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CYNGOR CYMUNED MANORDEILO A SALEM  
CYFARFOD 10fed MAI 2017 

 
Cynhaliwyd cyfarfod o Gyngor Cymuned Manordeilo a Salem am 8.00pm yn dilyn y CBC ar y 10fed Mai 2017 yn yr 
Ystafell Ddarllen, Cwmifor. 
 
PRESENNOL          
Cynghorwyr Alun Davies, Arwel Davies, Gwenfil Evans, Hubert Gwynne, Peter Harries, Doris Jones, William Loynton, 
Andrew Thomas, Owen Williams a’r Cynghorydd Sir Joseph Davies.  
 
1. CROESO AC YMDDIHEURIADAU   
Croesawodd y Cyng. Gwenfil Evans y Cynghorwyr i’r cyfarfod.   
 
Cytunwyd y dylid ychwanegu ‘Cyfethol Dau Aelod’ ac ‘Yswiriant’ i’r Agenda. 
 
2. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF   
Cynigiwyd gan y Cyng. O. Williams, eiliwyd gan y Cyng. Arwel Davies ac roedd pawb yn gytûn, bod cofnodion y 
cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar y 12fed Ebrill 2017, fel ag y maent wedi’u teipio a’u dosbarthu, yn gywir.                                    

Arwyddwyd gan y Cadeirydd. 
 
3. DATGANIADAU O DDIDDORDEB  
Dim.   
 
4. MATERION YN CODI 
4.4.4.4.4.4.5ix) Mae’r gwasanaeth rhyngrwyd rhad ac am ddim wedi’i osod yn llwyddiannus gan ‘Bluewave Internet’ yn 
Neuadd Goffa Heolgaled Salem ac Ystafell Ddarllen Manordeilo. 
4.4.4.4.4.5v) Dim pellach gan Gyngor Sir Caerfyrddin (C.S.C.) parthed y blychau ffôn yn Rhosmaen, Salem a 
Penybanc. 
4.4.4.4.12.3. Mae darparu biniau baw cŵn ar gyfer Pont Isaac a Phenwaun Cwmifor ar waith, mae C.S.C. wedi’n 
hysbysu mai biniau gwastraff cyffredinol fydd y rhain. Gofynnwyd i’r Cyng. J. Davies i ofyn am ragor o finiau i Salem 
ac un i Ardal Chwarae Caledfwlch.          Cyng. J. Davies 
4.6A) Mae’r Clerc wedi rhoi’r gwaith papur a’r cofnodion i Mrs Wendy Phillips ar gyfer yr archwiliad mewnol ac mae’r 
hysbysiadau perthnasol wedi’u gosod.                 
4.10iv) Cytunwyd y dylid gofyn i ‘Realm Signs’ gynhyrchu arwyddion parhaol i’w gosod ar gabinetau’r diffribliwr yn nodi y 
dylid ‘gwasgu C a throi’r ddolen i agor y cabinet’.                Clerc 
4.13i) Dim pellach i adrodd amdano gan C.S.C. parthed y pryderon am ddiogelwch ar gyffordd y C2118 a C2152 ym 
Mhenybanc. 
5v) Mae’r wybodaeth ar Ddatganiadau o Ddiddordeb a wnaed yn ystod y flwyddyn flaenorol wedi’u rhoi i C.S.C.  
5viii) Dywedodd y Clerc nad yw’r cyfyngiad cyflymder 50 m.y.a. wedi’i ymestyn y tu hwnt i’r arwydd presennol ym 
Manordeilo i gyfeiriad Llangadog.  Cytunwyd y dylid anfon y pryderon ynglŷn â diogelwch ar yr A40 o amgylch Gorsaf 
Betrol Manordeilo ymlaen unwaith eto i Lywodraeth Cymru.  Clerc                       
5ix) Cytunwyd y dylid anfon Canllaw’r Cynghorydd Da at bob Cynghorydd ar e-bost er mwyn iddynt gyfeirio ato.  Clerc   
9. Mae’r Gwrandawiad Cynllunio parthed y tir ger Bythynnod yr Hope rhwng New Inn a Taliaris oedd i’w gynnal 17 
Mai 2017 wedi’i ohirio.  
    
