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CYNGOR CYMUNED MANORDEILO A SALEM  
CYFARFOD 14eg TACHWEDD 2018 

 
Cynhaliwyd Cyfarfod Cyngor Cymuned Manordeilo a Salem am 7.30pm ar y 14eg Tachwedd 2018 yn yr Ystafell 
Ddarllen, Cwmifor.  
 
PRESENNOL          
Cynghorwyr Alun Davies, Arwel Davies, Gwenfyl Evans, Hubert Gwynne, Peter Harries, Dorian Jenkins, William 
Loynton, Andrew Thomas ac Owen Williams. 
 
Mynychwyd y cyfarfod gan Swyddogion Cymunedol yr Heddlu Roger Anthony a Louise Lewis. Adroddwyd bod lladrad 
wedi digwydd mewn sied yn Salem yn ddiweddar ynghyd â lladradau eraill mewn ardaloedd cyfagos. Y cyngor fel arfer 
yw bod yn wyliadwrus ac i gloi eiddo ac adeiladau allanol. 
 
1. CROESO AC YMDDIHEURIADAU  
Cymerwyd y Gadair gan y Cyng. Alun Davies a chroesawodd bawb i’r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y 
Cynghorwyr Joseph Davies, Kim Davies a Doris Jones. 
  
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 10fed Hydref 2018, fel ag 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  
4.4.4.4.4.13i) Roedd y Cyng. Joseph Davies wedi cwrdd â chynrychiolydd o Gyngor Sir Gâr (C.S.G.) a chytunwyd y 
dylid gosod bin sbwriel ychwanegol ym Manordeilo ar y ffordd rhwng Meithrinfa Twts Tywi a Thŷ Gorsaf Glanrhyd. 
Bydd hyn yn drefniant dros dro ac os caiff y bin ei ddefnyddio’n rheolaidd yna fe ddaw yn drefniant parhaol. 
4.4. 4.4.10 Bydd Mr Paul Davies yn gwneud y gwaith adfer/clirio a argymhellwyd yn Ardal Chwarae Caledfwlch yn y 
dyfodol agos.  
5i) Mae’r Clerc wedi cyflwyno cais yn gofyn am wybodaeth ar God Ymddygiad C.S.G.  
11. Diolchodd y Clerc i’r Cyng. Alun Davies am glirio/tacluso’r gofeb cyn Gwasanaeth Sul y Cofio yn Nhaliaris. 
Diolchwyd i’r heddlu am eu presenoldeb ac oherwydd arwyddocâd canmlwyddiant diwedd y Rhyfel Mawr canwyd 
clychau’r Eglwys hefyd eleni er mwyn nodi’r unfed awr ar ddeg ar yr unfed niwrnod ar ddeg. Unwaith eto gwnaed 
sylwadau am berchnogaeth y gofeb, mae archwiliadau blaenorol wedi bod yn aflwyddiannus, ymholiadau pellach 
i’w gwneud a hefyd unrhyw oblygiadau yswiriant.      Cyng. O. Williams/Clerc 
13i) Adolygiad o’r Rheolau Sefydlog i’w hychwanegu yn eitem agenda ar gyfer cyfarfod mis Rhagfyr.  Clerc  
13ii) Hysbyswyd gan y Cyng. Arwel Davies nad oes angen torri’r borfa eto yn Nolau Tywi.  
 
5. GOHEBIAETH  
i) Banc Lloyds, Cyfriflen dyddiedig 1 Tachwedd 2018, Taflen Rhif 10, Gweddill o £9,256.62.        Nodwyd 
ii) HSBC, Cyfriflen Banc dyddiedig 15 Hydref 2018, Taflen Rhif 339, Gweddill o £21.49.                                 Nodwyd  
iii) Swyddfa Archwilio Cymru, cais am ragor o wybodaeth parthed archwiliadau mewnol; Clerc wedi darparu’r 
wybodaeth.  
iv) C.S.G. Adroddiad Monitro Blynyddol Cynllun Datblygu Lleol.        Nodwyd 
v) Sefydliad Materion Cymreig, parthed creu gwefan sy’n darparu data defnyddiol ynglŷn â lleoedd yng Nghymru. 
Mae’r Cyng. O. Williams wedi mynychu cyfarfod o Fforwm Ymgysylltu Cynghorau Tref a Chymuned pan gafwyd 
trafodaeth ar hyn. Adroddodd y Cyng. Williams bod y fenter wedi’i hanelu at drefi yng Nghymru ac y byddai’r wefan yn 
creu ‘siop un stop’ yn rhoi gwybodaeth yn cynnwys pob math o bethau mewn fformat sy’n gyflym ac yn hawdd i’w 
ddefnyddio. Y nod yw hwyluso datblygiad a ffyniant trefi yng Nghymru.         Nodwyd 
vi) Un Llais Cymru – Systemau Draenio Cynaliadwy – Digwyddiadau Hyfforddi.        Nodwyd  
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vii) Un Llais Cymru – gwybodaeth am Yswiriant, Adolygiadau, Arolygon a Chylchlythyr.        Nodwyd 
viii) Elusen Calonnau Cymru parthed diffibliwyr.                        Nodwyd  
ix) Nodiadau ymgynghorol Yswiriant Zurich.            Nodwyd  
x) Anfoneb ar gyfer rhentu Ardal Chwarae Caledfwlch am chwe mis. Yn dilyn trafodaeth cynigiwyd gan y Cyng. Alun 
Davies, eiliwyd gan y Cyng. D. Jenkins ac roedd pawb yn gytûn y dylid talu amdano o gyfrif y Cyngor.         Clerc 
 
