COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANDYFAELOG
GYNHALIWYD YN Y NEUADD 6 IONAWR 2022 AM 7.30YH
1. Yn bresennol Y Cyng Elfyn Williams (Cadeirydd), Nicola Jones, Philip Davies,
Janet Knott, Richard John, Shan Rees ac Arfon Davies (Clerc).
Ymddiheuriadau: Y Cyng Viv Davies, Meinir James, Mair Stephens, Rheinallt
Jones ac Eifion Jones.
Dymunodd y Cadeirydd Flwyddyn Newydd Dda i’r holl aelodau a diolchodd
iddynt am fynychu’r Cinio Nadolig blynyddol yn y Llew Coch. Mynegodd
ddymuniadau gorau’r Cyngor i’r Cynghorydd Mair Stephens yn dilyn arhosiad
diweddar yn yr ysbyty.
2. Datganiadau Diddordeb
Dim datganiadau.
3. Cadarnhawyd ac arwyddwyd cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar y
2il Rhagfyr 2021.
4. Materion yn codi
1. Diogelwch ffyrdd ar gyffordd Llandyfaelog gyda'r A484 – Roedd y Cyngor
yn aros am ddyddiad ar gyfer ymweliad safle gyda'r Adran Goleuadau
Cyhoeddus o Gyngor Sir Caerfyrddin i drafod prosiect gwella ar gyfer y
gyffordd. Nodwyd.
2. Pryder am gyflymderau traffig ar hyd Heol y Lan – Roedd y Cyngor yn
aros am ddarpariad canlyniadau'r monitro cyflymder ar gyfer y lleoliad.
Nodwyd.
3. Prosiect goleuadau yn Ysgol Gyfun Bro Myrddin – Roedd y Cyngor yn
aros am ddiweddariadau pellach ar y mater.
4. Cais cynllunio, PL/02147 mewn eiddo yn ardal coetir - Idole i
Pentrepoeth - Nododd y Clerc nad oedd y cais wedi'i benderfynu eto.
Nodwyd.
5. Cais Cynllunio PL/02381, Maeshyfryd, Pentrepoeth – Nododd y Clerc nad
oedd y cais wedi'i benderfynu eto. Nodwyd.
6. Pryderon yn ymwneud â pharcio ar linellau melyn dwbl yn Llandyfaelog
- Roedd y Cyngor yn aros am ddiweddariadau pellach ar y mater.
7. Archwiliad o Gyfrifon Ariannol y Cyngor am y flwyddyn a ddaeth i ben
31ain Mawrth 2021 – Mynegwyd pryder nad oedd y Cyngor wedi derbyn y
cyfrifon archwiliedig gan Archwilio Cymru o hyd. Nododd y Clerc ei fod wedi
cysylltu ag Un Llais Cymru ar y mater a’i bod wedi codi’r mater gyda Archwilio
Cymru.
8. Arwyneb ffordd yn Bwll y Baw – Roedd y Cyngor Sir wedi gwneud
atgyweiriadau pellach i'r ffordd. Er hynny, roedd yn ymddangos bod gwrthdaro
wedi bod rhwng y gweithwyr a thrigolion lleol oherwydd yr hyn y teimlwyd
oedd diffyg gweithredu priodol. Nododd y Cyngor Sir nad oedd ail-wynebu
llawn yn bosibl nes bydd adnoddau pellach ar gael. Yn y cyfamser, roedd y
Clerc wedi gofyn am ymweliad safle. Nodwyd.
9. Cerbydau ddim yn stopio ar y ildiwch ym Mhont Pibwr ar Heol Bolahaul Derbyniwyd ateb gan yr Heddlu oedd wedi ymchwilio i’r mater a chanfod bod

