
CYNGOR CYMUNED LLANWRDA

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llanwrda a gynhaliwyd yn Neuadd y Pentref, Llanwrda
nos Fercher 19 Mehefin, 2019

Presennol:
Cadeirydd: Cynghorydd J. Shipton
Cynghorwyr: R. Jones, B. Saunders, M. Carroll, B. Haworth, L. James

1. Ymddiheuriadau
Cynghorydd J. Thompson

2. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 16 Mai, 2019
Derbyniwyd y cofnodion fel rhai cywir.

3. Datgan Diddordeb
Cynghorydd B. Haworth - Munud 8 (2) Heol i Orsaf Llanwrda - goleuadau ychwanegol
Cynghorydd L. James a’r Cynghorydd M. Carroll – Cornwallis

4. Materion yn codi o'r cofnodion:

9 (a) Cae Chwarae
Cytunodd y Cynghorydd M. Carroll i archwilio'r Offer Chwarae tan y cyfarfod nesaf. Roedd yr
arwyddion newydd yn barod a chytunodd y Cynghorydd R. Jones i'w rhoi yn eu lle.  
Cytunwyd i fesur arwynebedd y Bin Sbwriel presennol a sicrhau y byddai'r un maint â'r un 
newydd. Cafodd ei drafod yn ddiweddarach a chytunwyd i beidio â phrynu Bin Sbwriel 
newydd nes ein bod yn derbyn caniatâd gan Cornwallis. Adroddodd y Cynghorydd L. James 
fod gwaith clirio wedi'i wneud. Roedd astudiaeth ddichonoldeb yn parhau. Trafodwyd baw 
cŵn eto ac roedd yn broblem barhaus.

8 (1) Ffordd i Orsaf Llanwrda – Mwswgl ar yr heol
Roedd Mr S. Knight wedi ffonio'r Clerc, a gadarnhaodd fod Cyngor Cymuned Llanwrda wedi 
cytuno i dalu am yr hylif oedd ei angen i glirio'r mwsogl.

8 (2) Ffordd i Orsaf Llanwrda - goleuadau ychwanegol
Adroddwyd bod dau o'r goleuadau ar y ffordd i Orsaf Llanwrda bellach yn gweithio'n iawn ac 
nad oedd angen cymryd unrhyw gamau pellach. Cytunwyd i barhau â'r ymchwiliad ynghylch 
goleuadau yn lleoliad 2

6 (b) Gwefan
Dim i'w adrodd.

9 (1) Banc Bwyd
Adroddodd y Cynghorydd M. Carroll fod angen rhoddion o fwyd sych, ac ati.

9 (2) Grantiau Cymunedol
Dim byd pendant i'w adrodd.

Cyfarfodydd Cyngor Cymuned Gorffennaf / Awst
Trafodwyd a chytunwyd y byddem yn parhau heb unrhyw gyfarfod ym mis Gorffennaf ond y 
byddem yn cwrdd ym mis Awst fel y bu'r trefniant erioed.

5. Adroddiadau



5.1 (b) Adroddiad gan y Cynghorydd Sir
(1) Adroddiadau o alwadau diwahoddiad yn yr ardal - cwmni'n cynnig gwneud gwaith 
Tarmac.
(2) Ysgol Rhys Pritchard - Ysgol Gymraeg yn unig

5.2 (b) Adroddiad Cyswllt Cornwallis
Roedd astudiaeth ddichonoldeb yn parhau, roedd disgwyl cyllid gan Gyngor Sir Caerfyrddin 
a'r Gronfa Dreftadaeth. Roedd y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol yn cael ei gynnal ym mis 
Awst. Yn y dyfodol gobeithio y byddai digwyddiadau'n cael eu cynnal yn yr ysgol yn 
rheolaidd yn cynnwys cerddoriaeth, ymarfer corff, man bwyta, ac ati. Bydd hyn i'w drafod yn 
nes ymlaen yn y cyfarfod yn ystod Amser Cwestiynau Cyhoeddus.

Cynhelir “D.I.Y. S.O.S.” yn cael ei drefnu ym Mhafiliwn Chwaraeon Llanymddyfri ddiwedd 
mis Awst.

6. Gohebiaeth
(a) Ymgysylltiad Dda Hywel - Uned Trawma - newidiwyd dyddiad y cyfarfod
(b) Comisiynydd yr Heddlu - bwletin
(c) Un Llais Cymru - bwletin
(ch)  Ein Digwyddiad yn y Dyfodol Cymru - Quins Caerfyrddin 2il Gorffennaf, 2019 14.00 -
17.00

7. Taliadau
Cyflog y Clerc (yn cynnwys dyletswyddau ychwanegol) - £458.00
Treuliau’r Clerc - £83.14
Cyllid a Thollau EM - £32.00
We Dig Media - £830.40
Cytunwyd i dalu Relm am yr Arwyddion newydd ar gyfer yr Ardal Chwarae

Rhoddion
Llythyr apêl a dderbyniwyd gan Shelter Cymru - i'w drafod yn nes ymlaen

(a) Llofnodi adroddiadau incwm / gwariant chwarterol / datganiadau banc
Mae'r rhain i'w llofnodi yng nghyfarfod mis Awst.

(b) Cyllideb 2019/2020
I'w ddiweddaru erbyn cyfarfod mis Tachwedd.

8. Cwestiynau’r Cyhoedd
(1) Trafodwyd Cornwallis yn helaeth, y gwaith a chost cynnal a chadw'r tir. Prynwyd yr offer 
chwarae gan y Gymdeithas Gymunedol ac yn y cyfamser roedd y Cyngor Cymuned wedi 
prynu offer Cadw'n Heini. Soniwyd am dai fforddiadwy, prinder tai, roedd toiledau yn rhan o'r
prif Gynllun.
Roedd y gwaith o reoli'r Ysgoldy yn parhau gyda digwyddiadau'n cael eu cynnal yn 
rheolaidd.
Yn dilyn trafodaeth hir cytunodd aelodau unigol o’r Cyngor Cymuned i gwrdd ag aelodau 
Cornwallis ar y 3ydd o Orffennaf, 2019.
(2) Y Clerc i atgoffa Cyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y cerrig rhydd ar y ffordd i Orsaf 
Llanwrda.

9. Busnes brys
Dim.

10. Dyddiad y cyfarfod nesaf
Y cyfarfod nesaf i'w gynnal Nos Fercher 21ain Awst, 2019.




