
CYNGOR CYMUNED CYNWYL ELFED 
CYFARFOD 7.30 p.m. 21 Chwefror 2022


Yn Bresennol: Cyng. Bryan Davies (Cadeirydd),  Cyng. Julian Evans, Cyng. Delme Phillips,   
Cyng. Elfed Davies a Chyng. Eifion Jones.

Clerc: Enid Davies 
Cyfieithydd: Hefin Jones

Ymddiheuriadau: Cyng. Sir,  Irfon Jones , Cyng. Wyn Evans, Cyng. Elsbeth Page, a'r Cyng. Eurig 
Rees.

Materion Personol / Cyhoeddiadau : 

75 Datgelu Buddianau Personol  - 

Dim buddianau personol.

76 Cadarnhau'r Cofnodion - 17.01.22 
Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17.01.22 yn gofnod cywir gan y 
Cyng. Elfed Davies ac eiliwyd gan y Cyng.Delme Phillips.
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Materion yn Codi o'r Cofnodion 
Gwasanaeth Bws 460 - Y mater yn parhau.


Cylch Meithrin Bro Elfed - Y mater yn parhau, dim byd newydd i'w adrodd.

Cais am bin sbwriel yng Ngwmduad - Clerc i ddilyn y mater lan eto gyda'r Cyngor Sir.

Cyfleusterau Cyhoeddus -Ynni EDF - Y mater yn parhau.

Cyfrifiadur -  Dim grantiau ar gael i brynu gliniadur unigol. Mae grantiau ar gael i alluogi 
Cynhorau Lleol i gynnal cyfarfodydd hybrid, er mwyn i chynghorwyr a'r cyhoedd sy'n 
dymuno ymuno â'r cyfarfod o gartref gael mynediant iddynt. Er mwyn i hyn ddigwydd bydd 
yn rhaid ei drefnu ar y cyd â phwyllgor y neuadd. Yr her yw bod y signal sydd ar gael yn yr 
ardal yn rhy wan i alluogi ffrydio llwyddiannus. Bydd yn rhaid i unrhyw offer a brynir fod ar 
gael at ddefnydd y cyhoedd. Gellir gwneud hyn mewn adeilad gyda chyfleusterau swyddfa 
ond nid yw'n ymarferol i'w reoli mewn neuadd bentref.  

Traffig drwy Cynwyl Elfed -  ymateb drwy e-bost gan aelod o'r teulu sy'n berchen ar y tir a 
adnabuwyd fel safle posib ar gyfer maes parcio cymunedol. Nid ydynt yn dymuno gwerthu'r 
tir ac am i bethau aros fel y maent ar hyn o bryd.  Penderfynwyd dylid galw cyfarfod 
cyhoeddus unwaith y bydd cyfyngiadau COFID yn cael eu hadolygi ar ddiwedd mis Mawrth, 
er mwyn dod o hyd i ateb ymarferol i'r broblem barhaus o draffig yng Nghynwyl Elfed.

Cerbydau yn cael eu parcio mewn mannau amrhiodol gan creu rhwystr a pheryg o fewn 
pentref Cynwyl Elfed - mae yn bwysig i'r unigolion sy'n dyst i hyn i roi gwybod i'r heddlu ar y 
pryd. Mae'r heddlu wedi ymweld â'r pentref yn ystod y mis diwethaf i weld y sefyllfa ac o 
ganlyniad mae rhai cerbydau wedi parcio'n fwy diogel erbyn hyn.

Faniau Gwersylla o flaen Fronheulog - Mae'r mater yn parhau.  Mae e-bost wedi ei dderbyn 
yn cadarnhau fod y mater yn cael ei ymchwilio gan y Cyngor Sir.


Diffibrilwr -ail diffibrilwr Cynwyl Elfed i gael ei osod ar 22 Chwefror.


Hysbysfwrdd Cyngor Cymuned Cynwyl Elfed - Mae'r Clerc wedi ysgrifennu at bwyllgor y 
neuadd i ofyn am ganiatâd i ail-leoli'r  hysbysfwrdd o'r safle presennol ar y bont i wal allanol 
Canolfan Cymdeithasol Cynwyl Elfed. Bydd y mater yn cael ei drafod mewn cyfarfod 
bwyllgor y neuadd - yn aros am eu hymateb.
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Gohebiaeth 
Mae copiau o'r holl e-byst perthnasol a dderbyniwyd wedi'u hanfon at Gynhorwyr cyn y 
cyfarfod.


Elusen Unedig Cynwyl Elfed - Penderfynwyd ail-ethol y Cyng. Delme Phillips fel 
ymddiriedolwr Elusen Unedig Cynwyl Elfed. Clerc i ddanfon llythyr i'r Elusen i gadarnhau.

Mae'r Cynghorwyr Delme Phillips ac Eifion Jones i ymchwilio i sefyllfa bresennol Elusen 
Unedig Llanpumsaint yn dilyn cwestiwn ynghylch ei hymddiriedolwyr.


Elizabeth Evans -ynghylch traffig drwy Cynwyl Elfed - yn holi am gwybodaeth - Clerc wedi 
ymateb gyda manylion y camau a gymerwyd hyd yma.


Hysbysiad -  Mae Cyfarfod Blynyddol Pwyllgor Neuadd Cymdeithasol Cynwyl Elfed ar nos 
Fercher 23 Chwefror 2022 am 7.30 p.m.


e-bost o Jim Welch gofalwr cyfleusterau cyhoeddus Cynwyl Elfed yn holi am gwyliau ar 
11fed o mis Mawrth. Cyng. Julian Evans wedi cytuno gwneud y gwaith yn ei le am y 
diwrnod hwnnw.


