
CYNGOR CYMUNED CYNWYL ELFED 
CYFARFOD 7.30 p.m. 18 Mis Gorffennaf 2022


Yn Bresennol: Cyng. Julian Evans (Cadeirydd), Cyng. Elfed Davies, Cyng. Robin Bowen.

Cynghorydd Sir:  Bryan Davies

Clerc: Enid Davies 
Cyfieithydd: Catrin

Ymddiheuriadau: Cyng. Elsbeth Page, Cyng.Delme Phillips, Cyng. Cai Phillips.


Materion Personol / Cyhoeddiadau : 

19 Datgelu Buddianau Personol  - 

Dim buddianau personol.

20 Cadarnhau'r Cofnodion - 20.06.2022 
Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20.06.2022 yn gyfnod cywir - 
cynigwyd gan y Cyng. Elfed Davies ac eiliwyd gan y Cyng. Bryan Davies.
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Materion yn Codi o'r Cofnodion 
Gwasanaeth Bws 460 - Yn parhau. Arolwg bws wedi'i gwblhau - mae 50% o'r ymatebion yn 
nodi bod angen gwasanaeth bws rheolaidd ar y B4333 drwy Hermon.


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 Cyngor Sir 
Gaerfyrddin.


Cyfleusterau Cyhoeddus -Ynni EDF - Y mater yn parhau.Mae'r Clerk mewn cysylltiad gyda 
EDF am y mater.


Cyfrifiadur -  Clerc i gael pris a gwybodaeth am cyfrifiaduron.


Traffig drwy Cynwyl Elfed -  Yn dilyn cyfarfod cyhoeddus ar 31af o fis Mai, mae asesiadau 
cyflymder wedi'u gynnal yng Nghynwyl Elfed. Aros nawr am gymeradwyaeth i'r cynllun 
ddechrau cael ei weithredu yng Nghynwyl Elfed. 

Mae'r Cyngor wedi derbyn e-bost oddi wrth Mike Jacob yn cynnwys dyddiadau ar gyfer 
ymweliad safle posibl. Clerc i ysgrifennu i gadarnhau y bydd y Cyng. Elfed Davies, Robin 
Bowen a Julian Evans a'r Cyng. Sir, Bryan Davies yn cyfarfod  Mike Jacob(Rheolwr 
Diogelwch Ffyrdd)  a Martin Owen ( Peiriannydd Diogelwch Ffyrdd) ym maes parcio Cynwyl 
Elfed ar bore dydd Mercher 7 fed of fis Medi am 10.30.


Faniau Gwersylla o flaen Fronheulog - Mae'r mater yn parhau.  Mae'r mater yn cael ei 
ymchwilio gan y Cyngor Sir.


Diffibrilwr -Mae yna problem gyda diffibriliwr Capel Hermon gyda'r batri wedi rhedeg lawr yn 
dilyn tu mewn i'r cabinet yn diferi o ddwr.  Dim diffygion amlwg i weld ar y cabinet. Mae'r 
diffibriliwr wedi ei anfon i Wel Medical i gael ei wirio. Mae Cyng. Bryan Davies, Cyng.Julian 
Evans ac Eurig Rees i wirio'r cabinet er mwyn sicrhau ei fod yn ddiogel ac nad yw'n 
gwllwng dwr nac aer i mewn. Canfuwyd hefyd bod y gwresogydd arno pan na ddylai fod ar 
yr adeg pan oedd y tymheredd y tu allan yn 16C.


Hysbysfwrdd Cyngor Cymuned Cynwyl Elfed - Clerc wedi cael prisiau am hysbysfwrdd 
addas ond ddim o gwmni lleol - i ymchwilio eto.


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.

 

Elusen Unedig Llanpumsaint - Mae'r Cyng. Delme Phillips wedi gwneud ymholiadau ac yn 
cyfathrebu gyda'r Ymddiriadolwyr a Sefydliad Cymunedol Cymru. Awgrymwyd y dylai 
unrhyw falans a drosglwyddwyd pan ddaeth y cyfrif yn segur fynd i sefydliadau ac 
elusennau lleol.Dywedoll Cyng. Delme Phillips fod y Sefydliad yn y broses o drosglwyddo'r 
arian yn ôl i'r Gymuned ond mae'n rhaid gwneud hynny'nn gyfreithlon a mae hyn yn cymryd 
amser.


