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CYNGOR CYMUNED MANORDEILO A SALEM 
CYFARFOD 12fed GORFFENNAF 2017 

 
Cynhaliwyd cyfarfod o Gyngor Cymuned Manordeilo a Salem am 7.30pm ar y 12fed Gorffennaf 2017 yn yr Ystafell 
Ddarllen, Cwmifor. 
 
PRESENNOL          
Cynghorwyr Alun Davies, Arwel Davies, Kim Davies, Gwenfil Evans, Hubert Gwynne, Peter Harries, Dorian Jenkins, 
Doris Jones, William Loynton, Owen Williams a’r Cynghorydd Sir Joseph Davies.  
 
1. CROESO AC YMDDIHEURIADAU   
Croesawodd y Cyng. G. Evans bawb i’r cyfarfod ac yn arbennig y ddau aelod newydd sydd wedi’u cyfethol Kim Davies 
a Dorian Jenkins. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan Andrew Thomas. 
Cytunwyd ychwanegu fel Eitem Agenda 1A – Derbyniad Swydd gan yr Aelodau Cyfetholedig.  
 
1A. DATGAN DERBYNIAD SWYDD  
Cwblhawyd y Ffurflenni Derbyniad Swydd gan y Cynghorwyr K. Davies a D. Jenkins, a chydlofnodwyd gan y Clerc. 
Clerc i hysbysu Swyddfa Etholiadol Cyngor Sir Caerfyrddin (C.S.C.).                Clerc  
 
2. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF   
Cynigiwyd gan y Cyng. W. Loynton, eiliwyd gan y Cyng. O. Williams ac roedd pawb yn gytûn, bod cofnodion y cyfarfod 
diwethaf a gynhaliwyd ar y 14eg Mehefin 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. Jones ddatgan diddordeb yn Eitem 9 ar yr Agenda, Cais Cynllunio E/35765. 
 
 
4. MATERION YN CODI  
4.4. 4.10iv) Mae’r arwyddion ar gyfer y diffribliwyr wedi’u rhoi gan ‘Realm Signs’ o Landeilo ac wedi’u rhoi yn y 
cabinetau.  
4.4.5viii) Mae’r Clerc wedi ysgrifennu at Lywodraeth Cymru yn ailadrodd pryderon y Cyngor ynghylch diogelwch ffordd 
ar yr A40 yn ardal Gorsaf Betrol Manordeilo.                                   
5iv) Mae enw’r Cyng. O. Williams wedi’i gyflwyno i’w ystyried fel cynrychiolydd ar Bwyllgor Safonau C.S.C. a 
derbyniwyd cydnabyddiaeth fod y cais wedi’i dderbyn.  
5vii) Un Llais Cymru, Model o Brotocol Gwneud Penderfyniadau yn Lleol i Gynghorau Tref a Chymuned.       Clerc  
11i) Hysbyswyd gan y Clerc bod y Fainc Parc ECO 1.8m gyda breichiau wedi’i phrynu gan ‘Garden Furniture Centre 
Ltd’ ac ar hyn o bryd yr unig liw sydd ar gael yw llwyd. Penderfynwyd yn unfrydol y dylid mynd a’i phrynu.        Clerc 
11ii) Mewn perthynas ag ailwampio’r meinciau a’r hysbysfyrddau, hysbyswyd bod y gwaith hwn yn agosáu at gael ei 
gwblhau.  Mae gwaith ychwanegol, fel y gofynnwyd amdano, wedi’i wneud er mwyn codi uchder yr hysbysfwrdd a hefyd 
er mwyn ailwampio’r fainc y tu allan i Ystafell Ddarllen Manordeilo. Mae cost y gwaith hyd yn hyn, gan gynnwys prynu’r 
‘Sadolin’ yn £386.00.  Cynigiwyd gan y Cyng. W. Loynton, eiliwyd gan y Cyng. D. Jones gyda phawb yn gytûn y dylid ei 
dalu. Cynigiwyd gan y Cyng. J. Davies, eiliwyd gan y Cyng. O. Williams gyda phawb yn gytûn y dylid talu am brynu a 
gosod y bwrdd ‘mineral’ (tua £50.00) ar gyfer yr hysbysfyrddau gan ei gwneud yn haws i’w defnyddio. Cytunwyd yn 
unfrydol y dylid talu’n llawn wedi i’r gwaith gael ei gwblhau, Clerc i gysylltu â’r Cadeirydd.              Clerc 
11iii) Adroddodd y Cyng. W. Loynton ar gyflwr y coed yn Ardal Chwarae Caledfwlch a chytunwyd i gynnal cyfarfod safle 
dros yr haf, Clerc i drefnu.        Cyng. J. Davies, H. Gwynne, W. Loynton a’r Clerc.  
14ii) Mae’r Cyng. J. Davies wedi adrodd wrth Adran Briffyrdd C.S.C. am y problemau o ran llifogydd ger Glanyrafon a 
choed yn pwyso dros y ffordd rhwng y fynedfa i Faesteilo a’r Sgwâr, y ddau yng Nghapel Isaac. 
14iii) Unwaith eto codwyd y broblem ynghylch ceir yn parcio ar y gornel wrth deithio tuag at Gapel Capel Isaac; y Clerc i 
adrodd am hyn wrth y Tîm Plismona yn y Gymdogaeth.                 Clerc 
14 iv) Mae ceisiadau wedi’u derbyn gan un o’r trigolion lleol mewn perthynas â gosod palmant o bentref Cwmifor i’r 
Neuadd Bentref a’r posibilrwydd o waredu rhywfaint o’r berth gyferbyn â’r Neuadd er mwyn lledaenu’r ffordd a lliniaru 
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rhywfaint o’r problemau parcio a mynediad. Yn anffodus teimlwyd nad oedd y ffordd yn ddigon llydan i osod palmant 
yno, fodd bynnag bydd y Cyng. J. Davies yn cynnal trafodaethau pellach gydag Adran Briffyrdd C.S.C. Mewn perthynas 
â pharcio yn ardal y neuadd, mae’r Cyngor Cymuned ynghyd â Phwyllgor yr Ystafell Ddarllen wedi bod yn rhagweithiol 
yn y mater o geisio datrysiad i’r broblem ac er gwaethaf ymgynghoriadau a chyfarfodydd safle gyda’r Awdurdod 
Priffyrdd a Heddlu Dyfed Powys, maent wedi penderfynu na ddylid cymryd unrhyw gamau.                     Cyng. J. Davies 
14v) Mewn perthynas â’r cais am fwy o oleuadau wrth Ger y Llan, Cwmifor, mae C.S.C. wedi’u hysbysu nad oes yna 
adnoddau yn eu cyllideb ar hyn o bryd i osod goleuadau stryd ychwanegol.  
    
