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 CYNGOR BRO LLANGELER-25:09:2017 

 

               Cofnodion Cyfarfod Nos Lun Medi 25ain 2017 yn Neuadd yr Eglwys, Penboyr, Felindre, Llandysul am 7.30y.h. 

 

1. 09/17 PRESENNOL: Yn y gadair – Cyng. John Crossley, Cynghorwyr: Jamie Ayres, Delyth Evans, Richard Evans, Aled 

Eynon, Christopher Jones, Ken Howell, Marc Rees, Dilwyn Smith, A Thomas. Clerc – Stella Jones 

 

2. 09/17 HEFYD YN BRESENNOL: Cyfieithydd 

 

3. 09/17 YMDDIHEURIADAU:  Cyng. Brenda Jones, Nesta Jones, John Wigley. 

   

4. 09/17 DATGANIADAU DIDDORDEB :-      Cyng. J Crossley – 6.7.i 03/15 Materion yn Codi 

                                                                            Cyng. D Smith – 6.7.i 03/15 Materion yn Codi 

                                                                            Cyng. M Rees – 6.7.i.03/15 Materion yn Codi 

                                                                            Cyng. K Howell – 6.7.i.03/15 Materion yn Codi 

 

5. 09/17 HEDDLU: Ymddiheuriad.  

             

6. 09/17 COFNODION:   derbyniwyd cofnodion Cyfarfod Misol Gorffennaf 31ain 2017 a’u cael yn gywir  

                                                          Cynigydd – Cyng. K Howell                                   Eilydd – Cyng. R Evans  

 

7. 09/17 MATERION YN CODI :    
             12.i.01/14. b)Audio Trail – Y Clerc wedi rhoi’r ddogfen a’r newidiadau arno i Ian Bowler, ac wedi anfon ebost ato, a 

             dwedodd efallai byddai cost ychwanegol i wneud y newidiadau ond heb glywed dim ymhellach 

             6.i. Pwyllgor y Parc – gwaith yn methu ei gwblhau tan bod y mater gyda’r cofrestrfa tir yn cael ei ddatrys.  

             7.xv.05/16 – Caeau Canmlwyddiant – aros i fater y cofrestri gael ei sortio allan  

             10.ii.07/16 Toiledau Parc Puw – mae’r allweddi wedi ei rhoi nôl ac y cam nesaf yw aros i Will Mains i ddod i lanhau a  

             gwaith trwsio.  

             10.i.09/16 Parc Pentrecwrt –pwyllgor Parc Saron wedi cael dau gyfarfod ac wedi cytuno i ofalu amdano. Y cam nesaf yw i  

             anfon ebost i’r Cyngor Sir yn dweud bydd y Parc yn enw’r Cyngor ond yn cael ei redeg gan bwyllgor Parc Saron. 

  10.i.06/17 Tir Temple – Clerc i ysgrifennu at Mr K Harris yn dweud gan nad oedd yn barod i dderbyn tâl gan y Cyngor am  

   i dorri’r borfa byddai torrwr gwair y Cyngor yn parhau i wneud y gwaith o hyn allan 

             5.07/17 Encilfa o flaen hen dai cyngor Pentrecagal – Dwedodd y Clerc bod y Cyngor Sir yn dweud nad nhw sydd yn 

              cynnal yr encilfa yma. 

             11.1.i.06/17 arwydd 30mya ger ysgol Bryn Saron – ni ellir ei newid i 20mya gan bod  yr arwydd mewn safle 30mya. 

               “      “  2.i. Coed yn hongian dros yr hewl yn Cwmpengraig – Cyngor Sir i fod cysylltu a pherchnogion y coedwigoedd i  

                                  ofyn iddynt ddelio a’r broblem.  

               “      “   3.i.Dŵr ar yr hewl – Cyngor Sir wedi bod allan i glirio’r draen. 

                               ii. Ymylfeini sydd ar goll yng Nghwmpengraig – mae ar rhestr gwneud y Cyngor Sir prinder ‘Gangs’ yw’r  

                                   broblem ar y foment. 

