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

 
1. Yn bresennol: Y Cyng Meinir James (Cadeirydd), Viv Davies, Elfyn Williams, 
Janet Knott,  Mair Stephens, Rheinallt Jones, Richard John, Philip Davies, Shan 
Rees ac Arfon Davies (Clerc) 
 
Ymddiheuriadau: Y Cyng Eifion Jones. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Viv Davies i'w gyfarfod cyntaf fel aelod o'r 
Cyngor. 
 
2. Datganiadau Diddordeb 
 
Dim datganiadau. 
 
3. Cadarnhawyd ac arwyddwyd Cofnodion Cyfarfod Blynyddol a cyfarfod y 
Cyngor a gynhaliwyd ar 28ain Mai 2020. 
 
4. Materion yn codi 
 
1. Sedd wag am Aelod o'r Cyngor – Nododd y Clerc fod y cyfnod i alw etholiad 
wedi dod i ben ar 26ain Mehefin heb gais yn cael ei dderbyn gan y Cyngor Sir. 
Cytunwyd byddai'r Clerc yn hysbysebu'r sedd wag ar gyfer mynegiadau o 
ddiddordeb mewn cael eu cyfethol i'w dychwelyd yn barod ar gyfer cyfarfod mis 
Medi. 
2. Difrod i’r palmant oherwydd datblygiad preswyl - Rose and Crown, 
Llandyfaelog – Roedd y mater yn parhau i derbyn ystyriaeth. 
3. Pryderon am ddiogelwch y ffyrdd ar gyffordd Llandyfaelog â'r A484 – Ni 
dderbyniwyd unrhyw gynnydd pellach gyda'r archwiliad o gynigion ar gyfer y 
gyffordd. Roedd y Cyngor Sir wedi nodi bod rhestr hir bellach o waith i'w wneud yn 
dilyn cyfyngiadau COVID-19. Nodwyd. 
4. Prosiect uwchraddio goleuadau cyhoeddus LED – Nodwyd bod y Cyngor Sir 
yn aros am dyddiad o'r contractwr er mwyn ddychwelyd a chwblhau'r gwaith gyda'r 
goleuadau oedd i'w wneud. 
5. Atgyweirio goleuadau ffordd cerdded – Roedd y Cyngor yn aros am gwblhau'r 
gwaith o osod y golau newydd ar gyffordd GD Harries yn Idole. Derbyniwyd e-bost 
bod y panel golau solar ar gyfer Idole bellach wedi'i archebu. Disgwylid 
atgyweiriadau hefyd i'r golofn oleuadau yn Star Forge. Nododd y Clerc ei fod wedi 
cysylltu â chwmnïau Bws First Cymru a Traws Cymru ac nad oedd gan y naill na'r 
llall ddiddordeb mewn cefnogi'r Cyngor gyda'r materion hyn neu’r golau yn 
Llandyfaelog (4.9 isod), gan gynghori y dylid cysylltu â'r Cyngor Sir yn unig. Nodwyd 
yr ymatebion hyn gyda siom. 
6. Pryderon Diogelwch Priffyrdd ar y B4309 ym Mancycapel – Nodwyd byddai'r 
gweithgor cyflymder yn cwrdd ar 6ed Gorffennaf gyda materion ym Mancycapel ar yr 
agenda. Nodwyd. 
7. Bin sbwriel ar gyfer lloches bws cyfeiriad Cydweli yn Llandyfaelog - Roedd y 
Clerc yn gofyn am adnewyddiad ar y mater wrth y Cyngor Sir. 



8. Triniaeth mwsogl ac ysgubo Llandyfaelog – Nodwyd nad oedd y mater wedi 
cael sylw eto, ond y brif broblem bellach oedd cerrig rhydd ar y ffordd. Bydd y Clerc 
yn gofyn i'r Cyngor Sir ysgubo'r ffordd. 
9. Goleuadau Cyhoeddus yng Nghyffordd Llandyfaelog - Cadarnhaodd y Clerc 
byddai ymweliad safle yn cael ei gynnal cyn gynted ag y byddai ymweliadau o'r fath 
yn cael eu cymeradwyo o dan gyfyngiadau COVID-19 y Cyngor Sir. Nodwyd. 
10. Cadwch Gymru’n Daclus - Pecyn Cychwyn Lleoedd Lleol i Natur - Roedd 
disgwyl i'r pecyn gael ei ddosbarthu yn ystod mis Gorffennaf. Nodwyd. 
11. Llwybr troed 29/3 - Rhwng Croesyceiliog a Phentrepoeth - Cadarnhaodd y 
Clerc fod atgyweirio arwydd y llwybr troed ar y gofrestr o waith i'w gwblhau gan y 
Cyngor Sir. Byddai unrhyw drafodaeth bellach ar fynedfa a chyfeiriad y llwybr yn cael 
ei ohirio nes bod adnoddau'n cael eu caniatáu. 
12. Ffurflen Flynyddol 2019-20 - Cadarnhaodd y Clerc byddai'r dogfennau'r ffurflen 
flynyddol a'r papurau ategol yn cael eu hanfon at yr archwilydd allanol yn y dyddiau 
nesaf. Dyddiad swyddogol yr archwiliad oedd 1af Medi ac ar hyn o bryd y dyddiad ar 
gyfer hysbysebu'r cyfrifon yn y Gymuned oedd 17eg Awst 2020. Nodwyd. 
 
