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CYNGOR BRO LLANGELER – 31- 01-2022 
 

Cofnodion Cyfarfod Nos Lun Ionawr 31ain 2022 trwy Zoom am 7.30y.h. 
 

1. 01/22 PRESENNOL: Yn y gadair – Cyng. D Evans Cynghorwyr: Jamie Ayres, John Crossley, Richard Evans, Aled Eynon,  

Brenda Jones, Nesta Jones, Ken Howell, Marc Rees,  Dilwyn Smith, Adrian Thomas. Clerc – Stella Jones. Hefyd yn bresennol 
PCSO J Kedward 
Llongyfarchodd y Cadeirydd y Clerc a’i gŵr ar ddod yn famgu a thatcu eto a hefyd dymunodd yn dda i Alan[gŵr y Clerc sydd 
wedi bod yn yr ysbyty yn ddiweddar] 

 
2. 01/22 YMDDIHEURIADAU:  Cyng:- J Wigley, C Jones,  

  
3. 01/22 DATGANIADAU DIDDORDEB :- ni fydd y Cyng K Howell yn cymryd rhan yn y drafodaeth yn adran Ceisiadau 

Cynllunio a ddaw gerbron. 
 

4. 10/21 HEDDLU: J Kedward – Nododd J K ei fod ar ddyletswyddau ysgafn oherwydd damwain yn ddiweddar ac hefyd fod 

Bradley yn hyfforddi nawr i fod yn blismon llawn amser. Codwyd y mater o’r parcio ar dro Pensarn dwedodd JK ei fod wedi 
ysgrifennu rhai misoedd yn ôl ond heb gael unrhyw ymateb. Nododd y Clerc ei bod hi wedi ysgrifennu hefyd a’r ateb a gafodd 
wrth Darren King ar gyfer cyfarfod Medi2021 taw y Tîm Diogelwch Ffordd a Thrafnidiaeth fyddai yn delio a’r mater. Dwedodd 
Adrian Thomas bod gor-yrru yn dal yn broblem ym Mhont Tyweli – dwedodd J K bod y peiriant ganddo ond ei fod yn methu 
gwneud y gwaith ar hyn o bryd 

 
   5.    10/21 COFNODION:     Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Misol Tachwedd 29ain 2021. Cadarnhawyd y cofnodion gyda’r newid  

           bod Marc Rees ddim yn bresennol yn y cyfarfod 
                                  Cynnig – Cyng  Adrian Thomas                                    Eilio – Cyng K Howell  

                                                                      
5. 10/21 MATERION YN CODI COFNODION  

6.xx.  Lês Cae Chwarae Maesyderi, Pentrecwrt – dim i adrodd nôl 
11.5.02/21 Biniau Sbwriel i Rhos a Waungilwen–  dim newid wedi bod yn y sefyllfa – Cyng K Howell i ddilyn lan ar y mater eto 

          10.ii.05/21 Ciosgau Ffôn – rhan fwyaf o’r gwaith wedi ei wneud heblaw am Bancyffordd a Chwmpengraig. Rhaid chwilio am 
           safle arall ym Mancyffordd a dyw BT ddim wedi rhyddhau Cwmpengraig eto. Gofynnwyd a ellir gosod un ym Mhenboyr ar y  
           Neuadd, cytunwyd i hyn. Mae angen gwaith trwsio ar ciosg Waungilwen ac hefyd angen gwneud drws Cwmhiraeth i agor yn 
           haws - y Clerc i ofyn i Owain Thomas wneud y gwaith 

10.iii.05/21 Bywrdd Llwybrau Gwlân + Cwmhiraeth – dwedodd y Clerc bod Owain Thomas yn dweud bydd yn dechrau ar y 
gwaith pan bydd y tywydd yn well. . 
 11.4.09/21 Plannu Coed yn yr ardal – y Clerc i ofyn i bwyllgorau’r tri Parc Chwarae lleol a fyddent yn barod i gael coed /coeden  
 wedi plannu rhywle ar y tir dim unrhyw ymateb wedi dod mis yma chwaith felly ctyunwyd edrych ar y mater nes ymlaen. 
  

