
 

 

CYNGOR CYMUNED MANORDEILO A SALEM 
CYFARFOD 11eg MAI 2016 

 
Cynhaliwyd cyfarfod o Gyngor Cymuned Manordeilo a Salem am 7.00pm ar yr 11eg Mai 2016 yn 
yr Ystafell Ddarllen, Cwmifor.  
 
Presennol 
Cynghorwyr Alun Davies, Arwel Davies, Jill Davies, Gwenfil Evans, Peter Harries, Dorian Jenkins, 
William Loynton, Andrew Thomas a'r Cynghorydd Sir Joseph Davies.  
 
1. CROESO AC YMDDIHEURIADAU  
Cymerwyd y Gadair gan y Cyng. P. Harries a chroesawodd bawb i'r cyfarfod; derbyniwyd 
ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Hubert Gwynne, Doris Jones ac Owen Williams.  
 
2.    CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF  
Cynigiwyd gan y Cyng. W. Loynton, eiliwyd gan y Cyng. Joseph Davies gyda phawb yn gytûn, bod 
cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar y 13eg Ebrill 2016, fel y maent wedi'u teipio a'u 
dosbarthu, yn gywir.                                                                           Arwyddwyd gan y Cadeirydd 
 
3.    DATGANIADAU O DDIDDORDEB  
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb.  
 
4.    MATERION YN CODI  
4.4.4.4.5vii) Mae'r gwaith o osod hysbysfwrdd newydd yng Nghapel Isaac yn dod i derfyn.  
4.4.12i) Bydd y Cyng. Alun Davies yn trefnu dyfynbris gan gwmni lleol i ail osod un panel yng 
nghysgodfan bysiau Caledfwlch.  

4.9ii) Mewn perthynas â materion diogelwch ar y gylchfan ar Ffordd Osgoi Llandeilo, mae'r 

Cynghorydd Sir Edward Thomas wedi derbyn ateb gan y Gweinidog sydd â chyfrifoldeb am yr 
Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth yn dweud bod gwaith eisoes ar y gweill i wella diogelwch 
ac annog traffig i arafu ar yr A40 naill ochr i'r gylchfan. Bydd swyddogion yn monitro'r gylchfan er 
mwyn adnabod problemau diogelwch eraill, ac yn benodol a yw'r coed a'r llwyni sy'n tyfu ar y 
gylchfan yn fater o bryder o ran diogelwch ac a oes angen gwneud gwaith adfer. 
4.9iii) Dim ymateb wedi dod wrth Awdurdod yr Heddlu mewn perthynas â'u barn hwy ar ddiogelwch 
ar y gylchfan.  
6. Mae Cyngor Sir Caerfyrddin (C.S.C.) wedi cadarnhau nad y Cyngor Cymuned sy'n gyfrifol am 
oleuadau ar ystadau preswyl. Mae'r Cyngor wedi anfon mapiau diweddar at y Clerc gyda rhifau 
cyfeirnod a hefyd esboniad mewn perthynas â dyletswyddau'r Gymuned, y Sir ac Asiantaeth 
Cefnffyrdd De Cymru o ran goleuadau stryd. Fodd bynnag bydd y Cyngor Cymuned yn gallu 
adrodd am broblemau ar unrhyw oleuadau stryd yn yr ardal.  
10ii) Dim i'w adrodd o ran a yw'r derbynnydd teleffon sydd wedi'i ddifrodi ym mwth teleffon 
Penybanc wedi'i drwsio.  
10iii) Mae'r Clerc wedi ysgrifennu at Mrs Sarah Jones yn diolch iddi am gasglu sbwriel yn rheolaidd 
yng Nghwmifor.  
10iv) Mae'r achos o daflu sbwriel yn anghyfreithlon ar y ffordd o Salem i Benybanc rhwng 
Cwmgerwn a Llwydcoed wedi'i adrodd i C.S.C.. Dim wedi digwydd hyd yn hyn, Clerc i wneud 
ymholiadau.  
10v) Mae'r mater o gyflwr gwael y blwch postio yn Heol Rhosmaen wedi'i adrodd i'r Post Brenhinol.  
Mae ymateb wedi'i dderbyn yn dweud y byddant yn ymchwilio i'r mater ac y byddant yn gwneud 
gwaith adfer os ydynt o'r farn bod angen gwneud.  
 
