
CYNGOR CYMUNED CYNWYL ELFED 
CYFARFOD 7.30 p.m. 25 mis Ebrill 2022


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

Clerc: Enid Davies 
Cyfieithydd: Martin

Ymddiheuriadau: Cyng. Sir,  Irfon Jones ,Cyng. Eurig Rees a Chyng. Wyn Evans.


Materion Personol / Cyhoeddiadau : 

84 Datgelu Buddianau Personol  - 

Dim buddianau personol.

85 Cadarnhau'r Cofnodion - 21.03.22 
Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21.03.22 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. Penderfynwyd bod y Clerc i drefnu holiadur cyn 
gynted â phosibl i sefydlu faint o bobl fyddai'n defnyddio'r gwasanaeth a hefyd i ddarganfod 
faint o bobl sydd â  tocyn (bas bws) a fyddai'n defnyddio'r bws pe bai'n teithio drwy 
Hermon. Adroddwyd nad oes gan Blaen y Coed gwasanaeth bws chwaith, ac y byddai'n 
rhaid i drigolion deithio cryn dipyn i fynd i gwrdd â bwcabus. Datganwyd gan y Cyngor nad 
yw'r sefyllfa yn dderbyniol.


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


Cais am bin sbwriel yng Ngwmduad - Clerc wedi danfon e-bost arall i'r Cyngor Sir ac yn 
aros am ymateb.


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 trefnu cyfarfod cyhoeddus ar ddiwedd mis Mai 
gan wahodd cynrychiolwyr o Gan Bwyll a Chyngor Sir Caerfyrddin i fynychu.


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. Mae yna problem gyda diffibriliwr Capel Hermon gyda'r batri 
wedi rhedeg lawr.


Hysbysfwrdd Cyngor Cymuned Cynwyl Elfed - Mae'r Cyngor wedi derbyn caniatâd oddi 
wrth pwyllgor y neuadd i roi hysbysfwrdd ar wal allanol Canolfan Cymdeithasol Cynwyl 
Elfed. 


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.


Diffibriliwr  Cyhoeddus - Garej Derwydd - Mae'r clerc wedi danfon cais am diffibriliwr I 
Ymgyrch Achub Bywyd Cymru .  Mae perchennog Derwydd Garage yn codi arian tuag at 
cabinet addas.


PL/02744  - ENF/00416  Derbyniwyd e-bost oddi wrth C Atkins, Swyddog Gorfodi/Monitro 
Cynlluio, Cyngor Sir Caerfyrddin yn datgan bod y Cyngor Sir yn ystyried ar hyn o bryd nad 
oes cyfiawnhad dros roi Hysbysiad Gorfodi a bod y ffeil yn cael ei chau. 


Ger y Duad - Diffyg goleuadau stryd ar hyd yr A484 ger SA33 6TQ. Clerc wedi ysgrifennu at 
Cyngor Sir Caerfyrddin.


A484 Cwmduad - hen garej VW SA33 6XT i Heol y Bwt SA33 6XL  -   Diffyg llwybr troed/
palmant yn achosi anawsterau i drigolion ar hyd y ffordd hon.  Clerc wedi ysgrifennu at y 
Cyngor Sir ynglÿn â'r mater hwn - aros am ymateb.

87 Gohebiaeth


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




88 Cynllunio 

PL/03693 - adeiladu dau glamp silwair a gwaith cysylltiedig- Penralltdafn, Cynwyl 
Elfed, Cerfyrddin SA33 6ST


PL/03746 - Codi adeilad amaethyddol - Penralltdafn, Cynwyl Elfed,

Caerfyrddin SA33 6ST


PL/03756 - Dileu/amrywiad amod 3 ar W/36827 (Datblygiad Preswyl) ymestyn y 
cyfnod amser ar gyfer cyflwyno Cymeradwyo Materion a Gadwyd yn Ôl o dair 
blynedd arall.- Tir gyferbyn â Green Park , Cynwyl Elfed, Caerfyrddin SA33 6TNA


Cymeradwyodd y Cyngor y penderfyniad i gefnogi'r ceisiadau uchod.

