
Cyngor Cymuned Cynwyl Elfed Community Council 🌼 🌿 

Cyfarfod Cyhoeddus gynhelir ar Nos Lun 31.5.22 am 7.30 p.m. Yn Neuadd Cymdeithasol 
Cynwyl Elfed.

I drafod a ddod o hyd i atebion i broblemau traffig Cynwyl Elfed.


Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth: Cyng. Elsbeth Page a'r Cyng. Elfed Davies, 

Mike Jacob - Rheolwr Traffig a Diogelwch Ffordd, Cyngor Sir Gaerfyrddin,

AS Samuel Kurtz . Michelle Evans.

Yn bresenol: Cyng. Delme Phillips cadeiriodd y cyfarfod. Cyng. Julian Evans, Cyng. 
Eifion Jones, Cyng. Cai Phillips a Chynghorydd Sir, Bryan Davies. Clerc Enid Davies.

John Williams a Gemma Phillips, Swyddogion Gan-Bwyll, Uned Lleihau Niwed Ffurdd 
Heddlu Dyfed-Powys.

Swyddog Cefnogi Cymunedol yr Heddlu - Martin Dickenson

Hefin Jones, Cyfieuthydd.

Cefnogwyd y cyfarfod yn dda iawn gan drigolion Cynwyl Elfed, gyda llawer ohonynt cael 
eu heffeithio gan y materion ar yr agenda.


Agorwyd y cyfarfod gan Julian Evans, Cadeirydd y Cyngor Cymuned Council a 
groeshawodd bawb oedd yn bresenol. . Trosglwyddod y Cyng. Evans, sy'n byw yng 
Nghynwyl Elfed y Gadair am y noson i'r Cyng. Delme Phillips.

Dechreuodd y Cyng. Delme Phillips drwy gyfeirio pawb oedd yn bresennol at agenda'r 
noson ac eglurodd y cedwir at yr agenda er mwyn canolbwyntio ar ddod o hyd i atebion 
i'r materion a ddaeth i sylw'r Cyngor cyn trefnu'r cyfarfod. 


1. Problem cyflymder traffig drwy'r pentref.   Gwahoddodd y Cyng. Phillips John 
Willams a Gemma Phillips of Gan-Bwyll i annerch y cyfarfod ynghylch y mater hwn. 


 Soniodd John Williams am ei gefndir fel Prif Arolygydd wedi ymddeol o Heddlu De 
Cymru, gyda chefndir mewn ymchwilio i ddigwyddiadau traffig ffyrdd difrifol.  Mae John 
Williams wedi ymweld â Chynwyl Elfed droeon trwy ei waith, a llwyddodd i gyfleu i'r 
cyfarfod ei ddealltwriaeth drylwyr o'r problemau a gafwyd ar y darn prysur iawn hwn o'r 
A484 a'r B4333. Eglurodd ei rôl o fewn Gan-Bwyll a rhoddodd ddisgrifiad i'r cyfarfod o'r 
hyn sy'n bosibl yw gyflawni drwy gymryd rhan yn y prosiect Gwylio Cyflymder 
Cymunedol.  Gwahoddodd John Williams gwestiynau o'r llawr.  Cafodd llawer o bobl gyfle 
i rannu eu profiadau a'u sylwadau a gofynnwyd cwestiynau perthnasol iawn yr oedd John 
Williams yn gallu eu hateb o fewn ei gylch gorchwyl fel Swyddog Gan-Bwyll.  P.C.S.O. 
Rhoddwyd cyfle hefyd i Martin Dickenson annerch y cyfarfod ac ateb cwestiynau.

Cynigiodd nifer o drigolion Cynwyl Elfed eu henwau i fod yn rhan o'r Cynllun Gwylio 
Cyflymder Cymunedol. Bydd angen llenwi ffurflen gais a threfni sessiw hyfforddi fer 
unwaith bydd y ceisiadau wedi'u cymeradwyo, cyn rhoi'r cynllun ar waith yn y pentref.

Mae arolygon ffyrdd wedi'u gwneud a gofynnwyd am y canlyniadau.

Codwyd y mater o osod camerâu cyflymder - dywedwyd wrth y cyfarfod mai ychydig 
iawn o awdurdodau fydd yn gweithredu'r rhain nawr oherwydd  y gost aruthrol o'u gosod 
a rhedeg.

