
CYNGOR CYMUNED CYNWYL ELFED 
CYFARFOD 7.30 p.m. 21 mis Mawrth 2022


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

Clerc: Enid Davies 
Cyfieithydd: Hefin Jones

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

Materion Personol / Cyhoeddiadau : 

84 Datgelu Buddianau Personol  - 

Dim buddianau personol.

85 Cadarnhau'r Cofnodion - 21.02.22 
Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21.02.22 yn gofnod cywir gan y 
Cyng. Bryan 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 -  Nid oes grantiau ar gael i brynu gliniadur unigol felly mae'n rhaid i'r Cyngor ei 
brynu.

Traffig drwy Cynwyl Elfed -  Penderfynwyd aros nes bydd Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi 
rheolau newydd ynglyn â COVID 19


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 wedi ei osod ar  wal tu allan i Chanolfan Cymdeithasol 
Cynwyr Elfed ar 22 o 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. 

Cware Foel Fach - Nid oedd cynghorwyr yn fodlon ar esboniad oddi wrth GD Harries ac y 
mae'r Clerc i ysgrifennu at Cyfoeth Naturiol Cymru - yn aros am ymateb.

 

Elusen Unedig Llanpumsaint - Mae'r Cyng. Delme Phillips wedi gwneud ymholiadau am yr 
elusen ac yn aros am ymateb.
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Gohebiaeth

Mae copiau o'r holl e-byst perthnasol a dderbyniwyd wedi'u hanfon at Gynhorwyr cyn y 
cyfarfod.


Cwyn wedi ei dderbyn drwy law Cyngor Sir Caerfyrddin. Roedd y toiled anabl ar glo ar 
ddydd Sul 13.03.22. Ymchwiliodd y Clerc i'r mater gyda'r gofalwr ac mae wedi ymateb i 
Cyngor Sir Caerfyrddin. Mae'r rheolau'n nodi bod yn rhaid glanhau'r toiledau o leiaf unwaith 
y dydd pan fyddant yn cael eu defnyddio. Nid yw'r gofalwr wedi'i gyflogi ers sawl blwyddyn 
i weithio ar benwythnosau. Unwaith bydd cyfyngiadau COVID yn cael eu codi efallai y bydd 
y Cyngor yn gallu agor y toiledau ar y penwythnos.


Llythyr oddi wrth Robin Bowen sydd wedi bod yn codi arian ar gyfer diffibriliwr at ddefnydd 
y cyhoedd a hoffai roi  Garej  Derwydd ymlaen fel lle i leoli'r uned. Ymchwiliodd y Clerc ac 
maen'n bosib roi cais am diffibriliwr gan y gellir cwrdd â'r holl ofynion. Os yn llwyddiannus 
bydd y diffibriliwr yn cael ei dderbyn am ddim ond bydd rhaid i'r gwesteiwr/gymuned dalu 
am gost y cabinet, ei osod a'r gost o chynnal a chadw. Penderfynodd y Cyngor bod y Clerc 
i lenwi ffurflen gais er mwyn cael diffibriliwr ar gael yn Garej Derwydd.

PL/02903 C2043 Mae'r Cyngor Sir wedi cadarnhau bod angen caniatâd cynllunio ar gyfer 
creu neu addasu mynedfa i ffordd ddosbarthiadol ac mae'n ymchwilio i'r mater.


Archifau - cysylltwyd â'r clerc ynglÿn ag archifau'r Cyngor. Cedwir cofnodion yn Abertawe 
ond byddant yn ôl yng Nghaerfyrddin unwaith y bydd yr adeilad archifau newydd yn agor 
ddiwedd y Gwanwyn. Cafodd y ceisydd gwahoddiad i gysylltu â Hayden Burns, Rheolwr 
Trawsnewid Archifau ym mis Ebrill i wneud trefniadau i weld y ddogfen.


Canolfan Cymdeithasol Cynwyl Elfed - Hysbysiad o gyfarfod cyffredinol eithriadol am 8 p.m. 
ar 30 o fis Mawrth. Dywedodd bod presenoldeb isel iawn yn y Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol. Pwysleisiodd y Cyng. Elfed Davies pa or bwysig oedd hi i gynifer o bobl â 
phosibl fynychu'r cyfarfod er mwyn sicrhau bod pwyllgor y neuadd yn cael cefnogaeth dda.


PL/02744  Gwrthod caniatâd cynllunio llawn16/12/21. ENF/00416  e-bost wedi ei dderbyn 
gyda atodiad o ohebiaeth  oddi wrth Cyfreithwyr Loxley i  Cyngor Sir Caerfyrddin er 
gwybodaeth i'r Cyngor Cymuned. Trafodwyd y mater a phenderfynwyd cyfarwyddo'r Clerc i 
ysgrifennu at Cyngor Sir Caerfyrddin i'w hysbysu bod y Cyngor yn llwyr gefnogi cynnwys 
llythyr y Cyfreithiwr.


Elusen Cancer Plant - nodwyd.

