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Croeso I bawb – Clerc I’r Cyngor
Annwyl Syr neu Fadam
Fe fydd cyfarfod Mis Rhagfyr 2021 o’r Cyngor Cymuned yn cael ei gynnal yn Neuadd Llanarthne
ar Ddydd Mawrth 14/12/2021 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 mantlion uchod I gael
gwahoddiad.
1 I dderbyn ymddiheuriadau.
2 I dderbyn datganiadau o fuddiannau.
3 Cyfle i’r cyhoedd i annerch y Cyngor ar eitemau'r agenda.
4 I ystyried unrhyw faterion plismona a / neu pryderon diogelwch ffyrdd.
5 I dderbyn y Cynghorydd Sir A Davies ac i gyfathrebu unrhyw faterion Cyngor Sir iddi hi.
6 I dderbyn adroddiad y Cadeirydd.
7 I gadarnhau ac arwyddo cofnodion 09/11/2021.
8 I dderbyn ac ystyried unrhyw ddiweddariadau ar faterion yn codi o’r cofnodion uchod.
a) Y Clerc I ddiweddaru aelodau’r Cyngor ar gamau gweithredu y Mis blaenorol.
b) Cyfle I aelodau’r Cyngor I ddiweddaru ar gamau gweithredu y Mis blaenorol.
9 I dderbyn diweddariadau ar faterion o Neuadd Llanarthne a Capel Dewi.
10 I nodi gohebiaeth gyffredinol neu ei rhestri am ystyriaeth yn cyfarfod y Cyngor i ddod.
11 I ystyried ceisiadau cynllunio.
PL/03012 - Estyniad lolfa haul, ychwanegu ffenestr at yr astudiaeth bresennol ac ailosod drysau patio
gyda ffenestr - The Old Barn, Nantgaredig, Caerfyrddin, SA32 7LH.
PL/03029 - Lleoliad 4 Cwt Bugail at ddibenion gwyliau hunanarlwyo (gan gynnwys cadw cwt un bugail
sydd eisoes yn ei le) - Glantowy, Llanarthne, Caerfyrddin, SA32 8JU.
PL/02625 - Estyniad i gefn yr eiddo gan ymgorffori ôl troed yr ystafell wydr bresennol a'r garej bresennol
- Glasdir, Llanarthne, Caerfyrddin, SA32 8JU.
PL/03022 - Sied offer tractor a amaethyddol. Adeilad croen sengl at ddibenion storio diogel - llain 5+
hectar o Dir Nr Allt Y Wern oddi ar y B4300 ac yn ffinio â'r B4310 i'r De-orllewin.
PL/02730 - Estyniad arfaethedig ar y llawr gwaelod ac estyniad llawr cyntaf uwchben yr annedd
bresennol - Aweldeg, Llanarthne, Caerfyrddin, SA32 8JD.

12 I gadarnhau taliadau ac ystyried yr anfonebau a dderbyniwyd.
13 I nodi derbyniadau.
14 I drafod mynediad cyhoeddus yn Pont Felin Gat – Mr Huw Francis (Yn Mynychu).
15 I drafod prydlesu posib meysydd chwarae Llanarthne a Capel Dewi.
16 I drafod Disglair Jiwbili y Frenhines 02/06/2021.
17 I drafod Cymunedau Actif “Yn ol ar Eich Beic”.
18 I drafod cynnig y gyllideb.
19 I gynnal fforwm er mwyn i aelodau i godi adroddiadau/cwestiynau drwy’r Cadeirydd.
MEWN - CAMERA
20 I nodi rhediad taliad staff Mis Hydref, Tachwedd a Rhagfyr 2021.
21 Dyddiad y cyfarfod nesaf.