                               iii. Arwydd STOP i waelod rhyw Pensarn – dwedodd y Cyngor Sir bod angen gwneud Arolwg Gwelededd, 

                                   Monitro Cyflymdra ac yn dilyn hyn y sgôr byddai’n dibynnu a yw’r safle yn briodol i gael arwydd STOP – 

                                   Cyngor yn dymuno gwneud yr arolwg 

              “       “   4.i. Dim arwydd crwb ochr isaf i ysgol Bryn Saron – hyn wedi ei wneud    

              “       “   5.i.Adroddiadau i’r Papur – Dave Parkinson sy’n adrodd i’r Tivy Side wedi dweud os oes newyddion gyda 

                             rhywun ei anfon ymlaen ato a byddai yn barod i’w roi yn y papur [dpa@tivysideadvertiser.co.uk]    

 

     7.   09/17 GOHEBIAETH: 
           i. Mrs Lynn Albury-Dye, Tŷ Fferm, Bwlch y Domen Isaf – wedi ei drafod o dan Cynllunio 

           ii. James Jones Son & Francis – Cyfreithwyr – holi am weithredoedd tir Temple – Clerc i ateb nôl yn dweud beth yw’r  

                sefyllfa fel ag y mae ar hyn o bryd – h.y. bod Mr R Davies wedi rhoi’r tir i’r Cyngor i helaethu y gyffordd fel bod loriau  

                mawr yn medru troi yn hawdd i drosglwyddo nwyddau i’w fusnes 

           iii. ebost – CSG – cau ffordd dros dro - C1301 Bancyffordd, Llandysul – cylchlythyrwyd a nodwyd 

          iv. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 31.07.2017 - 04.08.2017 – cylchlythyrwyd 

           v. ebost – Aled Jones – Yr Hen Doiledau, Felindre – derbyniwyd a nodwyd y sylwadau  

           vi. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 07.08.2017 - 11.08.2017 – cylchlythyrwyd                                                                                                                                                                                                                                                              

           vii. ebost – Newyddion Canolfan Ceridwen – cylchlythyrwyd    

           viii. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 14.08.2017 - 18.08.2017 – cylchlythyrwyd                                                                                                                                                                                                                                                             

           ix. ebost – Cynllunio ym Mhentrecagal – Mr Christopher Hardy, Penlon, Pentrecagal – siaradodd am ychydig ar ddechrau’r  

               cyfarfod ynghylch cais W/35723 yna fe drafodwyd y mater o dan eitem 7 Cynllunio 

x. ebost – Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru – cylchlythyrwyd 

xi. ebost – CIC-HDd– Ymgynghoriad Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar “Gwasanaethau sy’n addas i’r dyfodol – 
                                                                                                                                                               cylchlythyrwyd a nodwyd 

           xii. ebost – ULlC – Fframwaith Datblygu Cenedlaethol Cymru  – cylchlythyrwyd a nodwyd  

           xiii. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 21.08.2017 - 25.08.2017 – cylchlythyrwyd 
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          xiv. ULlC – Banel Dyfarnu Cymru a Thribiwnlys Anghenion Addysgol Arbennig Cymru – cylchlythyrwyd a nodwyd             

          xv. ebost – CSG  – Ceisiadau Cynllunio 28.08.17 - 01.09.17 – cylchlythyrwyd 

          xvi. ebost – BT – Ciosgau – ni ellir mabwysiadu ar hyn o bryd gan bod gwrthwynebiad wedi ei dderbyn ynghylch ei cau.                 

          xvii. ebost – Swyddogol : Cyfarwyddwyr Anweithredol, Grŵp y Cyfansoddiad: newid a gwydnwch ym maes etholiadau a  

           chofrestru etholiadol – cylchlythyrwyd a nodwyd ac unrhyw un a barn i ddatgan hyn i’r ymgynghoriad 

          xviii. ebost – LL Cym – Clystyru: cefnogaeth ariannu ar gael yn 2017-18 – cylchlythyrwyd a nodwyd  

          xix. ebost  –  ULlC – y Newyddion diweddaraf o Cyfoeth Naturiol Cymru – cylchlythyrwyd   

          xx. ebost – ULlC – Bwletin Newyddion Awst 2017 – cylchlythyrwyd   

          xxi.ebost – Heddlu Dyfed Powys – Gwahoddiad i Ddigwyddiad Cylchdaith – cylchlythyrwyd   