un ddamwain wedi bod yn y lleoliad dros y 4 blynedd diwethaf, teimlwyd gyda
un digwyddiad yn unig nad oedd modd cyfiawnhau cael staff i fonitro’r ardal.
Yn ogystal, nodwyd nad yw natur y ffordd yn darparu mannau parcio diogel
digonol i alluogi gweithredu. Nodwyd y gellid gwella'r clawdd ar ochr
Llangynnwr i'r ildio, a allai fod yn achosi problemau gwelededd yn y lleoliad.
Bydd y Clerc yn codi gyda'r Cyngor Sir.
10. Materion traffig yng Nghroesyceiliog - Derbyniwyd e-bost gan y Cyngor Sir
yn nodi'r anawsterau gyda'r materion a brofwyd, ond yn egluro ei bod yn
anodd nodi atebion posibl oherwydd hawl mynediad trwy'r pentref gan y
cyhoedd. Nodwyd gwybodaeth hefyd am ymchwiliadau data cyflymder
blaenorol yn y pentref. Rhoddir ystyriaeth hefyd i ddarpariaeth bosibl
arwyddion rhybuddio cerddwyr. Nodwyd.
11. Dŵr yn rhedeg i Landyfaelog o'r briffordd yn achosi llifogydd Cynhaliwyd ymweliad safle ar 9fed Rhagfyr gyda Thîm Rheoli Llifogydd y
Cyngor Sir er mwyn iddynt ddeall y materion a achosir yn y pentref.
Derbyniwyd cadarnhad ers hynny bod y mater yn cael ei drafod yn fewnol
gyda disgwyl diweddariad. Bydd y Clerc yn gofyn i'r Cyngor Sir gadarnhau lle
mae'r dŵr yn y cwrs dŵr ger Brynhawddgar ei gyfeirio, rhag ofn ei fod yn
gwaethygu'r problemau a gafwyd. Nodwyd.
12. Arwydd pentref Croesyceiliog - Nodwyd bod yr arwydd ar y rhestr i'w newid
pan ddaw adnoddau ar gael. Nodwyd.
13. Gwelliannau i arwyddion yng Nghloigyn - Roedd y Cyngor yn aros am
ymateb ar y mater.
14. Hyfforddiant Cod Ymddygiad - Nododd y Cyng Nicola Jones pa mor
ddefnyddiol oedd y sesiwn hyfforddi cod ymddygiad. Nododd y Clerc fod y
cais am fwrsari i ariannu'r hyfforddiant wedi'i gytuno. Nodwyd.
15. Blwch Post Croesyceiliog - Nodwyd bod amser casglu wedi'i ddiweddaru
bellach wedi'i ddarparu ar gyfer y blwch post, ond roedd yn gynnar yn 9yb.
16. Bwrdd Hysbysiadau Bancycapel - Nodwyd bod yr hysbysfwrdd wedi'i
atgyweirio.
5. Gohebiaeth
1. Banc Barclays - Datganiadau. Llofnodwyd y cysoniad banc gan y
Cynghorydd Nicola Jones.
2. Llywodraeth Cymru - Gwybodaeth gan y Gweinidog Cyfiawnder
Cymdeithasol ar y cerrig milltir genedlaethol o dan y saith nod llesiant ynghyd
ag ail rifyn adroddiad Tueddiadau'r Dyfodol. Nodwyd.
3. Llywodraeth Cymru - Gwybodaeth am Reoliadau Cynghorau Cymwys (Pŵer
Cymhwysedd Cyffredinol) (Cymwysterau Clercod) (Cymru) 2021 sy'n nodi'r
gofynion cymhwyster ar Glercod Cyngor Cymuned a Thref pe byddent yn
dymuno datrys eu hunain fel Cyngor cymwys o dan y pŵer cymhwysedd
cyffredinol. Nodwyd.
4. Cyngor Sir Caerfyrddin - Prosiect Tlodi Mislif Sir Gaerfyrddin yn chwilio am
bwyntiau dosbarthu addas yn y Gymuned i gefnogi'r prosiect. Cytunwyd i
godi'r mater gyda Phwyllgor Neuadd Gymunedol Llandyfaelog. Nodwyd.
5. Cyngor Sir Caerfyrddin – Gwybodaeth ar yr Etholiadau Cynghorau Tref a
Chymuned sydd i ddod. Nodwyd.
6. Cyngor Sir Caerfyrddin – Hysbysiad o gau ffordd yr U2210 yng Nghwmffrwd
dros dro ar yr 20fed o Ragfyr am gyfnod o 3 diwrnod oedd ei angen i Dŵr
Cymru wneud gwaith trwsio’r prif gyflenwad. Nodwyd bod hyn o ganlyniad i