5.  GOHEBIAETH  

i) Cyfriflen Banc Lloyds dyddiedig 29/04/2016, Taflen Rhif 80, Gweddill £9,730.79.           Nodwyd  

ii) Cyfriflen Banc HSBC dyddiedig 15/04/2016, Taflen Rhif 309, Gweddill £571.49.            Nodwyd 

iii) C.S.C. Nodyn Talu, rhandaliad 1af yr Archebiant £3,500.                                                Nodwyd 

iv) C.S.C. parthed hyfforddiant a chydymffurfio â'r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr; Clerc i ymateb.  



 

 

Clerc  

v) Archwiliwr Cyffredinol Cymru, datganiad i'r wasg parthed ymgynghoriad ar newidiadau i’r dull o 

archwilio.                                                                                                                     Nodwyd 
vi) C.S.C. posteri 'Mae Gofal a Chefnogaeth yn Newid'.                                           Hysbysfyrddau  
vii) 'Zurich Insurance', dogfennau adnewyddiad. Yn dilyn trafodaeth, cynigiwyd gan y Cyng. W. 

Loynton, eiliwyd gan y Cyng. Jill Davies gyda phawb yn gytûn y dylid adnewyddu'r polisi gyda 

Zurich ar bremiwm o £251.85; Clerc i drefnu taliad.                                                   Clerc 

viii) Un Llais Cymru, gwybodaeth am eu Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol, Cylchlythyron gan 

Ganolfan Cyngor ar Bopeth Sir Gaerfyrddin, Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru a'r WCVA.  Nodwyd 

ix) Clwb Ffermwyr Ifanc Llangadog, cais am gymorth ariannol tuag at gost eu trip i Blackpool i 
gynrychioli'r DU mewn Cystadleuaeth Drama CFfI rhyngwladol. O ganlyniad i'r amseru, mae'r 
cais hwn wedi'i anfon at Gynghorwyr am eu barn.  Cynigiwyd gan y Cyng. Jill Davies, eiliwyd 

gan y Cyng. H. Gwynne a chytunwyd trwy bleidlais gan y mwyafrif i roi £50.  Cadarnhawyd hyn 

yn y cyfarfod.  

x) ‘Clerks and Councils Direct’.  
 
6. GOLEUADAU  
Dim i'w drafod 
 
7. LLWYBRAU TROED  
Dim i'w drafod.  
 
8. CYNLLUNIO  
i) Y sylw canlynol i'w anfon at Adran Gynllunio C.S.C.:  
E/33643           Estyniad Un Llawr 
                        Maesgwyn  
                        Capel Isaac 
                        Llandeilo 
                        SA19 7TR 
                        Mr A Thomas 
                        Dim Gwrthwynebiad  
 
9. ASESIAD RISG  
 
Trafodwyd yr Asesiad Risg a'r Cynllun Rheoli ar gyfer 2016-17, fel y cawsant eu dosbarthu'n 
flaenorol. Cynigiwyd gan y Cyng. Joseph Davies, eiliwyd gan y Cyng. Andrew Davies a chytunodd 
pawb i arwyddo'r Ddogfen.                                                            Arwyddwyd gan y Cadeirydd 
 
9A. Ymunodd Swyddog Cymunedol yr Heddlu Roger Anthony â'r cyfarfod ac adroddodd eu bod yn 
archwilio i ddifrod sydd wedi'i wneud i ddau arwydd yn Salem a Taliaris.  Soniodd hefyd am 
enghreifftiau diweddar lle mae generaduron nad ydynt yn gweithio'n iawn wedi'u cynnig i bobl leol 
i'w prynu.                                                                                                                     Nodwyd 
Ni chodwyd unrhyw faterion eraill a diolchwyd i Swyddog Cymunedol yr Heddlu Roger Anthony am 
ei bresenoldeb a'i adroddiad.  
 
