
COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANDYFAELOG 
GYNHALIWYD YN Y NEUADD 1 GORFFENNAF 2021 AM 7.30YH 

 
1. Yn bresennol: Y Cyng Elfyn Williams (Cadeirydd), Shan Rees, Mair Stephens, 
Meinir James, Richard John, Janet Knott ac Arfon Davies (Clerc). 
 
Ymddiheuriadau: Y Cyng Rheinallt Jones, Philip Davies, Viv Davies, Eifion Jones a 
Hugh Anderson. 
 
Nodwyd nad oedd Hugh Anderson wedi gallu mynychu cyfarfod y Cyngor eto a 
chytunwyd felly y dylid datgan sedd wag. Bydd y Clerc yn cysylltu gyda’r Cyngor Sir I 
wneud y trefniadau ofynnol. 
 
2. Datganiadau Diddordeb 
 
Dim datganiadau. 
 
3. Ymweliad gan Pennaeth Trafnidiaeth a Pheirianneg Cyngor Sir Caerfyrddin 
 
Croesawodd y Cadeirydd Mr Stephen Pilliner i'r cyfarfod a diolchodd iddo am ei 
bresenoldeb. Trafodwyd y materion canlynol: 
 

1. Pryderon am ddiogelwch y ffyrdd ar gyffordd Llandyfaelog â'r A484 
Cyflwynodd Mr Pilliner gynllun prosiect gwella drafft ar gyfer y gyffordd. Bydd hyn 
nawr yn cael ei drafod gyda'r tirfeddiannwr perthnasol mewn perthynas ag 
ymroddiad tir posibl i alluogi gwaith i symud ymlaen. Pe bai hyn yn cael ei 
ddarparu, cadarnhawyd y gallai gwaith gychwyn yn fuan wedi hynny. 

2. Uchafswm Cyflymder Cwmale 
Nododd Mr Pilliner byddai angen gorchymyn traffig diwygiedig i wneud unrhyw 
newidiadau i leoliad yr arwydd. Cysylltwyd ag aelodau'r Gweithgor Terfyn 
Cyflymder ac nad oedd yn ymddangos bod ganddynt unrhyw wrthwynebiadau 
mewn egwyddor i'r cynnig. Roedd y cynnig yn debygol o gael ei gynnwys yn y 
gorchymyn traffig nesaf, ond nid oedd amserlen ar gael i hyn gael ei ddatblygu. 

3. Pryderon diogelwch priffyrdd, Cyffordd Ffordd Bolahaul yr A484 yng 
Nghwmffrwd 
Roedd Mr Pilliner wedi gofyn i'w dîm ystyried y gyffordd a chynnal adolygiad 
gydag adroddiad i'r Cyngor Cymuned wedi addo erbyn diwedd mis Gorffennaf. 

4. Pryder am gyflymderau traffig ar hyd Heol y Lan 
Roedd Mr Pilliner wedi gofyn i'w dîm ystyried y marciau ffyrdd a'r arwyddion yn y 
lleoliad a chynnal adolygiad gydag adroddiad i'r Cyngor Cymuned wedi addo 
erbyn diwedd mis Gorffennaf. 

5. Pryderon diogelwch priffyrdd, Cloigyn 
Roedd Mr Pilliner wedi gofyn i'w dîm ystyried y marciau ffyrdd a'r arwyddion yn y 
lleoliad a chynnal adolygiad gydag adroddiad i'r Cyngor Cymuned wedi addo 
erbyn diwedd mis Gorffennaf. 

6. Pryderon diogelwch ffyrdd yn Sgwâr Bryncochbach 
Nododd Mr Pilliner byddai'n adolygu'r lleoliad ac yn adrodd yn ôl i'r Cyngor 
Cymuned. 
 
 



7. Llygaid cathod ar y A484 rhwng Llandyfaelog ac Idole 
Cytunodd Mr Pilliner i drafod y gwaith wynebu ffyrdd gyda'r tîm priffyrdd ac 
adrodd yn ôl i'r Cyngor Cymuned. 

8. Nodwyd bu damweiniau diweddar yn ardal Glanmorlais i Llandyfaelog. Cytunodd 
Mr Pilliner i edrych ar y mater gydag adroddiad i'w ddilyn i'r Cyngor Cymuned. 

