
COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANDYFAELOG 
GYNHALIWYD 1 EBRILL 2021 AM 7.30YH 

 
1. Yn bresennol: Cllrs Meinir James (Cadeirydd), Elfyn Williams, Mair Stephens, Viv 
Davies, Philip Davies, Richard John, Shan Rees, Rheinallt Jones, Janet Knott ac Arfon 
Davies (Clerc). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cyng Eifion Jones ac Hugh Anderson 
 
2. Datganiadau Diddordeb 
 
Dim datganiadau. 
 
3. Cadarnhawyd ac arwyddwyd cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 
4ydd Mawrth 2021. 
 

4. Matters Arising  
1. Pryderon Diogelwch Priffyrdd ar y B4309 ym Mancycapel – Cadarnhawyd bod yr 
arwyddion ar ochr Danybanc wedi'u gosod ynghyd â'r pyst ar ochr Delfryn. Er gwaethaf 
cais y Cyngor Cymuned, roedd y Cyngor Sir wedi cadarnhau bod eu lleoliadau yn unol 
â'r rheoliadau ac felly ni fyddent yn cytuno i'r cais i leoli arwydd ochr Danybanc ym 
mhen pellach yr adeiladau fferm. Nodwyd. 
2. Pryderon am ddiogelwch y ffyrdd ar gyffordd Llandyfaelog â'r A484 – Roedd y 
Cyngor yn aros am ddiweddariad ar y cynnig hwn ar gyfer ymgynghoriad. Nodwyd gyda 
siom. 
3. Atgyweirio goleuadau ffordd cerdded – Roedd y Cyngor yn aros am atgyweirio'r 
golau panel solar yn Idole. Disgwylid dyddiad hefyd ar gyfer gwaith yn Ysgol Bro 
Myrddin. Nodwyd. 
4. Llwybr troed 29/3 - Rhwng Croesyceiliog a Phentrepoeth – Disgwyliwyd am ragor 
o wybodaeth am y mater.  
5. COVID-19 – Trafododd aelodau'r achosion parhaus o COVID-19 a'r effaith ar y 
Gymuned. 
6. Cais Cynllunio W/40717, Maesglasnant, Cwmffrwd – Cadarnhaodd y Clerc fod y 
cais yn parhau i gael ei adolygu gan y Cyngor Sir. Nodwyd. 
7. 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. 
8. Uchafswm Cyflymder Cwmale – Roedd y Cyngor yn aros am gyfarfod o'r 
Gweithgor Cyflymder er mwyn ystyried ymestyn yr ardal 30mya. 
9. Cynnig i adleoli colofn oleuadau ar safle datblygu tai yng Nghroesyceiliog – 
Disgwylid am ddatblygiadau pellach gyda'r cynnig. 
10. Llygaid Cathod - A484 Llandyfaelog i Gaerfyrddin – Disgwyliwyd am ragor o 
wybodaeth am y mater.  
11. Tipio anghyfreithlon ar dir preifat yn Llandyfaelog – Disgwyliwyd am ragor o 
wybodaeth am y mater. 
12. Cais Cynllunio PL/00750 - Nantygoetre Isaf, Llandyfaelog - Cadarnhaodd y 
Clerc fod y cais yn parhau i gael ei adolygu gan y Cyngor Sir. Nodwyd 
13. Diwrnod y GIG, Gofal Cymdeithasol a Gweithwyr Rheng Flaen – Bydd y mater 
yn parhau i fod ar yr agenda i'w ystyried yn y dyfodol. 
14. Gwter / draen ar ben llethr Llandyfaelog – Roedd peth gwaith wedi'i wneud i 
gynorthwyo draenio yn yr ardal. Bydd ei effaith yn cael ei fonitro. 