6. ADOLYGIAD O’R GYLLIDEB  
Mae gweddill o £9,256.62 ar Gyfriflen Banc dyddiedig 1 Tachwedd 2018. Mae un siec am £220 heb ei chyflwyno sy’n 
rhoi cyfanswm gwirioneddol o £9,036 62. 
 
7. GOLEUADAU  
Dim i’w drafod  
                                                
8. LLWYBRAU TROED                     
Mewn perthynas â Llwybr Troed Tyle, mae ochr y llwybr troed o’r berth wedi’i thorri gan y contractwr ar yr un pryd â 
thorri perth y cae cyfagos. Hysbyswyd gan y Cyng. Arwel Davies bod Edward Williams eisoes wedi gwneud gwaith 
cynnal a chadw pellach ar y llwybr ei hunan. 
 
9. CYNLLUNIO  
Cytunwyd i wneud y sylw canlynol: 
 
E/38022  Newid defnydd Tir Amaethyddol i Dir at ddefnydd Ceffylau  
   Banc Y Bedw 
   Capel Isaac 
   Llandeilo 
   SA19 7TP 
   Mr a Mrs Bobrowska 
   DIM GWRTHWYNEBIADAU  
 
Yng ngoleuni’r ffaith bod nifer o gyfleusterau i geffylau yn yr ardal benodol hon roedd y Cynghorwyr yn teimlo y 
byddai’n syniad da ystyried codi arwyddion ffordd yn rhybuddio defnyddwyr bod ceffylau’n cael eu marchogaeth ar 
hyd y ffyrdd. Clerc i ychwanegu’r sylw uchod a hefyd cysylltu â’r Adran Briffyrdd.                     Clerc
       
10. CYNLLUN BUSNES  
Hysbyswyd gan y Clerc nad oes gan Un Llais Cymru dempled ar gyfer cynllun busnes, fodd bynnag fe wnaethant 
gyfeirio’r Clerc at rai adroddiadau blynyddol y mae rhai cynghorau megis Cyngor Tref Risga yn eu cynhyrchu. 
Cytunwyd er nad yw hyn yn ofynnol yn gyfreithiol y byddai o fudd i’r Cyngor Cymuned amlinellu ei rolau a 
chyfrifoldebau a’i nodau i’r dyfodol. Byddai hyn yn rhoi mwy o wybodaeth i’r cymunedau lleol a gobeithio yn annog 
cyfranogiad yng ngwaith a nodau’r cyngor. Cyng. O. Williams a’r Clerc i gynhyrchu dogfen ddrafft am drafodaeth 
bellach. 
                                                                                                  Cyng. O. Williams/Clerc 
 
11. DIFFIBLIWYR  
5x) Dim ymateb hyd yn hyn gan yr Elusen Cariad y Galon mewn perthynas ag arwyddion a chardiau maint cardiau 
busnes sy’n nodi’r prif bwyntiau gweithredu pe bai trawiad ar y galon yn digwydd. Clerc i wneud ymholiadau.        Clerc 
 
12. CYFRIFON I’W TALU          
i)  Apêl y Pabi Coch, Cost y Dorch a Rhodd, Siec Rhif 1281         £50.00 
ii) Mrs Jane Davies, Cyflog y Clerc Tachwedd 2018, Siec Rhif 1282                    430.00 
iii) H.L. ac A.W. Gwynne, Rhent Ardal Chwarae Caledfwlch, Siec Rhif 1283                     50.00 
iv) Gŵyl y Goeden, Rhodd, Siec Rhif 1284                50.00 
   (Cynigiwyd gan y Cyng. W. Loynton, eiliwyd gan y Cyng. H. Gwynne gyda phawb yn gytûn)  
 
                                     CYFANSWM     £580.00 
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13.  UNRHYW FATER ARALL  
i)  Mae’r adborth gan y Cyng. O. Williams o’r  Fforwm Ymgysylltu Cynghorau Tref a Chymuned yn cynnwys: Credyd 
Cynhwysol fydd ar waith o’r 12 Rhagfyr 2018; mae angen i C.S.G. wneud arbedion o £28 miliwn o bunnoedd dros y 
tair blynedd nesa. Os mabwysiadir argymhellion Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, bydd yn 
orfodol i gynghorau cymuned gynnig talu £150 i bob cynghorydd.            Nodwyd 
 
Gan nad oedd rhagor o fusnes, diolchodd y Cadeirydd i aelodau am fynychu a daeth y cyfarfod i ben am 8.55pm. 
 
 
 
 

    
 
………………………..........…12 Rhagfyr 2018   

       CADEIRYDD  


