
CYNGOR CYMUNED CYNWYL ELFED 
CYFARFOD 7.30 p.m. 20 Mis Mehefin 2022


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

Cynghorydd Sir:  Bryan Davies

Clerc: Enid Davies 
Cyfieithydd: Martin

Ymddiheuriadau: Cyng. Wyn Evans.


Materion Personol / Cyhoeddiadau : 

10 Datgelu Buddianau Personol  - 

Dim buddianau personol.

11 Cadarnhau'r Cofnodion - 16.05.2022 
Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16.05.2022 ar ôl ei cywiro yn dilyn 
Cyng. Delme Phillips yn atgoffa'r cyfarfod nad oedd yn bresennol, nid oedd Cyng. Eifion 
Jones yn bresennol yng nghyfarfod 16.05.22 , roedd ymddiheuriad wrtho wedi'i derbyn. 
Wedi'i cywiro cynnigiwyd gan y Cyng. Elsbeth Page. bod y cofnodion yn gywir ac eiliwyd 
gan y Cyng. Delme Phillips.
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Materion yn Codi o'r Cofnodion 
Gwasanaeth Bws 460 - Yn parhau. Clerc wedi drafftio holiadur. Cafodd ei gymeradwyo gan 
y Cyngor. Penerfynwyd bod angen 80 holiadur i gael eu ddosbarthu i breswylwyr ar hyd y 
B4333 o du allan i bentref Cynwyl Elfed, drwy Hermon tuag at Castell Newydd Emlyn, 
gyda'r dyddiad 11fed o fis Gorffennaf fel y dyddiad olaf i ddychwelyd yr holiaduron. Mae 
Cyng. Elfed Davies a'r Cyng. Cai Phillips wedi cytuno i ddosbarthu'r holiaduron.


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


Cais am bin sbwriel yng Ngwmduad - Dim ymateb oddi wrth Cyngor Sir Gaerfyrddin.

Clerc i gysylltu a'r Cyngor Sir eto.


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 -  Cynhalwyd cyfarfod cyhoeddus ar 31af o fis Mai . Mae'r mater 
i'w drafod o dan materion priffyrdd.


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 -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 
technegydd Wel Medical i ffwrdd hyd nes yr wythnos olaf ym mis Mehefin. Unwaith bydd yn 
ôl yn ei waith bydd y y Diffib. yn cael ei ddanfon i Wel Medical er mwyn ei gwirio. Clerc wedi 
cwblhau ffurflen yn nodi'r nam a'i ddanfon ymlaen yn barod.


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 wedi cael prisiau am hysbysfwrdd addas. Penderfynwyd i'r Cyng. Bryan Davies 
hefyd edrych mewn i gael prisiau gan gwmniau lleol. Prisau i fod i law ar 18/07/22.


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 i gwrsio am canlyniad.


Ger y Duad - Diffyg goleuadau stryd ar hyd yr A484 ger SA33 6TQ. Clerc i ddilyn lan gyda 
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 -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.


Y Pecyn Cymorth Cyllid a Llywodraethu ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref

Dogfen ar y cyd: Un Llais Cymru,  S.L.C.C. a Llywodraeth Cymru.

Clerc i gwblhau rhan A. Mae'r gweddill i'w gwblhau gan gynghorwyr. Penderfynwyd bod y 
Clerc, Y Cynghorydd Julian Evans a'r Cynghorydd Cai Phillips yn cwblhau'r ddogfen hon 
fesul rhan fel yr argymhellwyd yn y nodiadau atodol.

14 Cynllunio 
PL/03629 - Gosod twr delin 30m sy'n cefnogi 6 rhif antenâu, 4 rhif llestri 
trosglwyddo, 2 rhif cypyrddau offer, 1 rhif cabinet mesuryddion a datblygiad atodol  
iddo gan gynwys a generadur a thanc tanwydd cysylltiedig, a chyfansoddyn 1.8m 
wedi'i ffensio ac ardal sefydlog ar gyfer y prosiect Rhwydwaith Gwledig a Rnnis ar 
ran Cornerstone.- Tir Coetir Blaenduad, Cynwyl Elfed, Cwmduad, Caerfyrddin, SA44 
4SE 
Penderfynwyd gan y Cyngor i gefnogi'r ceisiadau uchod.

15 Taliadau a Chyllud 
a. M E Davies - Cyflog y Clerc Mai 2022                                   £214.15

b. M E Davies -  Cyflog y Clerc Mehefin 2022                           £214.15

c. H.M.R.C.                                                                                £160.60

d. Yswiriant Zurich - Wedi'i dalu                                                £576.17

e. Dwr Cymru -Cyfleusterau Cyhoeddus(6 Mis) wedi'i dalu      £178.34

pan dderbyniwyd yr anfoneb.

f. Lyn Evans - Ymchwiliad Mewnol                                              £120.00

g. Canolfan Cymdeithasol Cynwyl Elfed                                      £ 60.00


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

Cyfarfod Cyhoeddus 31.5.22  Trafodwyd canlyniad y cyfarfod cyhoeddus.

1. Mae 14 o wirfoddolwyr ar gyfer Gwylio Cyflymder Cymunedol ac mae'r clerc yn cysylltu 

â John Williams a Gemma Phillips i sefydlu hyfforddiant . Gallai hyn fod tua chanol mis 
Gorffennaf ac mae'r Clerc yn aros am gadarnhad o ddyddiad ac amser addas.


