
 

 

CYNGOR CYMUNED MANORDEILO A SALEM 

CYFARFOD 12fed HYDREF 2016 

 
 
Cynhaliwyd cyfarfod o Gyngor Cymuned Manordeilo a Salem am 7.30pm ar y 12fed 

Hydref 2016 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwmifor. 
 
PRESENNOL 
Cynghorwyr Alun Davies, Arwel Davies, Jill Davies, Gwenfil Evans, Hubert Gwynne, 

Peter Harries, Doris Jones, William Loynton, Owen Williams a'r Cynghorydd Sir 

Joseph Davies. 
 
Cymerwyd y Gadair gan y Cyng. Joseph Davies a chroesawodd Swyddog 

Cymunedol yr Heddlu Roger Anthony a PC Arwel Davies oedd yn mynychu ei 

gyfarfod cyntaf gyda'r Cyngor Cymuned. 
 Soniwyd am y dwyn da byw sydd wedi bod yn digwydd yn ddiweddar yn yr 

ardaloedd mwy anghysbell gan ailadrodd yr angen i fod yn wyliadwrus. 
 Cododd y Cyng. P. Harries y mater parhaus o gerbydau yn goryrru trwy 

bentref 
 Mae'r trefniadau yn eu lle ar gyfer rheoli traffig yn y Gwasanaeth Cofio yn 

Eglwys Taliaris ar y 13eg Tachwedd. 
Diolchodd  y Cyng. Joseph Davies i’r ddau am fynychu a’u hadroddiad. 

  

1. CROESO AC YMDDIHEURIADAU 
Croesawodd y Cyng. Joseph Davies aelodau i'r cyfarfod; derbyniwyd ymddiheuriadau 

gan y Cynghorwyr Dorian Jenkins ac Andrew Thomas. 
 
2. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF 
Cynigiwyd gan y Cyng. O. Williams, eiliwyd gan y Cyng. W. Loynton gyda phawb yn 

gytûn, bod cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar y 14eg Medi 2016, fel y 

maent wedi'u teipio a'u dosbarthu, yn gywir.                   Arwyddwyd gan y Cadeirydd  

 

3. DATGANIADAU O DDIDDORDEB 
Fe wnaed y datganiadau o ddiddordeb canlynol: 
Cyng. P. Harries - Eitem Agenda 5 - Cais am Gymorth Ariannol gan Glwb Bowlio ar 

Fatiau Byr yn Salem. 

Cyng. H. Gwynne, Eitem Agenda 11 - Ardal Chwarae Caledfwlch. 
 
4. MATERION YN CODI 
4.4.4.4. 10iv) Nid yw'r sbwriel sydd wedi'i daflu'n anghyfreithlon ar ffordd Penybanc i 

Salem rhwng Cwmgerwn a Llwydcoed wedi'i glirio, y Clerc i holi Cyngor Sir 

Caerfyrddin (C.S.C) am hyn.                                                                   Clerc  

4.4.5iii) Mae'r cais am grant i brynu pedwar diffibliwr wedi’i gyflwyno i Gronfa A4A y 

Loteri. 
4.5iii) Cytunwyd y dylid sefydlu is-bwyllgor i adolygu'r Rheoliadau Ariannol 

Diwygiedig. Fe wnaeth y Cynghorwyr W. Loynton, Joseph Davies, P. Harries ac O. 

Williams wirfoddoli i ymgymryd â'r dasg a threfnwyd i wneud hyn ddydd Mercher 9fed 

Tachwedd am 6.30 ar gyfer 6.45pm, yn yr Ystafell Ddarllen, union cyn cyfarfod mis 

Tachwedd o'r Cyngor. 
Cynghorwyr W. Loynton, Joseph Davies, P. Harries, O. Williams, Clerc. 



5xii) Rhoddwyd rhodd o £50.00 i Opera Ieuenctid Caerfyrddin a'r Cylch a 

derbyniwyd llythyr o gydnabyddiaeth a diolch oddi wrthynt. 
10ii) Nodwyd nad yw'r Cyngor wedi derbyn anfoneb hyd yn hyn gan Grant 

Thornton am eu harchwiliad allanol. 
13ii) Mewn perthynas â gohebiaeth y Cynghorydd Sir Edward Thomas am 

ddiogelwch ar gylchfan Llandeilo, mae Mr Ken Skates (AC a'r Ysgrifennydd Cabinet 

dros yr Economi ac Isadeiledd, Llywodraeth Cymru) wedi ymateb i’w ebost a gafodd 

ei ddarllen yn uchel yn y cyfarfod.                                                    Nodwyd 

 

5. Gohebiaeth   
i)  Cyfriflen Banc Lloyds dyddiedig 30/09/2016, Taflen Rhif 85, Gweddill £9,540.50.         
                                                                                                     Nodwyd 
ii) C.S.C. enwebiadau ar gyfer Gwobrau Chwaraeon Sir Gâr. Cynigiwyd gan y Cyng. 