    7.   01/22 GOHEBIAETH:  
           i. ebost – Cau ffordd ar fris B4335 B4335 Llangeler Llandysul – cylchlythyrwyd                                                                                                                                                                        
           ii. ebost – CSG –Cau ffordd ar fris C1300 (Roman Road) Rhos, Llandysul – cylchlythyrwyd  

           iii. ebost – CSG –'D Tony Williams' – hewl ger Pantycrug – dwedodd y byddai’r gwaith yn cael ei wneud ym mis Rhagfyr ond  

              nid yw’r gwaith wedi ei wneud, Clerc wedi ysgrifennu eto.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

           iv. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 22.11.2021 - 26.11.2021 – cylchlythyrwyd                                                                                                                                                                                                                                                
           v. ebost – Y newyddion diweddaraf gan Gyngor Sir Caerfyrddin – cylchlythyrwyd                                                                                                                                                                                                                                                             
           vi. ebost – CSG –  cau ffordd dros dro – A484, Rheilffordd Gwili i Gynwyl Elfed, Caerfyrddin – cylchlythyrwyd                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
           vii. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio.11.2021 - 03.12.2021 – cylchlythyrwyd                                                                                                                                                                                                                                                            
           viii. ebost – Dyfed Powys Police - Top Tips for a happy and safe cyber Christmas leaflet.. – cylchlythyrwyd 

ix. ebost – Cylchlythyr Mis Rhagfyr CIC Hywel Dda – cylchlythyrwyd                                                                                                                                                                     
            x. ebost – Ap GIG Cymru - eich barn – cylchlythyrwyd   
            xi. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 06.12.2021 - 10.12.2021 – cylchlythyrwyd 
            xii. ebost – CSG - Gwybodaeth Etholiadol – cylchlythyrwyd – dwedodd y Clerc bydd ffurflenni allan ym mis Chwefror  
              rhywbryd, bydd y cyfnod enwebiadau rhwng dydd Llun Mawrth 21 a 4yp dydd Mawrth Ebrill 5ed      
            xiii. ebost – ULlC – : Cyflwyno’r Bil Deddfau Trethi Cymru (Pŵer i Addasu) – cylchlythyrwyd     
            xiv. ebost – CSG – Bwletin Newyddion – cylchlythyrwyd 
            xv. ebost – CSG – Cau Ffordd ar Fris C1297, Pentrecagal, Newcastle Emlyn. - One Network ID 126993424 – cylchlythyrwyd                          

            xvi. ebost – CSG – Cau Hewl ar Fris U5406, Velindre, Llandysul - One Network ID 126852130  – cylchlythyrwyd  
            xvii. ebost – ULlC – Welsh Gov. Councillor remuneration and citizen engagement in Wales - adroddiadau  – cylchlythyrwyd     
            xviii. ebost – MGS - Ymgynghoriad Asesiad Lleol o Lesiant Sir Gaerfyrddin - cylchlythyrwyd   
            xix. ebost – Welsh Gov. – Rhaglen Llunio Dyfodol Cymru – cylchlythyrwyd               
            xx. ebost – CSG – Nadolig Llawen - Wendy Walters – cylchlythyrwyd 

            xxi. ebost – Hywel Dda - Adeiladu Dyfodol Iachach Ar ôl Covid-19– cylchlythyrwyd  

            xxii. ebost – Comisiwn Ffiniau i Gymru - Cynrychiolaethau – cylchlythyrwyd   

            xxiii. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 13.12.2021 - 17.12.2021 – cylchlythyrwyd   
            xxiv. ebost - Llywod Cymru – Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021: Canllawiau Statudol Drafft ar gyfer  
             Cynghorau Cymuned a Thref – cylchlythyrwyd    
            xxv. ebost – HMF COVID-19 Response Fund in Wales – cylchlythyrwyd  
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            xxvi. ebost – Nadolig Llawen oddi wrth Arweinydd Cyngor Sir Gâr – cylchlythyrwyd     
            xxvii. ebost - Llythyr CHTh Dyfed-Powys-Ymgynghoriad cyhoeddus Rhagfyr 21 – cylchlythyrwyd     
            xxviii. ebost – Cylchlythyr Gwasanaeth Ambiwlans Cymru – circulated  
            xxix. ebost – CSG – Ceisiadau Cynllunio 20.12.2021 - 24.12.2021– cylchlythyrwyd 
            xxx. ebost - Cyllideb ddrafft 2022-23 Llywodraeth Cymru - cylchlythyrwyd  
            xxxi. ebost – Llywod. Cym. Adran 137- £8.82 yr etholwr  
            xxxii. ebost - CSG – Ceisiadau Cynllunio 27.12.2021 - 31.12.2021 - circulated  
            xxxiii. ebost – CSG - Ynghylch: Arolwg ymgysylltu sy'n ymwneud â rheolaethau cŵn ychwanegol.- circulated  
            xxxiv.ebost – CSG - Ceisiadau Cynllunio 03.01.2022 - 07.01.2022 - cylchlythyrwyd 

