
COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANDYFAELOG 
GYNHALIWYD 7 IONAWR 2021 AM 7.30YH 

 
1. Yn bresennol: Y Cyng Meinir James (Cadeirydd), Janet Knott, Elfyn Williams, 
Shan Rees, Mair Stephens, Richard John, Rheinallt Jones, Philip Davies ac Arfon 
Davies (Clerc). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cyng Viv Davies, Eifion Jones a Hugh Anderson. 
 
2. Datganiadau Diddordeb 
 
Dim datganiadau. 
 
3. Cadarnhawyd ac arwyddwyd cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 
3ydd Rhagfyr 2020. 
 
4. Materion yn Codi  
1. Pryderon Diogelwch Priffyrdd ar y B4309 ym Mancycapel – Derbyniodd y 
Cyngor fanylion y ddau arwydd ‘lleihau cyflymder nawr’ a fyddai’n cael eu codi ar y 
B4309 ger y groesffordd ym Mancycapel. Hefyd, byddai marciau ffordd Araf / Slow 
newydd yn cael eu darparu yng nghyffiniau'r arwyddion. Cynlluniwyd cwblhau'r 
gwaith hwn yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol. Nodwyd. 
2. Pryderon am ddiogelwch y ffyrdd ar gyffordd Llandyfaelog â'r A484 – Roedd 
y Cyngor yn aros am ymgynghoriad ar y gwaith gwella cyffordd arfaethedig. 
3. Data Monitro Cyflymder – Derbyniwyd adroddiad gan Ddadansoddwr Data'r 
Heddlu ar ymweliadau fel a ganlyn: 

• 1 ymweliad â Kingswood ym mis Tachwedd gyda 7 trosedd wedi'u nodi 

• 8 ymweliad â Chwmffrwd ym mis Tachwedd a mis Rhagfyr gyda 29 trosedd 
wedi'u nodi. 

4. Difrod i’r palmant oherwydd datblygiad preswyl - Rose and Crown, 
Llandyfaelog – Roedd y mater yn parhau i dderbyn ystyriaeth 
5. Prosiect uwchraddio goleuadau cyhoeddus LED – Derbyniodd y Cyngor 
gadarnhad bod contractwyr yn parhau i gael eu gofyn i gyflawni'r gwaith hwn. 
Nodwyd. 
6. Atgyweirio goleuadau ffordd cerdded – Parhawyd i aros am atgyweirio'r golau 
panel solar yn Idole. Derbyniwyd diweddariad mewn perthynas â'r goleuadau yn 
Ysgol Bro Myrddin bod unedau LED newydd yn cael eu gosod ar y colofnau. 
Nodwyd. 
7. 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. 
8. COVID-19 – Trafododd aelodau'r achosion parhaus o COVID-19 a'r effaith ar y 
Gymuned. 
9. Cais Cynllunio W/40717, Maesglasnant, Cwmffrwd – Cadarnhaodd y Clerc fod 
y cais yn parhau i gael ei adolygu gan y Cyngor Sir. Nodwyd. 
10. Llwybr troed 29/1/1 Cwmffrwd tuag at Cincoed – Nid oedd y Cyngor Sir wedi 
gallu symud y mater yn ei flaen hyd yma. Nodwyd. 
11. Uchafswm Cyflymder Cwmale – Derbyniodd y Cyngor ddiweddariad gan y 
Cyngor Sir y bydd estyniad yr ardal 30mya yn cael ei ystyried mewn cyfarfod o'r 
Gweithgor Cyflymder yn y dyfodol. Nodwyd. 



12. Cynnig i adleoli colofn oleuadau ar safle datblygu tai yng Nghroesyceiliog 
– Disgwylid am ddatblygiadau pellach gyda'r cynnig. 
13. Llygaid Cathod - A484 Llandyfaelog i Gaerfyrddin – Disgwyliwyd am ragor o 
wybodaeth am y mater.  
14. Tipio anghyfreithlon ar dir preifat yn Llandyfaelog - Cadarnhaodd y Clerc ei 
fod yn parhau i fynd ar ôl y mater gyda'r Cyngor Sir. Nodwyd. 
15. Cais Cynllunio PL/00750 - Nantygoetre Isaf, Llandyfaelog, Cydweli - 
Cadarnhaodd y Clerc fod Adran Amgylcheddol Cyngor Sir Caerfyrddin ac Adnoddau 
Naturiol Cymru wedi gwneud sylwadau ar y cais heb unrhyw wrthwynebiadau wedi'u 
codi. Nodwyd. 
16. Cais Cynllunio PL/00881 - Tir ger Cywion Bach, Idole, Caerfyrddin, SA32 
8DG - Cadarnhaodd y Clerc fod Adran Briffyrdd y Cyngor Sir wedi darparu ymateb 
ymgynghori yn gofyn am ddarparu a chynnal llain weladwy addas ar gyfer unrhyw 
ddatblygiad cymeradwywyd. Nodwyd. 
17. Rhoddion / grantiau a wnaed yng nghyfarfod mis Rhagfyr - Derbyniwyd 
llythyrau diolch gan Ffederasiwn CFfI Sir Gaerfyrddin, Cynllun Blychau Teganau 
Cyngor Sir Caerfyrddin a Neuadd Gymunedol Llandyfaelog. Nodwyd. 
18. Arwyddion ffyrdd wedi'u difrodi a'u pylu yn y Gymuned - Cadarnhaodd y 
Clerc ei fod wedi adrodd y rhain i'r Cyngor Sir a oedd bellach yn y broses o wneud 
gwaith adfer. Nodwyd. 
 