H. Gwynne, eiliwyd gan y Cyng. D. Jones gyda phawb yn gytûn y dylid enwebu'r 

Cyng. Alun Davies am ei waith dros y blynyddoedd gyda Rygbi Ieuenctid 

Llandeilo.                                                                                               Clerc 
iii) C.S.C. Newidiadau i drefniadau casglu sbwriel ac ailgylchu.               
                                                                                                 Hysbysfyrddau/Gwefan 
iv) C.S.C. Angen canfaswyr i gasglu gwybodaeth ar gyfer y Gofrestr Etholaethol. 

Hysbysfyrddau/ Gwefan 
v) C.S.C. Addurniadau Tymhorol.                                         Nodwyd 
vi) Atkins Global ar ran Asiantaeth Cefnffyrdd De Cymru parthed y cynnig i ymestyn 

y cyfyngiad cyflymder 50mya ar yr A40 rhwng y gyffordd gyda Heol Cwmifor a 

Manordeilo. Manylion eisoes wedi'u hanfon at Gynghorwyr ac mae'r ymatebion 

sydd wedi'u derbyn yn cymeradwyo'r cynnig. Mae sylwadau ychwanegol wedi'u 

cynnwys yn ymatebion y Cyngor yn mynegi pryder o ran diogelwch yn ardal 

Gorsaf Betrol Manordeilo a'r angen i ail osod y wyneb i rwystro llithro ar y gornel 

wrth ymyl Fferm Glanrwyth, Manordeilo. 
vii) Eluned Morgan AC, Arolwg Datblygiad Cymunedol ac Economaidd, Clerc i'w 

lanw ar ran y Cyngor.                                                               Clerc 
viii) Gwasanaethau Gwirfoddol Brenhinol, recriwtio gwirfoddolwyr i gynorthwyo 

gyda dosbarthu Pryd ar Glud yn Llandeilo. Hysbysfyrddau/Gwefan 
ix) 'Blue Wave Internet', Clerc i ymchwilio i'r posibilrwydd o gael cysylltiad am 

ddim i neuaddau pentref a chanolfannau cymunedol. Clerc 
x) 'Plunkett Foundation', Digwyddiad Drws Agored yn Nhafarn Cwmdu ar y 29ain 

Hydref 2016.                                                               Hysbysfyrddau/Gwefan 
xi) Sefydliad Prydeinig y Galon yng Nghymru, Seminar 15fed Hydref 2016.  

                                                                                                                  Nodwyd  

xii) Cwmni Datblygu Llinell Calon Cymru Cyf, masnachfraint a datblygiad i'r      

dyfodol. Nodwyd xiii) Un Llais Cymru gan gynnwys ymgynghoriadau, 

apwyntiadau cyhoeddus, deddfwriaeth a Newyddion Trysorlys Cymru.                  

                                                                                                                  Nodwyd  

xiv)Bowlio Mat Byr Salem, cais am gymorth ariannol tuag at y gost o dri aelod i 

gynrychioli Tîm Cymru A i gystadlu ym Mhencampwriaeth Prydain ym 

Mirmingham ym mis Tachwedd 2016. Fe wnaeth y Cyng. P. Harries ddatgan 

diddordeb ac ni chymerodd ran yn y penderfyniad. O ganlyniad i gyfyngiadau 

amser, cynigiwyd gan y Cyng. W. Loynton, eiliwyd gan y Cyng. G. Evans gyda 

phawb yn gytûn y dylid rhoi ar unwaith. Cynigiwyd gan y Cyng. W. Loynton, 

eiliwyd gan y Cyng. Jill Davies gyda phawb yn gytûn i roi £50; dymunwyd yn dda 

i'r chwaraewyr yn y Pencampwriaethau.                                              Clerc 
xv) Nyrsys Marie Curie yn Sir Gaerfyrddin, cais am gymorth ariannol.      Chwefror 

xvi)RABI Cymru, Sir Gâr, cais am gymorth ariannol.                                  Chwefror 
 



6. ADOLYGU'R GYLLIDEB 
Trafodwyd cyllideb y Cyngor ynghyd â'r gyfriflen banc a'r sieciau sydd heb eu 
cyflwyno. Mae'r Gyfriflen Banc dyddiedig 30/09/2016 yn dangos gweddill o 
£9,540.50. Mae dwy siec wedi'u dyroddi ond heb eu cyflwyno cyfanswm o £219.20 
gan roi gweddill o £9,321.30. Cynigiwyd gan y Cyng. O. Williams, eiliwyd gan y Cyng. 

D. Jones gyda phawb yn gytûn y gellid cymeradwyo'r cyfrifon. 

 

7. GOLEUADAU  

Dim i'w drafod. 

