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COFNODION DRAFFT CYNGOR BRO LLANGELER – 26 – 09 – 2022 
 

Cofnodion Drafft Cyfarfod Nos Lun Medi 26ain 2022 yn Hybrid am 7.30y.h. 
 

1. 09/22 PRESENNOL: Yn y gadair – Cyng. D Evans Cynghorwyr: Jamie Ayres, John Crossley, Richard Evans, Ken Howell, Marc 

Rees, Eleri Samson, Antoni Schiavone, Dilwyn Smith, Adrian Thomas  . Clerc – Stella Jones.  
Hefyd yn Bresennol: Cynghorydd Sir Hazel Evans a Chyfieithydd 

 
2. 09/22 YMDDIHEURIADAU:  Cyng:- A Edwards, A Eynon 

 

Cydymdeimlodd y Cadeirydd â’r Cyng Adrian Thomas ar farwolaeth ei fam yng nghyfraith. Cydymdeimlwyd hefyd gyda theulu’r 
diweddar Gynghorydd Aled Lleinau Jones a fu farw mor annisgwyl ar yr 21ain o Fedi a gwnaed teyrnged iddo gan Ken Howell 
ac yna cafwyd munud o dawelwch i’w goffau.  

 
3. 09/22 DATGANIADAU DIDDORDEB :- ni fydd y Cyng K Howell yn cymryd rhan yn y drafodaeth yn adran Ceisiadau  

              Cynllunio a ddaw gerbron y Cyngor. 
Cyllid: 9.1.b. Cyng H Evans – cyflog clerc 

 
4. 09/22 HEDDLU: – PCSO J Kedward – dwedodd Cynghorwyr bod lori yn cael ei pharcio yn barhaol ychydig lan o’r ffordd a 

mynedfa Rhydwyrn sy’n achosi problemau o’r ddau gyfeiriad ger y cyffordd ar ael y rhiw. Mae car hefyd wedi parcio tu allan i 
gapel Drefach ers tipyn o amser a dwy olwyn ar ‘Jacks’. Nodwyd hefyd bod rhywun yn teithio drwy ‘r pentref a thrwy CNE yn 
teithio’n gyflym ac yn cadw sŵn. Bydd J Kedward yn edrych mewn i’r cwynion yma. 

 
   5.    09/22 COFNODION:   i.  Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Misol Gorffennaf 25ain 2022. 

                                    Cynnig – Cyng A Thomas                          Eilio – Cyng J Ayres 
 

6. 09/22 MATERION YN CODI COFNODION  
6.xx.  Lês Cae Chwarae Maesyderi, Pentrecwrt – codwyd y mater ac mae’n debyg nad yw Pwyllgor Neuadd Pentrecwrt wedi 
cael cyfarfod eto. 

          10.ii.05/21 Ciosgau Ffôn – Owain Thomas wedi dechrau’r gwaith 
          10.iii.05/21 Bwrdd Llwybrau Gwlân + Cwmhiraeth – Owain Thomas i fod wedi dechrau’r gwaith. 
          7.i.04/22 Tir y Cyngor yn Waungilwen – Clerc i siarad a Geraint James o gwmni Dai Lewis. 

          10.2.06/22  Cinio’r Cadeirydd – oherwydd marwolaeth y Cyng Aled Jones gohiriwyd y ginio. 

          11.1.06/22 Hysbysfwrdd T Llew Jones  – Cyng Antoni Schiavone yn mynd i gadw mewn cysylltiad a Choed y Bryn i gael gweld  
            beth fydda nhw wedi ddarganfod am y gwaith digidol gwreiddiol. 
          11.2.06/22 Polyn Baner – Barry Evans heb gael cyfle i’w osod eto. 
  

7. 09/22 GOHEBIAETH:  
i. ebost – CSG –  arwydd ar ffordd osgoi Llandysul – mae’n debyg bod rhywun wedi pilo’r arwydd i ffwrdd, mae wedi cael ei  
    drwsio erbyn hyn – cylchlythyrwyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

           ii. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 18.07.22 - 22.07.2022 – cylchlythyrwyd                                                                                                                                                                       

           iii. ebost  – ULlC – Digwyddiadau – Rheoli Gweirgloddiau ar gyfer phryfed – cylchlythyrwyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

           iv. ebost – CSG – Newyddion diweddaraf – cylchlythyrwyd                                                                                                                                                                                                                                                    
           v. ebost – CSG –  Cau ffordd ar frys - U5411 Cwmpengraig - Emergency road closure – cylchlythyrwyd /circulated                                                                                                                                                                                                                                                             
           vi. ebost – Cwrs defnyddio Diffib 11/10/2022 Saron 7yh – cylchlythyrwyd/circulated                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
           vii. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 25.07.22 - 29.07.2022 – cylchlythyrwyd                                                                                                                                                                                                                                                            
           viii. ebost – CSG – Diweddariad Grant Cymunedau Gwydn – cylchlythyrwyd  

