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CYNGOR TREF CAERFYRDDIN 
PWYLLGOR DIBENION CYFFREDINOL 
A GYNHALIWYD AR 8 MEHEFIN 2021 

DRWY LINC FIDEO O BELL 
 

Cynhaliwyd y cyfarfod yn unol â Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 
2021, gan alluogi cynnal cyfarfodydd awdurdodau lleol a gynhelir o 1 Mai 2021 
trwy bresenoldeb o bell. 
 
Y Cyng. Angharad Jones Leefe, fu’n cadeirio’r cyfarfod. 
 
PRESENNOL: Cynghorwyr: Peter Hughes Griffiths, Gareth John, Angharad 
Jones Leefe, Alun Lenny, Arwel Lloyd, Miriam Moules, and Barry Williams 
 
Mr Alun Harries – Clerc y Cyngor Tref 
Mrs Emma Smith – Dirprwy Clerc y Dref a Rheolwr Cyllid 
 
26. Ethol Cadeirydd ar gyfer 2021/22 
 
Cynigiodd y Cyng. Peter Hughes-Griffiths y dylai'r Cyng. Angharad Jones-Leefe 
barhau fel Cadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn ddinesig 2021/22. Eiliwyd y 
cynnig gan y Cyng. Gareth John a CHYTUNWYD gan y pwyllgor. 
 
27. Ethol Is-Gadeirydd ar gyfer 2021/22 
 
Cynigiodd y Cyng. Gareth John y dylai'r Cyng. Miriam Moules barhau fel Is-
gadeirydd y Pwyllgor ar gyfer blwyddyn ddinesig 2021/22. Eiliwyd y cynnig gan y 
Cyng. Peter Hughes-Griffiths a CHYTUNWYD gan y pwyllgor. 
 
28. Ymddiheuriadau 
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Phil Grice.  
 
29. Datgan buddiannau. 

 
Cyhoeddodd y Cyng. Alun Lenny fuddiant yn eitem 32 (isod) fel aelod o Bwyllgor 
Cynllunio Cyngor Sir Caerfyrddin. 
 
30. Materion yn codi o gofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor Dibenion 
Cyffredinol.   
 
Ni chodwyd unrhyw faterion. 

 
31. Arolwg Parciau Caerfyrddin 
 
Nid oedd y myfyriwr a gwblhaodd yr arolwg yn gallu mynychu'r cyfarfod, cytunwyd 
y dylid ei gwahodd i siarad â'r Cyngor Llawn yn ddiweddarach yn y mis. 
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32. Ceisiadau Cynllunio 
 

i. PL/01888 - Estyniad arfaethedig deulawr ar yr ochr a’r cefn gyda gwaith 
dymchwel ac addasu i'r cynllun mewnol presennol - Green Acre, Heol 
Salem, Johnstown, Caerfyrddin, SA31 3HS DIM GWRTHWYNEBIAD. 

ii. Adran 106. Cynhaliwyd trafodaeth hir ynghylch arian adran 106 a sut 
y gallai Cynghorau Tref a Chymuned gael gafael ar yr arian neu 
ddylanwadu ar y ffordd y mae'n cael ei wario. Cytunwyd y dylid gofyn i 
Gyngor Sir Caerfyrddin ddarparu sesiwn friffio i Gynghorau Tref a 
Chymuned ynghylch arian adran 106.  
 

33. Materion Priffyrdd 
 
Dim materion i’w hystyried. 
 
34. Materion Trwyddedu 
 

(i) Cais am Drwydded Adeilad - Archfarchnad CKs, Gorsaf Tanywdd Tre 
Ioan, Hen Heol Sanclêr, Caerfyrddin, SA31 3HL. DIM SYLW. 

 
35. Digwyddiad ‘Diolch o Galon’– y Cyng. Miriam Moules 
 
Roedd y Cyng. Moules yn disgwyl adborth ar hyfywedd digwyddiad sy'n cael ei 
gynnal yr haf hwn neu'r nesaf. Bydd diweddariad pellach yn cael ei ddarparu 
yng nghyfarfod pwyllgor mis Gorffennaf. 
 
36. Adroddiad Blynyddol  
 
NODWYD yr adroddiad drafft, diolchodd yr aelodau i'r Clerc am ei waith i 
baratoi'r adroddiad a chanmol faint o waith a wnaed yn ystod y flwyddyn. 
CYTUNWYD y dylid paratoi datganiad i'r wasg i'w gyhoeddi ochr yn ochr â'r 
adroddiad. Byddai'r adroddiad terfynol yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor i'w 
gadarnhau yn ddiweddarach yn y mis. 
 
37. Adeiladu dyfodol iachach yn dilyn COVID-19: Dweud eich dweud 
 
Cytunodd yr aelodau y dylid paratoi ymateb yn canolbwyntio ar y meysydd 
allweddol o ddarpariaeth gymunedol yn Ysbyty Glangwili, ac effaith Covid-19 ar 
adferiad y gwasanaethau iechyd. 
 
38. Rhentu Tŷ’r Fynwent 
 
CYTUNWYD y dylid cael y prisiad llawn ar gyfer gwerthu a rhentu ar y farchnad 
agored cyn cyfarfod y Cyngor Tref ddiwedd mis Mehefin. 
 
39. Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 
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a) Mynediad Cyhoeddus i Gyfarfodydd. Cynigiodd y Cyng. Alun Lenny y dylid 
prynu’r offer angenrheidiol i hwyluso cyfarfodydd hybrid, y Cyng. Eiliodd Peter 
Hughes-Griffiths y cynnig, a ARGYMHELLIR y pryniant i'r Cyngor. 

 
b) Adrodd ar Gyfarfodydd y Cyngor. NODWYD yr aelodau y byddai angen 

cyhoeddi adroddiad ar y penderfyniadau a wnaed ym mhob cyfarfod pwyllgor 
a Chyngor ar-lein cyn pen 7 diwrnod.  

 
c) Pwer Cymhwysedd Cyffredinol. Bydd mwy o waith i baratoi am ddefnyddio’r 

pŵer blwyddyn nesaf. 
 

d) Adroddiad Blynyddol. NODODD yr aelodau y gofyniad i baratoi adroddiad 
blynyddol, sef tasg y mae'r Cyngor yn ei chyflawni eisoes. 

 
e) Cynlluniau Hyfforddi. Adroddodd y Clerc y byddai cynllun drafft yn cael ei 

baratoi erbyn cyfarfod mis Medi o'r Pwyllgor Dibenion Cyffredinol. 
 

40. Dyddiadau digwyddiadau posib yn 2021 
 
CYTUNWYD y 19eg a'r 20fed o Dachwedd (yn y drefn honno) ar gyfer y 
digwyddiad goleuadau Nadolig a Pharêd y Ceirw, os yn bosibl. 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 8.52 y.h. 


