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CYNGOR CYMUNED MANORDEILO A SALEM  

CYFARFOD 8fed MAWRTH 2017 

 
Cynhaliwyd cyfarfod o Gyngor Cymuned Manordeilo a Salem am 7.30pm ar yr 8fed Mawrth 2017 yn yr Ystafell Ddarllen, 
Cwmifor. 
 
PRESENNOL          
Cynghorwyr Alun Davies, Jill Davies, Gwenfil Evans, Hubert Gwynne, Peter Harries, Dorian Jenkins, William Loynton a’r 
Cynghorydd Sir Joseph Davies.  
 
Ymunodd Swyddog Cymunedol yr Heddlu Louise Lewis y cyfarfod ac adroddodd am gyfres o achosion o ddwyn yn yr 
ardal yn cynnwys gatiau fferm a beiciau pedair olwyn a hefyd achosion o dorri mewn i siediau. Cynghorydd y dylid bod 
yn wyliadwrus ac i adrodd am unrhyw weithgarwch amheus i’r heddlu.  Yn dilyn pryderon a godwyd gan y Cyngor am 
oryrru yn Salem, fe wnaed archwiliadau cyflymder yn y pentref yn ddiweddar a bydd hyn yn cael ei wneud eto yn y 
dyfodol. Diolchwyd i Swyddog Cymunedol yr Heddlu Lewis am fynychu’r cyfarfod ac am ei hadroddiad.  
 
1. CROESO AC YMDDIHEURIADAU   

Croesawodd y Cyng. Joseph Davies bawb i’r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Arwel Davies, 
Doris Jones, Andrew Thomas ac Owen Williams. 
 

2. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF   
Cynigiwyd gan y Cyng. P. Harries, eiliwyd gan y Cyng. W. Loynton ac roedd pawb yn gytûn, bod cofnodion y cyfarfod 
diwethaf a gynhaliwyd ar yr 8fed Chwefror 2017, fel ag y maent wedi’u teipio a’u dosbarthu, yn gywir. 

                                 Arwyddwyd gan y Cadeirydd  
 
3. DATGANIADAU O DDIDDORDEB  

Doedd yna ddim datganiadau o ddiddordeb.  
 

4. MATERION YN CODI  

Mae copi o’r cyflwyniad a roddwyd yn y cyfarfod diwethaf ar yr ystadegau/tueddiadau cyfredol o ran tai a phoblogaeth ar 
gyfer y Ward wedi’i gylchredeg i Gynghorwyr.  
4.4.4.4.5ix) Mae’r ceisiadau am wasanaeth rhyngrwyd rhad ac am ddim i Neuadd Goffa Heolgaled Salem ac Ystafell 
Darllen Manordeilo wedi’u cymeradwyo gan Lywodraeth Cymru a bydd ‘Bluewave Internet’ mewn cysylltiad cyn bo hir  
er mwyn trefnu gosod y gwasanaeth.  

4.4.4.5v) Mewn perthynas â’r ymgynghori ar flychau ffôn yn Rhosmaen, Salem a Phenybanc, mae’r Clerc wedi ymateb i 

Gyngor Sir Caerfyrddin (C.S.C.) yn dweud wrthynt y dylid parhau â’r gwasanaeth a phe baent yn penderfynu peidio â 

pharhau â’r gwasanaeth, ni fyddai’r Cyngor yn dymuno mabwysiadu’r blychau dan sylw. Dim ymateb wedi’i dderbyn hyd 

yn hyn.  