            xxxv. ebost – CSG  - Gwybodaeth Ychwanegol i gynorthwyo gyda'r arolwg Ymgysylltu – cylchlythyrwyd  
            xxxvi. ebost – ULlC – Uchafbwyntiau Gwybodaeth - Ionawr - circulated 
            xxxvii. ebost – ULlC – Trais yn erbyn menywod Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru - circulated  
            xxxviii. ebost - Datganiad diweddaraf i'r wasg gan Cyngor Iechyd Cymuned Hywel Dda 
            xxxix. ebost – Dyfed Powys Police - Phishing emails - Gift Cards... circulated 
            xxxx. ebost – CSG - Covid-19 Vaccination and TTP survey - circulated  
            xxxxi. ebost  CSG - Ceisiadau Cynllunio  10.01.2022 - 14.01.2022 - circulated  
            xxxxii. ebost – Y newyddion diweddaraf gan Gyngor Sir Caerfyrddin - circulated 

            xxxxiii. Ebost – CSG  - Ceisiadau Cynllunio 17.01.2022 - 21.01.2022 - circulated 
            xxxxiv. ebost – CSG – Llythyr wrth Gadeirydd Cyngor Sir Caerfyrddin – cylchlythyrwyd 
            xxxxv. ebost - Fforwm Cyswllt - Liaison Forum – circulated      
            xxxxvi Western Power – Tystysgrif am Gyflenwad Difetr Golau Nadolig  
            xxxxvii. Ebost – The Family Foundation - Step up project introduction. - circulated  

 

8. 01/22 CYNLLUNIO 
            PL/03198 - Maesgwilym, Drefach Felindre, Llandysul, SA44 5YW – cais arfaethedig am garej domestig dwbl, ail osod safle  
                      mynediad ar droed ac i geir i’r annedd ac estyniad pellach i’r cwrtil domestig  –  dim barn  
             PL/03286 - 2 Glyncoed, Velindre, Llandysul, SA44 5UG  - Creu mynediad cwrbyn isel o’r palmant i ardd gefn lle mae lle  

                        mae mynediad i gefn y tŷ yn barod - cefnogi 

   
         9. 01/22 MATERION ARIANNOL 
             1. a. PRAESEPT – trafodwyd y costau tebygol am y flwyddyn 2022/23 y gwariant tan Rhagfyr 2021 a’r anfonebau i ddod  

                     mewn tan ddiwedd y flwyddyn ariannol 2021/22. Trafodwyd hefyd yr arian wrth gefn a cytunwyd yn unfrydol i gadw’r  
                     Praesept fel llynedd am eleni eto.  
             1. b. Anfonebau   

                        HMRC(Ionawr)...................................................................................................................................................£120.00  
                        HMRC(Chwefror)...............................................................................................................................................£120.00 
                        TRYWYDD ..........................................................................................................................................................£42.00 
                        ACTION GRAFFIX ............................................................................................................................................£125.00 
 
               Arian yn y Banc ar 24/12/2021 .............................................................................................................................£33,533.05 
 
                c. S/O 
                     Cyflog y Clerk ..................................................................................................................................................... £480.00 

 
                 ch. Credid  

                        Praesept ......................................................................................................................................................£10,748.49 
 
            
            10.  01/22 MATERION ANGEN TRAFODAETH 

                     a.  Coeden Nadolig – cytunwyd y byddai cael coeden Nadolig arall ar gyfer Nadolig 2022 rhywle rhwng Ysgol Bryn  
                          Saron a Rhos – gwneud ymholiadau am y posibilrwydd o hyn. 
                     b. Rhoi Lwfans y Cadeirydd a Gosod Plac Caeau Canmlwyddiant ar Agenda mis nesaf. 
 
           11.   01/21 SYLWADAU’R CYNGHORWYR 

                    1. Cyng A Eynon – cyflwr yr hewl o Velindre lan am fynwent Soar tuag at Pantyrhebog yn ddifrifol wael                                    
                    2. Cyng A Thomas – i. pryder gan drigolion Stryd yr Orsaf am y coed sydd dros yr afon Tyweli y byddant yn achosi  
                                                     llifogydd eto 
                    3. Cyng B Jones – i. gofyn y cwestiwn pwy gellir cysylltu â i gwyno am wasanaeth Fferyllfeydd yn lleol. – amlinellwyd y  
                                                      camau gellir cymryd gan y Cynghorydd R Evans sydd yn fferyllydd 
                     4.Cyng D Evans – i. gor dyfiant ar waelod cloddiau sy’n achosi bobol i orfod cerdded mas dipyn i ganol y ffordd 
                                                           
        12.   01/22 CYFARFOD NESAF  

 
                  Cynhelir y cyfarfod Misol nesaf ym mis Chwefror ar y 28ain 2022 am 7.30yh trwy ZOOM[neu dibynnu beth bydd y sefyllfa]. 
  
 
 
 

                    Daeth y cyfarfod i ben am   8.40yh  
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