5. GOHEBIAETH  
i) Cyfriflen Banc Lloyds dyddiedig 30/06/2017, Taflen Rhif 94, Gweddill £5,709.33                       Nodwyd 
ii) Cyfriflen Banc HSBC dyddiedig 15/06/2017, Taflen Rhif 323, Gweddill £171.49.                       Nodwyd 
iii) Digwyddiadau ymgynghori Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Sir Gaerfyrddin           Nodwyd 
iv) ‘Home Start Dinefwr’ parthed cynnig i uno ‘Home Start’ Caerfyrddin/Llanelli. Cytunwyd nad yw’r holiadur wedi’i 
gyfeirio at Gynghorau Cymuned.  
v) Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda, dogfennau ymgynghori ar drawsnewid gwasanaethau clinigol a gwasanaethau 
iechyd meddwl oedolion.             Cyng. O. Williams 
vi) Un Llais Cymru - gwybodaeth gan gynnwys Cod Diwygiedig Trefniadaeth Ysgol, amrywiol ymgynghoriadau a 
manylion am gynadleddau ardal a chynadleddau cenedlaethol.                                     Nodwyd     
            
 
6. ADOLYGIAD O’R GYLLIDEB    
Mae Cyfriflen Banc 30 Mehefin 2017 yn dangos gweddill o £5,709.33 gyda siec am £150.00 heb ei chyflwyno ac yn rhoi 
union weddill o £5,559.33.   
     
