
CYNGOR CYMUNED CYNWYL ELFED 
CYFARFOD 7.30 p.m. 21 Mis Tachwedd 2022


Yn Bresennol: Cynghorwyr:. Julian Evans (Cadeirydd),Elsbeth Page, Elfed Davies,Eifion Jones, 
Delme Phillips, Robin Bowen ac Amy Evans.

Cynghorydd Sir: Bryan Davies

Clerc: Enid Davies 
Cyfieithydd: Hefin Jones

Ymddiheuriadau: Cyng.Wyn Evans a Cyng. Cai Phillips.


Materion Personol / Cyhoeddiadau : 
Croesawodd y Cyng. Julian Evans (Cadeirydd) y Cyng. Amy Evans i'w chyfarfod cyntaf fel aelod 
o'r Cyngor Cymuned yn dilyn cael ei chyfethol i'r Cyngor Cymuned ym mis Hydref. Arwyddwyd y 
Gofrestr Derbyn Swydd gan Amy Evans.


46 Datgelu Buddianau Personol  - 

Dim

47 Cadarnhau'r Cofnodion - 17.10.2022 
Cadarnhawyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 17.10.2022 yn gyfnod cywir - 
cynigiwyd gan y Cyng. Delme Phillips, eiliwyd gan y Cyng. Eifion Jones.




48. 
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.

Bydd y Clerc yn dilyn lan am ymateb gan y Cyngor Sir i'r cais am gopi o Gontract 
Cyflogaeth y Gofalwr a hefyd dyddiad yr arolygiad diwethaf a gynhaliwyd.


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. 


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.  Dylai dyfynbrisiau fod wrth law erbyn cyfarfod mis Ionawr.


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. Dywedodd y 
Cynghorydd Robin Bowen bod Cabinet yn unol gofynion â'r gofynion a nodir ar y ffurflen 
gais wedi ei brynu ac yn cael  ei osod yn barod i'r 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

49 Gohebiaeth. 

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


50 Cynllunio 

51 Taliadau a Chyllud 
a. ME Davies Cyflog Clerk 10/22   - £214.15

b.   Dwr Cymru                                 - £183.46


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




52. 

a. 

b. 

c. 

d. 

e. 

f. 

g. 

h. 

i.

Materion Priffyrdd 

Rhiw Drisgol Goch: Rhwng Troedrhiw a Drisgol Goch - Angen blwch graean.


Rhiw Clawdd Coch: rhwng Henffordd a Llethr Moel - gwyneb y ffordd mewn cylwr gwael 
gyda tyllau llawn dwr.  Mae gwybodaeth wedi'i dderbyn bod  y gwaith atgyweirio ar fin 
digwydd.


Rhiw Pannau:  Mae angen ysgubwr a JCB i lanhau'r ffordd hon sydd newydd agor a ôl bod 
ar gau ers peth amser.


Mae angen ysgubwr ar y ffordd drwy'r plwyf.


Carreg Hir - Ty Coch : Dwr yn rhedeg ar wyneb y ffordd heb sianeli yn eu lle i gyfeirio'r dwr  
i'r ffos.


Ger y Duad Goleuadau Stryd: Clerc i gael gwybod gan Arwel Price a fu unrhyw 
ddatblygiadau.


Ffordd o Esgair i'r A484 ar y Cyffordd:  Mae safle bws yn agos iawn at y gyffordd a gall 
guddio golygfa'r ffordd. Mae rhai gyrwyr hefyd yn goddiweddyd ar y rhan hon o'r A484 
gyferbyn â'r gyffordd sy'n beryglus.


Goleuadau Stryd ddim yn gweithio: Blaenycoed ar bwys Awenydd.

Street light on all day : Hermon i'r gogledd o Brynteg.


Cyfarfod Mike Jacob a Marin Owen 8.11.22 
Cynhaliwyd cyfarfod gyda Mike Jacob( Rheolwr Diogelwch Ffyrdd) a Martin Owen 
( Peiriannydd Diogelwch Ffyrdd) ar  8 Tachwedd yng Nghynwyl Elfed.  Yn cynrychioli'r 
Cyngor Cymuned roedd: Cyng. Elfed Davies,  Cyng. Robin Bowen, Cyng. Sir, Bryan Davies 
a'r clerc Enid Davies. Edrychwyd mewn i awgrymiadau a wnaed yn y cyfarfod cyhoeddus i 
ganfod a oeddent yn ymarferol. Trafodwyd system goleuadau traffig tair ffordd ond 
diystyrwyd hyn o herwydd ei fod yn rhy ddrud i'w osod i fyny a'i gynnal. (£800,000 a 
byddai'n Wariant Cyfalaf). Ni fyddai cerbydau yn cael parcio o fewn yr ardal lle byddai'r 
goleuadau'n gweithredu. Gallai hyn fod yn niweidiol i siop y pentref/swyddfa bost a hefyd i 
rai perchnogion tai. Trafodwyd mesurau arafu traffig eraill. Tynnodd Cynghorwyr sylw'r 
Swyddogion y Cyngor at y ffaith bod y tiwbiau wedi'u gosod yn agos at y twmpath atal 
cyflymder yn ystod arolwg cyflymder blaenorol a bod hyn wedi rhoi darlun ffug. Mae'r 
broses o gasglu data cyflymder i'w chynnal eto. Amlygodd cynghorwyr hefyd fod yr arwydd 
twmpath atal cyflymder ger yr ysgol yn cau allan yr arwydd cyflymder radar o olwg yrwyr 
sy'n ymuno â'r B4333 ar y gyffordd. 

Mesurau posibl eraill:

Marcio Llinellau Melyn Dwbl ar ochr y ffordd ar ac yn agos at y ddau dro cudd.

Gellid gosod bolard ar y rhan letaf o'r palmant ger y gyffordd i'r B4333.

Mae angen arwydd Camera Cyflymder ar y ffordd mewn i Gynwyl Elfed o gyfeiriad 
Caerfyrddin.

Arwydd Dim Goddiweddyd ar yr A484 i mewn i Gynwyl Elfed gyferbyn â Garej Derwydd.

Mae Martin Owen (Peiriannydd Diogelwch Ffyrdd) i lunio cynllun a'i anfon ymlaen i'r Cyngor 
Cymuned unwaith y bydd yn barod.


53 

.

Unrhyw Mater Arall 
Ymgynghoriad : Deddfwriaeth i leihau terfynau cyflymder uchaf ar y ffyrdd o fewn penrefi 
gwledig - dyddiad cau 8/12/22. Anerchodd y Cynghorydd Sir Bryan Davies y cyfarfod am y 
newidiadau lleol y bwriedir eu cychwyn ym mis Medi 2023 i leihau terfynaucyflymder mewn 
ardaloedd adeiledig o fewn y Plwyf. Ni nodwyd unrhyw broblemau gyda'r cynlluniau 
arfaethedig.



Arwyddwyd……………………………………………………….. 

Dyddiad…………………………………………………………….

54 Dyddiad ac amser y cyfarfod nesaf 

Nos Lun 17 Ionawr 2022 am 19.30 awr. 

Daeth y cyfarfod i ben am 21.00 awr


