
CYNGOR CYMUNED LLANWRDA 

Cofnodion cyfarfod Cyngor Cymuned Llansadwrn a gynhaliwyd yn Neuadd Llanwrda ar nos 
Fercher 21ain Awst, 2019.

Presennol:
Cadeirydd: Cynghorydd J. Shipton
Cynghorwyr: J. Thompson, B. Saunders, M. Carroll, B. Haworth

1 aelod o’r Cyhoedd

1. Ymddiheuriadau
Cynghorydd Sir A. Davies, Cynghorydd L. James

2. Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd 19eg Mehefin, 2019
Derbyniwyd y cofnodion yn rhai cywir.

3. Datgan Diddordeb
Cynghorydd B. Haworth – Munud 8 (2) Heol I Orsaf Llanwrda – golau ychwanegol
Cynghorydd M. Carroll - Cornwallis

4.  Materion sy'n codi o'r cofnodion:

9 (a)  Ardal Chwarae
Nid oedd yr arwyddion wedi'u casglu gan nad oedd siec wedi'i llofnodi i'w thalu. Cytunodd y 
Cynghorydd M. Carroll i archwilio'r offer. Y Clerc i gysylltu â Cornwallis ynghylch caniatâd i ni
brynu bin sbwriel newydd ar gyfer yr ardal chwarae.

8 (1) Ffordd i Orsaf Llanwrda – Mwswgl ar yr heol
Roedd problem mwswgl ar y ffordd yn parhau.  Roedd y palmant i'r orsaf â cherrig rhydd gan
achosi problem a oedd yn berygl, y Clerc i gysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin.

8 (2) Ffordd i Orsaf Llanwrda - goleuadau ychwanegol
Roedd peiriannydd SWTRA wedi bod i ffwrdd ar wyliau ac ni fu'n bosibl trefnu cyfarfod safle.

6 (b) Gwefan
Dim i'w adrodd. Roedd Llanwrda Bloomers wedi anfon ffotograffau ac roedd hyn yn y broses
o gael ei roi ar y wefan.

9 (1) Banc bwyd
Rhoddodd y Cynghorydd M. Carroll adroddiad, ac os oedd unrhyw un yn dymuno rhoi rhodd 
i gysylltu â Maria. Roedd cyfarfod yn cael ei gynnal ar 8fed Medi, 2019 gyda’r aelodau’n 
sydd yn gyfrifol am y Banc Bwyd yn Llanymddyfri.

9 (2) Grantiau Cymunedol
Y Cynghorydd M. Carroll i anfon drafft ymlaen at y Clerc.

5. Adroddiadau

5.1 (b) Adroddiad gan y Cynghorydd Sir
Yn absennol o'r cyfarfod.



5.2 (b) Adroddiad Cyswllt Cornwallis
Trafodwyd y cae chwarae ac roedd y gwaith yn cael ei wneud gan wirfoddolwyr. Soniwyd am
Atebolrwydd Cyhoeddus am y gwaith sy'n cael ei wneud. Roedd astudiaeth ddichonoldeb yn
parhau gyda chyfle i wneud cais am arian.

Trefnwyd cyfarfod ar gyfer mis Gorffennaf, er bod Cadeirydd Cornwallis wedi ei gamarwain 
ynglŷn â chanslo'r cyfarfod, mewn gwirionedd fe'i cynhaliwyd ar 16eg Gorffennaf yn hen 
Neuadd yr ysgol. Mynychodd y Cynghorwyr M. Carroll, J. Shipton, B. Haworth. Nid oedd 
unrhyw agenda ond trafodaeth gyffredinol ynghylch rôl y Cyngor Cymuned mewn perthynas 
â chynnal a chadw'r cae chwarae, ac ati. Tynnwyd sylw at y ffaith ei bod yn ofynnol i'r 
Cyngor gael tri dyfynbris gwahanol ac na allai dderbyn amcangyfrif Cornwallis yn unig o'r 
arian sy'n ofynnol. Cytunodd Cornwallis i gyflwyno cais cyllido ffurfiol.

Yn dilyn cyngor a gafwyd gan Un Llais Cymru, byddai angen i Ymddiriedolwyr Cornwallis 
wneud cais i Bwyllgor Safonau Cynghorau Sir Caerfyrddin am ollyngiad wrth drafod cyllid ar 
gyfer Cornwallis. Mae ymddiriedolwyr bob amser yn gweithio er budd yr Elusen. Fe 
wnaethant amgáu copi o'r nodyn pwnc cyfreithiol ar Gyfraith Elusennau Sylfaenol sy'n 
esbonio'r pwynt yn fwy manwl.

