
COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANDYFAELOG 
GYNHALIWYD 3 MEDI 2020 AM 7.30YH 

 
1. Yn bresennol: Y Cyng Meinir James (Cadeirydd), Viv Davies, Janet Knott, Elfyn 
Williams, Shan Rees, Mair Stephens, Richard John ac Arfon Davies (Clerc) 
 
Ymddiheuriadau: Y Cyng Eifion Jones, Rheinallt Jones a Philip Davies. 
 
2. Datganiadau Diddordeb 
 
Dim datganiadau. 
 
3. Cadarnhawyd ac arwyddwyd Cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 
2il Gorffennaf 2020. 
 
4. Materion yn codi 
 
1. Sedd wag am Aelod o'r Cyngor – Nododd y Clerc ni dderbyniwyd unrhyw 
ddatganiadau o ddiddordeb mewn cyfethol i'r Cyngor. Cytunwyd felly i wahodd Mr 
Hugh Anderson i gael ei gyfethol fel aelod o Gyngor Cymuned Llandyfaelog. 
2. Difrod i’r palmant oherwydd datblygiad preswyl - Rose and Crown, 
Llandyfaelog – Roedd y mater yn parhau i derbyn ystyriaeth. 
3. Pryderon am ddiogelwch y ffyrdd ar gyffordd Llandyfaelog â'r A484 – Ni 
dderbyniwyd unrhyw gynnydd pellach gyda'r archwiliad o gynigion ar gyfer y 
gyffordd. Roedd y Cyngor Sir wedi nodi unwaith eto bod rhestr hir bellach i wneud yn 
dilyn cyfyngiadau achosion COVID-19. Nodwyd. 
4. Prosiect uwchraddio goleuadau cyhoeddus LED – Nodwyd bod dyddiad yn 
cael ei aros i'r contractwr ddychwelyd a chwblhau'r gwaith gyda'r goleuadau oedd i'w 
wneud. Nodwyd. 
5. Atgyweirio goleuadau ffordd cerdded – Cadarnhawyd cwblhau gosod y lamp 
newydd ar gyffordd GD Harries yn Idole. Cadarnhawyd ymhellach fod y panel solar 
ar gyfer y golau yn Idole wedi dod i law gyda gwaith ar y braced bellach yn cael ei 
aros. Roedd arolwg contractwyr hefyd wedi'i gynnal mewn perthynas â'r goleuadau 
yn Ysgol Gyfun Bro Myrddin, a disgwyliwyd yr adroddiad. Nodwyd. 
6. Pryderon Diogelwch Priffyrdd ar y B4309 ym Mancycapel – Cafwyd 
cadarnhad bod y gweithgor rheoli cyflymder wedi penderfynu nad oedd ardal 
Bancycapel yn cwrdd â'r meini prawf ar gyfer terfyn cyflymder mwy isel. Nodwyd hyn 
gyda siom wrth i broblemau gyda chyflymder barhau i gael eu profi. Er hynny, 
cadarnhawyd byddai gwelliannau'n cael eu gwneud i farciau ac arwyddion ffyrdd yr 
ardal ac y byddai'r Heddlu'n cadw'r ardal ar yr amserlen monitro cyflymder. Nodwyd 
hyn. 
7. Bin sbwriel ar gyfer lloches bws cyfeiriad Cydweli yn Llandyfaelog – Roedd y 
Clerc yn parhau i gofyn am cynnydd ar y mater gyda’r Cyngor Sir.  
8. Goleuadau Cyhoeddus yng Nghyffordd Llandyfaelog - Cadarnhaodd y Clerc ei 
fod yn disgwyl dyddiadau ar gyfer ymweliad safle. Nodwyd. 
9. Cadwch Gymru'n Daclus - Pecyn Cychwyn Lleoedd Lleol ar gyfer Natur - 
Nododd y Clerc fod rhai eitemau wedi cychwyn cyrraedd fel rhan o'r pecyn, a 
rhagwelir y bydd y gwaith yn Gae Idole  yn cychwyn ar gyfer yr wythnos yn dechrau 
14 Medi. Nodwyd.  



