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CYNGOR CYMUNED MANORDEILO a SALEM  
CYFARFOD 14eg CHWEFROR 2018 

 
Cynhaliwyd cyfarfod o Gyngor Cymuned Manordeilo a Salem am 7.30pm ar y 14eg Chwefror 2018 yn yr Ystafell 
Ddarllen, Cwmifor.  
 
PRESENNOL          
Cynghorwyr Alun Davies, Arwel Davies, Kim Davies, Gwenfil Evans, Peter Harries, Doris Jones, Andrew Thomas, 
Owen Williams a’r Cynghorydd Sir Joseph Davies. 
 
1. CROESO AC YMDDIHEURIADAU   
Cymerwyd y Gadair gan y Cyng. G. Evans a chroesawodd bawb i’r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y 
Cynghorwyr William Loynton a Dorian Jenkins. 

i) Adroddodd Swyddog Cymunedol yr Heddlu Roger Anthony nad oedd unrhyw droseddu wedi’i nodi ers y cyfarfod 
diwethaf.  
ii) Trafodwyd y perygl posib ar y ffordd rhwng Llandeilo a Heol Talyllychau yn dilyn marwolaeth cerddwr yn 
ddiweddar. Rhai blynyddoedd yn ôl fe wnaeth y Cyngor ddadlau o blaid cyflwyno cyfyngiad cyflymder a theimlwyd 
y dylid edrych ar hyn unwaith yn rhagor fel blaenoriaeth. Dywedodd Swyddog Cymunedol yr Heddlu Roger 

Anthony y byddai’n ymgynghori â’r Uned Plismona Ffyrdd a bydd y Cyng. J. Davies yn codi’r mater gyda John 

McEvoy, Adran Briffyrdd Cyngor Sir Gâr (C.S.G.). 

iii) Bydd Swyddog Cymunedol yr Heddlu Anthony unwaith eto’n edrych i mewn i’r mater o geir yn parcio yn y lle 
pasio ger y capel yng Nghapel Isaac.  
 
2. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD DIWETHAF   
Cynigiwyd gan y Cyng. J. Davies, eiliwyd gan y Cyng. O. Williams gyda phawb yn gytûn, bod cofnodion y cyfarfod 
diwethaf a gynhaliwyd ar y 10fed Ionawr 2018, fel ag y maent wedi’u teipio a’u dosbarthu, yn gywir.                                 
                                                                                                                                          Arwyddwyd gan y Cadeirydd  
     
3. DATGANIADAU O DDIDDORDEB  
Fe wnaeth y Cyng. P. Harries ddatgan diddordeb yn Eitem 10 ar yr Agenda – Ceisiadau Ariannol – Y Lloffwr, Urdd a 
CFfI Llandeilo.  
Fe wnaeth y Cyng. Arwel Davies ddatgan diddordeb yn Eitem 10 ar yr Agenda – Ceisiadau Ariannol – CFfI Llandeilo. 
 