5. Gohebiaeth 

1. Bin Capel Penygraig - Gwnaed y Clerc adrodd am gais gan y Cynghorydd 
Elfyn Williams i newid y bin sbwriel yng Nghapel Penygraig i uned siglo gan 
fod adar yn dod i mewn i'r uned bresennol ac achosi i sbwriel gael ei adael o 
amgylch y bin. Roedd y cais wedi cael ei adrodd i'r Cyngor Sir. 

2. Cyngor Sir Caerfyrddin – Hysbysiad o’r gwaharddiad dros dro a draffig 
trwodd o’r 22ain Mehefin am gyfnod dim fwy hir na 21 diwrnod ar y C2068 
Pedair Heol o’r cyffordd gyda’r C2057am gyfanswm pellter 50 metr mewn 
cyfeiriad Gogledd-Orllewinol. Nodwyd. 

3. Cyngor Sir Caerfyrddin – Cau dros dro'r U2208 yng Nghroesyceiliog o'i 
gyffordd â'r U2209 am gyfanswm pellter o 577 metr i gyfeiriad y de-orllewin ar 
26 Hydref. Nodwyd. 

4. Un Llais Cymru – Cylchgrawn Mehefin. Nodwyd.  
5. Cyngor Iechyd Cymunedol Hywel Dda – Cylchgrawn Mai. Nodwyd. 
6. Bwrdd Iechyd Lleol Hywel Dda - Arolwg ar effaith coronafirws ar les 

emosiynol ac iechyd meddwl poblogaeth Cymru. Bydd yr arolwg yn cael ei 
danfon i aelodau. 

7. Cyngor Sir Caerfyrddin - Cais am enwebiad ar gyfer Corff Llywodraethol 
Ysgol y Fro. Cytunwyd i enwebu'r Cynghorydd Richard John ar gyfer y swydd. 

8. Llywodraeth Cymru – Newyddlen ac Ymgynghoriad Diwygio Etholiadol. 
Nodwyd. 

9. Banc Barclays – Datganiadau. Nodwyd. 
 
6. Cae Idole ac Amwynderau Cymunedol 

1. Nododd y Clerc ei bod yn ymddangos bod y fainc bicnic yn Cae Idole wedi'i 
symud o fewn ardal y parc yn ddiweddar. 

2. Nododd y Clerc fod yr Atgyweiriwr wedi trwsio'r fainc yn Cwmale yn ddiweddar 
gan fod dau ddarn pren wedi torri. 

 
7. 75ain Penblwydd diwedd yr Ail Ryfel Byd 
 Trafododd aelodau ddigwyddiadau posibl i nodi'r pen-blwydd. 
 
 



8. Wefan hygyrch 
 
Nododd y Clerc fod gwaith pellach wedi'i wneud gyda'r 2il ddrafft o'r wefan i'w 
gylchredeg yn fuan er mwyn i Aelodau ei ystyried. 
 
9. Cytundeb yr Atgyweiriwr 
 
Cadarnhaodd y Clerc gyfanswm o 32 awr a weithiwyd ym mis Mehefin 2020. 
Cytunwyd  y gost o £480.00 a costau o £61.99. 
 
10. COVID-19 
 
Trafododd y Cyngor yr achosion parhaus o COVID-19 a'r effaith ar y Gymuned. 
 
11. Adroddiad Cyllid 2020-21  
 
Cyflwynodd y Clerc yr adroddiad cyllideb cwarter 1af ar gyfer Blwyddyn Ariannol 
2020-21. Cariwyd y Cyngor allan y monitro cyllideb chwarterol a derbyniwyd yr 
adroddiad. 
 
12. Dadansoddiad Risg 2020-21  
 
Ystyriodd y Cyngor Ddadansoddiad Risg drafft 2020-21 a gyflwynwyd gan y Clerc. 
Cariwyd y Cyngor allan y Dadansoddiad Risg blynyddol a derbyniwyd yr adroddiad. 
 
