
CYNGOR CYMUNED LLANWRDA 
 
Cofnodion  cyfarfod  Cyngor Cymuned Llanwrda a gynhaliwyd yn Neuadd y Pentref, 
Llanwrda ar ddydd Mercher 16 Ionawr,  2019. 
 
Yn bresennol: 
Cadeirydd:               Cynghorydd J. Shipton  
Cynghorwyr:          J. Thompson, B. Haworth, M. Carroll 
Cynghorydd Sir A. Davies 
 
3 aelod o'r cyhoedd 
 
1. Ymddiheuriadau 
rydd.  
 
2. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd  21 Tachwedd, 2018
Derbyniwyd y cofnodion fel rhai cywir. 
 
3.  Datganiad Diddordeb 
Dim. 
 
4.  Materion yn codi o'r cofnodion: 
 
9 (a) Cae Chwarae
Dim i'w adrodd. 
 
6 (a) Cais cynllunio E/35083 - Croes y Ceiliog 
Yn dilyn trafodaeth, cynigiwyd gan y Cadeirydd ac eiliwyd gan yr Is-gadeirydd y dylid dileu 
hyn o'r Agenda. 
 
 Canolfan Ailgylchu Llangadog 
Darpariaeth ar gyfer ailgylchu wedi cynyddu i ogledd y sir, tipio anghyfreithlon ar gynnydd. 
Cytunwyd y byddai'r Clerc yn holi a fyddai'n bosibl cynnal Amnest ar gyfer y pentref unwaith 
y mis.
 
8 (b)  Cynnal Priffyrdd 
Ynglyn a gyffordd yr A40, derbyniwyd e-bost oddi wrth Gyngor Sir Caerfyrddin yn nodi ei fod 
bob amser wedi bod yn ased i SWTRA . Yn y cyfamser trafodwyd a chytunodd y byddai'r 
Cadeirydd yn cysylltu â SWTRA ac os na roddir gwybodaeth bendant, byddai'n mynd â'r 
mater i'r Wasg. 
 
8 (1)  Ffordd i Orsaf Llanwrda – Mwswgl ar hyd yr heol 
Ni wnaed y gwaith gan ni chysylltwyd â Mr S. Knight. Cytunodd Cynghorydd M. Carroll i 
siarad â Mr. Knight. 
 
8 (2)  Ffordd i Orsaf Llanwrda - goleuadau ychwanegol 
Ni dderbyniwyd dyfynbris am y gwaith gan Gyngor Sir Caerfyrddin. 
 
Diffibriliwr 
Fel y cytunwyd yn y cyfarfod diwethaf.  i gysylltu â Chynghorydd  R. Jones er mwyn gwirio'r 
diffibriliwr a nodi dyddiad yr arolygiad. 
 
 



5.  Adroddiadau 
 
5.1 (b) Adroddiad Cynghorydd Sir 
 
(a) Cyngor Sir Caerfyrddin - crybwyllwyd tair ardal yn Llanwrda: Ardal ger yr Eglwys, Capel 
Dewi a Phorthyrhyd. 
 
(b) Byddai'r Eisteddfod yn cael ei gynnal yn Llanymddyfri yn 2021. 
 
5.2 (b) Adroddiad  Cyswllt Cornwallis  
Roedd y Cynghorydd L. James yn absennol o'r cyfarfod. 
 
Hysbysodd y Cynghorydd M. Carroll fod Grŵp Cymunedol yn cael ei sefydlu yn y pentref 
gyda chynrychiolydd o bob sefydliad yn cael ei wahodd i ddod yn aelodau. Cynigiwyd a 
chytunodd y Cynghorydd J. Thompson i gynrychioli'r Cyngor Cymuned. 
 
5.3 (b) Adroddiad gan Gyswllt yr Heddlu 
Yn absennol o'r cyfarfod. 
 
6.  Gohebiaeth 
Derbyniwyd cais gan Lynda Richards-Davies, Preswylfa, Llanwrda yn gofyn am newid amser
y golau y tu allan i'w chartre’.  Gofynnodd a oedd yn bosib cael ei droi ymlaen cyn 5.45 am Y
Clerc i gysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin yn gofyn iddynt newid yr amser.

Derbyniwyd e-bost oddi wrth We Dig Media yn rhoi manylion am dudalen gyntaf y wefan. 
Cytunwyd yn y gorffennol y byddai'r Clerc yn cyfieithu pob un o'r cofnodion ac yn cael 
£30.00, byddai hyn yn parhau. Byddai polisïau ac ati yn cael eu rhoi ar y wefan. 

Diweddariad gan LlCC ynghylch y wybodaeth ddiweddaraf am y ffordd ymlaen ar gyfer 
Cynghorau Cymuned
 
7.  Taliadau 
 Y.N.H. - £11.00
 
(a)  Cyllideb 2019/2020 
Trafodwyd a chytunwyd i gefnogi sefydliadau lleol , llwybrau troed, ac ati. Byddai'r cais i ofyn
i sefydliadau lleol anfon llythyrau apêl am gyllid yn cael ei drafod yn y cyfarfod nesaf.  Byddai
angen i'r llythyrau gynnwys costau am waith/cymorth yr oedd ei angen arnynt yn hytrach na 
rhoddion ariannol. 
 
(b)  Praesept 
Trafodwyd a chytunwyd y byddai'r Praesept ar gyfer 2019/2020 yn parhau i fod yn £10,500. . 
 
(c) Llofnodi datganiadau ariannol chwarterol a datganiadau banc 
Dosbarthwyd ac arwyddwyd copïau. 
 
(8) Cwestiynau'r Cyhoedd 
 
Roedd goleuo'r Goeden Nadolig wedi bod yn llwyddiant mawr.
 
(b) Byddai grŵp yn cael ei sefydlu i dynnu sylw at Gyflymder y Traffig sy'n teithio trwy 
Llanwrda, gan ddefnyddio peiriant cyflymdra a chymaint o gefnogaeth â phosibl. Ni fyddai'r 
Cyngor Cymuned yn symud y prosiect hwn yn ei flaen ond yn sicr byddai'n rhoi cymaint o 
gefnogaeth ag sy'n ofynnol i'r grŵp. 



 
(c) Byddai twmpathau cyflymder a llinellau gwyn ddwbl yn fater hanfodol arall.
 
(ch)       Gofyn i Gan Bwyll ymweld â'r pentref mor aml â phosibl. 
 
Llythyr o ddiolch i'w anfon at Bwyllgor Neuadd y Pentref a'r Bloomers am y gwaith 
ardderchog a wneir ar gyfer y gwasanaeth Coffa. 
 
9. Unrhyw fater arall 
 
Digwyddiad Coed Nadolig 
Diolchwyd i bawb am eu gwaith a'u cyfraniadau tuag at lwyddiant y digwyddiad, a hefyd 
diolch i Jacqui am roi'r goeden Nadolig. 
 
10.              Dyddiad y cyfarfod nesaf 
Y cyfarfod nesaf i'w gynnal ar ddydd Mercher 20 Chwefror,, 2019. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