ix. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio  01.08.22 - 05.08.2022 – cylchlythyrwyd 
           x. ebost – URDD – Gwahoddiad i Ŵyl Gyhoeddi Eisteddfod yr Urdd 2023 – cylchlythyrwyd    
           xi. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 08.08.22 - 12.08.2022 – cylchythyrwyd     
           xii. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 15.08.22 - 19.08.2022 – cylchlythyrwyd 
           xiii. ebost – ULlC: Anghenion iaith a hygyrchedd aelodau'r BCD – cylchlythyrwyd  
           xiv. ebost – Digwyddiad Clwb Moduro Caerfyrddin Medi 24 - 25 September 2O22 – cylchlythyrwyd             
           xv. ebost – Dol Fach CIC Care Farm – Cyflwyniad a Gwahoddiad – cylchlythyrwyd            
           xvi. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 22.08.22 - 26.08.2022 – cylchlythyrwyd             
           xvii. ebost – Jane Jones, Skanda Vale, Maesyffynnon - Automated External Defibrillator (AED)   
           xviii. ebost – CSG – Cau ffordd ar frys Geulenfelin, Pentrecwrt, Llandysul, SA44 5DA – cylchlythyrwyd              
           xix. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 29.08.22 - 02.09.2022 – cylchlythyrwyd 
           xx. ebost – Home-Start Cymru – chwilio am wirfoddolwyr i gefnogi teuluoedd yn y gymuned - cylchlythyrwyd  
           xxi. ebost – Caffi Trwsio CNEmlyn – cylchlythyrwyd  
           xxii. ebost – CSG - Rheoli Mannau Gwyrdd ar gyfer Bioamrywiaeth - 13eg Hydref 2022 Gardd Fotaneg Genedlaethol  
                  Cymru – cylchlythyrwyd   
           xxiii. ebost – Sioe Llandysul Show – llythyr o ddiolch am y rhodd ariannol 
           xxiv. ebost – Arweiniad Gala – cylchlythyrwyd 
           xxv. ebost – ULlC - Ymgynghoriad Treth Gyngor Decach – cylchlythyrwyd   
           xxvi. ebost – CSG – Gwahoddiad Gwasanaeth Coffa, Ty Ddewi 18.09.22 – cylchlythyrwyd 
           xxvii. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 05.09.22 - 09.09.2022 – cylchlythyrwyd  
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           xxviii. ebost – HUTS – Dydd Agored Mercher 28/09/2022 11yb – 3yp – cylchlythyrwyd   
           xxix. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 12.09.22 - 16.09.2022 – cylchlythyrwyd  
           xxx. ebost – Gwefan Fro i Ddyffryn Teifi 3/10/22 sesiwn sefydlu yn Fynnon,Yr Hen Feithrinfa 7.30 - cylchlythyrwyd  
           xxxi. ebost – Hywel Dda Cynghorau Iechyd Cymuned – cylchlythyrwyd                                                                                                                                                                                                            
           xxxii. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 19.09.22 - 23.09.2022 - cylchlythyrwyd  

           xxxiii. ebost – Nesta Jones – Urdd – Diolch am y cyfraniad o Dlws  
           xxxiv. ebost – CSG – Cau ffordd dros dro C1291 Capel Iwan - cylchlythyrwyd   
           xxxv. ebost/email – Ffuniau Cymru - Canllawiau Arolygon Cymunedol – cylchlythyrwyd      

  
8. 09/22 CYNLLUNIO 

            CEISIADAU CYNLLUNIO - YMGYNGHORI / PLANNING APPLICATION CONSULTATION               
             Cais Ymgynghori llawn / Full Planning  

              PL/04452 – Glas Y Dorlan, Pentrecwrt, Llandysul, SA44 5AY - decin pren tu allan i’r tŷ sydd wedi ei osod yn barod  