 
8. LLWYBRAU TROED 
Derbyniwyd copi swyddogol o'r Gorchymyn Gwyro Llwybr Cyhoeddus - llwybr troed 

cyhoeddus 44/177 yn Fferm Rhydygwydd Salem a ddaw i rym ar yr 28ain Hydref 

2016.                                                                                                            Nodwyd 
 
9. CYNLLUNIO 
Doedd yna ddim ceisiadau cynllunio i'w hadolygu. 

 
10. GWASANAETH COFIO 
i) Cynhelir y Gwasanaeth Cofio ddydd Sul 13eg Tachwedd, 9.45am yn Eglwys  

      Taliaris. 
ii) Fydd yr Heddlu yn mynychu i atal y traffig tra bod y gynulleidfa'n gorymdeithio i'r 

Gofeb. Mae'r Cyng. D. Jenkins wedi archebu torch babi ac yn garedig iawn wedi 

clirio'r tyfiant o amgylch y gofeb unwaith eto eleni.          Cyng. D. Jenkins 

 

11. ARDAL CHWARAE CALEDFWLCH 
i) Fe wnaeth y Cyng. H. Gwynne ddatgan diddordeb; adnewyddwyd y les am bum 

mlynedd arall, ac fe'i harwyddwyd gan y Cynghorwyr H. Gwynne, W. Loynton a 

Jill Davies. 
ii) Derbyniwyd e-bost gan Mr Stephen Davies, Western Power yn cadarnhau 'nad 

oes yna fygythiad i ddiogelwch ar y safle bellach. Er bod llinell 11kv yn croesi'r 

cornel uchaf....mae gan y polion a'r cyfarpar sydd yno yr arwyddion perthnasol ar 

gyfer ardal chwarae ac mewn cyflwr digonol gyda digon o uchder rhwng y 
cyfarpar a'r llinell'. Yr unig gyngor yr oedd yn medru ei roi oedd 'na ddylid hedfan 

barcud na defnyddio gwrthrychau hir yn y gornel uchaf neu yn agos at y llinell 

uwchben'. 
iii) Mae'r gwaith o dynnu llwybrau concrit anwastad, clirio tyfiant, plygu perthi, 

gosod ffensys a meinciau wedi dechrau gyda'r bwriad o ailagor yr ardal chwarae 

cyn gynted â phosib. 
iv) Mae'r gwaith o archwilio'r coed wedi digwydd y dydd Llun blaenorol, mae pob 

coeden wedi derbyn tag a bydd adroddiad manwl yn cael ei gwblhau gan Mr 

Nick Thomas yn y deng niwrnod nesaf. 
 
12. CYFRIFON I'W TALU 
i) Syrfëwr JED Cyf, Gwasanaeth Cyfieithu, Ebrill - Gorffennaf 2016, Siec Rhif 1190. £241.63  

ii) Ystafell Ddarllen Manordeilo, Llogi'r Neuadd, Gorffennaf a Medi 2016, Siec Rhif  

      1191              £22.50  

iii) Mrs J. Davies, Cyflog y Clerc Hydref 2016 a Threuliau, (cynigiwyd gan y Cyng.       

      W. Loynton, eiliwyd gan y Cyng. H. Gwynne gyda phawb yn gytun) Siec Rhif  

      1192                                                                                                                                 £464.54 

 iv) Bowlio Byr ar Fatiau yn Salem, Rhodd, Siec Rhif 1193.                                                  £50.00      
                                                                                                          CYFANSWM                £778.67 
 



13. UNRHYW FATER ARALL 
i) Adroddwyd am y materion canlynol a dywedodd y Cyng. Joseph Davies y 

byddai'n trafod gyda Mr Stuart Quick, Adran Briffyrdd - to sy'n pwyso dros y ffordd 

yn Glanyrafon; mae'r ffordd wedi suddo gyferbyn â'r fynedfa i Geryllan, Cwmifor; 

angen torri'r berth yn ardal Brynmarian a hefyd y twll yn y ffordd yn ardal 

Nantgwynne.                                                Cyng. Joseph Davies 
ii) Dywedodd y Cyng. Joseph Davies ei fod wedi mynychu agoriad swyddogol Ysgol 

Bro Dinefwr yn ddiweddar ac ychwanegodd bod yr adeiladau a'r cyfleusterau 
wedi creu argraff arno. 

iii) O ganlyniad i'r posibilrwydd o ddyddiadau'n gwrthdaro yn yr Ystafell Ddarllen 

cytunwyd y dylid cynnal cyfarfod mis Rhagfyr ddydd Mercher 7fed Rhagfyr ac nid 

ar y 14eg.                                                                                                       Pawb  

 

Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, diolchodd y Cadeirydd i bawb am fynychu a 

daeth y cyfarfod i ben am 8.50pm. 
                                                      

 

 

                                                        ..............................................9fed Tachwedd 2016  

                                                                        CADEIRYDD 
 
 
 
 
 
 

 