Ymgynghoriad ynghylch polisi Llywodraeth Cymru ar gynllunio ar gyfer ail gartrefi - 
ymatebwyd i'r ymgynghoriad hwn gan y Cyng. Delme Phillips - yn dilyn trafodaeth 
cymeradwyodd y Cyngor y sylwadau a wnaed gan y Cyng. Delme Phillips.


Apêl Cadeirydd Sir Gâr 2021/2022 - nodwyd y llythyr hwn gan y Cyngor. Penderfynwyd na 
ddylid cymryd unrhyw gamau pellach.


Côd Ymddygiad - Clerc i ymateb gyda'r wybodaeth y gofynnwyd  amdani.


Gwahoddiad Maer Caerfyrddin - i ymuno a Phared Dewi Sant am 11 a.m. Sadwrn 5ed 
Mawrth 2022. Nodwyd.


Cware Foel Fach - Ymateb oddi wrth Gareth Phillips, Rheolwr Cware, yn dilyn ein llythyr yn 
holi am ddiweddariad ar y sefyllfa bresennol.  Cadarnhaodd  fod yr ardal a ddefnyddiwyd yn 
y gorffennol ar gyfer setlo yn amhosib i gyrraedd nawr,  a chytunwyd gyda'r Awdurdod  
Cynllunio Mwynau i gael gwared yr hen bibell oedd wedi torri a bydd y grean yn cae ei adael 
i sefyll er mwyn setlo cyn byddai'r dwr wyneb sy'n draenio'n naturiol o'r safle yn rhedeg i'r 
afon. Mae Sigma-Roc wedi samplu'r dwr ac yn fodlon bod y lefel o gwaddod yn y dwr byw 
yn isel iawn.  Holodd  Cyng. Julian Evans am weld copi o'r e-bost,. Clerc i gysylltu a 
Chyfoeth Naturiol Cymru i ddarganfod a ydy nhw'n fodlon gyda chanfyddiadau Sigma-Roc. 


79 Cynllunio 

PL/03294 - Creu mannau parcio i'r annedd presennol (ar hyn o bryd nid oes 
mannau parcio ar gyfer yr annedd).Cartref, Cynwyl Elfed, Caerfyrddin SA33 6TT.


Cymeradwyodd y Cyngor y penderfyniad i gefnogi'r cais uchod.
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Taliadau a Chyllud 
ME Davies - Cyflog y Clerc - Ionawr 2021                            £214.15

Penderfynodd y Cyngor cymeradwyo'r taliad uchod.


Ceisiadau am grantiau bach (o dan £500) Adran 137


Rhoddwyd pob cais gyda'r gwaith papur cysylltiedig wedi'u roi gerbron y Cyngor a'u trafod.

Penderfynodd y Cyngor ganiatáu'r canlynol:                      

Cwmduad Community Centre                                      £300

Pwyllgor Henoed Cynwyl Elfed                                    £300

C Ff I Cynwyl Elfed                                                       £300                

Cae Chwarae Bro Elfed                                                £300

Cynwyl Elfed Parents Association                                £300

Canolfan Cymdeithasol Cynwyl Elfed                          £300

Cywion Cynwyl                                                             £300

Aelwyd Cynwyl                                                             £300

Ambiwlans Awyr Cymru i blant                                    £200

Gofal Cancer Tenovus                                                  £200

(Cyfanswm: £2,800.00)
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Materion Priffyrdd 

Aeth Cyng. Wyn Evans a Cyng, Delme Phillips i gwrdd a Cyng. Sir,  Irfon Jones, am gwynion 
a dderbyniwyd ynghylch cyflwr gwael y ffyrdd o hamgylch Blaenycoed. Methodd Cyng. 
Elsbeth Page bod yno ar fyr rybydd. Mae'r Cyng. Sir , Irfon Jones, i roi adroddiad i Adran 
Priffyrdd, Cyngor Sir Gaerfyrddin. Mae ymateb wedi ei dderbyn oddi wrth yr Adran Priffyrdd 
bod y ffordd o Plasnewydd i Gwarnant ar y rhestr gwaith i'w wneud yn y flwyddyn ariannol 
newydd.


Cafwyd adroddiadau ar y diffygion canlynol  yn ystod y cyfarfod:

Llwybr cerdded o Hermon i Ysgol Nantcwmrhys - adroddwyd bod y llwybr cerdded mewn 
cyflwr gwael mewn sawl man.


Cwmduad i Penralltddu - Mae'r Coedwigaeth wedi gwneud heol a wedi gadael llawer o 
falurion ar y llwybr cerdded.


Llwybr tu ôl Eglwys Cynwyl Elfed - coed wedi cwympo ac yn blocio'r llwybr cerdded mewn 
sawl man.


Blaencynlleth - pwll mawr yn y ffordd


Tipyn o falurion ar y ffordd wrth cyffordd ar Ffordd y Ficerdy.


Fford A484 lle mae coed wedi cwympo a'i clyrio - stwmpiau ar ôl yn sticio allan.


Cross Roads i Ty Coch - Coed wedi cwympo a'i clyrio - stwmpiau ar ôl yn sticio allan.




Arwyddwyd……………………………………………………….. 

Dyddiad…………………………………………………………….

82 Unrhyw Mater Arall 

83 Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 

Nos Lun 21 Mis Mawrth 2022 am 19.30 awr 

Daeth y cyfarfod i ben am 21.30 awr