TSoniwyd am broblem y cyflymder ar y ffyrdd yn dod i mewn i Gynwyl Elfed.

 Ar yr A484 o gyfeiriad Caerfyrddin, gwelwyd sawl symudiad goddiweddyd amhriodol ar y 
ffordd heibio Garej Derwydd ,a hefyd bu 3 gwrthdrawiad o fewn amser byr yno.




Barnwyd hefyd fod y cyfyngiad cyflymder of 50 m.y.a. ar Ffordd Cynwyl yn rhy uchel ac 
anaddas ar gyfer ffordd gyda chymaint o droeon ac hefynt gyda cymaint o gerbydau 
mawr yn teithio arni.


Mae gan y  B4333 o gyfeiriad Hermon i Cynwyl Elfed y terfyn cyflymder cenedlaethol o 60 
mya ac mae'n mynd yn syth of 60 mya i ardal a therfyn cyflymder o30 mya yn union ar ôl 
tro ger mynedfa Maes Sioe Cynwyl. ac ar y pwynt hwnnw mae'r ffordd hefyd yn culhau. 

Gwnaed y pwynt bod angen i'r Awdurdod Lleol gymryd camau i leihau'r cyflymder ar y 
ffyrdd sy'n arwain at Cynwyl Elfed a hefyd, os yn bosibl, gosod mesurau tawelu traffig lle 
bo hynny'n briodol.


2. Tro Cudd ar ddau ben o'r stryd drwy Cynwyl Elfed. 
3. Y ffordd fawr yn gul ac hefyd y palmentydd yn gul. 
4. Cerbydau yn Parcio ar y ffordd fawr - sef yr A484 sydd yn rhedeg drwy'r pentref. 
5. Cerbydau yn parcio ar y palmant. 
6. Traffig trwm, ac hefyd maint y cerbydau gan gynnwys tanceri a loriau mawr, rhai 

gyd threlars 40 troedfedd o hyd. 
7. Cerbydau, gan gynnwys loriau mawr yn cael eu gyrru ar y palmant ar adegau. 

Penderfynodd y Cyng. Phillips (Cadair) grwpio eitemau 2-7 ar yr agenda gan eu bod i gyd 
yn effeithio ar llif y traffig trwy'r pentref yn ogysta â gwneud y palmentydd a'r ffordd yn 
beryglus, yn enwedig i gerddwyr.  Roedd absenoldeb swyddogion o'r Uned Diogelwch 
Ffyrdd, Is-adran Priffyrdd a Thrafnidiaeth, Cyngor Sir Caerfyrddin yn golygu nad oedd 
sesiwn cwestiwn ac ateb ond cafwyd trafodaeth gan y bobl oedd yn bresennol gyda'r 
Cynghorydd Phillips yn hwyluso. Darllenodd y Cynghorydd Phillips e-bost oddi wrtth MS, 
Samuel Kurtz, yn ymddiheuo am ei absenoldeb ac yn nodi ar ôl derbyn crynodeb byr o'r 
cyfarfod, y bydd yn codi'r materion sy'n peri pryder gyda'r cyrff perthnasol ar fyrder. 
Eglurodd Enid Davies, Clerc y Cyngor Cymuned, ei bod wedi cysylltu â'r Gwir Anrh. 
Simon Hart AS yr wythnos diwethaf pan ddaeth i'r amlwg nad oedd neb yn gallu bod yn 
bresennol o Gyngor Sir Caerfyrddin. Derbyniodd ymateb prydlon a chymwynasgar a'i 
cyfarwyddodd i ysgrifennu at AS Samuel Kurtz gan fod materion trafnidiaeth wedi'u 
datganoli. Fe wnaeth hyn brynhawn Llun ac erbyn bore dydd Mawrth roedd y Cyngor 
wedi derbyn yr ymateb gan yr AS Samuel Kurtz.  Dywedodd y Cyng. Phillips wrth y 
cyfarfod am yr e-bost a dderbyniwyd oddi wrth Mike Jacob a'r cynllun mewn perthynas 
â'r materion parcio, i gyfres o arolygon parcio gael eu cynnal dros gyfnod o 4-6 wythnos i 
ganfod pa gamau y gellir eu cymryd i wella'r sefyllfa.  