15. Pyllu dŵr ar hyd Heol y Lan - Disgwyliwyd am ragor o wybodaeth am y mater.  
16. Erydiad Lôn Cwmale - Disgwyliwyd am ragor o wybodaeth am y mater. 
17. Gorfodi Cynllunio, eiddo mewn ardal coetir - Idole i Pentrepoeth – Disgwyliwyd 
am ragor o wybodaeth am y mater. 
18. Pryderon diogelwch priffyrdd, Cyffordd Ffordd Bolahaul yr A484 yng 
Nghwmffrwd – Roedd Heddlu Dyfed Powys wedi ystyried y mater ac wedi gwneud eu 
hargymhellion i'r Cyngor Sir. Disgwylid nawr ystyriaeth ymhellach i'r mater. Nodwyd. 
19. Cynllun Atal Taflu Sbwriel Anghyfreithlon ar gyfer Cymru - Mynegwyd pryder 
ynghylch mynediad i ganolfannau gwastraff. Bydd y Clerc yn ymateb i’r ymgynghoriad 
ac yn codi'r angen am weithredu cadarnhaol ar daflu sbwriel bwyd cyflym a thipio 
anghyfreithlon ar dir preifat. 
20. Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 - Cadarnhaodd y Clerc ei 
fod wedi trafod y gofyniad i gyhoeddi gwybodaeth o gyfarfodydd o fewn 7 diwrnod i 
gyfarfod o fis Mai 2021 a chynnig y Cyngor i gyhoeddi copi drafft o gofnodion y cyfarfod 
o fewn 7 diwrnod fel ateb priodol i'r cais deddfwriaethol newydd gydag Un Llais Cymru, 
roedd hyn wedi cytuno fel ateb priodol. Bydd y Clerc felly yn bwrw ymlaen â hyn. 
21. Rhoddion a wnaed yng nghyfarfod mis Mawrth - Derbyniwyd llythyrau diolch am 
gyfraniadau'r Cyngor. Nodwyd. 
22. Pryder am garafán wedi'i lleoli ger Gelligaeros, Idole - Cadarnhaodd y Clerc fod 
Tîm Gorfodi'r Cyngor Sir wedi ymweld â'r lleoliad ond nad oeddent yn gallu dod o hyd i'r 
strwythur. Roedd y Clerc wedi darparu gwybodaeth ychwanegol am y lleoliad i alluogi 
ymweliad pellach. Nodwyd. 
23. Pryder am gyflymderau traffig ar hyd Heol y Lan - Roedd y Clerc wedi adrodd y 
mater i'r Cyngor Sir ac roedd yn aros am ymateb. Nodwyd. 
24. Cynnig i ddarparu llwybr troed rhwng Neuadd Gymunedol Llandyfaelog a'r 
Ficerdy - Cadarnhaodd y Clerc nad oedd unrhyw arian A106 ar gael ar gyfer llwybrau 
troed yn ardal Ward Llanismel. Nodwyd hyn, bydd y Clerc yn cyflwyno ceisiadau grant 
posibl ynghyd â chais Llwybrau Diogel pan fydd hwn ar gael ar gyfer y cynnig hwn. 
25. Glanhau llochesu bysiau - Cadarnhawyd bod glanhau yn cael eu gwneud yn y 
gymuned yr wythnos honno. Nodwyd ei bod yn debygol y byddai'r gwaith hwn yn cael ei 
wneud unwaith y flwyddyn. 
26. Arwyddion wedi pylu - Nodwyd mai lleoliad yr arwydd wedi pylu oedd Lon yr Ysgol 
yn hytrach na Heol y Lan, bydd y Clerc yn gwneud y Cyngor Sir yn ymwybodol o hyn. 
27. Casglu sbwriel posibl ar ffyrdd yn y Gymuned gan Tim Ad-dalu cymunedol - 
Cadarnhawyd y byddai'r Tîm Prawf yn gallu casglu sbwriel ar ffyrdd gefn yn unig. 
Cytunwyd i awgrymu’r ffordd o Pibwrlwyd i Groesyceiliog i ffordd yr A484 fel man 
cychwyn. 
 
5. Gohebiaeth 

1. Cylchgrawn Clerks and Councils Direct – Nodwyd. 
2. Reachout – Copi o rifyn cyntaf y Cylchgrawn Cymunedol LGBTQ+ Cymru. 

