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CYNGOR CYMUNED MANORDEILO A SALEM  
CYFARFOD 14eg MAWRTH 2018 

 
Cynhaliwyd cyfarfod o Gyngor Cymuned Manordeilo a Salem am 7.30pm ar y 14eg Mawrth 2018 yn yr Ystafell 
Ddarllen, Cwmifor.  
 
PRESENNOL          
Cynghorwyr Alun Davies, Kim Davies, Gwenfil Evans, Andrew Thomas, Owen Williams a’r Cynghorydd Sir Joseph 
Davies. 
 
Cytunwyd y dylid ychwanegu eitem 5A i’r agenda: Penodi Archwiliwr Mewnol  
 
1. CROESO AC YMDDIHEURIADAU  
Cymerwyd y Gadair gan y Cyng. G. Evans a chroesawodd bawb i’r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y 
Cynghorwyr Arwel Davies, Peter Harries, William Loynton, Doris Jones a Dorian Jenkins. 
 
2. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL 
Cynigiwyd gan y Cyng. J. Davies, eiliwyd gan y Cyng. K. Davies ac roedd pawb yn gytûn, bod cofnodion y cyfarfod 
blaenorol a gynhaliwyd ar y 14eg Chwefror 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. A. Thomas ddatgan diddordeb yn Eitem Agenda 9 - Cais Cynllunio E/36880 (fel yr ymgeisydd) 
 
4. MATERION YN CODI  
4.4.4.4.4. 4.4.11iii) Mewn perthynas ag Ardal Chwarae Caledfwlch, teimlwyd bod angen gwasanaethau llawfeddyg 
coed proffesiynol oherwydd maint y coed sydd angen eu tocio. Bydd y Cyng. W. Loynton yn ymchwilio i’r mater hwn 
ac yn trwsio’r rheilen ffens sydd wedi torri.       Cyng. W. Loynton   
4.4.4.4.5vii)  Mewn perthynas â chais am grant yr A4A i ariannu pedwar diffribliwr newydd, mae caniatâd ysgrifenedig 
wedi’i dderbyn i osod uned y tu allan i Filfeddygon Teilo, Ystâd Ddiwydiannol Beechwood. 
4.4.4.4.13i) 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, mae’r Cyng. J. Davies wedi gofyn am ymweliad safle gydag Asiantaeth Cefnffyrdd De 
Cymru ac yn aros am ymateb ganddynt.                                                  Cyng. J. Davies 
4.13i) Mae’r ffordd yn Salem gyda’r graean rhydd arni wedi’i sgubo.  
4.13ii) Mae’r trefniadau ar gyfer ychwanegu at y rheini sy’n medru arwyddo traddodion bancio mewn llaw.      Clerc 

5.iv) Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig (Ailosod) Cyngor Sir Gâr (C.S.G.), mae’r ymgynghoriad ar y Cytundeb 

Cyflawni Drafft wedi’i anfon ar e-bost at gynghorwyr am eu hymatebion. 
5v) Mae’r Clerc wedi anfon dolen yr Arolwg Materion Gwledig at gynghorwyr ar e-bost i’w llanw. Dosbarthwyd copïau 
caled yn y cyfarfod hefyd. 
5vii) Mewn perthynas â’r penderfyniad i beidio â gwerthu’r darn o dir yn Nolau Tywi, mae’r sawl oedd am brynu’r tir 
wedi mynegi ei siom. Fe wnaeth y Cyngor ailadrodd ei farn, pan ddatblygwyd y tir hwn yn wreiddiol cafodd ei 
ddyrannu er defnydd y gymuned ac fe ddylai barhau i’w gynnal a’i gadw fel man amwynder.  
10. Derbyniwyd llythyron o ddiolch am roddion gan Y Lloffwr, Cefnogaeth Profedigaeth Cruse, Gwasanaethau 

gwybodaeth a Chefnogaeth Canser, Ffederasiwn CFfI Sir Gâr a ‘Macmillan Cancer Support’. 
13i) Mewn perthynas â chyflwr gwael y ffordd ger wal y capel yng Nghapel Isaac a thwll dwfn yn y ffordd ym Manc y 
Gyri, mae Adran Briffyrdd C.S.G. wedi dweud y bydd arolygydd yn ymchwilio i’r materion ac yn gweithredu yn ôl yr 
angen. 
  
