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CYNGOR TREF CAERFYRDDIN 
PWYLLGOR DIBENION CYFFREDINOL 

A GYNHALIWYD AR 10 IONAWR 2023 AM 7.30YH 
 

Cynhaliwyd y cyfarfod arlein 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: Dai Evans (fideo), Peter Hughes Griffiths (fideo), 
Marc Ingram, Angharad Jones Leefe, Alun Lenny (fideo), Arwel Lloyd (fideo), 
Miriam Moules (fideo), Wyn Thomas, Barry Williams (fideo).  
 
Emma Smith – Clerc y Dref  
 
318. Ymddiheuriadau 
  
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Russell Sparks. 
 
319. Datgan buddiannau. 

 
Dim 
 
320. Materion yn codi o gofnodion y cyfarfod blaenorol o’r Pwyllgor 

Dibenion Cyffredinol.   
 
Dim 
 
Adroddiad Clerc y Dref 
 
321. Ceisiadau Cynllunio 
 
(i) PL/05259 - Gosod 3 ciosg manwerthu cyfagos ar dir y cyhoedd presennol - 

Palmant gerllaw Uned 2 Stryd Goch, Heol y Capel, Caerfyrddin, SA31 1RA. 

CEFNOGWYD 

 

(ii) PL/05235 - Ailfodelu'r hen gegin a'r ardaloedd bwyta i greu gofod swyddfa 

cynllun agored mawr ac ystafelloedd cyfarfod atodol - Neuadd y Sir, Rhiw’r 

Castell, Caerfyrddin, SA31 1JP. DIM GWRTHWYNEBIAD  

 

322. Materion Priffyrdd 
 
Dim 
 
323. Materion Trwyddedu 
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Dim 
 
324. Cynllun Iaith Gymraeg Diwygiedig 
 
Rhoddodd yr Aelodau ystyriaeth i’r diwygiadau i Gynllun Iaith Gymraeg y Cyngor 
Tref. Cynigiodd y Cyng. Alun Lenny y dylid ymestyn y ddarpariaeth o 
wasanaethau cyfieithu i gyfarfodydd pwyllgor yn ogystal â chyfarfod llawn y 
cyngor. Eiliwyd y cynnig gan y Cyng. Peter Hughes Griffiths ac 
ARGYMHELLWYD y diwygiad i'r Cyngor ar yr amod bod y Clerc yn ymchwilio i 
ymarferoldeb gweithredu'r newid hwn o ran argaeledd cyfieithwyr a chostau. 
 
Cytunwyd i gynnwys cymalau recriwtio ychwanegol i ymestyn ymhellach na'r 
Clerc, gyda'r holl ddiwygiadau i'w cyflwyno i'r pwyllgor fis nesaf. 
 
324. Rhaglen Ymgynghori Strategaeth Cynghorau Tref 
 
Cytunwyd ar newidiadau i'r geiriad er mwyn osgoi dryswch rhwng y Cyngor Tref 
a'r Cyngor Sir, a oedd hefyd yn ymgynghori ar hyn o bryd. Cytunwyd hefyd y 
byddai enwau lleoedd yn cymryd lle enwau wardiau'r Cyngor gan nad oedd y 
cyhoedd bob amser yn ymwybodol o'u ward cyngor. 
 
Gyda'r diwygiadau a nodwyd ARGYMHELLWYD y rhaglen ymgynghori i'r 
Cyngor. 
 
325. Cynllun Llesiant Sir Gaerfyrddin 2022-23 
 
CYTUNWYD i'r Aelodau wneud sylw bod angen cynhyrchu cynllun gweithredu ar 
gyfer cyflawni'r cynllun i ddangos beth fydd yn cael ei wneud i weithredu'r 
ymrwymiadau polisi a wnaed yn y cynllun.  
 
326. Gwefan i Neuadd Ddinesig San Pedr 
 
Dywedodd yr aelodau fod y wefan yn ardderchog, yn hygyrch ac yn hawdd i'w 
llywio a diolchwyd i'r Cyng. Dai Evans am ei baratoi. ARGYMHELLWYD y dylid 
parhau i ddatblygu'r safle gyda chymorth staff i ddarparu cynnwys. 
 

Daeth y cyfarfod i ben am 8.05y.h. 