10. Llwybr troed 29/3 - Rhwng Croesyceiliog a Phentrepoeth – Cadarnhaodd y 
Clerc nad oedd y Cyngor Sir wedi gallu gwneud unrhyw gynnydd ar y mater hwn eto. 
Nodwyd. 
11. Adroddiad Blynyddol 2019-20 – Cadarnhaodd y Clerc fod yr Archwilydd yn 
gobeithio cynnal archwiliad y Cyngor yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf. Nodwyd. 
12. Bin Capel Penygraig - Cadarnhaodd y Clerc byddai'r bin yn cael ei newid ond 
oherwydd COVID-19 efallai y bydd oedi cyn ei wneud. Nodwyd. 
13. Corff Llywodraethol Ysgol y Fro – Cadarnhaodd y Clerc fod y Cynghorydd 
Richard John wedi'i benodi i'r swydd. Nodwyd. 
14. COVID-19 - Trafododd aelodau'r achosion parhaus o COVID-19 a'r effaith ar y 
Gymuned. 
15. Cais Cynllunio W/40717, Maesglasnant, Cwmffrwd - Cadarnhaodd y Clerc fod 
y cais yn cynnwys dileu'r gofyniad i ddarparu 4 uned fforddiadwy a gofynnwyd 
amdano yn wreiddiol ar gyfer safle'r cais. Nodwyd hyn a byddai'r Cyngor yn aros am 
benderfyniad ar y cais. 
16. Llwybr troed 29/1/1 Cwmffrwd tuag at Cincoed - Roedd y Cyngor Sir wedi 
cadarnhau eu bod yn ymwybodol o rwystr ar hyd y llwybr hwn ac wedi ymddiheuro 
nad oeddent wedi gallu symud y mater ymlaen. Nodwyd. 
17. Map Llwybrau Troed - Roedd y Clerc wedi darparu dolen i fap llwybr ar-lein y 
Cyngor Sir i aelodau. Bydd y Clerc yn gwneud ymholiadau i weld a oedd fersiwn 
argraffedig ar gael. 
18. Sticeri bin sbwriel - Bydd y Clerc yn wneud ymholiadau pellach i weld a oedd 
sticeri ar gael. 
19. Arwyddion llanast cŵn - Roedd y Clerc wedi darparu arwyddion lleol yn  
Llandyfaelog a Bancycapel a bydd yn darparu hefyd ar gyfer Idole. 
20. Bin ar gyfer Ardal Mainc Cwmale - Cadarnhaodd y Clerc byddai'r bin yn cael ei 
ddarparu ond oherwydd COVID-19 efallai y bydd oedi cyn cyflawni hyn. Nodwyd. 
 
5. Gohebiaeth 
1. Ambiwlans Awyr Cymru - Llythyr diolch am rodd y Cyngor a wnaed yng 
nghyfarfod mis Mai. Nodwyd. 
2. Cyngor Iechyd Cymunedol Hywel Dda - Cylchlythyr Mehefin a Gorffennaf. 
Nodwyd. 
3. Gweinidog Tai a Llywodraeth Leol Llywodraeth Gymru - Gwahoddiad i 
ddarparu meddyliau ar sut i gefnogi adferiad ac ailadeiladu Cymru ar ôl COVID. 
Nodwyd. 
4. Cylchgrawn Clerks and Councils Direct – Nodwyd. 
5. Cyngor Sir Caerfyrddin - Ymgyrch cysylltu â charedigrwydd. Nodwyd. 
6. Age Cymru Dyfed - Gwybodaeth am brosiect Cysylltiadau Bywyd Cyfeillgar. 
Nodwyd. 
7. Cyngor Sir Caerfyrddin - Hysbysiad o gau ffordd frys yn Gellideg, Cydweli, ar 17 
Gorffennaf. Nodwyd. 
8. Cyngor Sir Caerfyrddin - Ymgynghoriad ar y cynnig gan BT i gael gwared ar y 
ciosgau ffôn yn Idole a Cwmffrwd. Y dyddiad cau oedd ar 14 Awst a chadarnhaodd y 
Clerc, ar ôl ymgynghori â'r Cadeirydd a'r Is-Gadeirydd, fod y Cyngor fel mewn 
ymgynghoriadau blaenorol, wedi gwrthwynebu'r cynnig i gael gwared ar y ciosgau 
hyn. Cytunwyd hyn. 
9. Un Llais Cymru – Cylchlythyr Gorffennaf. Nodwyd.  
10. Llywodraeth Cymru - Hysbysiad o osod y Strategaeth Genedlaethol ar gyfer 
Rheoli Risg Llifogydd ac Erydiad Arfordirol yng Nghymru yn y Senedd. Nodwyd. 