9. Trafodwyd gwaith ail-wynebu ffyrdd a newid wyneb diogelwch yn yr ardal. 
Nododd Mr Pilliner fod ail-wynebu ffyrdd yn cael ei gymeradwyo ar sail 
blaenoriaeth gyda ffyrdd A a B yn cael mwy o flaenoriaeth na ffyrdd man. Roedd 
dewisiadau amgen hefyd yn cael eu chwilio i ailosod wyneb gwrth-sgidio. Er 
hynny, cytunodd Mr Pilliner i edrych i mewn i gyflwr yr wyneb gwrth-sgid yn 
Upland Arms. 

 
4. Cadarnhawyd ac arwyddwyd cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar y 
3ydd Mehefin 2021.  
 

5. Materion yn codi  
1. Prosiect goleuadau yn Ysgol Gyfun Bro Myrddin - Derbyniwyd cadarnhad y 
bwriadwyd cario allan y gwaith yn ystod gwyliau'r haf. Nodwyd. 
2. Llwybr troed 29/3 - Rhwng Croesyceiliog a Phentrepoeth – Roedd y Cyngor yn 
aros am ddiweddariadau pellach ar y mater. 
3. COVID-19 – Trafododd aelodau'r achosion parhaus o COVID-19 a'r effaith ar y 
Gymuned. 
4. Cais Cynllunio W/40717, Maesglasnant, Cwmffrwd – Cadarnhaodd y Clerc fod y 
cais yn parhau i gael ei adolygu gan y Cyngor Sir. Nodwyd. 
5. 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. 
6. Cynnig i adleoli colofn oleuadau ar safle datblygu tai yng Nghroesyceiliog 
– Roedd y Cyngor yn aros am ddiweddariadau pellach ar y mater. 
7. Llygaid Cathod a gwaith wyneb y ffordd - A484 Llandyfaelog i Gaerfyrddin - 
Derbyniwyd cadarnhad bod y Cyngor Sir ar hyn o bryd yn cwblhau'r rhaglen waith 
gyda'r bwriad o gwblhau'r prosiect cyn diwedd yr haf. Nodwyd. 
8. Diwrnod y GIG, Gofal Cymdeithasol a Gweithwyr Rheng Flaen – Cadarnhaodd y 
Clerc fod y posteri yn nodi cefnogaeth y Cyngor i'r diwrnod yn barod i'w harddangos y 
penwythnos hwnnw ar yr hysbysfyrddau a'r wefan. Nodwyd. 
9. Gorfodi Cynllunio, eiddo mewn ardal coetir - Idole i Pentrepoeth – Cafwyd 
cadarnhad bod Uned Gorfodaeth y Cyngor Sir wedi cyhoeddi Rhybudd Gorfodi ar 10fed 
Mehefin, yn ei gwneud yn ofynnol i’r garafán gael ei symud o fewn 28 diwrnod neu i 
gais cynllunio gael ei gyflwyno. Nodwyd. 
10. Pryder am garafán wedi'i lleoli ger Gelligaeros, Idole – Roedd y Cyngor yn aros 
am y cais cynllunio. Nodwyd. 
11. Cynnig i ddarparu llwybr troed rhwng Neuadd Gymunedol Llandyfaelog a'r 
Ficerdy – Roedd y Clerc yn parhau i chwilio am gyfleoedd i wneud cais am gyllid ar 
gyfer y prosiect hwn. 
12. Casglu sbwriel posibl ar ffyrdd yn y Gymuned gan Tim Ad-dalu cymunedol – 
Roedd y Clerc yn aros am ymateb ar y mater wrth y Tim Ad-dalu cymunedol. Nodwyd. 
13. Capel Rama - Ail-baentio Lloches Bws - Roedd y Cyngor yn aros am 
ddiweddariadau pellach ar y mater. 
14. Amnest Gwastraff Posibl - Llandyfaelog - Roedd y Cyngor yn aros am 
ddiweddariad ar y mater. Nodwyd. 