5. GOHEBIAETH  
i) Cyfriflen Banc HSBC dyddiedig 15/02/2018, Taflen Rhif 331, Gweddill £71.49.                              Nodwyd 
ii) C.S.G. anfoneb am oleuadau llwybr troed, gwaith cynnal a chadw ac ynni am y cyfnod 01/04/2017 – 31/03/2018. 
Cyfanswm y gost £4,034.74. Clerc i drefnu talu.               Clerc 
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iii) Archwilwyr Grant Thornton yn nodi oedi yn anfon yr Enillion Blynyddol.                               Nodwyd 
iv) Arolwg Swyddfa Archwilio Cymru ar gyfer cynghorau tref a chymuned, Clerc i’w gwblhau.                              Clerc 
v) Ymgynghoriad ar Rifyn 10 o Bolisi Cynllunio Cymru.                 Cyng. O. Williams 
vi) Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru, Canllaw ar gyfer y Prif Gynghorau er mwyn Adolygu Cymunedau. 
                                                                                   Nodwyd 
vii) Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, Adroddiad Blynyddol 2018/19 yn benodol Adran 13 -
taliadau i aelodau’r cynghorau tref a chymuned Atodiad 1 penderfyniad y Panel ar gyfer 2018/19. Hefyd manylion 
digwyddiadau trafod. Clerc i anfon gwybodaeth i Gynghorwyr ar e-bost.     Clerc 
viii) Llywodraeth Cymru, yr arian sydd ar gael ar gyfer trefniadau cydweithredol ynghylch ymgysylltu cymunedol, 
gwella cyfranogiad ac ymgysylltu gan ddinasyddion o ran democratiaeth leol. Clerc i wneud ymholiadau pellach.       
                                                                                                                                                                    Clerc 
ix) Ambiwlans Awyr Cymru i Blant, cais am gymorth ariannol. Cynigiwyd gan y Cyng. A. Davies, eiliwyd gan y Cyng. 
K. Davies ac roedd pawb yn gytûn y dylid rhoi £100.00              Clerc 
x) Cymdeithas Chwaraeon Llandeilo a’r Cylch, cais am gymorth ariannol. Cynigiwyd gan y Cyng. J. Davies, eiliwyd 
gan y Cyng. A. Thomas ac roedd pawb yn gytûn y dylid rhoi £100.00.            Clerc 
xi) Cadw Cymru’n Daclus parthed y gefnogaeth a gynigir ganddynt.                    Nodwyd 
xii) Aren Cymru, Taith Gerdded.                                      Nodwyd 
xiii) Elusen Calonnau Cymru parthed diffribliwyr a hyfforddiant rhad ac am ddim.                                            Nodwyd 
xiv) Gofal Profedigaeth ‘Cruse’, cais am gymorth ariannol.               Chwef 2019 
 
 
5A. PENODI ARCHWILIWR MEWNOL  
Cynigiwyd gan y Cyng. J. Davies, eiliwyd gan y Cyng. A. Davies a chytunwyd gan bawb y dylid gofyn i Mrs Wendy 
Phillips unwaith eto i ymgymryd â’r gwaith o wneud archwiliad mewnol i’r Cyngor.         Clerc 
 
6. ADOLYGIAD O’R GYLLIDEB 
Banc Lloyds heb anfon Cyfriflen Banc ar gyfer y mis yn diweddu Chwefror 2018. 
     
7. GOLEUADAU  
Mewn perthynas â’r golau stryd ger y capel yng Nghapel Isaac, mae’r bwlb wedi’i ailosod gydag un LED ond nid yw 
trigolion o’r farn ei bod yn rhoi digon o olau, Clerc i ymchwilio i hyn.      Clerc 
                                              
8.  LLWYBRAU TROED                     
Dim i’w drafod.         
 
9. CYNLLUNIO: 
Unwaith eto wnaeth y Cyng. A. Thomas ddatgan diddordeb yng Nghais Cynllunio E/36880 gan adael yr ystafell. Ni 
wnaeth y Cyng. J. Davies gymryd rhan yn y drafodaeth na’r penderfyniad ar Geisiadau Cynllunio E/36880 a 
E/36904. 
Cytunwyd gwneud y sylwadau canlynol: 
E/36880 Estyniad un Llawr i Fyngalo Presennol 
  Nantwgan 
  Llandeilo 
  SA19 7LE 
  Mr a Mrs Thomas 
Gan nad oedd cworwm yn y cyfarfod ar gyfer yr eitem benodol hon nid oedd yn bosib cofnodi ymateb swyddogol. 
(Fodd bynnag nid oedd gan y 4 cynghorydd oedd yn bresennol unrhyw wrthwynebiad i’r cais.) 
 