4. MATERION YN CODI  
4.4.4.4. 4.4.11iii) Mewn perthynas ag Ardal Chwarae Caledfwlch, teimlwyd o bosib bod angen gwasanaeth 
llawfeddyg coed proffesiynol oherwydd maint y coed sydd angen eu tocio. Bydd y Cyng. W. Loynton yn ymchwilio i’r 
mater a hefyd yr angen i drwsio’r postyn ffens sydd wedi torri.                                                Cyng. W. Loynton   
4.4.4.5vii) Mae’r cais am grant i ‘Big Lottery Awards for All’ i ariannu pedwar diffribliwr newydd wedi’i gyflwyno. Mae 
llythyr yn rhoi caniatâd i leoli un diffribilwr y tu allan i ‘All Small Engines’ ym Manordeilo wedi’i dderbyn. Bydd y Cyng. 
Alun Davies yn ceisio caniatâd tebyg gan Filfeddygon Teilo.                                         Cyng. Alun Davies 
4.4.4.13i) Mewn perthynas â’r posibilrwydd o ymestyn y llwybr troed ar hyd yr A40 o Ywen Fach i’r grŵp nesaf o dai 
ym Mhantglas Manordeilo, fe nodwyd gan y Cyng. J. Davies ei fod wedi bod mewn cysylltiad ag Asiantaeth 
Cefnffyrdd De Cymru a’i fod yn aros am ymateb ganddynt.                                                  Cyng. J. Davies 
5.v) Adroddodd y Cyng. O. Williams ar ddau weithdy a fforwm cyhoeddus a fynychodd mewn perthynas ag 
Astudiaeth Cludiant Llandeilo yr A483. Bydd yn rhaid ymgymryd ag ymgynghoriad arall ar y ffordd osgoi arfaethedig 
a’r llwybr dewisol er mwyn cwrdd â gofynion deddfwriaethol newydd.  Y consensws cyffredinol mai ffordd osgoi yw’r 
unig fodd o ddatrys y broblem o dagfeydd traffig a llygredd yn Llandeilo a’r dyddiad cychwyn cynharaf posib fyddai 
2020. Diolchwyd i’r Cyng. Williams am fynychu ar ran y Cyngor.  
13i) Mewn perthynas â’r Ceisiadau am Arian, mae Swyddog Monitro C.S.G. wedi cynghori y dylai Cynghorwyr 
gofrestru eu diddordebau personol mewn trafodaeth gyda’r grwpiau lleol y maent yn ymwneud â nhw gan ganiatáu 
iddynt siarad a phleidleisio. 
13ii) Mae’r trefniadau i ychwanegu at y rheini sy’n medru llofnodi at ddibenion banc mewn llaw.   Clerc 



2 

13iii) Ymatebodd Stuart Quick, yr Adran Briffyrdd fel a ganlyn: “Mae’r swm anarferol o raean sydd ar y ffordd trwy 
Salem yn ymwneud â methiannau’r system o roi wyneb newydd ar y ffordd ac mae disgwyl i’r Contractwr a wnaeth 
y gwaith i roi hyn yn iawn. Mae rhybudd wedi’i gyflwyno dan amodau’r Cytundeb ac mae disgwyl iddynt drefnu 
sgubo’r ardal y mis hwn. Os na fydd y gwaith hwn yn cael ei gwblhau byddaf yn trefnu’r sgubo gan adennill y 
costau. Bydd y cwteri wrth y gyffordd yn cael eu harchwilio, ond credir eu bod yn glir. Fodd bynnag mae yna 
broblem gyda thwll archwilio’r garthffos yn y fan hon ac mae Dŵr Cymru eisoes wedi cael gwybod amdano ac 
mae’n ymddangos bod y dŵr a oedd yn llifo allan ohono bellach wedi’i atal.” 
13iv) Adroddodd Stuart Quick bod: “Y C2118 o Gapel Isaac i Benybanc wedi’i glustnodi ar gyfer rhoi wyneb 
newydd arno gyda gwaith dreinio ychwanegol i’w wneud ger Pant y Clau. Yn anffodus oherwydd y cyfyngiadau o 
ran cyllideb sy’n parhau mae’r gwaith hwn yn gorfod cystadlu gyda rhannau eraill o ffyrdd y Sir oherwydd mai 
adnoddau cyfyngedig sydd ar gael. Bydd yr ardal yn parhau i’w chael ei monitro gan drin y tyllau sydd yn y ffyrdd 
yn ôl y gofyn.” 
13v) Mewn perthynas â’r ffordd ym Manordeilo o’r A40 i Dy Gorsaf Glanrhyd, dywedodd Stuart Quick: “Bydd yr 
Arolygydd Priffyrdd yn archwilio’r rhan hon o’r ffordd gan drefnu gwneud unrhyw waith atgyweirio. Unwaith eto 
rhoddir ar y rhestr sy’n tyfu, o ffyrdd sydd angen gwaith trwsio.” 
  