  
7. GOLEUADAU   
7i) Clerc i ymchwilio i’r union oleuadau nad ydynt yn gweithio ar yr A40 yn Rhosmaen a hysbysu C.S.C.              Clerc 
7iii) Cyflwynwyd rhagor o wybodaeth gan y Cyng. O. Williams parthed y golau sydd â gorchudd wedi torri y tu allan i 
Dyfnant, Golwg Y Gaer, Salem, Clerc i hysbysu C.S.C.                                          Clerc 
            
 
8.  LLWYBRAU TROED                      
8ii) Bydd y Cyng. Arwel Davies yn gwneud ymholiadau mewn perthynas â’r gwaith cynnal a chadw sydd eisoes wedi’i 
wneud ar lwybr troed Tyle ac unrhyw waith arall fydd ei angen i’r dyfodol.     Cyng. Arwel Davies 
 
 
9. CYNLLUNIO  
i) Cytunwyd y dylid cyflwyno’r sylwadau canlynol i Adran Gynllunio C.S.C.: 
E/35765 Sied Ddefaid/Bwyd Anifeiliaid  
 Fferm Maesteilo Home Farm 
 Capel Isaac 
 Llandeilo 
 SA19 7TG 
  Mr a Mrs Jones 
 Dim Gwrthwynebiadau   
 
ii) Derbyniwyd hysbysiad parthed y penderfyniad apêl mewn perthynas â’r tir i’r gogledd o Fferm yr Hope, New Inn, 
Taliaris Llandeilo SA19 7UR.  Mae’r apêl yn erbyn rhybudd gorfodaeth yr Awdurdod Cynllunio i symud a gwaredu 
pob carafán, strwythur pren a’r ‘yurt/bender’ oddi ar y tir wedi’i wrthod. 
 
10. ENILLION BLYNYDDOL  
i) Mae’r archwiliwr allanol Grant Thornton wedi cydnabod derbyn yr Enillion Blynyddol ond nid oes unrhyw ohebiaeth 
arall wedi’i derbyn.  
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11. POLISI AR LEIN A CHYFRYNGAU CYMDEITHASOL  
i)  Rhoddodd y Cyng. O. Williams y wybodaeth ddiweddaraf am bresenoldeb ar lein a chyfryngau cymdeithasol y 
Cyngor; doedd yna ddim materion i adrodd arnynt.  
 
 
 
12. CYFRIFON I’W TALU  
i) Mrs Jane Davies, Cyflog y Clerc mis Gorffennaf, Siec Rhif 1224      £410.00 
ii) Mrs Jane Davies, Cyflog y Clerc mis Awst, Siec Rhif 1225      £410.00 
iii) Ystafell Ddarllen Manordeilo, Llogi’r Neuadd Ebrill, Mai a Mehefin 2017, Siec Rhif 1226     £56.00 
   
           CYFANSWM      £876.00 
 
13.  UNRHYW FATER ARALL  
i) Mae’r Clerc wedi ysgrifennu at y Post Brenhinol yn mynegi pryderon ynglŷn ag adleoli blwch postio yn Rhosmaen i fan 
sydd ochr draw i’r ffordd a phryderon o ran diogelwch wrth orfod croesi cefnffordd brysur er mwyn postio llythyr. 
ii) Adroddwyd bod perthi a chloddiau sydd wedi gordyfu yn fater o bryder ar draws yr ardal gyfan ac y bydd y Cyng. J. 
Davies yn gwneud ymholiadau pellach parthed rhaglen torri perthi a chloddiau C.S.C.         Cyng. J. Davies 
iii) Mynegwyd pryder ynglŷn â chyflwr nifer o finiau sbwriel ar draws yr ardal ond yn enwedig ar hyd Ffordd Osgoi 
Llandeilo.  Mae’r biniau hyn yn aml iawn wedi’u gorlenwi ac yn edrych yn anniben yn ogystal ag achosi perygl i iechyd. 
Dywedodd y Cyng. J. Davies ei fod eisoes wedi codi’r mater ac y byddai’n gwneud unwaith eto gyda C.S.C. er mwyn 
ceisio datrys y broblem.                     Cyng. J. Davies 
iv) Mae’r trefniadau ar gyfer cinio blynyddol y Cyngor ddydd Gwener 1af Medi eisoes mewn llaw. Bydd hwn yn ddathliad 
o fodolaeth y Cyngor am 30 o flynyddoedd a hefyd yn gyfle i gydnabod a ffarwelio â’r cyn Cynghorydd Jill Davies a fu’n 
aelod o’r Cyngor ers y dechrau. 
 
Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, diolchodd y Cadeirydd i’r aelodau am fynychu a daeth y cyfarfod i ben am 8.35pm. 
 
 
 
 
 
      ………………………..........…13 Medi 2017  
       CADEIRYDD  


