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PWYLLGOR CYNLLUNIO – TACHWEDD 2021 
 

1. I dderbyn ymddiheuriadau am absenoldeb 

2. Llofnodi cofnodion y Pwyllgor Cynllunio a gynhaliwyd ar 21 Hydref 2021. 

3. Ystyried y ceisiadau cynllunio canlynol: -  

 

PL/02891 - Arwyddion Hysbysebu - Currys A Pc World, 2 Parc Manwerthu 

Tywi, Hen Ffordd Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2BR. Ymateb sy'n ofynnol 

erbyn 19.11.21. 

 

Cadarnhau camau gweithredu'r Cadeirydd /clerc 

 

PL/02889 - Estyniad Ochr - 18 Awel Tywi, Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 

2NL. Ymateb sy'n ofynnol erbyn 11.11.21 

Ymatebodd y Cadeirydd/clerc fel a ganlyn: 

Nid oes gan Gyngor Cymuned Llangynnwr unrhyw wrthwynebiad, ar yr amod 

bod yr ymgynghoriad arferol ar gymydog yn cael ei gynnal. 

  

Cadarnhau camau gweithredu'r Cadeirydd/clerc 

 

PL/02914 - Estyniad unllawr blaen - Tŷ'r Ysgol, Ffordd Llangynnwr, 

Llangynnwr, Caerfyrddin, SA31 2PG.   

 

Ymateb sy'n ofynnol erbyn 11.11.21. Ymatebodd y Cadeirydd/clerc fel a 

ganlyn: 

Nid oes gan Gyngor Cymuned Llangynnwr unrhyw wrthwynebiad, ar yr amod 

bod yr ymgynghoriad arferol ar gymydog yn cael ei gynnal. 

 

Cadarnhau camau gweithredu'r Cadeirydd / clerc 

 

PL/02426 - Trosi ac ymestyn atig i annedd - Aweldeg, Caerfyrddin, SA32 8ES. 

 

Ymateb sy'n ofynnol erbyn 18.11,21. Ymatebodd y Cadeirydd/clerc fel a 

ganlyn: 

Nid oes gan Gyngor Cymuned Llangynnwr unrhyw wrthwynebiad ar yr amod 

bod yr ymgynghoriad arferol ar gymydog yn digwydd. 

 

Ystyried y ceisiadau canlynol am amrywio'r Drwydded: -  

 

Mae'r Awdurdod Trwyddedu wedi derbyn y cais canlynol:- 
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Math o Gais:- Cais am Drwydded Gynsail,  

 

Enw a Chyfeiriad y Rhagosodiad:- Morrisons Store & Gorsaf Lenwi Petrol, 

Ffordd Llanelli, Parc Pensarn, Caerfyrddin, SA31 2NF 

 

Manylion y cais:- Cais am: 

Cyflenwi Alcohol Dydd Llun - Dydd Sul 00:00 - 24:00 

Lluniaeth yn hwyr yn y nos Llun - Dydd Sul 23:00 - 05:00 

 

Cyfnod ymgynghori yn dechrau:- 04/11/2021  

 

Rhaid cyflwyno unrhyw sylwadau ynglŷn â'r cais hwn o fewn 28 diwrnod i 

ddyddiad dechrau'r ymgynghoriad uchod. 

 

Os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynglŷn â'r cais hwn, cysylltwch â'r 

adran drwyddedu. 

 

Adran Drwyddedu 

Adran Cymunedau, 

Cyngor Sir Caerfyrddin, 3 Heol Spilman, Caerfyrddin, Sir Gaerfyrddin, SA31 

1LE 

 

Rhif Ffôn 01267 228801 / 01267 228787 

Estyniadau 2801 / 2787 

e-bost :SCHLicensing@carmarthenshire.gov.uk 

 

4. Ystyried gohebiaeth ac unrhyw fater brys arall: 

 

Trafod ymhellach gais gan Western Power i adleoli eu his-orsaf sydd bellach 

wedi'i leoli yng Nglanffynnon i fynedfa Parc Llangynnwr, a'u hymateb i'n 

gwrthwynebiad yn atal caniatâd, sydd wedi'i ddosbarthu, ond mae wedi'i atodi 

eto isod er hwylustod. 

 

Diolch am eich e-bost.  

 

Mae'n ddrwg iawn gennym glywed nad oedd y cyngor cymuned wedi 

cymeradwyo ein cynnig ar gyfer yr is-orsaf, fodd bynnag, rydym yn gobeithio y 

gallwn weithio gyda chi i fynd i'r afael â rhai o'ch pryderon.  

