
CYNGOR CYMUNED CYNWYL ELFED 
CYFARFOD 7.30 p.m. 16 Mai 2022 

 
Yn Bresennol: Cyng. Julian Evans (Cadeirydd), Cyng.Elsbeth Page (Is-Cadeirydd) Cyng. Cai 
Phillips, Cyng. Elfed Davies. 
Cynghorydd Sir: Bryan Davies 
Clerc: Enid Davies 
Cyfieithydd: Hefin Jones 
Ymddiheuriadau: Cyng. Wyn Evans.Cyng.Eifion Jones 

 
Materion Personol / Cyhoeddiadau : 

 
 

1 Datgelu Buddianau Personol  - 
Dim buddianau personol. 

2 Cadarnhau'r Cofnodion - 25.04.22 
Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25.04.22 yn gofnod cywir gan y 
Cyng.Bryan Davies ac eiliwyd gan y Cyng Elsbeth Page 



3 
a. 

Materion yn Codi o'r Cofnodion 
Gwasanaeth Bws 460 - Y mater yn parhau. Penderfynwyd bod y Clerc i drefnu holiadur. 
Mae'r Clerc wedi mynd ar mater mor bell a bosib o fewn y Cyngor Sir. Penderfynwyd bod 
angen cysylltu a Samuel Kurtz AS. 

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

c. Cais am bin sbwriel yng Ngwmduad - Dim ymateb oddi wrth Cyngor Sir Gaerfyrddin. 
Clerc i gysylltu a'r Cyngor Sir eto. 

d. Cyfleusterau Cyhoeddus -Ynni EDF - Y mater yn parhau. 

e. Cyfrifiadur - Nid oes grantiau ar gael i brynu gliniadur unigol felly mae'n rhaid i'r Cyngor ei 
brynu. Clerc i gael pris a gwybodaeth am cyfrifiaduron. 

f. Traffig drwy Cynwyl Elfed -  Cyfarfod cyhoeddus wedi'i drefnu ar 31af o fis Mai . 

g. 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. 

h. Diffibrilwr -Mae yna problem gyda diffibriliwr Capel Hermon gyda'r batri wedi rhedeg lawr. 
Clerc wedi cysylltu gyda Wel Medical sydd yn mynd i gwirio'r diffibriliwr. Mae Eurig Rees 
wedi cael golwg ar y cabinet ond deb ddod o hyd i'r rheswm i'r cabinet lanw a dwr.Clerc 
wedi rhoi gwybod i'r Defib.Store. Mae pob diffibriliwr arall a brynwyd gan y Cyngor 
Cymuned yn barod pe bai angen mewn argyfwng. Mae'r padiau a brynwyd ar gyfer Hermon 
wedi'u rhoi i Blaenycoed gan fod dyddiad eu padiau diffib.yn dod i ben yn fuan. 

i. 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. Clerc i gael prisiau am hysbysfwrdd addas. 

j. 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. Yn parhau. 

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

l. Diffibriliwr Cyhoeddus - Garej Derwydd - Mae'r clerc wedi danfon cais am diffibriliwr I 
Ymgyrch Achub Bywyd Cymru . Derbyniwyd cydnabyddiaeth - disgwyl canlyniad. 

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

n. 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 -wedi derbyn ymateb. 

4 Gohebiaeth 
 
Mae copiau o'r holl e-byst perthnasol a dderbyniwyd wedi'u hanfon at Gynhorwyr cyn y 
cyfarfod - nodwyd. 
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5 Cynllunio 
 
PL/03899 - Codi estyniad i adeilad amaethyddol pressennol - Penralltdafn, Cynwyl 
Elfed, Caerfyrddin SA33 6ST 

 
PL/03987 - Annedd newydd - Clynbugail, Cynwyl Elfed, Caerfyrddin SA33 6UT 

 
PL/04016 - Ffurfio cyfleuster gwahanu dwr wyneb gyda seilwaith cysylltiedig i 
wasanaethu datblygidad preswyl cyfagos - Lleine, Cynwyl Elfed, Caerfyrddin SA33 
6TS 

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

6 Taliadau a Chyllud 
 
a. M E Davies - Cyflog y Clerc 30/04/22 £214.35 
b. Clay Shaw Butler - Trefnu Cyflog £288.00 
c. Cyngor Sir Gaerfyrddin - Cyfleusterau £3,027.60 
d. Yswiriant Zurich - optiwn ymrwymio i sefyll gyda Zurich 

neu ymrwymiad am pum mlynedd £576.17 
neu tair mlynedd £596.52 
neu eleni yn unig heb ymrwymiad £616.86 

 
e. Cywion Cynwyl - Siec rhif 101300 25/3/19(Adran 137) £400.00 aeth ar goll wedi 
dod i glawr ac wedi ei ddychwelyd i'r Cyngor, gyda chais am siec yn ei le. 

 
Penderfynodd y Cyngor cymeradwyo'r taliadau a restrir uchod. 
Penderfynwyd i gymryd yr optiwn i sefyll gyda Zurich am pum mlynedd er mwyn elwa o'r 
gostyngiad yn y pris blynyddol . 

7 Materion Priffyrdd 

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

 
b. 

 
Ffordd rhwng Blaenycoed-Llethr Moe - Penderfynwyd bod angen cyfarfod ar y safle i sortio 
problemau coed ar y ffordd rhwng Llethr Moel a Blaenycoed. 

 
c. 

 
A484 - Ochr chwith o'r ffordd o gyferiad Pentre Morgan i Cynwyl Elfed - ar bwys Gorsaf 
Cynwyl - tirlithriadau wedi digwydd yn ystod tywydd stormus ac mae sawl man lle mae'r 
ddaear yn uwch na'r ffordd yn edrych fel pe baent yn mynd i redeg eto ac mae angen dal y 
pridd yn ôl gan osod rhwydi ar yr wyneb er mwyn eu gwneud yn ddiogel. 

 
d. 

 
Problem Traffig drwy Cynwyl Elfed - 
Penderfynwyd drefnu Cyfarfod Cyhoeddus ar 31 o fis Mai 2022 
7.30 p.m. yng Nghanolfan Cymdeithasol Cynwyl Elfed. 
Swyddogion, Gan Bwyll, Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu i fynychu. 
Mike Jacob a Martin Owen, Cyngor Sir Gaerfyrddin a Swyddogion Adran Priffyrdd wedi cael 
gwahoddiad on e-bost oddi wrth Mike Jacob yn dweud ni allant fynychu ond bydd Mike 
Jacob yn ysgrifennu adroddiad erbyn y cyfarfod ynghylch camau bydd y Cyngor Sir yn 
cymryd mewn ymateb i e-bost y Cyngor Cymuned. 

e. Gwarnant - Gwyneb y ffordd ar bwys Gwarnant mewn cyflwr difrifol. 
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. 

Unrhyw Mater Arall 

9 Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 
 
Nos Lun 20 Mehefin 2022 am 19.30 awr. 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 21.30 awr 

 
 
 
Arwyddwyd……………………………………………………….. 

Dyddiad……………………………………………………………. 