Dechreuwyd ar y drafodaeth a gwnaed y sylw pan dyfodd pentref Cynwyl Elfed o amgylch 
y ffordd sy'n rhedeg drwyddo, allai neb fod wedi rhagweld y cynnyd yn natur a maint y 
cerbydau a'r traffig sydd bellach ar y ffordd.


Trafodwyd y mater o oleuadau traffig tair ffordd. Yn ddiweddar pan atgyweiriwyd wal y 
capel sydd wedi ei leoli ar y fyffordd gyda'r B4333, yn dilyn ei ddifrodi gan gerbyd, roedd 
goleuadau traffig yn eu lle i alluogi'r adeiladwyr i gwblhau eu gwaith yn ddiogel. O blaid yr 
awgrym hwn dywedodd llawer o bobl fod y traffig yn llifo drwy'r pentref yn llawer haws a 
bod y ffordd yn teimlo'n fwy diogel. Mae'n debyg bod goleuadau traffig yn arafu'r traffig 
hyd yn oed ar ôl i'r traffig basio drwy'r goleuadau.  Ar yr ochr negyddol, dywedodd sawl 
person mai dim ond symud y broblem dros dro bydai hyn yn gwneud. Caniatawyd i 
gerbydau barcio y tu allan i'r neuadd yn ystod cyfnod y gwaith atgyweirio ac nid yw hyn 
yn rhywbeth y gellir ei ganiatáu am gyfnod amhenodol.




Awgrym arall er mwyn lleddfu'r broblem parcio oedd ynglÿn â darn o dir sy'n perthyn i 
eiddo sydd ar werth ar hyn o bryd. Roedd y tir wedi ei glustnodi ar gyfer prosiect ffordd 
osgoi ond ni ddaeth hynny i fodolaeth. Awgrymwyd y dylid gwneu ymholiadau ynglÿn â 
phrynu'r darn hwn o dir gyda golwg ar greu maes parcio amwynder lleol. Awgrymwyd 
hefyd y gellid defnyddio rhyw fath of system trwydded parcio. Gwnaethpwyd y pwynt bod 
angen ystyried Siop y Pentref, sydd hefyd yn Swyddfa'r Post a'u Banc i lawer, mewn 
unrhyw gynlluniau. Yn ystod y cyfnodau cloi roedd y siop yn achubiaeth i lawer o'r 
trigolion lleol.


Soniwyd am yr awgrym o gael gwell gwasanaeth bws er mwyn lleddfu'r pwysau ar y 
ffordd.


Gofynnwyd i'r Cyngor cymuned gysylltu â swyddogion perthnasol Cyngor Sir Caerfyrddin 
ar ran trigolion Cynwyl Elfed er mwyn trefnu cyfarfod yn ystod y dydd oherwydd efallai 
nad oedd y swyddogion yn gallu bod yn bresennol yn y cyfarfod gan ei fod yn cael ei 
gynnal y tu allan i oriau'r swyddfa.


Trafodwyd y mater o drefnu deiseb ond y consensws oedd ei bod yn llawer gwell 
ysgrifennu llythyron neu e-byst unigol wrth i broblemau godi, er mwyn rhoi syniad llawer 
gwell i'r Awdurdod Lleol maint a difrifoldeb y materion.


Daeth y cyfarfod i ben am 9.00 p.m. pan ddiolchodd y Cynghorydd Sir Bryan Davies  i 
John Williams, Gemma Phillips, a'r S.C.C.H. Martin Dickenson am eu presenoldeb ac am 
eu cyfraniad gwerthfawr i'r cyfarfod. Diolchodd y Cyng. Diolchodd hefyd Hefin Jones, 
Cyfieithydd,  Cyng. Julian Evans am agor y cyfarfod, Cllr. Delme Phillips am ei rôl fel 
Cadeirydd y noson ag Enid Davies Clerc.  Diolchodd Cyng.Sir, Bryan Davies i bawb a 
fynychodd y cyfarfod ac a gymerodd ran yn y trafodaethau.  Roddodd sicrwydd i'r rhai 
oedd yn bresennol y byddai'r materion a drafodwyd a'r pwyntiau a godwyd yn cael eu 
trosglwyddo'n ôl i'r Cyngor  yng nghyfarfod nesaf o'r Cyngor Cymuned pan fydd y ffordd 
ymlaen yn cael ei drafod.


