
COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANDYFAELOG 
GYNHALIWYD YN Y NEUADD 9 MEHEFIN 2022 AM 7.30YH 

 
1. Yn bresennol Y Cyng Janet Knott (Cadeirydd), Elfyn Williams, Viv Davies, Nicola 
Jones, Shan Rees, Eifion Jones, Rheinallt Jones, Cynghorydd Sir Tyssul Evans ac 
Arfon Davies (Clerc) 
 
Ymddiheuriadau: Y Cyng Meinir James a Philip Davies 
 
Nododd y Cadeirydd fod cyn Gadeirydd y Cyngor, Glenn Jones, wedi marw’n 
ddiweddar a mynegodd gydymdeimlad dwysaf y Cyngor â’r teulu. Hefyd mynegodd y 
Cadeirydd longyfarchiadau ar ran y Cyngor i bobl ifanc leol oedd wedi profi 
llwyddiant yn Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd yn ddiweddar gan gynnwys Gwenllian 
Jones o Cilfeithy Isaf. 
 
2. Datganiadau Diddordeb 
 
Dim datganiadau. 
 
3. Cyfranogiad gan y Cyhoedd 
 
Nodwyd nad oedd unrhyw aelod o'r cyhoedd yn bresennol ar yr achlysur hyn. 
 

4. Cyfetholiad aelodau i Gyngor Cymuned Llandyfaelog 
 
Cadarnhaodd y Clerc derbyn tri datganiad o ddiddordeb mewn cyfetholiad i Gyngor 
Cymuned Llandyfaelog. Yn dilyn ystyriaeth cytunwyd i wahodd Carys Thomas, Ger y 
Llan, Llandyfaelog a Jenny Jones, Pant y Crug, Glanmorlais  i’w chyfethol i'r Cyngor. 
 
5. Cadarnhawyd ac arwyddwyd cofnodion cyfarfod a cyfarfod blynyddol y 
Cyngor a gynhaliwyd ar y 12fed Mai 2022. 
 
6. Matters Arising  

1. Diogelwch ffyrdd ar gyffordd Llandyfaelog gyda'r A484 – Roedd y Cyngor 
yn aros am ddiweddariad ar y dadansoddiad o gostau'r cynnig a gyflwynwyd 
gan y Cyngor Sir ar gyfer gwelliannau goleuadau ar y gyffordd. 

2. Pryder am gyflymderau traffig ar hyd Heol y Lan – Roedd y Cyngor yn 
aros am ganlyniadau'r broses casglu data cyflymder ar gyfer y lleoliad. 

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 – Cafwyd cadarnhad bod ymweliad wedi'i gynnal â'r safle a 
nodwyd nad oedd y gwaith wedi'i awdurdodi. Roedd hysbysiad gorfodi mewn 
perthynas â'r mater i'w gyhoeddi. 

5. Terfyn cyflymder 30mya ym Mhentrepoeth – Roedd y Cyngor yn aros am 
yr ymgynghoriad ar y cynigion a amlinellwyd. 

6. Pryderon yn ymwneud â pharcio ar linellau melyn dwbl yn Llandyfaelog 
– Cadarnhaodd y Cyngor Sir nad oedd ymweliadau pellach wedi sylwi ar 
unrhyw faterion. Bydd y Clerc yn hysbysu'r Cyngor Sir bod materion yn 
parhau i gael eu nodi ac mai ymweliadau gyda'r nos fyddai'n fwyaf priodol ar 
adegau pan fydd y Llew Coch ar agor. 



7. Materion traffig yng Nghroesyceiliog – Roedd y Cyngor yn aros am yr 
ymgynghoriad ar y cynigion ar gyfer terfynau cyflymder a amlinellwyd ynghyd 
â gosod yr arwyddion ‘pobl yn cerdded’. 

8. Dŵr yn rhedeg i Landyfaelog o'r briffordd yn achosi llifogydd – Roedd y 
Cyngor yn aros am ddiweddariadau pellach ar y mater. 

9. FP29/24 – Nantllan – Roedd y Cyngor yn aros am ddiweddariadau pellach ar 
y mater. 

10. FP29/4 Pentrepoeth – Roedd y Cyngor yn aros am ddiweddariadau pellach 
ar y mater. 

11. Golau Solar yn Idole – Roedd y Cyngor yn aros am ddiweddariadau pellach 
ar y mater. 

12. Materion Gorfodaeth Cynllunio cae yn Idole – Roedd y Cyngor yn aros am 
ddiweddariadau pellach ar y mater. 

13. Cyrb Gostyngedig Tir Gof – Roedd gwaith wedi'i gwblhau ar adnewyddu'r 
cyrbau isel yn y lleoliad. Nodwyd. 

14. Cwblhau gwaith datblygu ar Stad Maesglasnant – Roedd y Cyngor yn aros 
am ddiweddariadau pellach ar y mater. 

15. Mater Gorfodaeth, Gelligaeros Idole – Nododd y Clerc fod y mater yn 
derbyn ystyriaeth gan y Tîm Gorfodaeth Cynllunio, darparodd y Cyng Tyssul 
Evans ddiweddariad ar y mater bod cais cynllunio wedi'i gyflwyno'n 
ddiweddar. Nodwyd. Nodwyd. 