bibell wedi byrstio a oedd wedyn wedi achosi difrod i'r briffordd. Yr oedd y
mater wedi ei gywiro gan y Cyngor Sir. Nodwyd.
7. Llywodraeth Cymru – Ymgynghoriad ar Ddeddf Llywodraeth Leol ac
Etholiadau (Cymru) 2021: Canllawiau Statudol Drafft ar gyfer Cynghorau
Cymuned a Thref. Nodwyd.
8. Llywodraeth Cymru – Bwletin Newid Hinsawdd Rhagfyr 2021. Nodwyd.
9. Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – Cylchlythyr y Gaeaf.
Nodwyd.
10. Cyngor Iechyd Cymunedol Hywel Dda - Cylchlythyr. Nodwyd.
11. Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin – Ymgynghoriad ar
Asesiad Llesiant Sir Gaerfyrddin. Nodwyd.
12. Llywodraeth Cymru – Gwybodaeth am ddau adroddiad ar ‘Taliadau
Cynghorwyr’ ac ‘ymgysylltu â dinasyddion yng Nghymru’. Nodwyd.
13. Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda – Adroddiad adborth ar Adeiladu
Dyfodol Iachach yn dilyn COVID19. Nodwyd.
14. Comisiynydd Heddlu a Throseddu Dyfed Powys – Ymgynghoriad
cyhoeddus ar deimladau lleol o ddiogelwch. Nodwyd.
15. Cyngor Sir Caerfyrddin – Cadarnhad o daliad 1/3 o braesept 2021-22 sef
£7,833.33. Nodwyd.
16. Banc Barclays – Llythyr yn hysbysu'r Cyngor oherwydd diffyg defnydd,
bwriad y banc i gau cyfrif Pwmp Llandyfaelog y Cyngor. Cadarnhaodd y Clerc
ei fod wedi siarad gyda'r banc i gadarnhau bod angen y cyfrif o hyd. Nodwyd.
17. Gorfodaeth Cynllunio – Cae yn Idole – Nododd y Clerc y cysylltwyd ag ef
mewn perthynas â phryderon am waith peirianyddol wrth fynedfa'r cae a fu'n
destun Cais Cynllunio W/33310. Roedd y mater nawr yn cael ei ystyried gan
Adran Gorfodaeth Cynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin.
18. Casgliadau Sbwriel – Maesglasnant, Cwmffrwd – Nododd y Clerc y
cysylltwyd ag ef mewn perthynas â’r gwasanaeth casglu sbwriel yn rhan o
Stad Maesglasnant yng Nghwmffrwd sydd i’w weld yn cael ei effeithio gan yr
anghydfod cynllunio parhaus rhwng y datblygwr a’r Cyngor Sir. Roedd y mater
wedi'i anfon ymlaen at y Cyngor Sir a oedd wedi nodi oherwydd materion
Iechyd a Diogelwch yn ymwneud â chyflwr presennol y briffordd yn y stad nad
oedd yn bosibl gwneud casgliad ymyl y ffordd. Yn yr achosion hyn, roedd
bynceri dur yn aml yn cael eu darparu, ond ni theimlwyd bod hyn yn ateb
briodol i'r broblem yn y lleoliad hwn. Nodwyd.
19. Pasiant Jiwbilî Platinwm y Frenhines – Llythyr yn diweddaru’r Cyngor ar
gynlluniau ar gyfer digwyddiadau i nodi Jiwbilî Platinwm Ei Mawrhydi’r
Frenhines. Cytunwyd i osod y mater ar agenda cyfarfod yn y dyfodol.
20. Llywodraeth Cymru – Cyllideb Ddrafft Llywodraeth Cymru 2022-23. Nodwyd.
6. Cae Idole ac Amwynderau’r Cyngor

1. Derbyniwyd diweddariad mewn perthynas â’r hawliad yswiriant am y ffens a
ddifrodwyd yn Gae Idole, nid oedd ymateb wedi dod i law i gais y cyfreithwyr i
yswirwyr y trydydd parti gan olygu nad oedd y trydydd parti a oedd yn gyfrifol
yn cadarnhau eu hunaniaeth. Roeddent bellach yn aros am adroddiad DVLA
ar y cerbyd y gellid dibynnu arno wrth ddarparu enw a chyfeiriad y gyrrwr
trydydd parti, er efallai nad oedd hyn yn dystiolaeth derfynol mai ceidwad
cofrestredig y cerbyd oedd y gyrrwr ar adeg y digwyddiad. Nodwyd bod y
ddamwain wedi bod yn destun achos llys a gyflwynwyd gan yr heddlu a bydd
y Clerc yn gofyn a ellid defnyddio hyn i gael enw'r trydydd parti.