Nodwyd. 
3. Un Llais Cymru – Canllaw seiberddiogelwch. Nodwyd.  
4. Un Llais Cymru – Nododd y Cyng Mair Stephens ei diddordeb. Tanysgrifiad     
    2021- 22. Cytunwyd talu'r tanysgrifiad o £210.00. 
5. Tan ag Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Cylchlythyr Gwanwyn. Nodwyd.  
6. Cynghor Iechyd Cymunedol Hywel Dda – Cylchlythyr Mawrth. Nodwyd.  
7. Llywodraeth Cymru – Copi o'r Côd Cefn Gwlad adnewyddedig ar gyfer 2021. 

Nodwyd. 
8. Banc Barclays – Datganiadau. Nodwyd.  



9. Cyllid a Tollau EM – Ad-daliad TAW ar gyfer blwyddyn ariannol 2020-21 mewn 
swm £1,307.81. Nodwyd. 

10. Llywodraeth Cymru – Ymgynghoriad ar y cynnig mewn perthynas â'r pŵer i 
fasnachu ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned fel rhan o'r pŵer cymhwysedd 
cyffredinol. Nodwyd 

11. Archwilio Cymru – Pecyn Archwilio Blynyddol ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2020-
21. Cynhwyswyd cadarnhad y byddai’r cylch archwilio 3 blynedd arfaethedig yn 
cael ei ohirio am flwyddyn oherwydd effaith pandemig COVID ar Gynghorau 
Cymuned a Thref. Nodwyd y dyddiad archwilio ar gyfer y Cyngor fel 20fed Medi. 
Byddai angen i'r Cyngor gymeradwyo'r cyfrifon fel arfer erbyn 30 Mehefin 2021. 
Nodwyd. 

 
6. Cae Idole ac Amwynderau’r Cyngor 

1.  Nododd y Clerc nad oedd wedi derbyn diweddariad pellach mewn perthynas â'r 
hawliad am gostau'r difrod ffens. 

2.    Diweddarodd y Clerc aelodau ar gyflwr Amwynderau'r Cyngor a'r gwaith sy'n cael 
ei wneud gan Atgyweiriwr y Cyngor. 

3.  Ystyriodd y Cyngor prynu offer casglu sbwriel. Cytunwyd i brynu 6 phecyn codi 
sbwriel i gynnwys cylchyn sachau / menig / siaced felen a chodwr sbwriel. 
Byddai'r rhain ar gael i aelodau'r Cyngor Cymuned yn unig. Bydd y Clerc yn 
gofyn am wybodaeth y sefyllfa yswiriant. 

 
7. Cytundeb yr Atgyweiriwr 

Cadarnhaodd y Clerc gyfanswm o 28 awr a weithiwyd ar gyfer mis Mawrth gyda 
chostau o £36.96 yn gwneud taliad o £456.96 yn cael ei gytuno. 
 

8. Adroddiad Cyllid 2020-21  
Cyflwynodd y Clerc adroddiad cyllideb 4ydd chwarter ar gyfer blwyddyn ariannol 
2020-21. Cynhaliodd y Cyngor y monitro chwarterol a derbyniwyd yr adroddiad. 

 
9. Asesiad Risg 2021-22  
 

Ystyriodd y Cyngor Ddadansoddiad Risg drafft 2021-22 a gyflwynwyd gan y 
Clerc. Cytunwyd i gynnwys colofn yn manylu ar y tebygolrwydd y byddai mater 
yn codi ynghyd ag ystyried gweithgareddau casglu sbwriel. Bydd y Clerc yn 
diweddaru'r ddogfen ac yn cyflwyno i'w gytuno gan y Cyngor. 
 

10. Adroddiad Cyflogau Staff, Lwfansau Aelodau a Chontractau 2021-22 
 

Cytunwyd Cyngor cau allan y cyhoedd â’r wasg o’r cyfarfod ar gyfer yr eitem 

oherwydd natur y wybodaeth i drafod.  

Cyflwynodd y Clerc yr adroddiad a chytunwyd yr eitemau canlynol. 
 

a) Glanheuwyr Arosfeydd Bysiau 
 

Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd cadw taliad ar gyfer arosfan bysiau Croesyceiliog 
fel £100 y flwyddyn. 

 
 



b) Atgyweiriwr 
 

Nodwyd taw yr Atgyweiriwr oedd Michael Leefe gyda thaliad o £15.00 yr awr. 
 

c) Clerc y Cyngor 
 

Mynegodd y Cyng Philip Davies ei diddordeb a gwnaed gadael y cyfarfod 
ar gyfer ystyriaeth yr eitem.  