16. Rali Flynyddol Ffederasiwn CFfI Sir Gaerfyrddin – Nododd y Cadeirydd ei 
bod wedi mynychu'r digwyddiad a mynegodd longyfarchiadau i aelodau CFfI 
Llanismel ar eu llwyddiannau ar y diwrnod. 
 

7. Gohebiaeth 
1. Cylchgrawn Clerks and Councils Direct – Nodwyd.  
2. Cyngor Sir Caerfyrddin – Gwybodaeth am benodi Aelod Cyngor Cymuned, 

sef y Cynghorydd Philip Rogers o Gyngor Tref Sanclêr ar Bwyllgor Safonau 
Cyngor Sir Caerfyrddin. Nodwyd. 

3. Banc Barclays – Datganiadau. Nodwyd. 
4. Cyngor Sir Caerfyrddin – Cais am enwebu cynrychiolydd awdurdod llai i Gorff 

Llywodraethol Ysgol y Fro. Nododd y Cyng Tyssul Evans fod Cyngor Cymuned 
Llangyndeyrn wedi enwebu cynrychiolydd. Cytunwyd y byddai'r Cyngor yn 
cefnogi'r enwebiad hwn. 

5. Cyngor Sir Caerfyrddin – Gwahoddiad i Hyfforddiant Cod Ymddygiad sydd yn 
cael ei drefnu ar gyfer naill ai 4ydd neu 27ain Gorffennaf 2022. Cytunwyd i 
chwilio am leoedd ar yr hyfforddiant ar gyfer y 2 aelod newydd wedi'u gyfethol. 

6. Cyngor Sir Caerfyrddin – Cais am argymelliadau am bynciau i'w hystyried 
gan Bwyllgorau Craffu'r Cyngor Sir. Cytunwyd i gyflwyno'r problemau parhaus 
gyda sbwriel a achosir gan siopau bwyd cyflym ynghyd â'r dirywiad parhaus yn 
wyneb ffyrdd gwledig i'w hystyried. 

7. Un Llais Cymru – Digwyddiadau hyfforddi Mehefin. Nodwyd. 
8. Cyngor Sir Caerfyrddin – Bwletin newyddion diweddaraf. Nodwyd. 
9. Cyngor Sir Caerfyrddin – Gwybodaeth am y camau sy'n cael eu cymryd gan 

y Cyngor Sir i gefnogi teuluoedd o'r Wcráin. Nodwyd. 
10. Cyngor Sir Caerfyrddin – Gwybodaeth am y Cynllun Llwybrau Diogel ar gyfer 

2022-23. Nodwyd. 
11. Heddlu Dyfed Powys – Darparwyd rhagor o wybodaeth am weithgarwch 

monitro cyflymder a ymgymerwyd yn ardaloedd Kingswood, Idole a 
Chwmffrwd. Nodwyd. 



 
8. Cae Idole ac Amwynderau’r Cyngor 

1. Roedd y Cyngor yn aros am ddiweddariad pellach ar yr hawliad yswiriant 
yn ymwneud â difrod i'r ffens.  
2. Nododd y Clerc bod y Cynllun Lleoedd Lleol ar gyfer Natur Llywodraeth 
Cymru a Cadwch Cymru’n Daclys yn canolbwyntio ar ardaloedd trefol o dlodi 
ar gyfer ran gyntaf y cynllun. 
3. Nodwyd bod difrod wedi'i achosi i bostyn diffibriliwr Fferm Constant 
oherwydd damwain cerbyd. Roedd y postyn wedi'i atgyweirio gan Atgyweiriwr 
y Cyngor ac nid oedd y diffibriliwr ei hun wedi'i ddifrodi. 
 

9. Atgyweiriwr y Cyngor 
 
Cadarnhaodd y Clerc 28 awr o waith ym mis Mai gyda chost o £420.00 yn cael ei 
gymeradwyo.  
 
10. Digwyddiadau Cymunedol 2022 
 

a) Jiwbili Platinwm Ei Mawrhydu’r Frenhines 
 
Nododd y Cadeirydd lwyddiant y Digwyddiad Jiwbilî Platinwm a gynhaliwyd yn y 
Neuadd Gymunedol ar 4ydd Mehefin a diolchodd i bawb a helpodd i drefnu'r 
digwyddiad. 
 
Dosbarthodd y Clerc mygiau i'w dosbarthu ymlaen i blant yn y Gymuned a nododd 
fod 11 wedi eu gwerthu hyd yma gyda £55.00 wedi ei dderbyn gan y Cyngor. 
Rhoddir ystyriaeth bellach i sicrhau bod holl blant y Gymuned yn cael cyfle i dderbyn 
mwg. 
 

b) Cystadleuaeth Gardd Gymunedol a Chystadleuaeth Bwgan Brain 
 
Trafodwyd trefniadau’r Cystadleuaeth Ardd. 
 
Byddai Gerddi Llysiau yn cael eu beirniadu ar 20fed Mehefin a Gerddi Blodau ar 1af 
Awst. Bydd bwgan brain yn cael eu beirniadu ar y cyd â'r Gerddi Blodau. 
 
