi ysgrifennu llythyr o gefnogaeth ar ran Mr a Mrs Rees. 

Cynnigwyd gan y Cyng. Elfed Davies ac eiliwyd gan y Cyng. Delme Phillips. 

  52.TALIADAU A CHYLLID 
(a)Taliadau - Cyflog y Clerc - Mis Rhagfyr 2020.  - £210.10 
                  H.M.R.C.  hyd 3ydd Cwarter 05/01         £157.40 
Archwilio Cymru £331.25 
Esboniodd y clerc bod hyn yn gynnydd o dros 80% ers llynedd pan oedd swm o £182.40 yn 
daladwy. Clerc wedi cwesSynu hyn gyd Swyddfa Archwilio Cymru. Fe wnaethant ymateb eu 
bod wedi codi rhy fach am ei gwasaneth yn y blynyddoedd blaenorol, hefyd bod anawsterau 
ac oedi oherwydd COVID-19 wedi cael effaith ar eu treuliau. Dywedodd y Clerc mae prin 
oedd yr ymholiadau eleni a gellid gwirio ei hatebion yn hawdd. Awgrymodd y Cyng.Bryan 
Davies bod y Clerc yn cysylltu ag Un Llais Cymru am ei Cyngor cyn talu’r ffi eleni. 
Cynnigwyd gan Cyng. Elfed Davies 
Eiliwyd gan Cyng. Eurig Rees 

(b) Praesept 
Clerc wedi danfon copi o’r gyllideb flynyddol a luniwyd at Gynghorwyr cyn y cyfarfod. 
Ar gyfer y flwyddyn hyd at 31.03.20 Roedd prinder o £1400 rhwng swm y praesept a 
dderbyniwyd a’r gwariant am y flwyddyn. Taliwyd y ffi Cyntaf o £1363 tuag at cynnal a 
chadw’r cyflysterau cyhoeddus. Mae’r Cyngor yn disgwyl I’r ffi godi 25% I thua £1700 am y 
flwyddyn sydd yn dod I ben 31.03.21 gan greu prinder o thua £1600 rhwng cyfanswm y 
praesept a dderbyniwyd a chostau. Lluniwyd cyllideb ar gyfer yr incwm a’r gwariant a 
ragwelir am y flwyddyn ariannol 2021/2022 ac mae’n nodi prinder o thua £1500. Mater 
wedi’i drafod a phob llwybr wedi’u archwilio yn fanwl. Penderfynwyd bod swm yr arian I’w 
roi I sefydliadau lleol o dan Adran 137 i aros yr un peth â’r flwyddyn flaenorol. 
Tynnodd y Cyng. Bryan Davies sylw’r Cyngor at y ffaith bod treuliau blynyddol , e.g. Archwilio 
Cymru a chostau cynnal a chadw’r cyflysterau cyhoeddus, wedi cynyddu’n sylweddol gyda 
chynnydd pellach ar y gweill. Cynigiodd Cyng. Bryan Davies bod y praesept yn cael ei osod  
yn £14,829.23 ar gyfer y flwyddyn arianol 2021/2022 sef £32.09 fesul annedd. Eiliwyd gan y 
Cyng. Julian Evans.  

  



  53.MATERION PRIFFYRDD 
A4884-SA336TP - Mae’r Cyngor wedi derbyn llythyr oddi wrth Robin Bowen yn mynegi ei 
bryder am: 
1) ei bryder ynghylch cyflymder a byrbwylldra rhai gyrwyr ar y rhan hon o ffordd A484 

(SA33 6TP) 
2) Pryder ynghylch diffyg goleuadau stryd ar hyd yr A484 yn SA33 6TP. 
Clerk I gysylltu ag Adran Priffyrdd Cyngor Sir Gâr ac hefyd Heddlu Dyfed Powys - I drefnu 
cyfarfod safle a hefyd I drefnu bod fan camera cyflymder/monitro cyflymder yn ei le. 

B4333  -  SA33 6SP - Rhwng Bwlch a Gilfach y Gwnda - gwyneb y ffordd wedi dechrau 
dirywio   
Ac er bod y mater wedi cael ei dynnu at sylw’r Cyngor Sir does neb wedi bod allan yn ei 
atgyweirio cyn iddo waethygu. 

B4333-SA33 6SP - SA33 6SR -Rhwng Hermon a Penllwynygroes - derbyniodd y Cyngor 
adroddiad bod cerddwyr wedi codi cyfartaledd o ddau bag llawn o sbwriel oddi ar ochr y 
ffordd a’r cloddiau a gafodd eu taflu gan gerbydau oedd yn teithio ar y ffordd. Roedd yn 
cynwys o leia 87 o ganiau, 100 potel plasSg a llawer o ddarnau carbord bwyd tecawê. 
B4333 - Rhwng Hermon a pant Blaenwaun. Dywedodd Cyng. Elfed Davies wrth y Cyngor bod 
problem gwter wedi’i rwystro wedi cael ei glyrio gan Emyr Davies , Tryal Bach. Roedd 
crynhoad dwr yn ddifrifol. Dywedodd Mr Davies mae sbwriel wedi crynhoi ‘roedd gwraidd y 
broblem. 
Mae’n amlwg bod y spwriel, heblaw edrych yn fler ac yn fygythiad ifywyd gwyllt, mae hefyd 
yn creu sefyllfaoedd peryglus ar ein ffyrdd. Cynigiodd y Cyngor dylai’r Cyngor Sir yn rhedeg 
ymgyrch hysbysebu I anog y cyhoedd I fynd â’u spwriel adref a’i waredu mewn ffordd 
cyfrifol. 

