
CYNGOR CYMUNED CYNWYL ELFED 
CYFARFOD 7.30 p.m. 26 Mis Medi 2022


Yn Bresennol: Cyng. Julian Evans (Cadeirydd), Cyng. Robin Bowen. Cyng. Delme Phillips, Cyng. 
Cai Phillips

Cynghorydd Sir:  Bryan Davies

Clerc: Enid Davies 
Cyfieithydd: Hefin Jones

Ymddiheuriadau: Cyng. Elfed Davies a'r Cyng. Eifion Jones.


Materion Personol / Cyhoeddiadau : 

28 Datgelu Buddianau Personol  - 

Cyng. Julian Evans ynghylch Cais PL/04613 - Gadawodd y Cyng. Julian Evans y cyfarfod er 
mwyn i'r cynghorwyr trafod y cais.  Arwyddodd y gofrestr.

29 Cadarnhau'r Cofnodion - 18.07.2022 
Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18.07.2022 yn gyfnod cywir - 
cynigiwyd gan y Cyng. Bryan Davies ac eiliwyd gan y Cyng. Robin Bowen.
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Materion yn Codi o'r Cofnodion 
Gwasanaeth Bws 460 - Yn parhau. Arolwg bws wedi'i gwblhau ac y mae'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. Clerc i holi am y 
siec am £490 a roddwyd o dan adran 137 ar 17/03/21 i'w dychwelyd. Gellir edrych ar hyn 
eto os digwydd i'r Cylch Meithrin gael ei ailgychwyn.


Cais am bin sbwriel yng Ngwmduad - dywedodd y Cynghorydd Sir Bryan Davies wrth y 
cyfarfod bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn trefnu gosod bin sbwriel yng Nghwmduad yn ôl  y 
gofyn. Mae'r mater hwn bellach wedi'i ddatrys.


Cyfleusterau Cyhoeddus -Ynni EDF - anfoneb wedi'i dderbyn am y cyfnod 02.11.21 - 
21.05.22. Clerc mewn cysylltiad ag EDF ynghylch y biliau o 22.05.22 ymlaen a ddylai fod ar 
gontract sefydlog fel y trefnwyd. Clerc i wneud ymholiadau i weld a yw'r Cyngor yn gymwys 
ar gyfer cymorth oddi wrth y Llywodraeth tuag at gostau ynni.


Cyfrifiadur -  Clerc i gael pris a gwybodaeth am cyfrifiaduron.


Traffig drwy Cynwyl Elfed -  Yn dilyn cyfarfod cyhoeddus ar 31af o fis Mai, mae Cynllun 
Gwylio Cyflymder Cymunedol wedi dechrau yng Nghynwyl Elfed gyda Daniel Holker yn 
cydlynydd arweiniol. Penderfynwyd gan y Cyngor fe all y gwn cyflymder radar gael ei gadw 
yn Garej Derwydd o dan glo er mwyn ei ddefnyddio at bwrpas y Cynllun Gwylio Cyflymder 
Cymunedol yn unig. Mae'r Cynghorydd Robin Bowen yn derbyn cyfrifoldeb llawn am gadw'r 
eitem hon yn ddiogel.

Cyng. Elfed Davies, Robin Bowen a Julian Evans a'r Cyng. Sir, Bryan Davies wedi mynychu 
cyfarfod safle fel trefnwyd ar fore dydd Mercher 7 fed o fis Medi am 10.30 ond ni fynychodd 
Mike Jacob(Rheolwr Diogelwch Ffyrdd)  na Martin Owen ( Peiriannydd Diogelwch Ffyrdd) y 
cyfarfod. Clerk i gysylltu a Mike Jacob eto ac hefyd S Pilliner.


Faniau Gwersylla o flaen Fronheulog - Mae'r mater wedi'i ddatrys.


Diffibrilwr - Gwiriodd Wel-medical Diffibriliwr Capel Hermon a chanfod bod difrod dwr wedi 
cyrydu'r mecanwaith a'i adael yn anniogel i'w atgyweirio.  Dim diffygion amlwg i weld ar y 
cabinet. Canfuwyd hefyd bod y gwresogydd arno pan na ddylai fod ar yr adeg pan oedd y 
tymheredd y tu allan yn 16C. Mae'r Defib. Store i anfon uned gwresogi newydd. Mae'r 
Cynghorydd Bryan Davies wedi tynnu lluniau manwl o'r cabinet a bydd y clerc yn anfon y 
rhain i'r Defib.Store yn ôl eu cais.