11. Datblygiad tai yng Nghroesyceiliog - Cadarnhaodd y Clerc, yn ystod toriad yr 
Haf, fod cais wedi ei wneud gan ddatblygwr eiddo yng Nghroesyceiliog fod colofn 
goleuadau troedffordd y Cyngor Cymuned sydd wedi'i lleoli ar un o'r plotiau adeiladu 
i gael ei hadleoli i ffwrdd o'r plot. Roedd y Clerc wedi ymgynghori ag aelodau ac wedi 
cadarnhau i'r Cyngor Sir nad oedd gan y Cyngor wrthwynebiad i'r cynnig cyn belled 
nad oedd unrhyw oblygiadau cost i Gyngor Cymuned Llandyfaelog. Nodwyd bod y 
mater bellach yn cael ei drafod rhwng Western Power Distribution a'r Tirfeddiannwr / 
Datblygwr. Nodwyd. 
12. Panel Heddlu a Throsedd Dyfed Powys - Adroddiad Blynyddol 2019-20. 
Nodwyd. 
13. Banc Barclays - Datganiadau. Nodwyd. 
14. Llywodraeth Cymru - Gwybodaeth am Strategaeth Drafnidiaeth Cymru a oedd 
fod i gael ymgynghoriad yn ystod yr Hydref. Nodwyd. 
15. Heddlu Dyfed Powys - Cadarnhawyd, yn ystod ymarfer monitro cyflymder a 
gynhaliwyd yn Idole ar 22 Gorffennaf, bod 15 cerbyd wedi nodi yn teithio dros y 
terfyn cyflymder yn awr yr ymarfer. Cytunwyd i ofyn am gadarnhad a oedd yr 
unigolion hyn wedi cael eu herlyn a gofyn am ganlyniadau ymarferion yn y dyfodol 
pan gynhaliwyd. 
16. Comisiynydd Pobl Hŷn - Cylchlythyr gwybodaeth. Nodwyd. 
17. Llywodraeth Cymru - Cais am wybodaeth ar golledion incwm a brofwyd gan 
Gynghorau Tref a Chymuned o ganlyniad i'r achosion o COVID. Nodwyd. 
18. Gwasanaeth Tân ac Achub y Canolbarth a Gorllewin Cymru - Cylchlythyr 
Gorffennaf. Nodwyd. 
19. Un Llais Cymru - Canllaw Arfer Gorau ar Ymgynghori Cymunedol. Nodwyd. 
20. Cyngor Sir Caerfyrddin - Yn ystod toriad yr haf roedd y Clerc wedi adrodd bin 
yn gorlifo ger Ysgol Gyfun Bro Myrddin. Nodwyd. 
21. Cyngor Sir Caerfyrddin - Roedd mater gorfodi cynllunio wedi codi mewn 
perthynas â morlyn slyri yn Nanytgoetre Isaf, Glanyfferi. Cadarnhawyd bod 
ymweliadau gorfodi wedi'u cynnal ynghyd â'r RSPCA a bod cais wedi'i wneud i'r 
datblygwr cyflawni cais cynllunio. Nodwyd. 
22. Fframwaith Contractwyr Rhanbarthol De Orllewin Cymru - Cylchlythyr. 
Nodwyd. 
23. Gofal ac Atgyweirio Sir Gaerfyrddin - Gwybodaeth am y cynllun cymorth i 
symud. Nodwyd. 
24. Cyngor Sir Caerfyrddin - Cadarnhad o daliad 1/3ydd o braesept 2020-21, sef 
£7,666.67. Nodwyd. 
25. Cyngor Sir Caerfyrddin - Cyflwyniad hyfforddiant Cod Ymddygiad a fyddai 
wedi'i darparu pe bai digwyddiad hyfforddi wedi'i gynnal, ond oherwydd cyfyngiadau 
COVID nid oedd hyn wedi bod yn bosibl. Nodwyd. 
26. Cyngor Sir Caerfyrddin - Ymgynghoriad henebion. Cytunwyd dylai aelodau 
ymateb yn unigol pe byddent yn dymuno gwneud hynny. 
27. Llywodraeth Cymru - Cylchlythyr Awst y Rhaglen Datgarboneiddio. Nodwyd. 
28. Un Llais Cymru - Canllawiau i Gynghorau ar gynnal cyfarfodydd ar sail gorfforol. 
Nodwyd. 
 
