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CYNGOR CYMUNED MANORDEILO A SALEM 
CYFARFOD 11eg HYDREF 2017 

 
Cynhaliwyd Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem am 7.30pm ar yr 11eg Hydref 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, Cwmifor. 
 
PRESENNOL          
Cynghorwyr Alun Davies, Arwel Davies, Kim Davies, Gwenfil Evans, Hubert Gwynne, Peter Harries, Dorian Jenkins 
Andrew Thomas a’r Cynghorydd Sir Joseph Davies.  
 
1. CROESO AC YMDDIHEURIADAU   
Croesawodd y Cyng. G. Evans bawb i’r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Doris Jones, William 
Loynton ac Owen Williams. 
 
2. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF   
Cynigiwyd gan y Cyng. P. Harries, eiliwyd gan y Cyng. J. Davies ac roedd pawb yn gytûn, bod cofnodion y cyfarfod 
diwethaf a gynhaliwyd ar y 13eg Medi 2017, fel ag y maent wedi’u teipio a’u dosbarthu, yn gywir. 

                              Arwyddwyd gan y Cadeirydd  
 
3. DATGANIADAU O DDIDDORDEB  
Fe wnaeth y Cyng. D. Jenkins ddatgan diddordeb yn Eitem Agenda 9, Cais Cynllunio E/36136. 
 
4. MATERION YN CODI  
4.4.11i) Mae’r Fainc Parc Eco wedi cyrraedd ac wedi’i rhoi at ei gilydd gan y Cyng. D. Jenkins. Trefnwyd y byddai’r 
Cyng. Jenkins a’r Cyng. A. Davies yn gosod y fainc ger cyffordd yr A40 â Heol Talyllychau a’i gosod ar sylfaen tarmac.  

                  Cynghorwyr D. Jenkins ac A. Davies 
4.4.11iii) Clerc i drefnu cyfarfod gyda’r Cynghorwyr W. Loynton, H. Gwynne a J. Davies er mwyn ymgymryd ag asesiad 
risg o ardal chwarae Caledfwlch.                                      Clerc  
 
Ymunodd Swyddog Cymunedol yr Heddlu Roger Anthony’r cyfarfod.  
4. 4.14iii) Bydd Swyddog Cymunedol yr Heddlu Anthony yn ymchwilio i’r mater o geir yn parcio ar y gornel (man pasio) 
wrth deithio tuag at Gapel Capel Isaac. 
Mae’r fenter Gan Bwyll wedi mabwysiadu safle newydd ger y Plough Rhosmaen ar gyfer eu cerbydau canfod cyflymder.  
Mae cynllun peilot yn gweithredu ar hyn o bryd yn ardal Carmel lle mae trigolion lleol yn monitro cyflymder traffig. 
Byddai’r cynllun hwn yn golygu 6-7 o wirfoddolwyr, yr heddlu fydd yn darparu camera ac arwyddion, ni ellir cosbi ond 
bydd yr heddlu yn anfon llythyr at y modurwyr hynny sydd wedi’u cofnodi yn rhai oedd yn gyrru’n gyflymach na’r 
cyfyngiad cyflymder.  
Diolchwyd i Swyddog Cymunedol yr Heddlu am fynychu’r cyfarfod ac am ei adroddiad.    
                     

4.13i)Mewn perthynas â gwrthwynebiad y Cyngor i ail leoli’r blwch postio i ochr arall y ffordd ar yr A40 yn Rhosmaen, 

mae’r Clerc wedi ysgrifennu at y Post Brenhinol yn gwneud ymholiadau pellach ynglŷn â pha ymgynghori ac awdurdod 

y maent wedi’i geisio er mwyn ail leoli’r blwch postio yn y lle cyntaf. 
13i) Cytunwyd y dylid rhoi Model Protocol Penderfyniadau Lleol ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned yn eitem agenda 
ar gyfer cyfarfod mis Tachwedd. Mae’r protocol wedi’i anfon at Gynghorwyr trwy e-bost/post.            
Clerc 

13ii) Bydd Adran Briffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin (C.S.C.) yn gosod arwydd crwn 30mya newydd gyferbyn â’r fynedfa i 

Heol y Gors, Salem.                                                         
    
5. GOHEBIAETH 
i) Cyfriflen Banc Lloyds dyddiedig 29/09/2017, Taflen Rhif 97, Gweddill o £8,073.97            Nodwyd 
ii) Cyfriflen banc HSBC dyddiedig 15/09/2017, Taflen Rhif 326, Gweddill o £121.49.            Nodwyd 
iii) C.S.C. Addurniadau Tymhorol.                                          Nodwyd 
iv) C.S.C. Cylchlythyr Cynghorau Tref a Chymuned, Hydref 2017.               Nodwyd 
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v) Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, Adolygiad o’r Trefniadau Etholiadol i Sir Gaerfyrddin. Clerc i ymateb 
trwy ddweud bod y Cyngor yn argymell dim newid i’r trefniadau presennol.              Clerc 
vi) Jane Bryant A.C. parthed Adroddiad Age Cymru ar unigrwydd, gan gynnwys enghreifftiau o arfer da er mwyn mynd 

i’r afael â’r broblem. Anfon at holl Gynghorwyr trwy Ebost/post.       Clerc 

vii) Llythyr gan Mrs L. Prosser yn gofyn am ystyried prynu a lleoli diffribilwr yn Ystâd Beechwood, cyffordd Heol 
Talyllychau /A40, o ystyried y nifer sylweddol o bobl sy’n defnyddio’r amrywiol gyfleusterau sydd yno. Mae wedi bod yn 
fwriad gan y Cyngor i gyflwyno cais pellach i  A4A er mwyn prynu diffribliwyr ychwanegol cyn gynted ag y bydd y grant 
presennol wedi’i gwblhau ym mis Rhagfyr. Cytunwyd y dylai’r Clerc gwblhau’r ffurflen gais yn barod i’w chyflwyno bryd 
hynny. Cytunodd y Cynghorwyr y byddai Beechwood yn un lleoliad da ac y gellir lleoli rhai eraill ym Manordeilo, 
Penybanc a Taliaris.                                  Clerc   
viii) Cefnogaeth Canser Macmilan, cais am gymorth ariannol.      Chwef 
         
