
COFNODION CYFARFOD CYNGOR CYMUNED LLANDYFAELOG 
GYNHALIWYD YN Y NEUADD 2 IONAWR 2020 AM 7.30YH 

 
1. Yn bresennol: Y Cyng Rheinallt Jones (Cadeirydd), Eifion Jones, Shan Rees, 
Elfyn Williams, Janet Knott, Philip Davies, Meinir James, Mair Stephens, Richard 
John ac Arfon Davies (Clerc). 
Ymddiheuriadau: Y Cyng Ronald Thomas. 
 
Nododd y Cadeirydd gydymdeimlad y Cyngor i’r Cyng a Mrs Philip Davies yn 
dilyn marwolaeth ddiweddar fam Mrs Davies. Mynegodd y Cadeirydd 
ddymuniadau gorau'r Cynghorau i'r Cynghorydd Ronald Thomas wrth iddo 
wella yn dilyn llawdriniaeth ddiweddar. 
 
2. Datganiadau Diddordeb 
 
Dim datganiadau. 
 
3. Cadarnhawyd ac arwyddwyd Cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 
5ed Rhagfyr. 
 
4. Materion yn codi 
 
1. Sedd wag am Aelod o'r Cyngor - Nododd y Clerc ni dderbyniwyd unrhyw 
ddatganiadau o ddiddordeb mewn cael eu cyfethol i'r Cyngor. Felly bydd aelodau'n 
gwneud ymholiadau yn y Gymuned i weld a oedd unigolion â diddordeb gyda 
phenderfyniad i'w wneud yng nghyfarfod nesaf y Cyngor. 
2. Cyffordd Bolahaul gyda’r A484 yng Nghwmffrwd - Roedd y Cyngor yn aros am 
adnewyddiad ar ddyddiad gosod yr arwydd adborth gyrwyr. Bydd y Clerc yn rhoi 
gwybod i'r Cyngor Sir bod disgwyl i'r cyfraniad £500 cytunwyd gan y Cyngor sicrhau 
blaenoriaethu'r gwaith ac efallai na fydd ar gael pe na bai'r lleoliad wedi'i gwblhau ym 
mlwyddyn ariannol 2019-20. 
3. Llygredd Dŵr - Pentrepoeth – Derbyniodd y Cyngor gadarnhad, yn dilyn 
ymchwiliad helaeth, ni nodwyd unrhyw dystiolaeth o lygredd yn y cwrs dŵr neu 
systemau draenio diffygiol. Roedd yr ymchwiliad felly wedi cau. Nodwyd. 
4. Difrod i’r palmant oherwydd datblygiad preswyl - Rose and Crown, 
Llandyfaelog – Roedd y mater yn parhau i derbyn ystyriaeth. 
5. Ciosg ffôn yng Nghroesyceiliog – Roedd y Cyngor yn aros am ddiweddariad ar 
y mater. Nodwyd bod arwydd wedi'i osod yn y ciosg i wneud preswylwyr yn 
ymwybodol bod y ffôn yn derbyn sylw. Nodwyd. 
6. Arwyddion baw cŵn ar gyfer Idole a Llandyfaelog – Roedd arwyddion pellach 
wedi'u gosod ym Maesdolau. Nodwyd. 
7. Pryderon am ddiogelwch y ffyrdd ar gyffordd Llandyfaelog â'r A484 – Cafwyd 
cadarnhad bod Tîm Ymgynghoriaeth Peirianneg y Cyngor Sir yn brysur iawn ar hyn 
o bryd gyda archwiliad o fater diogelwch ar y ffyrdd yn y lleoliad hwn yn aros i gael ei 
raglennu. Nodwyd. 
8. Prosiect uwchraddio goleuadau cyhoeddus LED – Roedd y Cyngor yn aros am 
gadarnhad o ddyddiad cychwyn ar gyfer y gwaith uwchraddio hyn yn y Gymuned. 
9. Atgyweirio goleuadau ffordd cerdded – Roedd atgyweirio'r golofn ar gyffordd 
GD Harries yn Idole wedi'i chwblhau. Parhawyd i ystyried mater golau panel solar 
ger cae Idole. 



10. Newid hysbysfyrddau a phlannwr – Nododd y Clerc fod pris o £300 yr un 
wedi’i dderbyn gan Mark’s Gardening Services ar gyfer hysbysfyrddau newydd yn: 

• Llandyfaelog 

• Santes Ann, Cwmffrwd 

• Maesdolau, Idole 
Derbyniwyd pris arall gan Llew Jones o £100 i ddisodli darn mewnol hysbysfwrdd 
Cwmffrwd. Cytunwyd i barhau i ofyn am brisiau ar gyfer y gwaith hyn ynghyd â'r 
planniwr newydd ar gyfer Croesyceiliog. 
11. Pryderon Diogelwch Priffyrdd ar y B4309 ym Mancycapel – Cafwyd 
cadarnhad gan y Cyngor Sir: 

• byddai'r posibilrwydd o ostwng yr uchafswm cyflymder yn yr ardal yn cael ei 
godi yn y Gweithgor Cyflymder nesaf; 

• roedd y posibilrwydd o ddarparu arwyddion ychwanegol yn yr ardal yn cael ei 
adolygu; 

• bod cais wedi'i godi i'r lleoliad aros ar drefniant monitro cyflymder yr heddlu. 
Gofynnwyd i'r Cyngor Cymuned unwaith eto ystyried cysylltu â pherchnogion tir i 
wella gwelededd ar gyffordd y groesffordd trwy dorri twf cloddiau yn ôl ac i weithio 
gyda chontractwyr i sicrhau bod y gwaith hwn yn cael ei wneud yn ddiogel. 
 