6. Idole Field and Council Amenities 
1. Nododd y Clerc fod ffens allanol Cae Idole wedi'i difrodi gan ddamwain car ar 
11eg Gorffennaf, roedd yn ymddangos bod y gyrrwr dros y terfyn yfed a gyrru ar 
adeg y ddamwain ac nad oedd unrhyw gerbydau eraill wedi bod yn gysylltiedig â'r 
damwain. Roedd y mater wedi cael ei adrodd i'r heddlu ac yswirwyr y Cyngor. 



Gofynnwyd am brisiau gan gwmnïau lleol a Chontractwr gwreiddiol y Cyngor Sir 
gyda phris yn unig yn cael ei dderbyn gan David Rees Fencing yn y swm o £945.00 
ynghyd â TAW. Roedd y pris hwn wedi'i gymeradwyo ar gyfer cwblhad gan yr 
yswiriwr. Nododd y Cyngor y gormodedd polisi o £250.00 a chymeradwyodd y dylid 
cwblhau'r gwaith gan David Rees Fencing. Nododd y Clerc fod hawliad wedi'i wneud 
i'r heddlu am iawndal fel rhan o'r Achos Llys sydd i ddod. 
2. Nododd y Clerc fod y gwaith paentio yn Bwmp Llandyfaelog a'r lloches wedi'i 
gwblhau gyda chyfanswm cost wrth Atgyweiriwr y Cyngor o £298.00. Cytunwyd 
taliad hyn. 

 
7. Wefan Hygyrch 
 
Nododd y Clerc fod gwaith pellach wedi'i wneud gyda'r 2il ddrafft o'r wefan i'w 
gylchredeg yn fuan er mwyn i Aelodau ei ystyried. Roedd y cwmni'n gwbl ymwybodol 
mai'r dyddiad cau ar gyfer cyhoeddi'r wefan ar-lein oedd 23ain Medi. 
 
8. Cytundeb yr Atgyweiriwr  
Nododd y Clerc fod gwaith wedi'i wneud fel a ganlyn: 
 
Gorffennaf - 32 awr ynghyd â £2.40 treuliau - Cyfanswm £482.40 
Awst - 32 awr - Cyfanswm £480.00 
 
Cytunwyd y taliadau hyn. 
 
9. Cynllunio 
1.  PL/00282 – Garej breifat ar wahân gyda swyddfa gartref, stiwdio ffitrwydd a 
thoiled uchod (ôl-weithredol) - Glannant, Cwmffrwd, SA32 8DB. Mrs Catrin Safadi. 
 