Hysbysfwrdd Cyngor Cymuned Cynwyl Elfed - Clerc i  lunio gwahoddiad i dendro a 
hysbysebu hyn yn lleol.


Chwarel Foel Fach - Cais Cynllunio newydd wedi'i dderbyn. Gweler Cynllunio.

 

Elusen Unedig Llanpumsaint - Ymgynghorodd y Cyng. Delme Phillips â Phillip Jones a 
gadarnhaodd bydd yr elusen yn parhau if fod o dan Ymddirielodaeth aelodau o Gymdeithas 
Llanpumsaint. Mae'r mater nawr wedi'i ddatrys.

Diffibriliwr  Cyhoeddus - Garej Derwydd - Wedi derbyn gwybodaeth ar 1af o fis Medi bod y 
cais am diffibriliwr i Ymgyrch Achub Bywyd Cymru wedi bod yn llwyddianus. Bydd angen 
prynu Cabinet yn unol â'u gofynion cyn i'r Cyngor dderbyn y diffibriliwr.

Ger y Duad - Diffyg goleuadau stryd ar hyd yr A484 ger SA33 6TQ. Arwel Price 
( Peiriannydd Goleuadau) wedi ymweld a'r safle ar 26.7.22 am 11.00 y bore. Clerc i 
ysgrifennu at Arwel Price i gael diweddariad.

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.  Adroddodd y Cyng. Sir Bryan 
Davies ei fod ef a'r Cyng. Eifion Jones wedi bod allan i wneud asesiad o'r sefyllfa ac wedi 
siarad â pherchnogion eiddo y gallai unrhyw ddatblygiad effeithio arnynt. Yn dilyn hyn aeth 
y Cyng.Sir Bryan Davies at y Cyngor Sir ac o ganlyniad bydd y Cyngor Sir yn ymchwilio 
mewn eto i'r angen am balmant ar hyd y darn yma o ffordd brysur iawn yr A484.
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Treial oriau agor estynedig toiledau

Methu cychwyn y treial oherwydd:

1.Roedd y Gofalwr yn pryderu y dylai'r bobl sy'n gwneud y glanhau gael yr hyfforddiant 
priodol.

2. Hysbyswyd y Cyngor Sir am yr oriau agor estynedig a gynigwyd. Roedd y Cyngor Sir yn 
glir y byddai'r gofalwr yn parhau i lanhau'r toiledau ddwywaith y diwrnod am bum diwrnod 
yr wythnos. 

3. Penderfynodd y Cyngor fod y Clerc yn cysylltu â'r Cyngor Sir i gael copi o gontract 
cyflogaeth y gofalwyr a hefyd i gael cofnod o'r arolygiad diwethaf a gynhaliwyd. Hefyd i holi 
a yw yn bosib i unrhyw lanhawr a gyflogir gan y Cyngor Cymuned gael hyfforddiant oddi 
wrth oruchwyliwr o'r Cyngor Sir.


Gohebiaeth. 

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


Derbyniodd y Cyng. Robin Bowen lythyr yn cwyno am sbwriel a adawyd ar lwybr a hefyd 
gordyfiant canghennau gan arwain at gulhau'r ffordd C1313. Mae'r Cyng. Bryan Davies 
wedi cael gair gyda pherchennog yr eiddo ac yn obeithiol bydd y mater hwn yn cael ei 
ddatrys yn fuan.

