
CYNGOR CYMUNED CYNWYL ELFED 
CYFARFOD 7.30 p.m. 17 Mis Hydref 2022


Yn Bresennol: Cynghorwyr:. Julian Evans (Cadeirydd),. Elfed Davies,Eifion Jones, Delme Phillips,

Cynghorydd Sir: 

Clerc: Enid Davies 
Cyfieithydd: Hefin Jones

Ymddiheuriadau: Cyng.Sir:Bryan Davies : Cyng. Cai Phillips


Materion Personol / Cyhoeddiadau : 



37 Datgelu Buddianau Personol  - 

Dim

38 Cadarnhau'r Cofnodion - 26.09.2022 
Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26.09.2022 yn gyfnod cywir - 
cynigiwyd gan y Cyng. Julian Evans aceiliwyd gan y Cyng. Delme Phillips.


39. 
a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

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.


Cyfleusterau Cyhoeddus -Ynni EDF - 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. 


Ail drefnwyd cyfarfod gyda Mike Jacob(Rheolwr Diogelwch Ffyrdd) a Martin Owen 
( Peiriannydd Diogelwch Ffyrdd) ar gyfer 8 Tachwedd yng Nghynwyl Elfed.  Cyng. Elfed 
Davies, Robin Bowen, Cyng. Sir, Bryan Davies a'r clerc i fynychu.


Diffibrilwr - Gwiriodd Wel-medical Diffibriliwr Capel Hermon a chanfod bod difrod dwr wedi 
cyrydu'r mecanwaith a'i adael yn anniogel i'w atgyweirio. Mae'r Cynghorydd Bryan Davies 
wedi tynnu lluniau manwl o'r cabinet ac wedi anfon y rhain i'r Defib.Store . Mae'r cabinet 
wedi'i nodi yn glir bod y diffibriliwr allan o ddefnydd.


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


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 gofynion â'r gofynion a nodir ar y ffurflen gais,  a'i gosod 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

40 Gohebiaeth. 

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


Derbyniwyd llythyr oddi wrth Amy Evans yn datgan diddordeb mewn ymuno fel aelod o'r 
Cyngor Cymuned. May Amy yn adnabyddus i aelodau o'r Cyngor trwy ei gwaith gyda sawl 
mudiad o fewn y Gymuned hon. Cynnygiwyd gan y Cyng. Elfed Davies bod y Cyngor yn 
cyf-ethol Amy Evans fel aelod o'r Cyngor Cymuned, eiliwyd hyn yn unfrydol gan y 
Cynghorwyr . Mae'r Clerc i ysgrifennu at Amy Evans i roi gwybod iddi am benderfyniad y 
Cyngor.



Arwyddwyd……………………………………………………….. 

Dyddiad…………………………………………………………….

41 Cynllunio 

42 Taliadau a Chyllud 
a. ME Davies Cyflog Clerk 09/22   - £214.15

b.   H.M.R.C. (1/4 hyd at 5.10.22)    - £160.60

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


43. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g.

Materion Priffyrdd 

Heol Drisgol Goch: Rhydfelen i Ty Newydd - Dwr yn crynhoi mewn pant yn ffordd.


Tro Rhydygwin - Mae angen arwyddion rhybudd gwell a chliriach.


B4333 - Llygaid cathod - mae angen llydaid cathod gweladwy rhwng Hermon a sgwar 
Mwdlan.


Arosfan Ger y Duad -  tipio anghyfreithlon ger y bin.


Bws ysgol yn sefyll gyferbyn a'r garej lle roedd yn arfer sefyll ger bwlch nes ymlaen.

Plant yn disgyn o'r bws i ffordd prysur yr A484. O leia pan roedd y bws yn sefyll i adael plant 
lawr ger y bwlch roedd lle i'r plant gamu oddi ar y ffordd fawr. Clerc i gysylltu â'r adran 
briodol.


Esgair i Llanpumsaint - Ffordd a'r gau - Arwyddion yn gamarweiniol ac nid ydynt yn dangos 
pa mor bell y gellir fynd ar y ffordd, gan achosi anawsterau yn enwedig i yrwyr dosbarthu 
nwyddau.


Blychau graean - angen eu llanw cyn tywydd garw y gaeaf.

44 

.

Unrhyw Mater Arall 

45 Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 

Nos Lun 21 Tachwedd 2022 am 19.30 awr. 

Daeth y cyfarfod i ben am 21.15 awr