 
Cytunwyd i gadw'r pwynt tâl presennol ar frig y raddfa berthnasol ym mhwynt 29, 
sef £7,497.57 ar hyn o bryd. Cadarnhaodd y Cyngor dalu lwfans o £26.00 y mis 
ar gyfer gweithio gartref. Roedd hyn yn cywmpasi lwfans gweithio cartref CTEM 
(£26.00 y mis ar hyn o bryd). 

 
Cadarnhaodd y Cyngor y dylid talu'r lwfans teithio angenrheidiol a dalwyd ar 
gyfradd lwfans milltiroedd CTEM (45c y filltir ar hyn o bryd). 

 
d) Lwfans Costau Aelodau 

 
Rhoddodd y Clerc fanylion Adroddiad Blynyddol a phenderfyniadau Panel 
Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol. 

  
Nododd y Cyngor ei bod yn ofynnol iddo wneud swm o £150 ar gael i aelodau 
mewn perthynas â chostau. Byddai'r taliad yn cael ei wneud ym mis Chwefror 
2022 trwy Raglen Cyflogau Cyllid a Thollau EM. Byddai Aelodau yn rhoi gwybod 
i'r Clerc yn ysgrifenedig os nad oeddent yn dymuno derbyn y taliad. 

  
Cytunodd y Cyngor ymhellach i beidio â gwneud y swm o £500 ar gyfer aelodau 
â chyfrifoldebau penodol ar gael. Nodwyd fod Lwfans y Cadeirydd am y flwyddyn 
yn cael ei phenderfynu yn y Cyfarfod Blynyddol. 
 

11. Cynllunio 

a)  PL/01491 – Ffens arfaethedig o flaen yr eiddo, Llyswen, Upland Arms, 

Caerfyrddin, SA32 8EA. Bydd y Clerc yn gofyn am gadarnhad a oedd gwelededd 
digonol yn cael ei ddarparu fel rhan o'r cynnig. 

 
12. Cyfrifon 
Cytunwyd y taliadau canlynol  
1. Cyngor Sir Caerfyrddin £2,803.54 Costau goleuadau cyhoeddus 2020-21 
       £2,336.28 gyda TAW £467.26 
2. Un Llais Cymru   £210.00 Tanysgrifiad (gweler eitem 5.4) 
3.  Disgrifiad  Cyflog  Costau  Cyfanswm 

Gros  
Treth 
wedi 
tynnu 
ffwrdd  

YG wedi 
tynnu 
ffwrdd  

Cyflog 
Net  

Arfon 
Davies 

Cyflog 
Mawrth a 
chostau 

£631.78 
£18.00 

£7.00 
£9.84 
£10.80 

£677.42 £127.60 £0.00 £549.82 

4. Cyllid a Tollau EM  £392.40 Treth Incwm Ionawr – Mawrth 2021 
5. Michael Leefe   £456.96 Atgyweiriwr Mawrth (gweler eitem 7) 
       



12. Materion arall a godwyd gan aelodau 
1. Bydd y Clerc yn adrodd pryderon am cyflymder traffig ar y ffordd heibio Cloigyn i'r 
Cyngor Sir. 
2. Bydd y Clerc yn gofyn a fyddai amnest gwastraff yn bosibl yn y Gymuned. 
3. Bydd y posibilrwydd o gynnal cystadleuaeth bwgan brain yn y gymuned yn cael ei 
ystyried yn y cyfarfod nesaf. 
4. Nodwyd bod arwydd hysbysebu mewn lle ar ochr chwith y ffordd o Gwmffrwd i ffordd 
Bolahaul a oedd yn hysbysebu gwasanaethau carafanau. Bydd y Clerc yn gofyn i'r 
Cyngor Sir edrych ar y mater. 
 
Cynhelir Cyfarfod nesaf y Cyngor Nos Iau 13fed Mai 2021 gyda'r Cyfarfod 
Blynyddol yn cael ei gynnal ar 20fed Mai 2021 yn Neuadd Gymunedol 
Llandyfaelog pe bai cyfyngiadau'n caniatáu. 