15. Llwybr troed 29/12 - Fferm Cilmarch - Cafwyd cadarnhad gan y Cyngor Sir fod y 
gwaith angenrheidiol bellach wedi'i wneud, roedd cyfeirbwynt ar y llwybr wedi'i wella a 
hefyd bod rhywfaint o dorri yn ôl ysgafn wedi'i wneud o amgylch y dodrefn. Sylwyd 
hefyd bod arwyddbost yn agos at y fferm yn pwyntio'n ychydig i'r cyfeiriad anghywir, 
teimlwyd y gallai hyn fod wedi bod yn anfon cerddwyr i ffwrdd i'r cyfeiriad anghywir. 
Nodwyd. 
16. Cais Llwybrau Diogel mewn Cymunedau gan Ysgol Gyfun Bro Myrddin - 
Cadarnhaodd y Clerc yn dilyn cyfarfod cynhaliwyd ar 11eg Mehefin, fod y cais yn barod 
i'w ddychwelyd yn dilyn llofnod Cadeirydd y Cyngor yn barod ar gyfer y dyddiad cau ar 
2il Gorffennaf. Roedd y cais yn cynnwys gwelliannau yng Nghwmffrwd, Idole, Bro 
Myrddin, Heol Login (Llangynnwr) a'r tanffordd yn Morrisons. Nododd aelodau eu 
gwerthfawrogiad am rôl y Clerc yn datblygu a chyflwyno'r cais.  
17. Neuadd Eglwys Santes Ann - Cadarnhaodd y Clerc ei fod wedi trafod yr opsiynau 
gydag awdurdodau Neuadd yr Eglwys a gofynnwyd am gyfarfod gyda'r Bureau 
Cymunedol i drafod ymhellach. Nodwyd. 
18. Cystadleuaeth Bwgan Brain Cymunedol - Cadarnhaodd y Clerc fod ymgeiswyr 
yn dechrau cyflwyno eu henwau ar gyfer y gystadleuaeth. Bydd digwyddiad posib i 
nodi'r gystadleuaeth yn cael ei ystyried unwaith y bydd cyfyngiadau COVID wedi'u 
hegluro. Nodwyd. 
19. Gwelededd ar gyffordd Llandyfaelog - Cadarnhaodd y Clerc fod gwaith wedi'i 
wneud i dorri'r tyfiant yn y lleoliad yn ôl. Nodwyd. 
20. Llwybr Treftadaeth Peter Williams - Roedd y Cyngor yn aros am ddiweddariadau 
pellach ar y mater. 
21. PL/01633 - Codi arfaethedig 5 bodiau gwersylla a gwaith cysylltiedig, Tir yn 
Fferm Capel, Bancycapel, Caerfyrddin, SA32 8EB - Nodwyd bod y cais wedi'i 
gytuno. Nodwyd. 
22. PL/01879 - Cais amlinellol ar gyfer hyd at 27 annedd preswyl gyda'r holl 

faterion wedi'u cadw - Tir gwag oddi ar Lon Santes Ann, Cwmffrwd, Caerfyrddin, 
SA31 2LZ - Roedd y Cyngor yn aros am ddiweddariadau pellach ar y mater. 
23. Gwaith arwyneb ar Heol Hir (Llandyfaelog i Llansaint) - Roedd y Clerc wedi 
gwirio'r mater ac roedd yn ymddangos bod gwaith clytiog yn unig oedd yn cael ei 
wneud. Nodwyd. 
24. Pryder ynghylch wyneb y ffordd ym Maesglasnant, Cwmffrwd - Cadarnhaodd y 
Clerc fod y Cyngor Sir wedi rhoi gwybod iddo fod y mater yn anffodus yn destun achos 
cyfreithiol sy'n mynd ymlaen ar hyn o bryd ac felly ni allant roi sylwadau pellach 
oherwydd y materion cyfreithiol. Nodwyd. 
 
6. Gohebiaeth 

1. Llywodraeth Cymru - Diweddariad E-PIMS. Nodwyd. 
2. Cyngor Sir Caerfyrddin - Gwybodaeth am Fforwm Cyswllt Cynghorau Tref a 
Chymuned i'w chynnal ar 2il Gorffennaf. Bydd y Cyng Richard John yn mynychu. 
3. Llywodraeth Cymru - Gwybodaeth am y rhaglen lywodraethu. Nodwyd. 
4. Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru - Cylchgrawn Gwasanaeth. 
Nodwyd. 

    5. Un Llais Cymru - Bwletin Newyddion Mehefin. Nodwyd. 
    6. Cyngor Iechyd Cymunedol Hywel Dda - Diweddariad Mehefin. Nodwyd. 
    7. Heddlu Dyfed Powys - Eich Gwasanaeth Heddlu, eich dewis, arolwg. Nodwyd. 
    8. Cyngor Sir Caerfyrddin - Adolygiad o ddyfodol gasglu gwastraff cartrefol.   