5. Gohebiaeth 

1. Un Llais Cymru – Cylchlythyr Rhagfyr. Nodwyd.  
2. Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys - Arolwg blaenoriaethau 

cyllideb 2021-22. Nodwyd. 
3. Swyddfa Archwilio Cymru – Cadarnhad o'r cylch archwilio 3 blynedd gydag 

archwiliad llawn o Gyngor Cymuned Llandyfaelog i fod am y flwyddyn 2020-
21 a 2 archwiliad ysgafnach am y ddwy flynedd nesaf. Nodwyd. 

4. Cyngor Iechyd Cymunedol Hywel Dda – Cylchlythyr Rhagfyr. Nodwyd.  
5. Llywodraeth Cymru – Ymgynghoriad ar y Strategaeth ar gyfer Cymdeithas 

sy'n Heneiddio. Nodwyd. 
6. Cyngor Sir Caerfyrddin – Cais am wybodaeth am Gyfleusterau Chwaraeon 

Cymunedol. Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi darparu'r wybodaeth. Nodwyd. 
7. Swyddfa Ystadegau Gwladol - Cyflwyniad gan Reolwr Ymgysylltu'r Cyfrifiad 

ar gyfer Sir Gaerfyrddin a Sir Benfro sy'n gyfrifol am ymgysylltu yn yr ardal yn 
y cyfnod cyn cyfrifiad 2021. Nodwyd. 

8. Cyngor Sir Caerfyrddin – Cadarnhad o daliad 1/3ydd o braesept 2020-21 
sef £7,666.67. Nodwyd. 

9. Banc Barclays – Datganiadau. Nodwyd. 
10. Un Llais Cymru – Gwybodaeth am ddiwrnod gweithwyr y GIG, Gofal 

Cymdeithasol a Rheng Flaen wedi'i drefnu ar gyfer 5ed Gorffennaf. Bydd hyn 
yn cael ei ystyried ymhellach yng nghyfarfod nesaf y Cyngor. 

11. Cyngor Sir Caerfyrddin – Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi gofyn am ail-
lenwi blychau grit Idole a Llandyfaelog. Nodwyd. 
 

6. Cae Idole ac Amwynderau Gymunedol 
1. Roedd y Cyngor yn aros am ddiweddariad mewn perthynas â'r cais 
yswiriant am y ffens a ddifrodwyd yn Gae Idole. 
2. Cadarnhaodd y Clerc fod prisiau wedi'u darparu fel a ganlyn ar gyfer 
ailosod postyn ffens y giât ganol a physt pwdr eraill ar y ffens fewnol bren: 



• David Rees Fencing £835.00 

• Eurig Davies  £754.00 

• Mark Lewis   £500.00 
 

Cytunwyd i dderbyn y pris gan Eurig Davies gan nad oedd y pris gan Mark 
Lewis yn cynnwys cael gwared ar y pyst ffens oedd mewn lle ar hyn o bryd. 
3. Dosbarthodd y Clerc ddogfen dendro drafft ar gyfer y contract torri gwair yn 
Cae Idole a Glanmorlais ar gyfer 2021. Cytunwyd y Cyngor y tendr a bydd yn 
Glerc yn gofyn am brisiau yn barod ar gyfer y cyfarfod nesaf. 
4. Bydd y Clerc yn gofyn i'r Atgyweiriwr gynnal ymylon y tyfiant ar y llwybr yng 
Nglanmorlais. 
 

7. Cytundeb yr Atgyweiriwr 
 
Cadarnhaodd y Clerc 28 awr o waith ym mis Tachwedd gyda chost o £420.00 wedi'i 
gymeradwyo. 
 
8. Adroddiad Cyllid 2020-21 
 
Cyflwynodd y Clerc adroddiad cyllideb chwarter 3 ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-
21. Cynhaliodd y Cyngor y monitro chwarterol a derbyniwyd yr adroddiad. 
 
9. Adroddiad Blaenoriaethau, Praesept a Chyllideb 2021-22 
 
Cyflwynodd y Clerc yr adroddiad a nodwyd fod yna ansicrwydd mewn perthynas â'r 
sefyllfa ariannol debygol ar gyfer diwedd Flwyddyn Ariannol 2020-21 oherwydd diffyg 
eglurder gan y Cyngor Sir ar gostau goleuadau cyhoeddus am y flwyddyn. O 
ganlyniad, amcangyfrifwyd y byddai ffigwr cronfeydd wrth gefn y flwyddyn  rhwng 
£22,000 a £23,000. Hefyd, roedd darpariaeth amcangyfrif ar gyfer taliadau 
goleuadau cyhoeddus ar gyfer 2021-22 hefyd yn cael ei aros. 
 
