
CYNGOR CYMUNED LLANWRDA  
 

Cofnodion  cyfarfod  Cyngor Cymuned Llanwrda a gynhaliwyd yn Neuadd y Pentref, 
Llanwrda ar ddydd Mercher 20 Chwefror,  2019 
 
Yn bresennol: 
Cadeirydd:              Cynghorydd J. Shipton 
Cynghorwyr            R. Jones, M. Carroll
Y Cynghorydd Sir Arwel Davies 

2 aelod o'r cyhoedd. 
 
1.              Ymddiheuriadau 
Cynghorydd J. Thompson, Cynghorydd B. Haworth, Cynghorydd L. James
 
2.              Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 16 Ionawr,  2019 
Derbyniwyd y cofnodion fel rhai cywir. 
 
3.               Datganiad o Ddiddordeb 
Dim. 
 
4.               Materion yn codi o'r cofnodion: 
 
9 (a)             Cae Chwarae 
Roedd y Clerc wedi atal y gorchymyn ar gyfer yr arwyddion newydd, ond trafodwyd a 
chytunwyd y dylid eu prynu. Caiff y Graffiti ei symud cyn gynted ag y bydd y tywydd yn 
ffafriol. 
 
Ardal Ailgylchu Llangadog 
Dywedodd y Cynghorydd Sir y byddai'r ddarpariaeth ar gyfer ailgylchu yn parhau i gael ei 
blaenoriaethu ar gyfer Gogledd y Sir (Castell Newydd Emlyn).   Mae faint o dunelli o 
ailgylchu gwastraff wedi'i fonitro ledled y Sir a chytunwyd ar yr ardal ymarferol ar gyfer ardal 
ailgylchu. 
 
8 (b)  Cynnal a chadw priffyrdd
Roedd y “Bollard” bellach wedi'i drin ac roedd yn gyflawn. 
 
8 (1)  Heol i Orsaf Llanwrda – mwswgl ar yr heol 
Roedd Mr S. Knight wedi cytuno i wneud y gwaith. 
 
8 (2)  Heol i Orsaf Llanwrda - goleuadau ychwanegol 
Byddai'r gost o osod llusern wat 1 x 16, 1 braced polyn pren ac 1 cyflenwad newydd o 
Western Power Distribution yn cynnwys yr holl lafur a gwaith ar gyfer y gosodiad yn £659.00 
ynghyd â TAW.  Cyfrifoldeb y Cyngor Cymuned yw sicrhau ymgynghorir yn briodol â 
phreswylwyr.
 
Byddai'r Lantern yn cael ei ychwanegu at ein cyfrif goleuo ar y llwybr troed a byddai'r Cyngor
Cymuned yn ysgwyddo'r holl ynni a chynnal a chadw yn y dyfodol.  Dylem nodi bod dod o 
hyd i'r ail polyn pren rydym yn edrych  ar y safle yn ddiweddarach i fod  yn agos at geblau 
uwchben Foltedd Uchel i alluogi llusern i'w gosod ar y polyn. 
 
Diffibriliwr 
Cytunodd y Cynghorydd R. Jones i  weld os oedd popeth yn gweithio y iawn. 
 



 6 (a)  Goleuadau ar y ffordd ger Preswylfa, Llanwrda 
Derbyniwyd ateb gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn nodi na allent newid yr amseroedd, bydd yn
rhaid i'r golau fod yn rhan o'r nos neu ymlaen drwy'r nos. Trafodwyd a chytunwyd na fyddai'r 
Cyngor Cymuned yn gwrthwynebu'r goleuni drwy'r nos. Y Clerc i gysylltu â Chyngor Sir 
Caerfyrddin. 
 
6 (b)  Gwefan 
Roedd hyn yn parhau. 
 
5.  Adroddiadau 
 
5.1 (b)  Adroddiad y Cynghorydd Sir 
Anogwyd pawb i gwblhau ymgynghoriadau Cyngor Sir Caerfyrddin, a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar oedd Hawliau Tramwy, Heddlu Dyfed Powys ac ymgynghoriad Ailgylchu. Roedd 
Cyngor Sir Caerfyrddin yn blaenoriaethu Ynni yn yr Hinsawdd, soniwyd am y cyllidebau ar 
gyfer gwahanol adrannau. Byddai toriadau yn y gyllideb Gofal Cartref. Roedd y Prif 
Weithredwr yn ymddeol a byddai'r cyflog person newydd yn cael eu gostwng £30,000.00 y 
flwyddyn. 
 
5.2 (b)  Adroddiad  Cyswllt Cornwallis Trust 
Derbyniwyd nodyn yn datgan eu bod yn gobeithio am arian grant gan y Dreftadaeth 
Bensaernïol ar ôl mis Mawrth i gynnal astudiaeth dichonoldeb manwl ar gyfer asedau 
Cornwallis  
 
Adroddodd Cynghorydd M. Carroll y byddai arwerthiant ar 7 Ebrill,, 2019.
 
5.3 (b)  Adroddiad Cyswllt yr Heddlu 
Yn absennol o'r cyfarfod. 
 
6.  Gohebiaeth 

Anfonwyd yn flaenorol 
Cyngor Sir Caerfyrddin - ymgynghoriad cynllunio E / 38268 - Mrs Jo Booth - addasu ysgubor
/ Llety Ategol - Tir yn Cilfara Fawr 
Cyngor Sir Caerfyrddin - Gwybodaeth am gau ffyrdd ger Hafod Villa 
Sir Caerfyrddin - Ymgynghoriad diwygiedig ar y CDLl 
Cyngor Sir Caerfyrddin - cau'r ffordd dros dro C2162 
(a) Canolfan Cydweithredol Cymru - cyfarfod tai dan arweiniad y gymuned 
(b)  Bil i gyflwyno pleidleisio i bobl ifanc 16 oed 
(c)  Ymgynghoriad ar reoli cŵn - ymestyn y cyfnod cyflwyno am 3 blynedd arall 
(ch)  Diweddarwyd y ddarpariaeth rhandiroedd yng Nghymru ers 2010 
(d)      Lwfans Cynghorwyr Cymuned 
(dd) C.FF.I. Sir Gâr - tocynnau am ddim ar gyfer y Rali Flynyddol 
(e) Cyngor Sir Caerfyrddin - Ymgynghoriad ar Hawliau Tramwy 
 
7. Taliadau / Rhoddion 
 Taliadau 
 
 Aelodaeth Un Llais Cymru - £75.00 
Taliadau Troedffyrdd Cyngor Sir Caerfyrddin (ar ôl derbyn Anfoneb) 
 
Rhoddion 
Derbyniwyd llythyr gan Ambiwlans Awyr Cymru - cytunwyd i roi rhodd o £100.00 
Urdd Gobaith Cymru - Blaenau Tywi - £25.00 



 
(b)  Llofnodi datganiadau ariannol chwarterol 
I'w lofnodi yng nghyfarfod mis Ebrill. 
 
Trafodwyd a chytunodd i wahodd yr un archwilydd mewnol y blynyddoedd blaenorol. 
 
8. Cwestiynau’r Cyhoedd 
Dim i'w adrodd. 
 
9. Busnes Brys 
Dim i'w adrodd. 
 
10.  Dyddiad y cyfarfod nesaf
Y cyfarfod nesaf i'w gynnal ar ddydd Mercher 20 Mawrth, , 2019 
 