Nodwyd. 
    9. Cyngor Sir Caerfyrddin - Ymgynghoriad uwch gynllun tai ac adfywio.  Nodwyd. 



  10. Cylchlythyr Focus on Play - Nodwyd. 
  11. Un Llais Cymru - Ymateb i ymgynghoriad Bŵer i Fasnachu Llywodraeth Cymru. 

Nodwyd. 
12. Comisiynydd Pobl Hŷn - Cylchlythyr Mehefin. Nodwyd. 
13. Un Llais Cymru - Papurau ar gyfer Pwyllgor Ardal Caerfyrddin i'w cynnal ar 7fed 

Gorffennaf. Bydd y Cadeirydd yn mynychu. 
14. Cyngor Sir Caerfyrddin - Gwahoddiad i sesiynau hyfforddi cod ymddygiad ar 

21ain a 22ain Gorffennaf. Bydd y Cynghorydd Viv Davies yn mynychu'r sesiwn ar 
21ain Gorffennaf. 

15. Banc Barclays – Datganiadau. Llofnodwyd y cysoniad banc gan Cyng Meinir 
 James. 
16. Llywodraeth Cymru – Cylchlythyr Newid Hynsawdd. Nodwyd. 
17. Llywodraeth Cymru – Cylchlythyr Etholiadol. Nodwyd.  

 
7. 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 bod pecyn cychwynnol wedi'i gymeradwyo i'w 
ddarparu yn Dir Gof gan y Cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur. Cytunodd y 
Cyngor i ofyn am y pecyn ar gyfer cyfnod gwyliau'r haf a gwahodd gwirfoddolwyr 
i gymryd rhan yn y gwaith gosod. Nododd y Clerc nad oedd coeden fel arfer yn 
cael ei darparu fel rhan o'r pecyn, Bydd arwydd wedi'i eirio'n addas er cof am y 
rhai a fu farw yn ystod y pandemig yn cael ei ddrafftio ar gyfer cyfarfod nesaf y 
Cyngor. 

 
8. Cytundeb yr Atgyweiriwr 

 
Cadarnhaodd y Clerc gyfanswm o 28 awr a weithiwyd yn ystod mis Mehefin  
gan wneud taliad o £420.00 y cytunwyd arno. 

 
9. Adroddiad Cyllid 2021-22  
 
Cyflwynodd y Clerc yr adroddiad cyllideb cwarter 1af ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2021-
22. Cariwyd y Cyngor allan y monitro cyllideb chwarterol a derbyniwyd yr adroddiad. 
 
Nodwyd pryder nad oedd anfoneb o'r Cyngor Sir ar gyfer gwelliannau Goleuadau 
Cyhoeddus LED wedi dod i law o hyd. 
 
Cynhaliodd y Cadeirydd archwiliad o gofnodion ariannol y Cyngor am y flwyddyn. 
 
10. Cyfrifon 
Cytunwyd y taliadau canlynol  
1.  Disgrifiad  Cyflog  Costau  Cyfanswm 

Gros  
Treth 
wedi 
tynnu 
ffwrdd  

YG wedi 
tynnu 
ffwrdd  

Cyflog 
Net  

Arfon 
Davies 

Cyflog 
Mehefin a 
chostau 

£624.78 
£26.00 

£7.00 
£13.50 
£7.92 

£679.20 £126.20 £0.00 £553.00 

2. CTEM    £386.00 Treth incwm Ebrill - Mehefin 
3. Michael Leefe   £420.00 Atgyweiriwr Mehefin (gweler eitem 8) 



 
11. Materion arall a godwyd gan aelodau 
 
1. Nodwyd bod gwelededd cyffordd Croesyceiliog â'r A484 yn wael, yn enwedig i 
gyfeiriad Idole. Bydd y Clerc yn adrodd i'r Cyngor Sir. 
2. Nodwyd bod digwyddiadau'n cael eu profi o bobl yn defnyddio lloches bws 
Bancycapel fel toiled. Bydd y Clerc yn adrodd i'r Cyngor Sir. 
 
Cynhelir Cyfarfod nesaf y Cyngor Nos Iau 2il Medi 2021 yn Neuadd Gymunedol 
Llandyfaelog.   
 


