www.llanarthne.org
Ebost / Email – clerk@llanarthne.org
Ffon / Tel – 07402 183986
Mr Gary Evans – Clerc/Clerk – Long Acre, Mynyddcerrig, Llanelli, SA15 5BW

Croesawir gohebaeth yn y Gymraeg neu’n Saesneg / Correspondence is welcomed in
Welsh or English

CROESO I BAWB – CLERC I’R CYNGOR
Annwyl Syr neu fadam,
Fe fydd cyfarfod Mis tachwedd 2020 o’r Cyngor Cymuned yn cael ei gynnal ar-lein ar Ddydd Mawrth 10/11/2020 am
19.00 er mwyn trafod y materion a ddynodir isod. Os yw aelod or cyhoedd yn dymuno mynychu’r cyfarfod, cysylltwch a’r
Clerc ar y manylion uchod I gael gwahoddiad.
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I dderbyn ymddiheuriadau.
I dderbyn datganiadau o fuddiannau.
Cadarnhau a llofnodi cofnodion 13/10/2020 fel cofnod gwir a chywir.
Ystyried materion sy’n codi a chadarnhau camau yr ymdriniwyd a hwy o’r materion
uchod.
5 I ystyried unrhyw faterion plismona a/neu pryderon diogelwch ffyrdd.
6 Derbyn gan aelodau unrhyw adroddiadau eraill sydd angen sylw.
7 I dderbyn adroddiad y Cynghorydd Sir a Chymuned Ann Davies.
8 Derbyn adroddiadau gan aelodau sydd wedi mynychu sefylliadau allanol.
9 Nodi gohebiaeth neu restri I’w hystyried mewn cyfarfod o’r Cyngor sydd I ddod.
10 I ystyried y ceisiadau cynllunio isod.
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Rhif Y gais
PL/00510

Math o Gais
Caniatad
Cynllunio Llawn

Lleoliad
Cliftonville,
Llanarthne,
Caerfyrddin, SA32
8JD

Disgrifiad
Codi uchder y to, ychwanegu goleuadau to.
Estyniad ar y llawr cyntaf a throsi’r garej I
greu annedd atodol ar gyfer rhentu gwyliau
hunanarlwyo. Mae’r cysylltiad rhwng y brif
annedd a’r annedd trosi garej wedi’I gynnal
yn bennaf. Newidiadau ffenestri.

PL/00532

Gwelliant
Amherthnasol

Diwygiad di-faterol I W/33360 (amrywiad
yng nghynllun mewnol y llawr gwaelod)

PL/00640

Caniatad
Cynllunio Deiliad
y Ty

Llwybrau Mebyd,
Llanarthne,
Caerfyrddin, SA32
8LG
The Byre, Lanfawr,
Llanarthne,
Caerfyrddin, SA32
8HS

PL/00659

Datblygiad
Cyfreithlon –
Defnydd
Presennol

Towy House,
Nantgaredig,
Caerfyrddin SA32
7LH

Estyniad garej a gampfa arfaethedig I amnewid ysgubor Iseldireg bresennol

Datblygiad cyfreithlon, y defnydd presennolo annedd sydd wedi gweithredu fel cartref preswyl/gofal preifat i blant/oedolion
ifanc sy’n byw fel grwp teulu am y deng
mlynedd diwethaf o leiaf ac sy’n parhau I
wneud hynny yn yr amser presennol

I gadarnhau taliadau ac ystyried anfonebau.
I nodi derbyniadau.
Ystyried ceisiadau a dderbyniwyd am gymorth ariannol.
Adolygu polisiau
I gynnal fforwm er mwyn I aelodau I godi adroddiadau/ cwestiynau drwy’r Cadeirydd.
Dyddiad y cyfarfod rhithwir nesaf.