10. Ceisiadau am Gymorth Ariannol 
 

1. Gofal Cancr Marie Curie Cancer Care 
2. Tenovus 

 
Cytunwyd i gysylltu gyda'r ddwy elusen i ofyn am gadarnhad a oedd unrhyw 
un o drigolion ardal Gymunedol Llandyfaelog wedi elwa o'u gwasanaethau yn 
ddiweddar. 
 
11. Cyfrifon 

a) Cytunwyd y taliadau canlynol: 
 

1.  Disgrifiad  Cyflog  Costau  Cyfanswm 

Gros  

Treth 

wedi 

tynnu 

ffwrdd  

YG wedi 

tynnu 

ffwrdd  

Cyflog 

Net  

Arfon 

Davies 

Cyflog 

Gorffennaf 

a costau 

£615.04 
£18.00 

£7.00 
 

£640.64 £124.40 £0.00 £515.64 

2. Michael Leefe      £298.00 Pwmp Llandyfaelog Pump (gweler eitem 6.2) 
3. Michael Leefe      £482.40 Taliad Gorffennaf (gweler eitem 8) 



4. Michael Leefe      £480.00 Taliad Awst (gweler eitem 8) 
5.  Disgrifiad  Cyflog  Costau  Cyfanswm 

Gros  

Treth 

wedi 

tynnu 

ffwrdd  

YG wedi 

tynnu 

ffwrdd  

Cyflog 

Net  

Arfon 

Davies 

Cyflog 

Awst a 

costau 

£615.04 
£18.00 

£7.00 
£24.80 
£18.90 
 

£683.74 £124.40 £0.00 £559.34 

 
Nododd y Clerc ei fod wedi derbyn y dyfarniad Cyflog Blynyddol gan Gymdeithas 
Genedlaethol y Cynghorau Lleol. Cadarnhawyd mai cyflog y Clerc yn seiliedig ar 
bwynt 23 o'r raddfa oedd £7,497.57 (gyda lwfans ychwanegol o £25.00 y mis ar 
gyfer gweithio gartref). 
 

12. Materion arall a godwyd gan aelodau 
1. Trafodwyd y trefniadau ar gyfer Sul y Cofio. Bydd y Clerc yn gwneud ymholiadau 
ar y mater ac yn trafod gyda Eglwys Llandyfaelog a Changen Cydweli o'r Lleng 
Prydeinig Brenhinol. 
2. Bydd y Clerc yn codi'r angen i dorri cloddiau yn ardal Ffordd Bolahaul / Cwmffrwd 
gyda'r Cyngor Sir. 
3. Bydd y Seminar Plismona Gwledig a fynychwyd gan y Cynghorydd Richard John 
yn cael ei roi ar agenda nesaf y Cyngor. 
4. Codwyd pryder bod y newid yn y terfyn cyflymder o 30mya i'r terfyn cyflymder 
cenedlaethol ar hyd Cwmale, Pentrepoeth yn digwydd rhwng dau gartref, roedd yna 
felly pryderon diogelwch mewn perthynas â hyn. Bydd y Clerc yn codi'r mater gyda'r 
Cyngor Sir i ystyried symud y newid terfyn cyflymder i ddiwedd y pentref. 
5. Trafododd aelodau eu dymuniad i gynnal cyfarfodydd wyneb yn wyneb yn Neuadd 
Gymunedol Llandyfaelog cyn gynted â phosibl. Nododd y Clerc mai'r cyngor 
presennol gan y Cyngor Sir oedd na ellid agor Neuaddau Cymunedol ar gyfer 
cyfarfodydd. Bydd y Clerc yn gofyn am ailystyried hyn er mwyn galluogi cyfarfod mis 
Hydref i gael ei gynnal o dan drefniadau ymbellhau gymdeithasol yn y Neuadd. 
 
Cynhelir Cyfarfod nesaf y Cyngor Nos Iau 1af Hydref 2020. 
 
 
 
 