          xxii. ebost – Cylchlythyr Eiriol  – cylchlythyrwyd    

          xxiii.ebost  – CSG – Ceisiadau Cynllunio 04.09.17 - 08.09.17 – cylchlythyrwyd    

          xxiv. ebost – Bwletin Newyddion Un Llais Cymru Gorffennaf 2017 – cylchlythyrwyd    

          xxv. ebost – Ruth Mullen – ymateb i lythyr y Clerc yn cwyno am y dŵr ar wyneb y ffordd i Gastellnewydd Emlyn 

          xxvi. ebost –Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru - Calon Tân Rhifyn 1 - Haf 2017 – cylchlythyrwyd  

          xxvii. ebost – MGSG – Cyfarfod Cyffredinol 16/10/17 Yr Atom Caerfyrddin – cylchlythyrwyd a nodwyd   

          xxviii. ebost  – Ceisiadau Cynllunio 11.09.17 - 15.09.17 – cylchlythyrwyd  

          xxix.ebost – Tynged yr Iaith yn Sir Gâr 2021? – cylchlythyrwyd a nodwyd  

          xxx.ULlC  – Cyfarfod Pwyllgor Ardal Sir Gâr yn Neuadd Goffa Porth Tywyn am 6.30yh – cynrychiolwyr yn methu mynychu 

          xxxi. CSG – Addurnaidau Tymhorol – ffurflen wedi dod i’w llenwi cyn cael caniatâd troi’r golau nadolig ymlaen 

          xxxii. ebost – CSG - Ceisiadau Cynllunio 18.09.17 - 22.09.17 – cylchlythyrwyd   

          xxxiii. BHIB Insurance Broker – dyma’r cwmni sydd wedi cymryd yswiriant y Cyngor drosodd wrth AON 

 

      8.  09/17 CYNLLUNIO 

       Cais Ymgynghori llawn 

       W/35919 – Mr & Mrs Dickinson, Plot 4, Land at Cilgwyn Bach Fields, Pont Tyweli SA44 4RW – un annedd ar plot 4 –  

                          materion ar gadwi gais cynllunio W/30682: mynedfa cerbydau, ymddangosiad yr annedd, tirlunio, dyluniad a  

                          graddfa – dim gwrthwynebiad 

       W/39544 – Mr & Mrs B Montfield, Gelli, Pentrecwrt SA44 5AJ – newid defnydd tir amaethyddol i greu llyn dŵr croyw – dim 

                                                                                                                                                                                         gwrthwynebiad  

       W/35945 – Mr & Mrs B Montfield, Gelli, Pentrecwrt SA44 5AJ –  newid defnydd tu mas ar gyfer bwthyn gwyliau – dim  

                                                                                                                                                                                         gwrthwynebiad  

     W/36044 – Lott & James – Lori James, Hafod, Bancyffordd SA44 4SD – ymestyn storfa slyri – dim gwrthwynebiad 

       W/36045 – Mr Adam Bush, Maesgwilym, Felindre SA44 5YW – cais arfaethedig i godi adeilad yn lle’r un oedd yno,  

                          estyniad i’r cwrtil domestig, cadw uno’r ddwy garej bren yn barhaol a chadw un o’r garejys a charafán sefydlog   

                          am gyfnod, dros dro, o 2 flynedd – cefnogi’r cais  
        W/36081 – Mr & Mrs Geoff + Mary Thomas & Jackson, Blaencoed, Lamb Lane, Rhos,SA44 5EE – cais arfaethedig i godi  

                           estyniad llawr cyntaf uwchben llawr sengl o’r adeilad a chodi cyntedd yn y ffrynt yr adeilad yn lle’r ystafell haul  

                           presennol – dim gwrthwynebiad 

       W/36131 – Cartrefi Ffosaron Homes Ltd, Workshop, Bwlchydomen Isaf, Pantybwlch SA38 9JF –  cais arfaethedig i newid  

                          yn rhannol  ardal fechan o fewn y gweithdy/ffatri ffrâm pren ar gyfer campfa ffitrwydd a safle troelli[i’w osod].  