 

Yn gyntaf, credaf ei bod yn werth egluro mai diben yr is-orsaf yw bod o fudd i'r 

gymuned. Mae gan Western Power Distribution ddyletswydd statudol o dan 
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Adran 9 o Ddeddf Trydan 1989 i ddatblygu a chynnal rhwydwaith 

cydgysylltiedig ac economaidd effeithlon. Am y rheswm hwn, rydym yn 

adolygu ein his-orsafoedd yn barhaus ac yn uwchraddio'r cyfarpar a'u lleoliadau 

pan fo angen. Mae hyn yn arbennig o bwysig ar hyn o bryd gan fod yn rhaid 

inni ddarparu ar gyfer y galw cynyddol am drydan wrth i gymunedau symud 

tuag at sicrhau sero net. Er bod Llywodraeth y DU wedi crwydro i gyflawni 

sero net erbyn 2050, nod Cyngor Sir Caerfyrddin yw bod yn awdurdod lleol di-

garbon net erbyn 2030. Y rheswm am hyn yw ein bod yn derbyn mwy a mwy o 

geisiadau am fwy o gyflenwad trydanol wrth i ni weld mwy o alw am bwyntiau 

gwefru ceir trydan ac yn y blaen.  Yn ogystal â hyn, mae uwchraddio'r offer yn 

y dyfodol yn gwrth-ddiffygion yn y gymuned a sicrhau bod gennym lwybrau 

mynediad addas i'n gweithwyr gael mynediad diogel ac effeithlon i'r is-

orsafoedd yn ystod nam yn lleihau munudau cwsmeriaid oddi ar y cyflenwad. 

Dyma'r rhesymau pam y mae'n angenrheidiol bod is-orsaf Glanfynnon  

yn cael ei ddiweddaru a'i adleoli er budd y gymuned.  

 

Yn anffodus, wrth ystyried lleoliad addas i symud is-orsaf i ni, rydym wedi'n 

cyfyngu gan nifer o ffactorau. Y plinth safonol yw 3.3m x 2.4m tra bod y ciosg 

ei hun yn 3.1m x 2.3m x 2.3m. Rydym bob amser yn ceisio sicrhau bod yr is-

orsaf o leiaf 10m o fannau byw. Mae arnom angen mynediad addas i'r is-orsaf 

ar gyfer cerbydau sydd â dreif 3m o led o leiaf (os nad eisoes ar ffordd neu faes 

parcio) ar gyfer yr achlysur prin efallai y bydd angen i'n cerbydau neu'n lori 

gael mynediad i'r safle i osod/disodli'r is-orsaf. Yn ogystal â chyfyngiadau 

ffisegol, rhaid inni gofio hefyd mai'r mwyaf i ffwrdd y symudwn yr is-orsaf po 

uchaf yw'r risg o ostyngiad foltedd. Mae ein Technegydd yn ymwybodol o 

leoliad y tyllau ac maent yn fodlon ar hyn o bryd na fyddant yn effeithio ar yr 

is-orsaf. Pe baech yn cytuno i'r lleoliad arfaethedig, byddem wedyn yn cynnal 

tyllau prawf i wirio dwbl bod hyn yn dal i wirio bod hyn yn dal yn foddhaol. 

Gobeithio y bydd yr esboniad hwn yn rhoi mwy o eglurhad ynghylch pam y 

credwn mai'r fynedfa i'r parc yw'r lleoliad gorau ar gyfer yr is-orsaf. Yn ogystal, 

nid wyf yn siŵr a yw'r Cyngor Cymuned yn ymwybodol bod ceblau tanddaearol 

foltedd uchel eisoes yn rhedeg drwy'r parc ac mae hyn yn rheswm arall pam yr 

hoffem roi'r is-orsaf yma gan y byddai'n iawn wrth ymyl y ceblau presennol.  

 

 

Gwerthfawrogaf eich sylwadau ynghylch sut y byddai'r is-orsaf a'r gaer yn 

edrych ar flaen y parc. Fodd bynnag, nid ydym yn bwriadu efelychu'r is-orsaf 

bresennol yng Nglanfynnon, a chytunaf y byddai'n ddolur llygad i'ch parc. 

Atodaf ffotograff o'r ciosg gwyrdd y byddem yn cynnig ein bod yn ei osod yn y 

gornel ac ni fyddai unrhyw ffensys o amgylch hyn gan ei fod yn uned ddiogel ei 

hun. Mae gennym hefyd fersiwn llwyd o'r ciosg hwn (llun o gefn y llun sydd 
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ynghlwm) y gallem ei gyflenwi yn lle hynny pe bai'n well gennych, fodd 

bynnag, roeddem yn credu y byddai'r ciosg gwyrdd yn cymysgu'n well â'r parc.  

 

Mae arnaf ofn na allaf wneud sylw ynghylch pam nad ydych wedi derbyn 

unrhyw gyswllt gan eich landlord Cyngor Sir Caerfyrddin ynglŷn â hyn. Fodd 

bynnag, wrth gwrs, mae'n ddyletswydd arnom i ofyn am ganiatâd gan unrhyw 

dirfeddiannwr a thenant, sef y rheswm dros i ni gysylltu â chi'n uniongyrchol.  
 

Byddem yn ddiolchgar iawn pe baech yn rhoi gwybod i'r cwnselwyr cymunedol 

am y pwyntiau uchod a gobeithiwn y gallwn gydweithio i ddod o hyd i ateb sy'n 

dderbyniol i bawb. Rydym yn fwy na pharod i gwrdd â chi eich hun ac unrhyw 

gwnselwyr eraill ar y safle i drafod ein cynigion os byddai'n well gennych. 

Rhowch wybod i ni pan fyddwch chi'n gweddu orau i chi.  

 

Edrychaf ymlaen at glywed gennych.  

 

Dyddiad y cyfarfod nesaf – Dydd Iau 16 Rhagfyr 2021 am 6.30c.m. (O bell) 
 

 

 

 

 

 

 

 