32 Cynllunio 
PL/04506-Addasiadau i do wrth gefn tÿ -Pantgwyn, Hermon, Cynwyl Elfed SA33 
6SR - dyddiad cau 07/09/22 
PL/04539- Newid defnydd o ysgubor segur i adeilad at ddibenion domestig preifat 
sy'n ategol i'r tÿ annedd gwesteiwr -Pantyrhaidd, Cynwyl Elfed SA33 6UJ - dyddiad 
cau 15/09/22 
Cytunodd y Cyngor gyda'r penderfyniad i gefnogi'r ceisiadau uchod. 
PL/04613- Rhyddhau Amodau 42,43 a 44 ar W/29845 (Cynllun Adfer Tirwedd) 
-Cware Foel Fach, Cynwyl Elfed SA33 6AR - dyddiad cau 30/09/22.Trafodwyd Cais 
PL/04613 yn fanwl gyda Cynghorwyr yn edrych ar yr amodau a nodir pan gytunwyd 
ar gais W/29845. Roedd gan Cyng. Delme Phillips bryderon bod y llythyr 
ymgynghori dim ond yn cyfeirio at Rhyddhau Amodau a ddim yn nodi bod yr 
amodau awgrymir yn y ddogfen "Foelfach Quarry Landscape Restoration 
Scheme" (gan SLR consulting.com) yn cael eu rhoi yn eu lle, er bod y ddogfen hwn 
yn rhan o'r dogfennau rhestrir sydd yn ymwneud a'r cais hwn. 
Penderfynwyd bod y Cyngor yn cefnogi Rhyddhau Amodau 42,43 a 44 a nodir ar  
W/29845 ar yr amod bod y  "Landscape Restoration Scheme and Management" fel 
y nodir yn y cynllun a baratowyd gan SLR consulting.com dyddiadedig Awst 2022 yn 
cael eu rhoi yn eu lle, ac hefyd mor belled a bod y Cyngor Sir yn fodlon bod y 
cynllun yn cyrraedd ei rheoliadau safonau amgylcheddol a diogelwch. 
PL/04650- Codi adeilad amaethyddol, storfa slyri tanddaearol a gwaith cysylltiedig - 
Penralltdafn, Cynwyl Elfed SA33 6ST - dyddiad cau 5/10/22 
Trafodwyd y mater a penderfynodd y Cyngor yn unfrydol i gefnogi Cais PL/04650.

33 Taliadau a Chyllud 
a. ME Davies Cyflog Clerk 07/22   - £214.15

b. ME Davies Cyflog Clerk 08/22    -£214.35

c. Ynni EDF - cyfnod 02/11/21 - 21/05/22 £649.94

d. P.W.L.B. - £360.00 wedi'i dalu - DU ar 19.07.22

e.   Un Llais Cymru - Aelodaeth 2022/2023 -    £164.00  wedi'i dalu ar 19.7.22 

Penderfynodd y Cyngor i gytuno i'r taliadau uchod gael eu gwneud.


Derbyniwyd taliad rhif 2 o'r praesept, sef £5,308.00 ar 31/08/22   

http://consulting.com
http://consulting.com


Arwyddwyd……………………………………………………….. 

Dyddiad…………………………………………………………….
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Materion Priffyrdd 

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.


A484 - SA33 6TN- Cynwyl Elfed - ar yr ochr chwith o'r ffordd cyferbyn a Parc Chwarae - 
coed Ynn wedi eu nodi gan paint oren fel rhai wedi'u heintio ac yn marw'n ôl heb eu 
cwympo.  Mae'r Cyngor wedi derbyn adroddiadau bod canghennau eithaf mawr yn 
cwympo ar y priffordd.  Dywedodd y Cyng. Sir Bryan Davies byddai'n cael gair gyda rhywun 
yn yr adran priodol.


Esgair-Bailey Angen glanhau cwteri. Hefyd mae'r ffordd mewn cyflwr gwael ac yn torri lan.


Blaenycoed i Sgwar MaenIwan rhwng Plas Newydd a Sgwar Maen Iwan - angen llinellau 
gwyn i ddangos ymyl y ffordd, fel sydd wedi cael ei wneud yn barod ar y darn o'r ffordd 
cafodd ei atgyweirio yn ddiweddar. Mae'r ardal hon yn dueddol o gael tywydd niwlog gan 
arwain at ddiffyg welededd i yrrwyr ar y ffordd, felly mae'n bwysig i nodi'r ffordd hon gan 
farciau clir.


Rhiw Clos y Graig : Bryn Gwenith - Garth Llygad y Daith - Mae yna coed yn tyfu allan o'r 
clawdd ac yn amharu ar golwg gyrrwyr fel bod rhaid i gerbydau mawr fel tractorau a lorïau i 
ddod allan i ganol yr heol.


Mae'r Cyngor wedi cael ei holi pam yn dilyn cwympo coed/canghennau bod llawer o'r 
coedach a changhennau yn cael eu gadael ar ochr y ffordd neu yn cael eu taflu dros ben y 
ffens agosaf yn lle cael eu clyrio bant ar y pryd.
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Unrhyw Mater Arall 

36 Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 

Nos Lun 17 Hydref 2022 am 19.30 awr. 

Daeth y cyfarfod i ben am 21.15 awr