2. Trafodwyd mater y goleuadau traffig tair ffordd a oedd yn syniad poblogaidd fel ateb. 
Cymerwyd i ystyriaeth y farn y byddai hyn ddim ond yn symud y broblem dros dro. 
Edrychwyd hefyd ar y palmentydd cul a hefyd parcio. Penderfynwyd gofyn am gyfarfod 
gyda swyddogion Cyngor Sir Caerfyrddin, Mike Jacobs (Rheolwr Diogelwch Ffyrdd) a 
Martin Owen (Peiriannydd Diogelwch Ffyrdd).Mae Tony Williams, Darren King a Steven 
Pilliner (Adran Priffyrdd) i gael gwybod yn ogystal â'r Prif Weithredwr. Cler i roi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i Simon Heart AS a Samuel Kurtz AS gan fod y ddau wedi holi i 
gael eu diweddaru.


3. Trafodwyd hefyd yr awgrym o brynu tir fel amwynder cyhoeddus. Cysylltwyd â'r 
perchnogion yn gynharach yn y flwyddyn heb lwyddiant. Mae hefyd y mater o sut mae 
ariannu prosiect o'r fath.


4. Gwell Trafnidiaeth Gyhoeddus - arolwg bws i'w gynnal ar hyd y B4333 ychydig y tu allan 
i Gynwyl Elfed trwy Hermon tuag at Castell Newydd Emlyn , gan nad oes gwasanaeth 
bws ar hyd y llwybr hwn.


Nodwyd hefyd bod pobl wedi pwysleisio yn ystod y cyfarfod cyhoeddus fod yn rhaid i ba 
bynnag benderfyniadau a wneir fod yn ffafriol i gadw/gwella mynediad i sip/swyddfa bost y 
pentref, oherwydd yn ystod cyfnodau clo, roedd sip y pentref yn achubiaeth i gynifer o bobl 
leol am eu bwyd, nwyddau, fel swyddfa bost ac i lawer eu banc


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


Penderfynwyd roi cais am wasanaeth y glanhawr stryd i ofalu am y ffordd trwy Cynwyl Elfed 
a thrwy'r plwyf yn gyffredinol. Gratiau/top y gylïau wedi'u blocio ledled y prentref.


A484 SA33 6XR - Gwter dwfn wedi ei adael ar agor ac yn rhedeg wrth ymyl y ffordd prysur 
hwn yn y man lle bu gwaith ffordd diweddar. Peryg i yrrwyr all achosu difrod i gerbydau os 
ydynt yn mynd i mewn iddo. Penderfynwyd holi i'r Cyngor Sir i osod piben dwr ynddo a 
llanw'r gwter er mwyn ei wneud yn fwy diogel.


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.


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


Rhiw Clos y Graig - Coed yn tyfu allan ar y ddwy ochr  o'r ffordd sydd angen eu torri yn ôl.


Blaenycoed - Arwydd i'r Gangell wedi'i orchuddio gan tyfiant.


Mae'r Cyngor wedi cael adroddiadau fod chwynladdwr  yn cael ei chwistrellu gan y Cyngor 
Sir yn lle torri gwair/chwyn yn ôl ger postion a gratiau ac mae'r Cyngor yn bryderus iawn 
bod hyn yn ddrwg ifioamrywiaeth a'r amgylchedd.


SA33 6TH - Dywedodd y Cyng. Julian Evans bod y llwbr i Mynwent Cynwyl Elfed angen ei 
lanhau ac hefyd bod angen torri coed yn ôl yna. Maen't yn arwain at culhau y ffordd ac 
hefyd mae yna adroddiadau fod cerbydau wedi eu difrodi gan ganghennau yn crafu'r gwaith 
paent wrth iddynt gael eu gyrru ar hyd y ffordd.



Arwyddwyd……………………………………………………….. 

Dyddiad…………………………………………………………….
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Unrhyw Mater Arall 
Cyfethol Cynghorwr Cymuned i lenwi swydd wag bresennol er mwyn cael trawstoriad 
amrywiol o Gynghorwyr Cymuned. Roedd Cyng. Elfed Davies, Cyng. Julian Evans a Cyng. 
Elsbeth Page wedi gofyn i nifer o ddarpar ymgeiswyr ond nid oeddent yn galllu ymrwymo ar 
hyn o bryd. Penderfynwyd fod Blaen y Coed a Bryn Iwan yn cael eu cynrychioli yn dda ar y 
Cyngor ac hefyd Hermon. Mae gan Cynwyl Elfed un cynghorydd a Cwmduad un 
cynghorydd lleol.  Rhoddwyd ystyriaeth i sicrhau bod trawstoriad o'r Gymuned yn cael ei 
chynrychioli mewn ffordd gytbwys i ffufio'r Cyngor Cymuned. Awgrymodd y Cyng. Delme 
Phillips bod Robin Bowen yn cael ei gyfethol fel Gynghorwr Cymuned ar sail ei brofiad 
mewn trefni a chymryd rhan mewn digwyddidau yn y gymuned, eilwyd gan y Cyng. Bryan 
Davies. Penderfynodd y Cyngor i gyfethol Robin Bowen fel Cyngor Cymuned. Clerk i roi 
wybod i Robin Bowen.


18 Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 

Nos Lun 18 Gorffennaf 2022 am 19.30 awr. 

Daeth y cyfarfod i ben am 21.15 awr