Cytunwyd i gynnal y digwyddiad gwobrwyo ar yr wythnos yn dechrau 15 neu 22 Awst 
yn dibynnu ar argaeledd yn y Llew Coch, pe na bai hyn yn bosibl, byddai'r Neuadd 
Gymunedol yn cael ei hystyried fel dewis arall. 
 
11.  Adroddiad Blynyddol 2021-22  
 
Cyflwynodd y Clerc y ffurflen flynyddol a archwiliwyd yn fewnol gan Mr. Mark Gower. 
Derbyniwyd a nodwyd adroddiad blynyddol yr archwilydd mewnol. Cadarnhaodd y 
Clerc ei fod wedi ardystio a llofnodi'r ffurflen flynyddol. Nodwyd bod arian wrth gefn y 
Cyngor ar ddiwedd y flwyddyn yn £25,518 (£23,065 2020-21). 
 
Cytunodd y Cyngor y Ffurflen Flynyddol a chwblhawyd y Datganiad Llywodraethu 
Blynyddol. 
 
Awdurdodwyd y Cadeirydd i lofnodi'r ffurflen. 



 
Cytunwyd y Cyngor daliad y ffi Archwilio sef £65.00. Byddai llythyr o ddiolch yn cael 
ei danfon at Mr. Gower hefyd.  
 
Cyflwynodd y Clerc hefyd  Adroddiad Blynyddol drafft y Cyngor am y flwyddyn 2021-
22. Cymeradwywyd y ddogfen a bydd yn cael ei chyhoeddi ar y wefan ynghyd â’r 
hysbysiad cyfrifon. 
 
Diolchwyd i'r Clerc am ei waith ar yr Adroddiad Flynyddol a Ffurflen Flynyddol a 
chofnodion ariannol y Cyngor. 
 
12. Archwilydd Mewnol 2022-23 
 
Cytunodd y Cyngor i benodi Mr. Mark Gower yn Archwilydd Mewnol ar gyfer 
blwyddyn ariannol 2022-23. 
 
13. Cynllunio 

1. Asbri Planning – Ymgynghori cyn gwneud cais cynllunio, cais cynllunio 
amlinellol arfaethedig ar gyfer hyd at 23 o gartrefi a gwaith cysylltiedig gan 
gynnwys gwelliannau priffyrdd oddi ar y safle, tir oddi ar Lon Santes Ann, 
Cwmffrwd. Cytunwyd bod y sylwadau a godwyd i’r cais blaenorol yn Mehefin 
2021 yn parhau’n berthnasol gan mwyaf ac y byddai’r rhain yn cael eu 
darparu fel ymateb i’r ymgynghoriad. 
2. PL/04077 Adeiladu tŷ newydd – 6 Bro Pedr, Llandyfaelog, SA17 5PA. Dim 
gwrthwynebiadau. 
3. PL/04146 - Cartref ar wahân arfaethedig a gwaith cysylltiedig - Plot 3, 
Croesyceiliog, Caerfyrddin, SA32 8DS. Dim gwrthwynebiadau. 

 
14. Ceisiadau am Gymorth Ariannol 

1. Prosiect Goleuedigaeth Sir Gaerfyrddin - Cytunwyd i nodi cefnogaeth y 
Cyngor i’r prosiect gyda chyfraniad yn cael ei wneud ar gael o £100 tuag at 
arwydd QR i’r pentref fel y cynigir. 
2. Kids Cancer Charity – Cytunwyd rhodd o £25.00. 

 3. Teenage Cancer Trust - Cytunwyd rhodd o £25.00. 
   

15. Cyfrifon 
a) Cytunwyd y taliadau canlynol:  
 
1.  Mark Gower                       £65.00 Archwiliad Mewnol 2021-22 (gweler 

eitem 11) 
 

2.  Disgrifiad  Cyflog  Costau  Cyfanswm 
Gros  

Treth wedi 
tynnu 
ffwrdd  

YG wedi 
tynnu 
ffwrdd  

Cyflog 
Net  

Arfon 
Davies 

Cyflog Mai 
a costau 

£635.73 
 

£26.00 
£7.00 
£15.84 
£14.40 
 

£698.97 £256.80 £0.00 £442.17 

3. Michael Leefe  £420.00 Mai (gweler eitem 9) 
4. Kids Cancer Charity £25.00 Rhodd (gweler eitem 14.2) 
5. Teenage Cancer Trust £25.00 Rhodd (gweler eitem 14.3) 



 
16. Materion arall a godwyd gan aelodau 
1. Mynegwyd pryder mewn perthynas â damweiniau ar yr A484 yn Star Forge, bydd 
y Clerc yn codi gyda'r Cyngor Sir i'w hystyried. 
2. Bydd y Clerc yn codi arwynebedd gwael y ffordd yn y lloches bws gyferbyn ag 
Eglwys Santes Ann gyda’r Cyngor Sir. 
 
Cynhelir cyfarfod nesaf y Cyngor ddydd Iau 7 Gorffennaf 2022. 
 