4.4.12.3. Mae’r dasg o ddarparu biniau baw cŵn ym Mhont Isaac a Phenwaun Cwmifor mewn llaw.  

4.11. Dim pellach i adrodd amdano o ran yr hyn all y cyhoedd elwa ohono o Dyrbin Gwynt Salem.  

4.13ii) Mewn perthynas â phryderon diogelwch ar yr A40 ger Fferm Glanrwyth, mae Llywodraeth Cymru wedi ymateb 

trwy ddweud nad oes gwaith gwella pellach ar y gweill ar hyn o bryd ond y byddant yn parhau i fonitro’r lleoliad ac y  
byddant yn cynnal Adolygiad Cyfyngiadau Cyflymder ar y rhannau hyn o’r A40 haf eleni.  
5v) Mae’r wybodaeth am Weithredu Ynni Lleol Menter Cwm Gwendraeth Elli, wedi’i osod ar y wefan ac wedi’i anfon 
at y ddau Bwyllgor Neuadd ac at Henoed.  
13i) Fe adroddwyd wrth C.S.C. am y twll mawr yn y ffordd rhwng Pantyclai a Langwm Penybanc.  
13ii) Mae’r sbwriel a daflwyd yn anghyfreithlon 100 llath i lawr o’r ffordd o Lwydcoed wedi’i symud oddi yno gan C.S.C. 

             
5. GOHEBIAETH  
i) Cyfriflen Banc Lloyds dyddiedig 01/02/2017, Taflen Rhif 89, Gweddill £14,163.84.          Nodwyd 
ii) Cyfriflen Banc Dros Dro dyddiedig 03/03/2017, Gweddill £7,625.48.            Nodwyd 
iii) Cyfriflen Banc HSBC dyddiedig 15/02/2017, Taflen Rhif 319, Gweddill £171.49.                     Nodwyd  
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iv) C.S.C. Anfoneb am Daliad Goleuadau Llwybrau Troed o £3,913.64 ar gyfer 1af Ebrill 2016 – 31ain Mawrth 2017. 
                        Clerc 
v) C.S. C. Taliad am Oleuadau Llwybrau Troed am y flwyddyn ariannol 2017/18 cyfrifwyd am £4,171.51.           Nodwyd 
vi) C.S.C. Pecynnau enwebu ar gyfer yr etholiadau cyngor cymuned sydd ar ddod; dosbarthwyd yn y cyfarfod.      Pawb 
vii) Adolygiad o Etholaethau Seneddol yng Nghymru 2018, Ail Gyfnod o Ymgynghori.                                    Nodwyd 
viii) Y Cynghorydd Sir Edward Thomas parthed y gylchfan ar Gyffordd yr A40 ac A483 yn dweud bod Asiantaeth 
Cefnffyrdd De Cymru ar hyn o bryd yn gwerthuso’r difrod a achoswyd gan y ddamwain ffordd ddiweddar ac yn paratoi 
pecyn gwaith ar gyfer y gwaith atgyweirio sydd i’w wneud cyn diwedd y flwyddyn ariannol. Bydd hyn yn cynnwys ail-
osod Bwi Le Conquet.  

ix) Gwahoddiad i gwrdd â C.S.C. a Thwristiaeth Sir Gaerfyrddin yn y Plough Rhosmaen ar 15 Mawrth 2017.      Nodwyd            

x) Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda parthed y Rhaglen Drawsnewid.            Nodwyd 

xi) Ffederasiwn CFfI Sir Gâr, dau docyn i’r Rali Flynyddol; rhoddwyd i’r Cadeirydd. 

xii) Un Llais Cymru yn cynnwys ymgynghoriadau ac apwyntiadau cyhoeddus.           Nodwyd 
xiii) Llythyron o ddiolch am roddion a dderbyniwyd oddi wrth y Cyngor gan: Cylch Meithrin Ffairfach, Urdd Gobaith 
Cymru Blaenau  
Tywi, CFfI Llandeilo, Y Lloffwr, Cymdeithas Chwaraeon Llandeilo a’r Cylch a Chlwb Rygbi Llandeilo.         Nodwyd 
xiv) Cais am gymorth ariannol gan Gofal mewn Profedigaeth Cruse, Canolfan Therapi Plant Bobath Cymru,  
       Menter Bro Dinefwr a’r Lloffwr.                          Chwefror  
 