5. GOHEBIAETH  
i) Cyfriflen Banc Lloyds dyddiedig 28/04/2017, Taflen Rhif 92, Gweddill £7,176.00.                     Nodwyd 
ii) Cyfriflen Banc HSBC dyddiedig 15/04/2017, Taflen Rhif 321, Gweddill £171.49.                     Nodwyd 
iii) C.S.C.  Manylion am y Taliad, taliad cyntaf o’r archebiant am £4,666.66.                       Nodwyd 
iv) C.C.C. hyfforddiant Cod Ymddygiad; cytunwyd i’w drafod yn y cyfarfod nesaf.             Clerc 
v) C.S.C. gweithdy ymgynghorol ar Gynllun Gwella Hawliau Tramwy 11 Mai, Fferm Dinefwr, Llandeilo.  Dolenni i’w 
hanfon at y Cynghorwyr O. Williams, Alun Davies a D. Jones.                Clerc 
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vi) Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, cyflwyno rhif ffôn newydd 111 ar gyfer Gwasanaeth Uniongyrchol GIG/Meddyg 
Teulu y Tu Allan i Oriau.                 Gwefan /Hysbysfyrddau 
vii)  Swyddfa Archwilio Cymru, ffioedd archwilio a dull newydd o archwilio.               Clerc 
viii) Un Llais Cymru, manylion aelodaeth, apwyntiadau, ymgynghoriadau.                     Nodwyd 
ix) ‘Wrenvale Nurseries and Landscapes’.               Nodwyd 
   
6. ADOLYGIAD O’R GYLLIDEB    
Mae Cyfriflen Banc 28 Ebrill 2017 yn dangos gweddill o £7,176.00, mae’r ffigwr hwn yn cynnwys rhandaliad cynta’r 
Archebiant.  
  
 7. GOLEUADAU 
Dim i’w drafod.  
 
8.  LLWYBRAU TROED  
i) Mae cyflwr gwael y naw sticill a gatiau ar hyd llwybrau troed o amgylch Salem wedi’u hadrodd i C.S.C. ac maent wedi 
gofyn am wybodaeth fwy manwl ynghyd â ffotograffau. Bydd y Cyng. P. Harries yn trafod gyda’r unigolyn wnaeth godi’r 
mater yn wreiddiol oherwydd fe wnaeth gynnig cymorth; bydd hyn yn dilyn ei drip tramor.      Cyng. P. Harries 
ii) Bydd y Cyng. Arwel Davies yn gwneud ymholiadau o ran y gwaith cynnal a chadw sydd eisoes wedi’i wneud ar lwybr 
troed Tyle ac unrhyw waith sy’n ofynnol i’w wneud yn y dyfodol.        Cyng. Arwel Davies 
 
 
9. CYNLLUNIO  
Cytunwyd y dylid cyflwyno’r sylw canlynol i Adran Gynllunio C.S.C.: 
E/35427 Ail leoli’r Ystafell Ymolchi, Creu En-Suite a Thoiled ar y Llawr Gwaelod  

Tŷ Isaf 
 Taliaris 

Llandeilo 
 SA19 7DE 
 Mr Llŷr Davies 
  Dim Gwrthwynebiad  
 
10. ASESIAD RISG  
Cyflwynwyd yr Atodlen Asesiad Risg ar gyfer 2017-18 sef yr un a ddosbarthwyd i Gynghorwyr. Cynigiwyd gan y 
Cyng. D. Jones, eiliwyd gan y Cyng. P. Harries ac roedd pawb yn gytûn y dylid ei chymeradwyo. 
 
11. CYNNAL A CHADW MEINCIAU AC ARDAL CHWARAE CALEDFWLCH  
i) Bydd y Clerc yn trefnu dyfynbrisiau er mwyn gosod mainc newydd ar y safle sydd ger y gyffordd â Heol Talyllychau a’r 
A40.                           Clerc 
ii)  Mae’r fainc sydd ym Mhont Isaac wedi’i symud oddi yno i’w hatgyweirio a bydd gwaith yn cael ei wneud ar y fainc ym 
Manordeilo a’r hysbysfyrddau.  
iii) Fel y cytunwyd ynghynt bydd y Cyng. W Loynton yn archwilio statws y coed presennol i weld a oes angen gwneud 
gwaith arnynt yn dilyn yr arolwg a wnaed o’r coed y llynedd. Cyng. Joseph Davies i brynu’r hadau porfa.               
                            Cyng. W. Loynton /Cyng. J. Davies 
iv) Nodwyd nad yw C.S.C. wedi torri’r borfa eleni yn yr ardal chwarae a chytunwyd y byddai’r Cyng. J. Davies yn canfod 
cost C.S.C. yn gwneud y gwaith hwn a’r Cynghorwyr Arwel Davies a W. Loynton i holi am brisiau yn lleol. Yna byddant 
yn cysylltu er mwyn dod o hyd i’r pris gorau ac yn trefnu i’r borfa gael ei dorri cyn gynted â phosib gan ei fod bellach 
wedi tyfu’n hir iawn.                                     Cyng. J. Davies, Arwel Davies a W. Loynton
           