                          Newid defnydd rhan o gae cyfagos i safle arfaethedig ar gyfer parcio at ddefnyddwyr y gampfa a safle troelli –  

                           derbyniwyd llythyr gan gymydog y cais yn gwrthwynebu’r cais ac egluro’r sefyllfa – yn dilyn trafodaeth gan y  

                          Cyngor cytunwyd y dylai’r cyngor ofyn i Bwyllgor Cynllunio y Sir fynd allan ar ymweliad safle cyn gwneud  

                          penderfyniad ar y cais 

        W/36132 – R Grove, Pelican, Lamb Lane, Rhos SA44 5EE – cais arfaethedig am adeilad amaethyddol aml bwrpas – dim 

                                                                                                                                                                                      gwrthwynebiad 

        Trafodaeth ar gais W/35723 yn dilyn llythyr Mr Hardy cytunwyd bod y penderfyniad a gafodd ei wneud fis diwethaf wedi  

        gwneud ar y dystiolaeth oedd gan y Cyngor ar y pryd. Cytunwyd dylai’r Clerc ysgrifennu at Bwyllgor Cynllunio’r Sir yn  

        gofyn iddynt edrych i gyfreithlondeb caniatâd i ddefnyddio’r hewl. 

  

9.09/17 MATERION ARIANNOL 

               Grant Thornton – Ffurflen Flynyddol Ardystiedig & Hysbysiad o Ddiwedd Awdit 

            a. Anfonebau  

             i. TRYWYDD – cyfieithu yng nghyfarfod 25/09/2017  ........................................................................................£102.90 

             ii .HIRIO NEUADD YR EGLWYS – cyfarfod 25/09/17.........................................................................................£14.00 

                  [caniatâd i dalu’r ddau uchod fel daw’r taleb fewn] 

 

             Arian yn y Banc ar  05/09/2017..........................................................................................................................£25,806.73 

 

           b. S/O 

               Cyflog y Clerc.......................................................................................................................................................£550.00  
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          c. Credid  

                 Praesept............................................................................................................................. ................................£10,330.10 

  

         ch. Cais am Nawdd Ariannol  

                 CFFI Sir Gâr - £100 

  

       10. 09/17 MATERION ANGEN TRAFODAETH  

               Dim 

        

       11. 09/17 SYLWADAU’R CYNGHORWYR 

                1. Cyng. D Evans – i. ar waelod stryd Drefelin, ger y capel, mae mwd yn casglu yn dilyn glaw mawr – Cyng Sir K 

                                                   Howell i ddelio a’r mater. 

                                                ii. dŵr yn casglu ar yr hewl ar y tro cyn fferm Tan y Coed, Llandysul - Cyng Sir K Howell i ddelio 

                                                   a’r mater. 

                                                iii. mae’r fan sy’n parcio ym Mhontweli yn dal i achosi problem 

                2. Cyng. K Howell – i. Arian Adran 106 sy’n dod dilyn Caniatâd Cynllunio – Clerc i ysgrifennu at Llinos Quelch y 

                                                     Cyngor Sir ble mae’r arian  a fyddai o bosib i fod ddod yn ôl i’r ardal hon 

                3. Cyng. M Rees – i. gofyn i’r cyngor wneud ymholiadau i gael palmant o Pont Bran  tuag at Felindre ar un ochr yr hewl  

                                                  - Clerc i wneud ymholiadau 

                4. Cyng. R Evans – i. gofyn a oes modd cael arwydd 20mya ar ôl dod oddi ar y ffordd osgoi yn Llandysul, mae arwydd  

                                                  ar yr hewl ond nid yw yn dal sylw’r gyrwyr – Clerc i wneud ymholiadau  

                5. Cyng C Jones – i. Cwter rhwng Fynnon Rhadis a Chware Llwyd wedi blocio – Clerc i gysylltu a’r Cyngor Sir 

                6. Cyng D Smith – i. dwedodd nad oedd prynwr y tir tu ôl i’r tai cyngor yn Cambrian yn gwybod bod Gorchymyn  

                                                  Cadwraeth ar y coed derw ar y fynedfa tuag at y tir 

                7. Cyng. J Crossley – i. coed yn hongian drosodd i’r hewl ochr arall i Llysnewydd Cottages ac am cyfeiriad Pont Henllan  

                                                     hefyd yng Nghwmpengraig  – Clerc a CS K Howell i gysylltu a’r Cyngor Sir. 

                                                   ii. heddlu yn awgrymu ei bod yn well i adael y parcio ar y palmant yn Waungilwen fel y mae. 

 

 

        12.  09/17 CYFARFOD NESAF  
             Cynhelir y cyfarfod Misol nesaf yn Neuadd y Ddraig Goch, Felindre, Llandysul nos Lun Hydref 30ain 2017 am 7.30 yh.  

  

              Daeth y Cyfarfod i ben am 9.35yh  
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