5. GOHEBIAETH   
i) Cyfriflen Banc Lloyds dyddiedig 31/01/2018, Taflen Rhif 2, Gweddill o £10,080.58                              Nodwyd 
ii) Cyfriflen Banc HSBC dyddiedig 15/01/2018, Taflen Rhif 330, Gweddill o £71.49.                        Nodwyd 
iii) Cyngor Sir Gâr (C.S.G.) parthed taliadau am oleuadau llwybrau troed ar gyfer 2018/19 wedi’i gyfrifo ar £4,303.89.    
Nodwyd iv) C.S.G. parthed Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (Ailosod), ymgynghoriad ar y Cytundeb Cyflawni Drafft.  
Clerc i anfon at Gynghorwyr i gael ymateb trwy e-bost/post.               Clerc/Pawb 
v) C.S.G. parthed Arolwg Materion Gwledig, Clerc i anfon dolen at Gynghorwyr i’w gwblhau.           Clerc/Pawb  
vi) C.S.G. Enwebiadau ar gyfer Gwobrau Dathlu Diwylliant 2018.        Nodwyd 
vii) C.S.G. Adain Eiddo mewn perthynas â chais i brynu tir yn Nolau Tywi, Manordeilo.  Yn dilyn trafodaeth, cynigiwyd 
gan y Cyng. Alun Davies, eiliwyd gan y Cyng. J. Davies ac roedd pawb yn unfrydol i beidio â gwerthu’r darn hwn o dir  
sydd wedi’i neilltuo at ddefnydd y gymuned pan ddatblygwyd y safle gyntaf. Clerc i hysbysu C.S.G.                   Clerc 
viii) ‘Big Lottery Fund’, cydnabyddiaeth o dderbyn y cais am grant.                    Nodwyd 
ix) Un Llais Cymru parthed digwyddiadau ymgysylltu’r Panel Adolygu Annibynnol, Clerc i gadw lle i’r Cyng. O. 
Williams ar y digwyddiad nesaf yng Nghaerfyrddin.                 Clerc 
x) Un Llais Cymru parthed ystyried y gost debygol o dalu lwfansau i aelodau wrth benderfynu ar yr archebiant sydd ei 
angen ar gyfer y flwyddyn nesaf.                          Nodwyd 
xi) Un Llais Cymru parthed adnewyddu aelodaeth yn 2018/19. Cynigiwyd gan y Cyng. O. Williams, eiliwyd gan y 
Cyng. D. Jones ac roedd pawb yn gytûn y dylid ail ymaelodi ar gost o £223.00.           Clerc 
xii) Un Llais Cymru gwybodaeth yn cynnwys hyfforddiant, cyfarfodydd pwyllgor ardal, Menter Gymunedol 
Cyfeillgarwch i Wenwyn, Fframwaith Cenedlaethau’r Dyfodol a Choflyfr yr Ombwdsmon.                 Nodwyd 
xiii) Cymdeithas Genedlaethol Cynghorau Lleol, Gwybodaeth Gyfreithiol ar Reoliadau Diogelu Data newydd, Clerc i 
ychwanegu hwn i agenda cyfarfod mis Mawrth.                           Clerc 
xiv) Ffederasiwn CFfI Sir Gâr, gwahoddiad i’r Rali Flynyddol.                 Cadeirydd 
 
6. ADOLYGIAD O’R GYLLIDEB 
Mae Cyfriflen Banc 31/01 2018 yn dangos gweddill o £10,080.58. Pob siec wedi’u cyflwyno.  
     
7. GOLEUADAU  
Adroddwyd bod y golau stryd ychydig islaw’r capel yng Nghapel Isaac ar heol Llanfynydd ddim yn gweithio, Clerc i 
hysbysu C.S.G.                        Clerc 
                                               
8.  LLWYBRAU TROED                     
Dim i’w drafod.         
 
9. CYNLLUNIO: 
E/36684 Estyniad Deulawr ar Ochr Annedd 
 Noddfa 

Manordeilo 
 Llandeilo 
 SA19 7BH 
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  Mr a Mrs Williams 
Dim Gwrthwynebiadau  