Diffibriliwr  Cyhoeddus - Garej Derwydd - Mae'r clerc wedi danfon cais am diffibriliwr I 
Ymgyrch Achub Bywyd Cymru . Derbyniwyd cydnabyddiaeth - clerc wedi ymchwilio ac 
mae'n debyg bod yna oedi wrth prosesu'r ceisiadau oherwydd prinder staff.


Ger y Duad - Diffyg goleuadau stryd ar hyd yr A484 ger SA33 6TQ. Clerc wedi ysgrifennu i 
Cyngor Sir Caerfyrddin. Arwel Price ( Peiriannydd Goleuadau) i ymwel a'r safle ar 26.7.22 
am 11.00 y bore. Bydd Cyng.Robin Bowen, Julian Evans ac Elfed Davies yn cyfarfod ag ef 
yno.


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. Penderfynwyd bod y Clerc i ddilyn y 
mater lan ymhellach. Mae 10 o gartrefi ar ochr y ffordd brysur iawrn yr A484 heb balmant 
diogel i alliogi trigolion i gerdded yn ddiogel rhwng eu cartrefi i'r pentref a'i gyfleusterau.
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a.

Gohebiaeth


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


e-bost oddi wrth Jim Welch i roi wybod i'r Cyngor ei fod ar ei wyliau yn ystod rhan o fis 
Awst. Trefniadau wedi'u wneud i'r cyfleusterau gael ei glanhau gan Cyng. Julian Evans a 
Robin Bowen tra bod Jim Welch i ffwrdd. Mae'r mater ynglÿn â'r ffordd ymlaen ac ymestyn 
oriau agor y cyfleusterau a'r costau ychwanegol ac ati i fod ar Agenda cyfarfod mis Medi.

23 Cynllunio 

24 Taliadau a Chyllud 
a. M E Davies -(anfoneb amazon ltd.) Gwn darganfod Cyflymder (a batris) sydd 

angen er mwyn gweithredu Gwylio Cyflymder Cymunedol       £203.20

b. M E Davies - Wel-medical -padiau electrod newydd ar gyfer

       diffibrilwyr Cynwyl Elfed                                                             £95.88

Cytunodd y Cyngor i'r taliadau uchod gael eu gwneud.
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Materion Priffyrdd 

Arwydd rhybudd radar - ar y B4333 wrth ddod i mewn i Gynwyl Elfed o gyfeiriad Hermon 
ddim yn gweithio.


Mae angen rhybudd bod camerau cyflymder yn cael eu gweithredu ar yr A484 ar y ffordd i 
mewn i Gynwyl Elfed o gyfeiriad Caerfyrddin .


Angen llinellau wen dwbwl ar yr A484 o flaen Garej Derwydd- Gwelir gweithredoedd 
goddiweddyd amhriodol ar y rhan hon o'r ffordd yn rheolaidd.


Mae ollyngiad olew wedi bod ar y ffordd y tu allan i'r Blue Bell - rhoddwyd tywod arno - mae 
agnen ei lanhau.


A484 - Cwmduad - Cynwyl Elfed - yn y man lle trodd lori drosodd o'r ffordd yn ddiweddar - 
mae ochr y ffordd yn feddal ac yn rhedeg bant.


SA33 6TH - problem wedi dod i sylw'r cyngor lle mae coed wedi tyfu mas i'r ffordd a bagiau 
ysbwriel wedi'u gadael wrth ymyl y ffordd.


Cynigodd y Cyng. Elfed Davies bod y Cyngor yn diolch i'r Adran Priffyrdd Cyngor Sir 
Gaerfyrddin am y gwaith da sydd wedi'i wneud ar y ffordd drwy Hermon yn ddiweddar. 
Roedd y Cyngor yn unfrydol yn hyn o beth.
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.

Unrhyw Mater Arall 

27 Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 

Nos Lun 19 Medi 2022 am 19.30 awr. 

Daeth y cyfarfod i ben am 21.25 awr



Arwyddwyd……………………………………………………….. 

Dyddiad…………………………………………………………….