12. POLISI AR LEIN A CHYFRYNGAU CYMDEITHASOL   
i) Cyflwynwyd Strategaeth a Pholisi Ar Lein Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem a baratowyd gan y Cyng. O. Williams 
ac a ddosbarthwyd yn flaenorol i Gynghorwyr.  Cynigiwyd gan y Cyng. Alun Davies, eiliwyd gan y Cyng. D. Jones ac 
roedd pawb yn gytûn y dylid mabwysiadu’r ddogfen.   
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ii) Cytunwyd hefyd y dylai’r Cyfryngau Ar Lein a Chyfryngau Cymdeithasol fod yn eitem sefydlog ar agenda cyfarfodydd 
y dyfodol.  
iii) Cynigiwyd gan y Cyng. D. Jones, eiliwyd gan y Cyng. J. Davies gyda phawb yn gytûn y dylid penodi’r Cynghorwyr O. 
Williams a P. Harries yn weinyddwyr llwyfannau cyfryngau cymdeithasol y Cyngor ynghyd â’r Clerc. 
 
13. CYFRIFON I’W TALU  
i) Cyng. G. Evans, Lwfans y Cadeirydd ar gyfer 2017/18, Siec Rhif 1219            £220.00 
ii) Mrs Jane Davies, Cyflog y Clerc Mai 2017, Siec Rhif 1220                   £410.00 
 
           CYFANSWM     £630.00 
  
13A. CYFETHOL DAU AELOD  
Mae dwy swydd wag bellach ar y Cyngor, un yn ward Salem ac un yn ward Cwmifor. Dywedodd y Clerc y byddai 
hysbysiadau’n cael ei gosod ar y wefan a’r hysbysfyrddau yng Nghapel Isaac, Penybanc, Salem, Cwmifor a Manordeilo 
er mwyn gwahodd ceisiadau ar gyfer y swyddi hyn gyda dyddiad cau o 10 Mehefin a phenderfyniadau i’w gwneud yng 
nghyfarfod nesaf y Cyngor ar y 14 Mehefin 2017.                  Clerc
     
13B. YSWIRIANT  
Mae dogfennau adnewyddu yswiriant wedi’u derbyn gan Zurich, cyfanswm y premiwm ar gyfer 2017-18 yn £257.60, 
cynnydd o £5.75 sy’n cynnwys codiad o 2% yn y Dreth Premiwm Yswiriant.  Gofynnwyd i’r Clerc wirio gyda Zurich a oes 
yna ddisgownt ar gael, ac os na, cynigiwyd gan y Cyng. W. Loynton, eiliwyd gan y Cyng. D. Jones gyda phawb yn gytun 
y dylid cymeradwyo adnewyddu’r yswiriant gyda Zurich.                 Clerc 
  
14.  UNRHYW FATER ARALL  
i) Unwaith eto fe wnaeth y Cynghorwyr fynegi pryder ynglŷn â chau Canolfan Ailgylchu Llangadog, mae torri 
gwasanaeth lleol sydd mor werthfawr a’r effaith a gaiff o bosib ar gefn gwlad pe bai yna gynnydd mewn gadael 
gwastraff yn anghyfreithlon o ganlyniad i’r cau hwn. Dywedodd y Cyng. J. Davies am y camau arwyddocaol y mae’r 
Cyngor Sir eisoes wedi’u cymryd a bod gwaith ar fynd i ddatrys y sefyllfa. Clerc i hysbysu pryderon y Cyngor i C.S.C.
                        Clerc 
ii) Unwaith eto mynegwyd pryder am gyflwr adfeiliedig yr un eiddo yn Golwg Y Garn.  Mae hwn wedi bod yn destun 
pryder am nifer o flynyddoedd ac eglurodd y Cyng. J. Davies bod camau eisoes wedi’i gymryd gan C.S.C. i ddatrys y 
sefyllfa, mae hyn ar waith. 
iii) Nodwyd bod y Cyngor Cymuned bellach wedi bod mewn bodolaeth am 30 o flynyddoedd a chytunwyd y dylid cynnal 
swper i nodi’r garreg filltir honno ynghyd â’r cyfraniad a wnaed gan y Cyng. Jill Davies sydd bellach wedi ymddeol a 
hynny ers dechrau’r Cyngor yn 1987.   
                                                                                                                                                                                      Clerc  
 
Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, diolchodd y Cadeirydd i’r aelodau am fynychu a daeth y cyfarfod i ben am 9.50pm. 
 
 
 
 
 
      ………………………..........…14 Mehefin 2017  
       CADEIRYDD  