6. ADOLYGIAD O’R GYLLIDEB    

Mae’r Gyfriflen Banc ar y 1 Chwefror 2017 yn dangos gweddill o £14,163.84 ac mae’r £5,200 am y pedwar diffribliwr 
wedi’i dalu ar y 15fed Chwefror 2017. Ar y 3 Mawrth 2016 y gweddill oedd £7,625.48. 
Gan gymryd i ystyriaeth bod y tair siec sy’n dod i gyfanswm o £300 heb eu cyflwyno eto, mae’r ffigwr hwnnw yn 
£7,325.48. Bydd yr anfonebau sydd heb eu casglu am £3,913.64 (Goleuadau Llwybrau Troed) £50.00 (gosod diffribliwr) 

a £400.00 (Cyflog y Clerc am fis Mawrth) yn dod â’r ffigwr hwn i £2,961.84. 

 
6A. DATGANIAD BLYNYDDOL AM Y FLWYDDYN YN DIWEDDU 31 MAWRTH 2017 

Derbyniwyd y ddogfennaeth am yr archwiliad allanol am y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2017 gan Grant Thornton. 
Cynigiwyd gan y Cyng. W. Loynton, eiliwyd gan y Cyng. D. Jenkins ac roedd pawb yn gytûn y dylai’r Cyngor ofyn i Mrs 
Wendy Phillips gynnal yr archwiliad mewnol. Clerc i ysgrifennu at Mrs Phillips ac i baratoi’r holl waith papur a sicrhau 
bod yr hysbysiadau perthnasol yn cael eu harddangos.                        Clerc
  

  

7. GOLEUADAU 

Dim i’w drafod.  
 
8.  LLWYBRAU TROED  

Mae cyflwr gwael y naw sticil a’r gatiau ar hyd y llwybrau troed o amgylch Salem wedi’u hadrodd i C.S.C. ac y mae hwy 
wedi gofyn am wybodaeth fwy manwl a ffotograffau. Bydd y Cyng. P. Harries yn trafod hyn gyda’r sawl a gododd y 
mater yn wreiddiol gan ei fod wedi cynnig cynorthwyo; wedi iddo ddychwelyd o’i daith tramor.      

 Cyng. P. Harries 
 

9. CYNLLUNIO  

Cytunwyd y dylid cyflwyno’r sylw canlynol i Adran Gynllunio C.S.C.: 
E/35137 Dymchwel Adeilad Presennol, Adeiladu o’r Newydd i Ddarparu Swyddfeydd, Ystafelloedd Hyfforddi 

a Phwll Nofio Preifat gydag Iard Allanol i’w Ddefnyddio at Ddibenion Hyfforddi. 
 Llwydcoed Isaf 
 Penybanc 
 Llandeilo 
 SA19 7LS 
 I Thomas Construction Services Ltd 
 DIM SYLWADAU  
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Derbyniwyd Hysbysiad Cymeradwyo o Ddiwygiad Ansylweddol parthed sut mae’r annedd a addaswyd yn edrych a 
lle y mae wedi’i leoli: 

 Plot 1 Golwg Y Gaer 
 Llandeilo 
 SA19 7LU 
 
10. DIFFRIBLWYR  

i) Mae tri diffribliwr wedi’u gosod y tu allan i Neuadd y Pentref Salem, Festri Capel Isaac a’r Ystafell Ddarllen yn 
Cwmifor ac y mae’r tri’n gweithio.  Bydd y pedwerydd yn cael ei osod cyn bo hir yn y Plough Rhosmaen gyda 
mynediad 24 awr i’r gymuned.    
ii) Fe ddaeth nifer dda i’r ddau sesiwn hyfforddi gyda chyfanswm o fwy na 70 o bobl wedi derbyn yr hyfforddiant.  
iii) Derbyniwyd anfoneb o £50 am osod y ddwy uned yn Salem a Chapel Isaac. Cynigiwyd gan y Cyng. A. Davies, 
eiliwyd gan y Cyng. H. Gwynne ac roedd pawb o blaid ei dalu.              Clerc     
iv) Adroddwyd bod problem gyda’r cod ac agor cabinet y diffribliwr yn Salem. Derbyniwyd cyngor gan yr Elusen 
Cariad; nid yw’r cabinetau bellach ar glo ac felly nid oes angen cod i’w hagor, gan sicrhau nad oes unrhyw oedi 
diangen. Penderfynwyd y dylid rhoi sticer ar bob cabinet yn dweud wrth aelodau’r cyhoedd i wasgu C ac i droi’r 
ddolen er mwyn cael mynediad i’r uned.                                                                Cyng. P. Harries/Clerc 