5.3 (b) Adroddiad Cyswllt yr Heddlu
Roedd nifer o feiciau cwad wedi cael eu dwyn, ond roedd llawer bellach wedi eu darganfod.

6. Gohebiaeth
(i) Cymdeithas Twristiaeth Sir Gaerfyrddin - Gwahoddwyd y Cyngor Cymuned i ymuno â'r 
Gymdeithas ar gost o £ 65.00.
(ii) Bwletin Un Llais Cymru
(iii) Adroddiad Trosedd Panel Dyfed Powys
(iv) Cyngor Sir Caerfyrddin - copi o gyflwyniad y Cod Ymddygiad
(v) Adroddiad Comisiynwyr yr Hen Bobl
(vi) Argymhellion Terfynol Sir Gaerfyrddin - Trefniadau etholiadol
(vii) Strategaeth Genedlaethol ar gyfer Rheoli Risg Llifogydd ac Erydiad Arfordirol
(viii) Cyngor Sir Caerfyrddin - Recriwtio Staff yr Orsaf Bleidleisio
(ix) Cyngor Sir Caerfyrddin - Isetholiadau achlysurol Cais am ffurflen etholiad.
(x) Cylchgrawn Uniongyrchol Clercod a Chynghorau
(xi) Adroddiad Comisiwn Democratiaeth a Ffiniau Lleol Cymru.
(xii)Datblygu cyfarfodydd Gwasanaethau Trawma
(xiii) Cyngor Sir Caerfyrddin - Goleuadau stryd (anfonwyd gwybodaeth trwy'r post a 
chytunwyd arni)
(xiv) Sesiwn gwybodaeth ariannu - Jonathan Edwards AS
( xii,xiii,xiv - gwybodaeth a anfonwyd yn ystod mis Gorffennaf)

7. Taliadau
Ysbyty Llanymddyfri - £ 50.00 (Lwfans y Cadeirydd)
Yswiriant Zurich - £ 1,283.36
Arwyddion Relm Llandeilo - arwyddion ar gyfer yr Ardal Chwarae

Rhoddion
Derbyniwyd llythyr ar ran Eglwys St Cwrdaf yn gofyn am rodd tuag at gynnal a chadw 
Mynwent Eglwys y Plwyf, sy'n cynnwys gwneud Cerrig Beddi diogel - mae hyn yn 
ychwanegol at y gost flynyddol o £ 1,500.00. Mae angen cynnal a chadw’r coed hefyd. Y 
Clerc i ysgrifennu a gofyn am gopi o'r Fantolen.



Derbyniwyd llythyr gan Tony Birdwood ynghylch grŵp Gwylio Cyflymder Cymunedol ar gyfer 
Llanwrda. Yn dilyn llwyddiant grŵp o’r fath yn ardal Newbridge on Wye, gydag ambell fan 
Camera Diogelwch yn eu hardal i atgyfnerthu eu hymdrechion. Pan drafodwyd hyn mewn 
cyfarfod blaenorol, cytunwyd bod y Cyngor Cymuned yn cefnogi'r fenter hon. Cytunwyd felly 
i roi gwybodaeth ar y Wefan, yr Hysbysfwrdd, Siop y Pentref, ac ati i holi a ellid dod o hyd i 
wirfoddolwyr ar gyfer grŵp Gwylio Cyflymder Cymunedol yn Llanwrda.

Cais Capel Dewi -  y Clerc i holi am ddiweddariad.

(a) Llofnodi adroddiadau incwm / gwariant chwarterol / datganiadau banc
Dosbarthwyd copïau a byddent yn cael eu llofnodi ar ddiwedd y cyfarfod.

(b) Cyllideb 2019/2020
Mae hyn i'w drafod yng nghyfarfod mis Tachwedd.

8. Cwestiynau Cyhoedd
Dim i'w drafod.

9. Busnes Brys

9 (3) Ardal Ail-gylchu Llanwrda
Parhawyd i wneud cwynion ynghylch Cerbydau Masnachol yn dympio eu heitemau ailgylchu
yn ardal ail-gylchu Llanwrda. Gwnaed awgrym i gloi'r giât o bosibl ar amser penodol a 
sicrhau nad oedd ar agor tan efallai 9.00 a.m.  Felly ni fyddai cerbydau masnachol yn gallu 
mynd i mewn i'r safle ailgylchu.  Gwirfoddolodd y Cynghorydd B. Haworth i agor a chau'r brif 
giât i faes parcio'r neuadd. Y Clerc i gysylltu gyda Gyngor Sir Caerfyrddin.

10. Dyddiad y cyfarfod nesaf
Y cyfarfod nesaf i'w gynnal ddydd Mercher 18fed Medi, 2019.