89 Taliadau a Chyllud 

Eitemau a oedd yn ddyledus cyn 31.03.2022

a. Lwfans Cynghorwyr -Cyng Julian Evans                    £150.00

b. Lwfans Cynghorwyr - Cyng. Bryan Davies                 £150.00

c. Lwfans Cynghorwyr - Cyng. Delme Phillips               £150.00

d. Treuliau Clerc 01/04/21-31/03/22                               £147.21

e. M E Davies Cyflog y Clerc  31/03/22                          £214.35

f. Cyngor Sir Caeryfrddin - Goleuadau Stryd               £1,355.57


Eitemau yn ddyledus ar ôl 01/04/2022

a. Arwel Sharp plwmmer - toiledau                                   £164.76

b. Wel Medical - defib pads Capel Hermon                      £  95.88

c.Un Llais Cymru - cwrs hyfforddi Cyng.B Davies            £ 15.00

d. Archwilio Cymru-Ffioedd Archwilio  20/21                    £200.00

e. H.M.R.C.                                                                        £160.60


Penderfynodd y Cyngor cymeradwyo'r taliadau a restrir uchod.
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Materion Priffyrdd 

Penderfynwyd roi cais am wasanaeth y glanhawr stryd i ofalu am y ffordd trwy Cynwyl Elfed 
a thrwy'r plwyf yn gyffredinol.


Dywedodd y Cyng. Elsbeth Page ei bod wedi cysylltu â swyddfa Simon Heart ynghylch 
cyflymder rhai cerbydau oedd yn defnyddio'r ffordd drwy Blaenycoed. Mae Heddlu Dyfed 
Powys i ddod allan i fesur cyflymder y traffig. Yn 2023 bydd terfyncyflymder gorfodol o 20 
mya yn cael ei osod ar gyfer pob ardal deiledig o fewn pentrefi ledled Cymru.


Problem traffig drwy Cynwyl Elfed Cyfarwyddodd y Cyngor y Clerc i drefnu Cyfarfod 
Cyhoeddus ar ddiwedd mis Mai. Pwrpas y cyfarfod yw bod yn adeladol a dod o hyd i 
atebion ymarferol i wneud y ffordd trwy Cynwyl Elfed yn fwy diogel i holl ddefnyddwyr y 
ffordd. Clerc i gysylltu ag Adran Gan Bwyll Heddlu Dyfed Powys i drefnu i'w swyddog siarad 
yn y cyfarfod a hysbysu'r cyhoedd o'r hyn y gellir ei wneud gyda chymorth Gan Bwyll.

Bydd cyfle i'r cyhoedd gyflwyno eu syjniadau.

Adroddwyd gan sawl cynghorydd eu bod wedi cael gwybod ac wedi sylwi, pan oedd 
goleuadau traffig yn eu lle, a system draffig tair ffordd yn y pentref yn ystod gwaith 
atgyweirio diweddar i wal y Capel, bod y ffordd drwy Cynwyl Elfed yn llawer rhwyddach a 
bod sawl person wedi dweud wrthynt eu bod wedi teimlo yn llawer mwy diogel.




Arwyddwyd……………………………………………………….. 

Dyddiad…………………………………………………………….
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Unrhyw Mater Arall 

Diolchodd y Cadeirydd i'r holl gynghorwyr am eu gwaith yn ystod y flwyddyn a hefyd i'r 
Cyfieithydd am y gwasanaeth ardderchog derbyniwyd.


Daeth y cyfarfod i ben gyd'r Cyngor yn cydnabod y gwasanaeth a roddwyd gan y Cyng. 
Elfed Davies sydd wedi bod yn Gynghorydd Cymuned ers 50 mlynedd, gan ddechrau yn 
1972. Diolchodd y Cyng. Elsbeth Page i'r Cyng. Elfed Davies ar ran y Cyngor a darllenodd 
gerdd yr oedd hi wedi ei hysgrifennu. Cyflwynodd y Cynghorwyr  anrheg o  lun i'r Cyng. 
Elfed Davies i nodi'r achlysur. Diolchodd y Cyng. Elfed Davies y Cynghorwyr am eu rhodd a 
hefyd am gefnogaeth ei gyd-gynghorwyr dros y blynyddoedd.


92 Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 

Nos Lun 16 Mai 2022 Cyfarfod Cyffredionl Blynyddol i ddechrau am 19.00 awr a 
chyfarfod misol am 19.30 awr. 

Daeth y cyfarfod i ben am 21.30 awr