Nodwyd eto na fyddai ffordd gweithredu gwahardd goddiweddyd gan nad oedd yr 
heol yn cwrdd â'r meini prawf ar gyfer yr ymyrraeth hyn. 
 
Bydd y Cyngor yn aros am ddiweddariad gan y Cyngor Sir ar y camau sy'n cael eu 
cymryd. 
12. Cwlfert yn Cwmale, Pentrepoeth – Nodwyd bod y Cyngor Sir wedi ymweld â'r 
ardal ac wedi clirio un o'r cylfatiau, nid oedd yn ymddangos bod yr ail ardal tua 150 
llath ymhellach ar hyd Cwmale wedi cael ei edrych arno a bydd y Clerc yn codi'r 
mater eto. 
13. Elusen Llandyfaelog – Nododd y Clerc nad oedd siec am y balans terfynol o 
£37.31 wedi cyrraedd. Nodwyd. 
14. Rhoddion i Bwyllgor Neuadd Gymunedol Llandyfaelog, Apêl Cadeirydd 
Cyngor Sir Caerfyrddin, Apêl Blwch Teganau Sir Gaerfyrddin ac Opera 
Ieuenctid Caerfyrddin - Derbyniwyd llythyrau diolch yn dilyn gyfraniadau'r Cyngor. 
Nodwyd. 
 
5. Gohebiaeth 
 
1. Cyngor Sir Caerfyrddin – Gwybodaeth am gyfarfod Fforwm Cyswllt Sirol 
Cynghorau Cymuned a Thref i'w chynnal ar 8fed Ionawr 2020. Bydd y Cynghorydd 
Meinir James yn fynychu. 
2. Llywodraeth Cymru – Gwybodaeth ar y Rheoliadau Meysydd Chwarae 
(Cynnwys y Gymuned mewn Penderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 2015. Nodwyd. 
3. Comisiynydd Heddlu a Throsedd Dyfed Powys - Ymgynghoriad ar Praesept yr 
Heddlu 2020-21. Nodwyd. 
4. Un Llais Cymru – Cais am enwebiadau ar gyfer Gwobrau Ymarfer Arloesol Un 
Llais Cymru 2020. Nodwyd. 
5. Llywodraeth Cymru – Ymgynghoriad ar newidiadau i ffioedd gynllunio. Nodwyd. 
6. Cyngor Sir Caerfyrddin – Cadarnhad o'r dyddiad a bennwyd ar gyfer yr apêl 
gynllunio mewn perthynas â thir yn y Stablau, Ffordd Bolahaul, Cwmffrwd fel 15fed 
Ionawr 2020. Nodwyd. 



7. Cyngor Sir Caerfyrddin – Cadarnhad o daliad 1/3ydd o braesept 2019-20 sef 
£7,100. Nodwyd. 
8. Cyngor Sir Caerfyrddin – Cadarnhad o gau ffordd dros dro'r U2218 rhwng 
Blackbush Cottage a Fferm Constant ar 29ain Ionawr 2020 am 1 diwrnod. Nodwyd. 
 
6. Cae Idole ac Amwynderau’r Cyngor 
 

1. Dosbarthodd y Clerc ddogfen dendro drafft ar gyfer y contract torri gwair yn 
Gae Idole a Glanmorlais ar gyfer 2020. Roedd y tendr yn cynnwys gofyniad 
newydd i gynnal 2 weithgaredd sbeicio yn ystod y flwyddyn ar gae Idole er 
mwyn cynorthwyo draenio. Cytunwyd y Cyngor y tendr a bydd y Clerc yn 
gofyn am brisiau yn barod ar gyfer y cyfarfod nesaf 

2. Bydd y Clerc yn gofyn am brisiau ar gyfer yr archwiliad ardal chwarae 
flynyddol. 

3. Derbyniwyd e-bost gan SyM Cwmffrwd yn cadarnhau y byddent yn plannu 5 
coeden bedw arian ar y cae yn ystod mis Mawrth 2020, gyda seremoni a llun 
i'w dynnu ar ôl ei gwblhau. Bydd ymweliad safle yn cael ei drefnu i drafod 
lleoliadau plannu priodol. 
 