 
E/36904 Ymestyn y Swyddfa yn y Cartref i Ddarparu Labordy Profi ar y Llawr Gwaelod a Swyddfa a 

Chegin fechan ar y Llawr Cyntaf  
  Overdale 
  Cwmifor 
  Manordeilo 
  Llandeilo 
  SA19 7BD 
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  Mr a Mrs Thomas 
Dim Gwrthwynebiadau  

 
 

 
10. DEDDFWRIAETH DIOGELU DATA NEWYDD  
i) Mae gwybodaeth am y Rheoliadau Diogelu Data Cyffredinol (GDPR) a ddaw i rym ar y 25 Mai 
2018 eisoes wedi’i ddosbarthu i Gynghorwyr. Yn dilyn trafodaeth ac fel mae’n ofynnol gan y ddeddfwriaeth 
newydd, cytunwyd y byddai’r Cyngor yn cofrestru gyda Swyddog y Comisiynydd Gwybodaeth fel y rheolydd data 
gan benodi Swyddog Diogelu Data. Y Clerc i weithredu ar hyn ac i wneud ymholiadau gyda Chyngor Tref Llandeilo 
o ran yr unigolyn a gyflogwyd ar gyfer y rôl hon. 
Penodir y Swyddog Diogelu Data ar sail rhinweddau proffesiynol ac yn enwedig gwybodaeth arbenigol ar gyfraith 
diogelu data ac arferion ar faterion megis Hysbysiadau Preifatrwydd ar gyfer prosesu data personol.  
               Clerc 
ii) Mae Pecyn Cymorth GDPR ar gyfer Cynghorau Lleol wedi’i dderbyn oddi wrth y Gymdeithas Genedlaethol i 
Gynghorau Lleol.              Clerc 
 
11. CYLCHLYTHYR 
i) Trafodwyd y posibilrwydd o gyhoeddi cylchlythyr rheolaidd i’r gymuned. Ystyrir y cylchlythyr a gynhyrchwyd yn 
ddiweddar gan Gyngor Tref Llandeilo yn enghraifft dda iawn o offeryn cyfathrebu diddorol wrth geisio rhannu 
gwybodaeth. Llwyddwyd ganddynt i ddenu nawdd i dalu costau ac mae cynghorwyr wedi bod yn eu dosbarthu i 
gartrefi ar droed.  
ii) Teimlwyd ei bod yn bosib dosbarthu ar droed i gartrefu pan ceir clystyrau o boblogaeth ond nid i gartrefi mwy 
gwledig a gwasgaredig. Fodd bynnag gellid rhoi cylchlythyron mewn neuaddau pentref lleol, capeli, eglwysi a 

busnesau lleol. Clerc i edrych ar argaeledd Grantiau Llywodraeth Leol a gynigir ar gyfer ymgysylltu â chymunedau 

er mwyn ariannu prosiect o’r fath.     Clerc
   
    
12. CYFRIFON I’W TALU   
i) C.S.G. Goleuadau Llwybrau Troed Ebrill 2017 – Mawrth 2018 Siec Rhif 1254   £4,034.74 
ii) Mrs Jane Davies, Cyflog y Clerc Mawrth 2018 a Threuliau, Siec Rhif 1255        522.80 
iii) Ambiwlans Awyr Cymru i Blant, Rhodd, Siec Rhif 1256                        100.00 
iv) Cymdeithas Chwaraeon Llandeilo a’r Cylch, Rhodd, Siec Rhif 1257         100.00 
                                                                                                                                        CYFANSWM £4,757.54 
 
13.  UNRHYW FATER ARALL  
i) Bydd y Cyng. J. Davies yn ymchwilio i’r posibilrwydd o ddarparu banc poteli yn Salem, teimlwyd y byddai hyn yn 
gyfleuster defnyddiol i’r gymuned gyda maes parcio’r Angel Salem yn lleoliad posib. Y Cyng. J. Davies i edrych ar 
hyn.                                        Cyng. J. Davies 
ii) Yn ystod y tywydd gaeafol diweddar, mae’r Cyng. J. Davies wedi derbyn sylwadau gan drigolion ynghylch gosod 
mwy o finiau graean a phenderfynwyd y dylid edrych ar y gost o brynu unedau ychwanegol.      Cyng. J. Davies/Clerc  
iii) Adroddwyd am dwll dwfn yn y ffordd ger croesffordd Maesllyn a Salem, Clerc i hysbysu Adran Briffyrdd C.S.G. 
             Clerc 
 
      
 
 
Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, diolchodd y Cadeirydd i aelodau am fynychu a daeth y cyfarfod i ben am 9.20pm. 
 
 
 

………………………..........…11 Ebrill 2018   
       CADEIRYDD  