Ystyriodd y Cyngor yr adroddiad a chytunodd mewn egwyddor i ofyn am braesept o 
£24,000 ar gyfer 2021-22 (£23,000 yn 2020-21). Pe bai'r taliadau goleuo cyhoeddus 
yn amrywio'n fawr o'r gyllideb bresennol, neilltuodd y Cyngor yr hawl i ailedrych ar y 
cais Praesept i gael ei gyflwyno. Byddai'r swm mewn egwyddor yn arwain at Dreth 
Gyngor Band D o £37.51 (£36.02 yn 2020-21). Awdurdodwyd y Cadeirydd a'r Clerc i 
gwblhau a llofnodi'r gwaith papur angenrheidiol i'w ddychwelyd i Gyngor Sir 
Caerfyrddin. 
 
Cadarnhaodd y Clerc ei bod yn ymarferiad da i gadw tua 3 mis i flwyddyn o precept 
mewn arian wrth gefn cyffredinol a dylai clustnodi unrhyw gronfeydd ymhellach 
mewn arian wrth gefn penodol.  
 
Gwnaed Cyngor ystyried ei blaenoriaethau ar gyfer arian wrth gefn y Cyngor. 
Cytunwyd arian wrth gefn penodol fel a ganlyn: 
 
Gwelliannau Goleuadau Cyhoeddus (gan gynnwys cost flynyddol yr 
uwchraddiad Goleuadau LED o £1,077.25) £4,000  
Gwelliannau Amwynderau   £3,000  
Ardal Chwarae ac Amwynder Idole   £7,000  



 
10. 2021-22 Strategaeth Buddsoddi 
Cyflwynodd y Clerc y Strategaeth Fuddsoddi drafft. Cymeradwywyd y Strategaeth fel 
Polisi'r Cyngor ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2021-22. 
 
11. Cynllunio  

1. PL/00897 – Sied storio offer amaethyddol, Maes yr Haf, Pantglas, 
Croesyceiliog, SA32 8DS. Bydd y Clerc yn gofyn am gadarnhad pam fod yr 
adeilad yn cael ei ddisgrifio fel adeilad amaethyddol ac a yw graddfa'r adeilad 
yn briodol ar gyfer ardal breswyl. Bydd y Clerc hefyd yn gofyn am gadarnhad 
a fydd gofyniad cynllunio yn cael ei gynnwys i atal defnyddio'r sied ar gyfer 
unrhyw anifeiliaid annomestig. 
2. PL/01018 - Estyniad garej gyda theras to - Llys Hywel, Idole, Caerfyrddin, 
SA32 8DH. Dim gwrthwynebiadau. 
3. PL/01054 - Adeiladu cartref ar wahân - Plot 4, Rhan Cae Rhif 6555, 
Croesyceiliog, Caerfyrddin, SA32 8DS. Dim gwrthwynebiadau. 

 
12. Cyfrifon 

a) Cytunwyd y taliadau canlynol  
1. Michael Leefe  £420.00     Atgyweiriwr Tachwedd (gweler eitem 7) 
2. Vision ICT   £792.00     Taliad 1af ar gyfer y wefan newydd 
             £660.00 gyda TAW £132.00 
3. Cyllid a Tollau EM  £390.80     Treth Incwm Hydref - Rhagfyr 

4.  Disgrifiad  Cyflog  Costau  Cyfanswm 
Gros  

Treth wedi 
tynnu 
ffwrdd  

YG wedi 
tynnu 
ffwrdd  

Cyflog 
Net  

Arfon 
Davies 

Cyflog 
Rhagfyr a 
chostau 

£631.80 
 

£18.00 
£7.00 
£17.65 
£18.90 

£693.35 £127.60 £0.00 £565.75 

       5. Archwilio Cymru  £281.75 Siars Archwilio 2019-20  
    
 
13. Materion arall a godwyd gan aelodau 
1.  Bydd y Clerc yn adrodd nad oedd dŵr yn cyrraedd y draen heol ar yr ochr dde ar 
ben heol Llandyfaelog i'r Cyngor Sir a bod hyn yn arwain at ddŵr yn rhedeg i lawr y 
bryn. 
2. Bydd y Clerc yn adrodd erydiad lôn Cwmale rhwng Adeiladau Evans a Lletycelyn 
i'r Cyngor Sir. 
3. Bydd y Clerc yn adrodd erydiad ffordd Heol y Lan i Fancycapel ynghyd â phyllau 
dŵr parhaus yn yr ardal i'r Cyngor Sir. 
4. Bydd y Clerc yn gofyn i'r Adran Gorfodi Cynllunio ymweld â'r eiddo yn y coetir 
rhwng Idole a Pentrepoeth i gadarnhau a oedd unrhyw ofynion cynllunio ar gyfer y 
garafán a'r sied storio ar y safle. 
 
Cynhelir Cyfarfod nesaf y Cyngor Nos Iau 4ydd Chwefror 2021. 