             PL/04634 - West View, Bancyffordd, Llandysul, SA44 4RY  Codi amod 2 ar W/39053 / Removal of Condition 2 on 
                               W/39053 – gwrthwynebu gan ei bod wedi torri ar draws preifatrwydd y tŷ drws nesaf                                                                                                                                                                    
             PL/04594 – 3 Llysnewydd Cottages, Velindre, Llandysul, SA44 5UT – estyniad ac adnewyddiad i’r bwthyn presennol –  
                                  cefnogi 
             PL/04593 - 4 Llysnewydd Cottages, Velindre, Llandysul, SA44 5UT – estyniad ac adnewyddiad o’r bwthyn presennol – 
                                cefnogi 
             PL/04550 - Land South of Penyparc, Felindre, Llandysul, SA44 5XT – creu ffordd mynedfa newydd yn arwain at Penyparc – 
                                Dim gwrthwynebiad  
             PL/04266 - Nantsais, Cwmduad, Carmarthen, SA33 6AX – newid defnydd o adeilad amaethyddol i weithdy gwledig ac 
                                annedd ar gyfer crefftwr - cefnogi 
                                 
   9.    09/22 MATERION ARIANNOL 
            1.   a. Anfonebau            

                        TRYWYDD [caniatad i’w dalu pan daw’r anfoneb]..........................................................................................£ 
                        HMRC (PAYE Medi) .......................................................................................................................................£150.00 
                        HIRIO NEUADD PENBOYR [cyfarfod Medi ]....................................................................................................£10.50 
                        AELODAETH ULlC .........................................................................................................................................£582.00 

                  
                      Arian yn y Banc ar  12/09/2022....................................................................................................................£37,970.48 
 
                b. S/O 
                     Cyflog y Clerk ................................................................................................................................................... £530.00 
                c. Credid 

                    Praesept .........................................................................................................................................................£10,748.49 
  
               2.  Apêl am Nawdd Ariannol     

                    i. C.Ff.I Sir Gâr – cynigwyd rhodd o £100  
  
            10.  09/22 MATERION ANGEN TRAFODAETH 

                     i. Cod Ymddygiad – yn dilyn trafodaeth cytunwyd ar y dyddiad o naill a’i 10ed /17eg Hydref dibynnu pa un bydd yn 
                                                   siwtio’r hyfforddwr a bydd i ddechrau am 7yh 
                     ii. Sul y Cofio – Bydd y Gwasanaeth ar 13eg Tachwedd mae’r Parchedig Aled Jones yn barod i ymgymryd a’r  
                                          Gwasanaeth yn eglwys St Barnabas i gychwyn am 10yb. Clerc i gysylltu a Mr Showell i gael gweld a yw  
                                          ar gael i ganu’r trwmped a holi’r ysgolion i gymryd rhan.  
                 
            11.   09/22 SYLWADAU’R CYNGHORWYR 
                    1. Cyng Adrian Thomas – i. cododd y pryder am y coed mawr sydd ger y tai yn Pont Tyweli – gan fod ceblau trydan yn  
                                                               mynd drwyr coed awgrymwyd iddo os oedd rhywbeth gellir ei wneud gyda Western Power i  
                                                               dorri rhywfaint o’r coed  
                    2. Cyng Marc Rees – i. yr arwydd fflachio ger Rees Motors ddim yn gweithio – Clerc i gysylltu â’r Sir 
                    3. Cyng Antoni Schiavone – i. rhywun wedi dwyn yr arwydd 30mya ar hewl cefn Saron lawr am Drefelin 
                                                                 ii. llawer o sbwriel yn cael ei adael ar yr hewl o gefn Saron am Llangeler – awgrymwyd i  
                                                                     gysylltu a’r Cyngor Sir tro nesaf bydd hyn yn digwydd.  

          4.Cyng Ken Howell – i. dau arwydd 30mya wedi cael ei codi off ar yr hewl ger Parc Puw tuag at Llangeler ond un wedi  
                                               dod ar glawr  
                                             ii. codwyd y mater o beth gellir gwneud er cof am Aled – cytunwyd i siarad a’r teulu ynghylch y  
                                                 mater 

                     5. Cyng Richard Evans – i. dwedodd bod rhywun wedi difrodi’r arwydd o Pont Tyweli allan tuag at y gyffordd fel a 
                                                      wnaethpwyd i’r arwydd o’r blaen – Clerc i gysylltu a’r Cyngor Sir. 
           6.Cyng Delyth Evans -  i. mae gratin wedi mynd ar goll ar un o’r draeniau ar y ffordd lawr i Drefelin o hewl gefn Saron ac  
                                                   mae eisiau clirio gweddill y draeniau – mater i’r Cyngor Sir 

                                                       ii. mae clawdd Velindre House yn tyfu allan dros y palmant eto 
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             12.   09/22 CYFARFOD NESAF  

 
                     Cynhelir y cyfarfod Misol nesaf nos Lun Hydref 31 ain 2022 am 7.30yh  yn hybrid yn Neuadd y Ddraig Goch. 
 

                      Daeth y cyfarfod i ben am  8.45yh  
 
 
 
 
 
 
 

___________________________________ Cadeirydd         Dyddiad _______________________  
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