Eisteddfod Llangollen - nodwyd.

88 Cynllunio 

PL/03499 - Newid defnydd arfaethedig  gan droi 2 beudy mewn i 2 cartref preswyl -

Maespwll, Cynwyl Elfed, Caerfyrddin SA33 6SU                Dyddiad cau 22/03/2022

Penderfynodd y Cyngor gefnogi'r cais cynllunio hwn heb i unrhyw wrthwynebiad 
gael ei leisio.


PL/03684 - Estyniad blaen unllawr arfaethedig i annedd gan gynnwys addasiadau i 
garej a phaneli pv ar gyfer defnyddio ffynhonnell ynni adnewyddadwy - ailgyflwyno 
PL/03187- Newton Lodge, Cynwyl Elfed, Caerfyrddin SA33 6SP 
Penderfynodd y Cyngor gefnogi'r cais cynllunio hwn heb i unrhyw wrthwynebiad 
gael ei leisio.



89 Taliadau a Chyllud 

a. Cyflog Clerk Mis Chwefror 2022 -                      £214.15

b. W3 Web Design                                                  £  60.00

c. Newid llusernau Golau Stryd                              £417.00                                                     

Cyngor Sir Gaerfyrddin

d. Canolfan Cymdeithasol Cynwyl Elfed                 £  45.00

e. Hefin Jones Cyfieithydd                                      £170.00


Penderfynodd y Cyngor cymeradwyo'r taliad uchod.
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Materion Priffyrdd 

Ffordd mewn i Blaenycoed heibio Llethr Moel - Adroddwyd i'r cyfarfod bod y Cyng. Elsbeth 
Page wedi roi gwybod i'r Cyngor Sir am y cyflwr gwael roedd y ffordd wedi ei gadael ar ôl 
torri coed ar y ffordd rhwng Blaen y Coed a Cynwyl Elfed. Taflwyd coed wedi'u torri yn ôl ar 
ben cloddiau a bonion coed a adawyd ger y ffordd. Rhai coed wedi'u taflu ar ben ffensys 
preifat ac arwydd a roddwyd yno gan y Cyngor Sir wedi diflannu. Clerc i ysgrifennu i'r Adran 
Priffyrdd.

Rhiw Llethr Moel - Cyflwr y ffordd yn ddifrifol o wael, gyda llethr serth ar un ochr. Mae yn 
fwdlud iawn a llithrig, sydd yn beryg difrifol. Mae bwsiau ysgol yn mynd ar y ffordd hwn. 
Cyfarwyddodd y Cyngor y clerc i ysgrifennu at yr adran priffyrdd i ofyn am archwiliad brys 
o'r ffordd hon ac oni bai bod gwaith yn cael ei wneud, i gau'r ffordd nes iddi gael ei phasio 
fel un sy'n ddiogel i'w defnyddio.


Ty Coch i Pencader - Heol Ffynnon Rhos - Coed wedi'u cwympo a'r canghenau wedi'u 
gadael yn yr arhosfannau wrth ymyl y ffordd.


A484 Cynwyl Elfed i Gaerfyrddin Mae rheiliau metel wedi cael eu difrodi yn ystod stormydd 
y Gaeaf. Does dim un o'r ffensys dur na phren wediu trwsio hyd yma.


Sgwar Plasnewydd SA33 6EX - Arwydd "ffordd yn anaddas ar gyfer cerbydau hir" wedi 
cwympo ac yn gorchuddio'r arwydd i'r Gangell.


SA33 6EY Green Villa - Tyllau yn y ffordd.


Parc Crug SA33 6SR -Cynwyl Elfed ar y B4333 - Adroddwyd yn ystod gwaith trin wyneb y 
ffordd yn ddiweddar bod cerrig naddu mwy o faint wedi'u defnyddio.Roedd hyn yn beryglus 
iawn i ddefnyddwyr y ffyrdd, yn enwedig cerddwyr. Cyfarwyddodd y Cyngor y clerc i 
ysgrifennu at yr adran priffyrdd gan nodi y byddai defnyddio naddion llai o faint yn fwy 
diogel.


A484 Cwmduad - hen garej VW SA33 6XT i Heol y Bwt SA33 6XL  - Dywedodd Cyng. Eifion 
Jones wrth y cyfarfod fod diffyg llwybr troed/palmant yn achosi anawsterau i drigolion ar 
hyd y ffordd hon.  Cyfarwyddodd y Cyngor y clerc i gysylltu eto gyda'r Cyngor Sir ynglÿn â'r 
mater hwn.
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Unrhyw Mater Arall 

Ger y Duad - Diffyg goleuadau stryd ar hyd yr A484 ger SA33 6TQ. Clerc i wneud 
ymholiadau.


92 Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 

Nos Lun 25 Mis Ebrill 2022 am 19.30 awr 

Daeth y cyfarfod i ben am 21.30 awr



Arwyddwyd……………………………………………………….. 

Dyddiad…………………………………………………………….