2. Parhaodd y Cyng Mair Stephens i geisio gwybodaeth am berchnogaeth yr
ardal o dir o flaen Cae Idole lle'r oedd coed yn marw yn ôl. Bydd y Clerc yn
gofyn am gyfarfod gyda Swyddog perthnasol y Cyngor Sir i drafod y mater.
3. Nodwyd bod y gwaith dorri clawdd wedi'i gwblhau yn Gae Idole gydag
anfoneb wedi'i derbyn am £150.00 gyda TAW i Mark Richards yn cael ei
chytuno.
4. Nododd y Clerc fod hysbysfwrdd Cae Idole wedi'i atgyweirio gan Atgyweiriwr y
Cyngor.
5. Dosbarthodd y Clerc ddogfen dendr ddrafft ar gyfer y cytundeb torri gwair yn
Gae Idole a Glanmorlais ar gyfer 2022. Cymeradwyodd y Cyngor y tendr a
bydd yn gofyn am brisiau yn barod ar gyfer y cyfarfod nesaf.
6. Derbyniodd y Cyngor anfoneb am £40.00 gyda £8.00 TAW gan Wrenvale
Nurseries ar gyfer trin Balsom Himalaya yn Gae Idole. Cytunwyd hwn i'w dalu.
7. Cytundeb yr Atgyweiriwr
Cadarnhaodd y Clerc 28 awr o waith ym mis Rhagfyr gyda chost o £420.00 wedi'i
gymeradwyo.
8. Adroddiad Cyllid 2021-22
Cyflwynodd y Clerc adroddiad cyllideb chwarter 3 ar gyfer blwyddyn ariannol 202122. Cynhaliodd y Cyngor y monitro chwarterol a derbyniwyd yr adroddiad.
Cynhaliodd y Cadeirydd archwiliad o gofnodion ariannol 2021-22.
9. Adroddiad Praesept, Blaenoriaethau a Chyllideb 2022-23
Cyflwynodd y Clerc yr adroddiad a nododd y sefyllfa ariannol debygol ar gyfer
diwedd Blwyddyn Ariannol 2021-22.
Ystyriodd y Cyngor yr adroddiad a chytunodd i ofyn am braesept o £23,700 ar gyfer
2022-23 (£23,500 yn 2021-22). Byddai'r swm yn arwain at Dreth Gyngor Band D o
£37.11 (£36.73 yn 2021-22). 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. 2022-23 Strategaeth Buddsoddi
Cyflwynodd y Clerc y Strategaeth Fuddsoddi drafft. Cymeradwywyd y Strategaeth fel
Polisi'r Cyngor ar gyfer Blwyddyn Ariannol 2022-23.

11. Cynllun Gweithredu Drafft - Bioamrywiaeth a Datblygu'r Amgylchedd 2022-24
Cyflwynodd y Clerc y Cynllun Gweithredu Bioamrywiaeth a Datblygu’r Amgylchedd
drafft ar gyfer 2022-24 o dan Adran 6 Deddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016 a oedd yn
cynnwys manylion y camau a gymerwyd o dan Gynllun Gweithredu 2019-21.
Adolygodd y Cyngor y ddogfen a chymeradwyo'r Cynllun Gweithredu.
12. Cynllunio
1. PL/02474 - Amrywio amod Rhif 4 o PL/00750 - Nantygoetre Isaf, Ferryside,
SA17 5YA. Er nad oedd unrhyw wrthwynebiadau i'w codi, cytunwyd byddai’r
Cyngor yn gofyn y dylai unrhyw estyniad i'r cyfnod ar gyfer cyflawni amod Rhif
4 gael ei gyfyngu'n llym o ran amser a'i orfodi os na chaiff ei fodloni'n briodol.
2. PL/03253 - Cadw estyniad cefn unllawr (fel yr adeiladwyd) - Maes Yr Haf,
Pantglas, Croesyceiliog, Caerfyrddin, SA32 8DS. Dim gwrthwynebiadau.
13. Cyfrifon
Cytunwyd y taliadau canlynol
1. Wrenvale Nurseries
£48.00

Triniaeth Balsom Himalayan gweler
eitem 6.6 (£40.00 + £8.00 TAW)

2.

Disgrifiad

Cyflog

Costau

Cyfanswm
Gros

Arfon
Davies

Cyflog
Rhagfyr a
chostau

£624.78

£26.00
£7.00
£15.84
£20.70

£694.32

3. Cyllid a Tollau EM
4. Mark Richards

£378.60
£180.00

5. Michael Leefe

£420.00

Treth wedi
tynnu
ffwrdd
£126.20

YG wedi
tynnu
ffwrdd
£0.00

Cyflog
Net
£568.12

Treth Incwm Hydref - Rhagfyr
Torri clawdd Idole - gweler eitem 6.3
(£150.00 + TAW £30.00)
Atgyweiriwr Rhagfyr - gweler eitem 7

14. Materion arall a godwyd gan aelodau
1. Nodwyd nad oedd nifer o golofnau goleuadau yn gweithio yn ardal Idole a
Chwmffrwd. Bydd y Clerc yn adrodd i’r Cyngor Sir.
2. Nodwyd twll yn y ffordd ar gyffordd Sgwâr Bryncochbach ar ochr Llansaint i'r
gyffordd. Bydd y Clerc yn adrodd i’r Cyngor Sir.
3. Nodwyd diffyg golau a ddarperir gan y colofnau goleuadau LED newydd.
4. Rhoddodd y Cadeirydd adroddiad ar gyfarfod Pwyllgor Ardal Sir Gaerfyrddin o
Un Llais Cymru yr oedd wedi'i fynychu.
5. Cytunwyd i anfon blodau at y Cyng Mair Stephens i ddymuno gwellhad buan
iddi.
Cynhelir Cyfarfod nesaf y Cyngor Nos Iau 3ydd Chwefror 2022.