6. ADOLYGIAD O’R GYLLIDEB    
Mae Cyfriflen Banc 29 Medi 2017 yn dangos gweddill o £8,483.97, mae pob siec wedi’u cyflwyno.   
     
7. GOLEUADAU   
7iii) Mae’r bocs a ddifrodwyd wrth fôn y golau stryd ger pentref Salem wedi’i adnewyddu.    
                                            
8.  LLWYBRAU TROED                      

8i) Mewn perthynas â Llwybr Troed Tyle ym Manordeilo, mae’r Clerc wedi cysylltu â thirfeddiannwr y cae sydd wrth 

ymyl a threfnu bod y berth yn cael ei thorri wrth ymyl y llwybr pan fydd y contractwr yn torri perthi yng ngweddill y 
cae.          
 
9. CYNLLUNIO  
i) Unwaith eto fe wnaeth y Cyng. D. Jenkins ddatgan diddordeb yng Nghais Cynllunio E/36136 (mae’r eiddo wrth 
ymyl eiddo’r Cynghorydd) ac ni chymerodd ran yn y drafodaeth na’r penderfyniad. 
 
Cytunwyd y dylid anfon y sylwadau canlynol i Adran Gynllunio C.S.C.: 
E/34934 Annedd breswyl Newydd Unigol (Datblygiad Un Blaned) 
 Tir a oedd yn rhan o Fferm yr Hope 
 Llandeilo 
 SA19 7UR 
  E Pilley  
 
Mae’r Cyngor yn dymuno ail adrodd ei wrthwynebiadau gwreiddiol fel a ganlyn: 

 mae’r safle wedi’i leoli ymhell y tu allan i gyfyngiadau’r cynllun datblygu a gymeradwywyd  

 byddai’n tynnu oddi wrth harddwch yr ardal amgylchynol  

 mynediad peryglus i’r B4302 prysur   
Pwysleisiodd y Cyngor ei bryderon ynghylch yr oblygiadau diogelwch ffordd gan fod yr B4302 yn ffordd brysur ac yn 
anffodus mae damweiniau ffordd yn rhy gyffredin o lawer gyda nifer o farwolaethau ac anafiadau dros y 
blynyddoedd. 
 
E/36136 Ystafell Haul Wydr 
 Carreg Yr Hebog 
 New Inn 
 Llandeilo 
 SA19 7LA 
  Mr Thomas 
 Dim Gwrthwynebiadau   
 
10. GWASANAETH SUL Y COFIO 12.11.2017 
i) Bydd Swyddog Cymunedol yr Heddlu Roger Anthony yn gwneud y trefniadau angenrheidiol er mwyn i’r heddlu 
fynychu a rheoli traffig.  
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ii) Mae’r Clerc wedi archebu torch y pabi coch a hefyd wedi bod mewn cysylltiad ag Eglwys Taliaris. Bydd 

Gwasanaeth Sul y Cofio’n dechrau am 9.45am fel arfer a gwahoddwyd gymaint â phosib o Gynghorwyr i fod yn 

bresennol ar ran y gymuned.                Pawb 
 
 
 
   
11. POLISI AR LEIN A CHYFRYNGAU CYMDEITHASOL  
i) Dim i adrodd amdano.  
 
12. CYFRIFON I’W TALU 
i) Ystafell Ddarllen Manordeilo, Llogi’r Neuadd Gorffennaf a Medi 2017, Siec Rhif 1231     £24.50  
ii) Syrfëwr JED Cyf, Gwasanaeth Cyfieithu, Siec Rhif 1232      £445.48 
iii) Cyrsiau Hyfforddi Un Llais Cymru x 2, Siec Rhif 1233                                   £40.00 
iv) Mrs Jane Davies, Cyflog y Clerc ym mis Hydref, Siec Rhif 1234     £410.00 
           CYFANSWM £919.98 
i) HL a AW Gwynne, rhent am Ardal Chwarae Caledfwlch, Siec Rhif 100102           £50.00 
 
13.  UNRHYW FATER ARALL  

i) Mae un o drigolion Manordeilo wedi gwneud ymholiad ynglŷn â’r posibilrwydd o ymestyn llwybr troed yn y Pentref ar 

hyd yr A40 o Ywen Fach i’r grŵp nesaf o dai ym Mhantglas. Y Cyng. J. Davies i wneud ymholiadau.            
    Cyng. J. Davies 

ii) Hysbyswyd gan y Clerc bod yr enillion blynyddol sy’n cynnwys manylion treuliau aelodau ar gyfer y flwyddyn 2016/17 
wedi’u cyflwyno i’r Panel Annibynnol ar Gydnabyddiaeth Ariannol.  
 
 Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, diolchodd y Cadeirydd i’r aelodau am fynychu a daeth y cyfarfod i ben am 8.50pm. 
 
 
 

………………………..........…8 Tachwedd 2017  
       CADEIRYDD 