10. ENILLION BLYNYDDOL 
i)  Adroddodd y Clerc fod Mrs Wendy Phillips F.C.C.A. wedi derbyn cyfarwyddyd y Cyngor i 

weithredu fel archwiliwr mewnol.   Darllenwyd llythyr derbyn Mrs Phillips yn gosod amodau 
ymgymryd â'r gwaith gan esbonio'r cyfrifoldebau unigol i bawb oedd yn y cyfarfod.  Cynigiwyd 
gan y Cyng. W. Loynton, eiliwyd gan y Cyng. Joseph Davies a chytunodd pawb yn unfrydol y 
dylid cymeradwyo amodau'r llythyr. Arwyddwyd y llythyr gan y Cadeirydd, un copi i'w gadw gan 
y Cyngor a'r llall i'w rhoi i Mrs Phillips.                           Clerc 



 

 

ii) Mae'r rhybuddion statudol mewn perthynas â hawl etholwyr i weld cofnodion ariannol wedi'u 
harddangos ar Hysbysfyrddau Neuadd Salem a Chwmifor ar y 25ain Ebrill yn rhoi manylion 
cyswllt a'r cyfnod fydd y cofnodion ar gael i'w gweld.  

iii) Adroddodd y Clerc fod yr archwiliad mewnol wedi'i gwblhau a bod yr archwiliwr wedi dod i'r 
casgliad "Allaf gadarnhau bod cyfrifon 2015-16 yn gofnod cywir a theg o sefyllfa ariannol y 
Cyngor ar yr 31ain Mawrth 2016". 

iv) Cyflwynwyd yr Enillion Blynyddol a arwyddwyd gan y Clerc fel y Swyddog Ariannol sydd â 
Chyfrifoldeb a gan yr Archwiliwr Mewnol i'r Cynghorwyr.   

v) Cytunwyd yn unfrydol i'r Datganiad Llywodraethiant Blynyddol a chwblhawyd rhan berthnasol 
o'r Enillion Blynyddol. 

vi) Cynigiwyd gan y Cyng. W. Loynton, eiliwyd gan y Cyng. Joseph Davies gyda phawb yn 
unfrydol y dylid cymeradwyo'r Enillion Blynyddol; arwyddwyd gan y Cadeirydd. Clerc i baratoi'r 

dogfennau cefnogol a chopïau i'w tystio gan y Cadeirydd a'r Clerc i'w hanfon at yr Archwilwyr 

ynghyd â’r Enillion Blynyddol.                                                                Clerc 

vii) Cytunwyd i ychwanegu 'Adolygiad Cyllideb' yn eitem agenda i ddilyn 'Gohebiaeth' yng 
nghyfarfodydd y dyfodol.                                                                                        Clerc 

 
11. COD YMDDYGIAD  
i)  Mae Cod Ymddygiad Enghreifftiol yr Awdurdod Lleol a ddiwygiwyd ar y 1af Ebrill 2016 eisoes 

wedi'u dosbarthu i Gynghorwyr. Mae Un Llais Cymru wedi cadarnhau y gellir ei fabwysiadu yn 
ei gyfanrwydd.  

ii) Yn dilyn trafodaeth, cynigiwyd gan y Cyng. Alun Davies, eiliwyd gan y Cyng. Arwel Davies 
gyda phawb yn gytûn; i'w arwyddo gan y Cadeirydd.                                        Cadeirydd 

 
12. GWEFAN  
Cytunwyd i'w gynnwys yn eitem agenda ar gyfer cyfarfod mis Mehefin.                         Clerc 
 
13. ANFONEBAU I'W TALU 
i) Mrs W Phillips, Archwiliad Mewnol (cynigiwyd gan y Cyng. W. Loynton, eiliwyd gan y Cyng. 

Alun Davies gyda phawb yn gytûn), Siec Rhif 1176                                              £150.00                     

ii) CFfI Llangadog, Rhodd, Siec Rhif 1177                                                                    50.00 
iii) Mrs J. Davies, Cyflog y Clerc Mai 2016, Siec Rhif 1178                                          375.00 
iv) Zurich Municipal, Yswiriant ar gyfer 2016-17, Siec Rhif 1179                                  251.85 

                                                                                                 CYFANSWM               £826.85 

 
14. UNRHYW FATER ARALL  

i) Adroddwyd bod y ffordd yn ardal Crosswell a Fferm Cwmffrwd wedi'i difrodi gan y lorïau/craeniau 

mawr: Cyng. Joseph Davies i gysylltu â'r Adran Briffyrdd.                            Cyng. Joseph Davies 
ii) Nodwyd bod y les ar Ardal Chwarae Caledfwlch wedi dod i ben, hwn i'w ychwanegu i agenda 
cyfarfod Mehefin.                                                                                                                Clerc 
 
Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, diolchodd y Cadeirydd i bawb am fynychu a daeth y cyfarfod i 
ben am 8.20pm.  
 
                                                                          ....................8fed Mehefin 2016 
                                                                              CADEIRYDD                   