7. 75ain Penblwydd diwedd yr Ail Ryfel Byd 
 

Ystyriodd y Cyngor ddigwyddiadau posibl i nodi'r pen-blwydd. Bydd hyn yn cael ei 
ystyried ymhellach yn y cyfarfod nesaf. Bydd y Clerc yn ofyn am gadarnhad a oedd 
unrhyw Gyn-filwyr yr Ail Ryfel Byd yn byw yn y Gymuned. 
 
8. Wefan hygyrch 

 
Roedd y Clerc yn parhau i ofyn am brisiau ychwanegol ar gyfer y gwaith hyn a bydd 
yn adrodd i gyfarfod o'r Cyngor yn y dyfodol. 
 
9. Atgyweiriwr Cymunedol  
  
Gwnaed aelodau ystyried disgrifiad swydd a rhaglen waith yr Atgyweiriwr a bydd y 
Clerc yn hysbysebu'r rôl ar gyfer flwyddyn 2020-21. 
 
10. Adroddiad Cyllid 2019-20  
 
Cyflwynodd y Clerc yr adroddiad cyllideb 3ydd chwarter ar gyfer Blwyddyn Ariannol 
2019-20. Cariwyd y Cyngor allan y monitro cyllideb chwarterol a derbyniwyd yr 
adroddiad. 
 
Cariwyd y Cadeirydd allan archwiliad o gofnodion ariannol y Cyngor am y flwyddyn. 
 
11. Adroddiad Blaenoriaethau, Praesept a Chyllideb 2020-21 
 
Cyflwynodd y Clerc yr adroddiad a chynghorwyd am sefyllfa ariannol debygol y 
Cyngor ar ddiwedd Flwyddyn Ariannol 2019-20.  
 
Gwnaed Cyngor ystyried yr adroddiad a gytunwyd gofyn am precept of £23,000 
(£21,300 yn 2019-20). Byddai hyn yn meddwl Treth Cyngor Band D o £36.02 



(£34.44 yn 2019-20). Awdurdodwyd y Cadeirydd a’r Clerc cwblhau’r gwaith papur 
angenrheidiol i’w ddychwelyd at Gyngor Sir Caerfyrddin.   
 
Cadarnhaodd y Clerc ei bod yn ymarferiad da i gadw tua 3 mis – 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  
Uwchraddio Wefan    £1,500 
 
12. Strategaeth Fuddsoddi 2020-21 
  
Cyflwynodd y Clerc y strategaeth draft. Cytunwyd y strategaeth fel polisi’r Cyngor ar 
gyfer Blwyddyn Ariannol 2020-21.  
 
13. Cynllunio 
 
1. W/39939 – System biomas i gynhesu tŷ fferm, swyddfa a gweithdy bach, system 
CHP biomas ar wahân un yr un adeilad i gynhesu, swyddfa a darparu trydan, mae'r 
sied bresennol yn dal i weithredu fel gweithdy fferm, Bryncoch, Uplands, 
Caerfyrddin, SA32 8DX. Mr Henry Gibbon. Dim gwrthwynebiadau. 
2. W/39985 - Lleoli adeilad symudol wernick y tu ôl i'r adeilad presennol ar gyfer 
ardal chwarae / gweithgareddau dan do ychwanegol ar gyfer plant cyn-ysgol (ôl-
weithredol), Meithrinfa Little Bambinos, Cwmffrwd, SA31 2LP, Mrs Amy Kavanagh. 
Dim gwrthwynebiadau. 
 
14. Cyfrifon 
 
  a) Cytunwyd y taliadau canlynol 
 

1.  Disgrifiad  Cyflog  Costau  Cyfanswm 
Gros  

Treth 
wedi 
tynnu 
ffwrdd  

YG wedi 
tynnu 
ffwrdd  

Cyflog 
Net  

Arfon 
Davies 

Cyflog 
Rhagfyr a 
costau 

£615.09 
£18.00 

£7.00 
£23.85 

£663.94 £124.40 £0.00 £539.54 

2. Cyllid a Tollau EM £373.20      Treth Incwm Hydref – Rhagfyr 2019  
   

 
 
 
 
 



15. Materion arall a godwyd gan aelodau 
 
1. Nodwyd ei bod yn bosibl bod yr uned oleuadau a osodwyd gyferbyn â thro Ysgol 
Gyfun Bro Myrddin wedi'i gosod yn wael gan ei bod yn achosi i yrwyr cerbydau gael 
eu dychryn. Bydd y Clerc yn adrodd y mater i'r Cyngor Sir. 
2. Bydd y Clerc yn adrodd golau stryd oedd ddim yn gweithio yng Nghloigyn i'r 
Cyngor Sir. 
3. Bydd y Clerc yn gofyn am bin sbwriel ar gyfer arosfan bysiau cyfeiriad Cydweli yn 
Llandyfaelog. 
4. Bydd y Clerc yn gofyn am triniaeth mwsogl ac ysgubiad o'r holl droedffyrdd yn 
Llandyfaelog. 
5. Diolchwyd i'r Cadeirydd am drefnu Cinio Nadolig blynyddol y Cyngor. 
 
Cynhelir Cyfarfod nesaf y Cyngor Nos Iau 6 Chwefror 2020. 