         
 
11. CYNNAL A CHADW MEINCIAU AC ARDAL CHWARAE CALEDFWLCH  

i) Cytunwyd bod y fainc a osodwyd ger y gyffordd â Heol Talyllychau a’r A40 mewn cyflwr sy’n rhy wael i’w hatgyweirio, 

Clerc i ofyn am ddyfynbrisiau i osod un newydd.                Clerc 

ii) Teimlwyd hefyd bod angen gwneud gwaith ar y meinciau ym Mhont Isaac Manordeilo ac ym Manordeilo gyferbyn â 

Dolau Tywi a chynigiwyd gan y Cyng. A. Davies, eiliwyd gan y Cyng. W. Loynton gyda phawb un gytûn y dylid gofyn i 
Mr I. Harries am ddyfynbris i wneud y gwaith a hefyd dyfynbris i wneud gwaith ar y chwe hysbysfwrdd. 
iii) Mewn perthynas ag Ardal Chwarae Caledfwlch, dywedodd y Cyng. W. Loynton bod y gwaith clirio a wnaed yn yr 
hydref wedi gwella golwg y lle yn sylweddol a’i bod bellach yn bosib gweld llawer o’r cennin pedr. Cytunwyd bod angen 
ail hadu rhai rhannau o’r ardal pan fyddai’r tywydd yn addas; bydd y Cyng. J. Davies yn casglu’r hadau.  
                  Cyng. J. Davies 
iv) Bydd y Cyng. W Loynton yn archwilio’r coed sydd yno er mwyn gweld a oes angen gwneud gwaith arnynt yn dilyn yr 
arolwg coed a wnaed y llynedd.                            Cyng. W. Loynton 
 
12. CYFRIFON I’W TALU  

i) C.S.C. Goleuadau Llwybrau Troed Ebrill 2016-Mawrth 2017, Siec Rhif      £3,913.64 
ii) Mrs Jane Davies, Cyflog y Clerc Mawrth 2016, Siec Rhif 1215           400.00 
iii) Gwasanaeth Adeiladu Iwan Harries, Gosod y Diffriblwyr, Siec Rhif 1216           50.00 
 
 
          CYFANSWM               £4,363.64 

 
13. UNRHYW FATER ARALL  

i) Yn dilyn y pryderon a godwyd am fethu gweld yn dda iawn ar gyffordd y C2118 a C2152 ym Mhenybanc, mae’r Cyng. 

O. Williams wedi cwrdd â Mr John McEvoy ar y safle.  Dywedodd Mr McEvoy nad yw drychau ar ymyl ffyrdd yn cael eu 

hystyried yn nodwedd gyfreithlon ar ymyl ffyrdd. Bydd yn trefnu arolwg gwelededd ynghyd ag asesiad dichonoldeb o 
osod rhybuddion am y gyffordd o’r ddau gyfeiriad.  
ii) Adroddwyd am sbwriel ar hyd ymylon yr A40 rhwng Llandeilo a Manordeilo a bod hyn yn arbennig o wael rhwng 
Gwestfa a Dolau Tywi ym Manordeilo lle mae’r sbwriel wedi mynd i’r ffos; Clerc i ddweud wrth C.S.C.                Clerc 
 
Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, diolchodd y Cadeirydd i’r aelodau am fynychu a daeth y cyfarfod i ben am 9.00pm. 
 
 
      ………………………..........…12 Ebrill 2017  
       CADEIRYDD  