13. Cynllunio 
 
1. W/40716 – Newid adeilad toiledau gwersylla presennol gyda thoiled twristiaeth a 
bloc cawodydd newydd i wasanaethu'r safleoedd gwersylla presennol ar Fferm 
Ystrad Fach, ynghyd â'r holl waith cysylltiedig arall, Fferm Ystrad Fach, Llandyfaelog, 
SA17 5NY. Charlies a Jackie Cable a Rowberry. Dim gwrthwynebiadau. 
2. W/40717 – Adeiladu dau gartref ar wahân, tir ym Maesglasnant, plot 19 a 20, 
Cwmffrwd, SA31 2LR. Derrick Phillips. Cytunodd y Cyngor, er na chodwyd unrhyw 
wrthwynebiadau, byddai'r Clerc yn gofyn am wybodaeth am y sefyllfa gofynion 
caniatâd ar dai fforddiadwy ar y safle datblygu yn gyffredinol. 
3. W/40727 - Adeilad amaethyddol porth dur ar y fferm ar gyfer da byw, storio 
peiriannau fferm, storio porthiant tacl, ystafell feddyginiaeth a swyddfa ac ardal 
addysg ynghyd â'r holl waith cysylltiedig arall, Fferm Ystrad Fach, Llandyfaelog, 
SA17 5NY. Charles a Jackie Cable a Rowberry.  
4. W/40737 - Adeiladu storfa offer fferm, tir yn Abercyfor Uchaf, Cwmffrwd, SA31 
2LX. Mr William Colin Richards. 
5. W/40781 – Adeiladu adeilad diwydiannol ffrâm porth unllawr ar gyfer storio 
deunyddiau adeiladu, offer fel cloddwyr, trinwyr telesgopig, cerbydau a charafanau 
yn gyffredinol (a ddefnyddir fel llety dros dro wrth weithio i ffwrdd o ardal 
Caerfyrddin), cae rhif 4378 iard adeiladwyr, Pentrepoeth, Evans, Buildings. Dim 
gwrthwynebiadau. 
6. W/40795 - Cartref newydd (ailgyflwyno), tir y tu ôl i Greencastle, Llandyfaelog, 
SA17 5PP, D/O Asiant. 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 

Mehefin a 

costau 

£615.04 
£18.00 

£7.00 
£16.20 
£42.28 

£698.52 £124.40 £0.00 £574.12 

2. Cyllid a Tollau EM £373.20 Treth Incwm Ebrill - Mehefin 
3. Michael Leefe £541.99     Atgyweiriwr Mehefin (gweler eitem 9) 
 

15. Materion arall a godwyd gan aelodau 
1. Nododd y Clerc ei fod wedi derbyn cadarnhad bod Adroddiad Blynyddol 2019-20 y 
Cyngor i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin ar weithgareddau'r 
Cyngor yn ymwneud â Deddf Lles Cenedlaethau'r Dyfodol wedi'i gyflwyno i'r Bwrdd 
i'w sylw a'i nodi. 
2. Nodwyd gallai'r llwybr troed yn fflatiau Pibwrlwyd tuag at Cyncoed fod wedi  
rwystro. Bydd y Clerc yn godi hyn gyda'r Cyngor Sir. 
3. Bydd y Clerc yn gofyn am fap o lwybrau troed yn y Gymuned. 
4. Roedd yn ymddangos bod y bin gwastraff ym Mhentrepoeth yn cael ei lenwi â 
sbwriel bwytai. Bydd y Clerc yn codi hyn gyda'r Cyngor Sir i weld a ellid darparu 
hysbysiadau i annog pobl i fynd â gwastraff ailgylchu adref. 
5. Bydd y Clerc yn darparu arwydd baeddu cŵn wedi'i anelu'n fwy lleol at 
Llandyfaelog. 
6. Trafododd aelodau baeddu cŵn yn y gymuned. 
7. Nodwyd bod difrod wedi ei achosi i'r rhwystr a'r mur yn Neuadd Gymunedol 
Llandyfaelog gan fan neu lori. 
8. Bydd y Clerc yn gofyn am bin sbwriel ar gyfer ardal y fainc yn Cwmale. 
9. Cytunwyd y Cyngor ddirprwyo penderfyniadau brys i'r Cadeirydd a'r Is-gadeirydd 
yn ystod toriad yr Haf. 
 
Cynhelir Cyfarfod nesaf y Cyngor Nos Iau 3ydd Medi 2020. 
 
 
 
 