 
 
E/36806 Sied Cadw Offer  
  Overdale 
  Cwmifor 
  Manordeilo 
  Llandeilo 
  SA19 7BD 
  Mr a Mrs Thomas 
  Dim Gwrthwynebiadau  
 
10. CEISIADAU ARIANNOL  
Unwaith eto fel gwnaeth y Cynghorwyr  P. Harries ac Arwel Davies gofrestru eu diddordeb. 
Rhoddwyd ystyriaeth i’r ceisiadau ariannol a dderbyniwyd yn ystod y flwyddyn yn unol â pholisi’r Cyngor i gefnogi 
mudiadau ac elusennau lleol a/neu’r rheini sy’n cynorthwyo trigolion lleol, cytunwyd rhoi i’r canlynol: 
CFfI Llandeilo (£100), Cylch Meithrin Ffairfach (£100), Y Lloffwr (£25), 
£50 yr un: Tenovus, Gwasanaethau Gwybodaeth a Chefnogi Canser, ‘Macmillan Cancer Support’, Gofal 

Profedigaeth Cruse, Ffederasiwn CFfI Sir Gâr ac Urdd Gobaith Cymru Sir Gâr.  

 
11. POLISI AR LEIN A CHYFRYNGAU CYMDEITHASOL  
i) Fe ddywedodd y Cyng. O. Williams bod gwybodaeth newydd yn cael ei osod ar safleoedd cyfryngau 
cymdeithasol y Cyngor yn rheolaidd.  
   
12. CYFRIFON I’W TALU   
i) Mrs Jane Davies, Cyflog y Clerc Chwefror 2018, Siec Rhif 1243                £410.00 
ii) Un Llais Cymru, aelodaeth 2018/19, Siec Rhif 1244       223.00 
iii) Y Lloffwr, Rhodd, Siec Rhif 1245                       25.00 
iv) Gofal Profedigaeth Cruse, Rhodd, Siec Rhif 1246         50.00 

v) Urdd Gobaith Cymru Sir Gâr, Rhodd, Siec Rhif 1247         50.00 

vi) Ffederasiwn CFfI Sir Gâr, Rhodd, Siec Rhif 1248         50.00 

vii) ‘Macmilan Cancer Support’, Rhodd, Siec Rhif 1249         50.00 
viii) Gwasanaethau Gwybodaeth a Chefnogaeth Canser, Rhodd, Siec Rhif 1250      50.00 
ix) CFfI Llandeilo, Rhodd, Siec Rhif 1251         100.00 
x) Cylch Meithrin Ffairfach, Rhodd, Siec Rhif 1252       100.00 
xi) Tenovus, Rhodd, Siec Rhif 1253           50.00 
                                        CYFANSWM       £1,158.00 
 
13.  UNRHYW FATER ARALL  
i) Adroddwyd am y canlynol: mae’r ffordd sydd gerllaw mur y capel yng Nghapel Isaac yn cracio a hefyd mae yna dwll 

dwfn ar ffordd Banc y Gyrri. Clerc i sôn am hyn wrth Adran Briffyrdd C.S.G.     Clerc 

ii) Trafodwyd y posibilrwydd o osod banc poteli yn Salem, teimlwyd y byddai’n gyfleuster defnyddiol i’r gymuned ac y 
byddai maes parcio’r Angel Salem yn lleoliad posib. Y Cyng. J. Davies i holi rhagor am hyn.       Cyng. J. Davies 
iii) Codwyd y syniad o gynhyrchu cylchlythyr, i’w gynnwys yn eitem agenda ar gyfer cyfarfod mis Mawrth. Clerc         
 
 
Gan nad oedd rhagor o fusnes, diolchodd y Cadeirydd i aelodau am fynychu a daeth y cyfarfod i ben am 9.30pm. 
 
 
 

………………………..........…14 Mawrth 2018   
       CADEIRYDD  
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