B4333 - Rhwng Clyngwern a garej Mountain View  SA33 6SU - Dwr yn crynhoi yn rheolaidd 
ar y ffordd fawr drwy diffyg gwaith cynnal a chadw. Peryglus iawn , ar y tro. 

SA33 6TL - Llwybr tu ôl i Blue Bell - Western Power wedi bod yno yn torri coed ôr pont fach 
lan - angen rhywun i gael golwg ar y llwybr sydd wedi cael ei guddio gan falurion. 

SA33 6TL - Lôn wrth ymyl Eglwys Cynwyl Elfed - Dwr yn rhedeg oddi ar ffordd Llwyn Conwil 
yn achosi llif o  falurion i redeg oddi ar llwybr newydd sydd yn cael ei luwio,  gan crynhoi ar y 
lôn wrth ymyl yr Eglwys gan wneud y ffordd yn fwdlyd iawn ac yn achosi difrod i wal yr 
Eglwys. 

A484 - Cyffordd Esgair - Mae’r arwydd STOP wedi’i daro drosodd ac Mae angen ei adfer yn 
ddiogel. 

SA33 6UL - Arosfan Esgair - Maluriona sbwriel ynghyd â llifogydd yn parhau I fod yn broblem. 
Mae angen I Beiriannydd Cyngor asesu difrod a wneud i wal Pantycerdin. 
***B4299 o Blaenycoed I BrynIwan - gwyneb y ffordd yn diriwio yn ofnadwy. 



A484 - Cwmduad - Ty Coch cyn dod at Nant y Clawdd cyferbyn a Danrallt. 
Coed Mawr wedi’u torri i lawr ac wedi cael eu gadael yn cydbwyso ar arglawdd gyferbyn a 
Danrallt. Peryg o’r coed llithro i’r ffordd fawr. 
A484 -SN375319 cyferbyn a Danrallt - Dwr yn rhedeg i lawr ffos  ac yn pistyllio allan i’r ffordd 
fawr yn ystod glaw trwm gan achosi llifogydd difrifol ar y ffordd. 

SA33 6EX - Ffordd o Clunbach I Plasnewydd - Canghenau wedi gordyfu yn hongian dros y 
ffyrdd - angen trasio. 

SA33 6EU - Y Gangell - Brynchwith. - arwyneb y ffordd wedi dirywio yn ofnadw. 

SA33 6TL - Llwybr tu ôl i Blue Bell - Western Power wedi bod yno yn torri coed ôr pont fach 
lan - angen rhywun i gael golwg ar y llwybr sydd wedi cael ei guddio gan falurion. 

SA33 6TL - Lôn wrth ymyl Eglwys Cynwyl Elfed - Dwr yn rhedeg oddi ar ffordd Llwyn Conwil 
yn achosi llif o  falurion i redeg oddi ar llwybr newydd sydd yn cael ei luwio,  gan crynhoi ar y 
B4333 drwy Hermon SA33 6SR - GraSau yn rhydd, ffordd yn dirywio, peryglus iawn. 

SA33 6TL - Arosfan ger Llys Ceri - Canghenau yn hongian dros y ffordd - Peryg. 

SA33 6TL - Gyrwyr yn aml yn mynd yn fwy cyflym drwy’r pentref na’r terfyn cyflymder sydd 
mewn lle. 

SA33 6TL - ffens pren wedi pydru a’i dorri.  Ar ochr chwith o’r ffordd, ger ty pwmp y bwrdd 
dwr cyn dod I cyffordd A484/C2043. 

SA33 6TL - cyfagos a’r bont, cyferbyn a lle BT ar C2043 - Ffens pren wedi pydru a thorri. 
Perchennog heb gwneud gwaith cynnal a chadw ac wedi ei adael yn beryg ar ymyl y ffordd. 

B4299 - Blaenycoed i Bryn Iwan - gwyneb y ffordd wedi dirywio yn ofnadwy. 

B4333 -SA33 6SR - GraSau wedi cwympo ac yn rhydd ac arwyneb y ffordd wedi dirywio’n 
ofnadw yn gwneud y rhan hyn o’r ffordd yn beryglus. 

B4333  SA33 6SU- Tro Rhydygwin - Llythyrau wedi derbyn oddi wrth preswylwyr yn gwneud 
sylwadau ac yn datgan eu barn o beth hoffen weld yn digwydd. Awgrymodd Cyng. Elfed 
Davies bod Cyfarfod ar y Safle yn cael ei drefnu rhwng Swyddogion y Cyngor Sir, Cynghorwyr 
Lleol, Cynghorwr Sir ac i wahodd preswylwyr SA33 6SU i fod yn bresennol ond ddim yn rhan 
o’r cyfarfod heblaw eu bod yn cael ei holi i gyfrannu ar y dydd. Eiliwyd gan Cyng.Bryan 
Davies. Aros am ymateb y Cyngor Sir.  

Blychau Graean - Mae angen llenwi blychau graean - nodir o leia naw yn y Plwyf hon - Mae 
gwybodaeth o’r nifer a’u lleoliad gan y Cyngor Sir.  



  54.UNRHYW MATER ARALL 

Dim 

Daeth y cyfarfod i ben am. 2150


