
Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanedi a gynhaliwyd ar 

nos Fercher, Gorffennaf 10fed 2019 yn Ystafell Darllen Yr Hendy 

 

Cofnod rhif 1 – Aelodau’n Bresennol     

Cynghorwyr: 

 

                                    A Blackley (cyrraedd yn hwyr) 

A Evans 

 B Evans 

   G Thomas 

  B Davies 

 S Evans 

      L Griffiths 

    T Higgins 

    C Higgins 

  I Barrett 

   C Davies 

    E Phillips 

   E Davies 

   

Y Cadeirydd, y Cynghorydd T Higgins, oedd yn llywyddu ar y cyfarfod 

                         

Cofnod rhif 2 – Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddiwrth y Cynghorwyr M Nicholas, S Lyle a B 

Thomas.  Ymddiheurodd y Cynghorwr A Blackley am gyrraedd yn hwyr. 

 

Cofnod rhif 3 – Datganiadau o Fuddiant 

Derbyniwyd datganiadau o fuddiant oddiwrth y Cynghorwyr G Thomas a T Higgins gan eu bod yn 

gwasanaethu fel Cynghorwyr Sir ar Gyngor Sir Caerfyrddin. 

 

Cofnod rhif 4 – Cyhoeddiadau’r Cadeirydd 

Cafwyd yr wybodaeth ganlynol gan y Cadeirydd: 

 Cynhelir ymgynghoriad ar hyn o bryd i werthuso cais cynllunio i godi 38 tŷ i’r gogledd o’r 

Clwb Rygbi. 

 Gwahoddwyd yr Aelodau i gynnig eu sylwadau ar ymgynghoriad yr Awdurdod Iechyd a 

gyhoeddwyd yn ddiweddar. 

 Yn ddiweddar, cynhaliwyd 2 sesiwn lwyddiannus i gasglu sbwriel; cynhelir yr un nesaf ar 

ddydd Sul am 10 yb yn yr Hendy. 

 Cynhelir Twmpath Dawns yn fferm Clawdd Du ar Orffennaf 20fed. 

 

Cofnod rhif 5 – Llofnodi’r Cofnodion 

Penderfynwyd derbyn cofnodion y cyfarfod uchod, a ddosbarthwyd yn 

flaenorol, fel y’u darllenwyd, eu cadarnhau a’u llofnodi fel cofnod cywir a chyfreithlon o’r materion 

a drafodwyd. 

 

Rheswm – cadw at ofynion Deddf  Llywodraeth Leol 1972, at12, para 41 (1) a (4) ac adran 99. 

 

Cofnodion Cyfarfod y Cyngor, Mehefin 5ed, 2019. 

 

 

 



Cofnod rhif 6 – Materion yn Codi 

Cofnod rhif 7 – Grŵp casglu Sbwriel 

Dywedodd y Clerc bod y Cyngor wedi prynu arwydd rhybudd ar ran y grŵp casglu sbwriel. 

 

Cofnod rhif 9 – Tancer Dŵr 

Dywedodd y Clerc, yn anffodus nad oedd y tancer dŵr a oedd yn addas at ofynion Grŵp 

Cymunedol Llanedi bellach ar gael. Penderfynwyd, os bod angen gwneud hynny,  bod y Cyngor yn 

cynyddu’r gyllideb er mwyn caffael cynnyrch addas arall a fydd yn siwtio anghenion y grŵp. 

 

Cofnod rhif13 – Parc yr Hendy – gât newydd 

Dywedodd y Clerc ei fod wedi ymgynghori gyda’r gwneuthurwr a ddewiswyd i gynhyrchu’r gât 

newydd, a bod y gwneuthurwr wedi cytuno i gyflenwi’r gât am bris gostyngol iawn. Rhagwelir y 

bydd y gât yn cael ei hanfon i’w galfaneiddio yn ystod yr wythnosau nesaf, a bydd yn cael ei gosod 

o fewn pythefnos arall wedi hynny. Nid yw’n bosib cytuno ar ddyddiad pendant i gwblhau’r gwaith 

gan fod y gwneuthurwr yn gwneud y gwaith yn ei amser ei hun. 

Penderfynwyd bod y Cyngor yn dal i dderbyn y dyfynbris i gyflenwi gât newydd fel y’i 

dderbyniwyd oddiwrth Pierro Marianni. 

 

Cofnod rhif 16 – Parcio ger y Swyddfa Bost 

Dywedodd y Clerc ei fod wedi cwrdd â pherchennog y Swyddfa Bost cyn y cyfarfod er mwyn 

edrych ar y tir a allai gael ei ddefnyddio fel maes parcio. Nodwyd, yn amodol ar wneud peth gwaith  

paratoadol,  y byddai modd defnyddio’r tir i barcio ceir. Yn amodol ar dderbyn cydsyniad y 

perchennog, gofynnwyd i’r Clerc i lunio adroddiad ynghylch cost prynu a datblygu’r ardal erbyn y 

cyfarfod ym mis Medi. 

 

Cofnod rhif 19 – Contractwyr 

Dywedodd y Clerc ei fod wedi gwneud ymholiadau gyda nifer o gontractwyr parthed â chwblhau’r 

gwaith atgyweirio, heb fawr o lwyddiant. Roedd hefyd wedi cysylltu â chwmnïau offer chwarae, 

ond mae eu capasiti hwythau yn gyfyngedig iawn. Mae’n aros i dderbyn dyfynbris oddiwrth 

gontractwr chwarae lleol ynghylch gwneud peth gwaith brys yn ardal chwarae Coopers.   

Penderfynwyd bwrw ati i gyflogi gweithwyr lleol lle bo hynny’n bosib, a nodwyd na fydd hi’n 

bosib caffael tendrau ffurfiol am y fath waith. 

 

Cofnod rhif 7 – Y Cynghorydd A Blackley 

Cyrhaeddodd y Cynghorydd Blackley y cyfarfod am 7.28 yh. 

 

Cofnod rhif 8 – Arolygu’r Mannau Chwarae 

Nodwyd nad yw’r Cyngor wedi derbyn ei arolygon parc wythnosol yn ystod yr wythnosau diwethaf 

oherwydd diffyg argaeledd staff i gynnal yr arolygon. Penderfynwyd cyfarwyddo’r Clerc i wneud 

ymholiadau ynghylch yr opsiynau sy’n bodoli i benodi contractwr i wneud y gwaith ar ran y 

Cyngor. Roedd y Cynghorydd A Blackley wedi cadarnhau y byddai ar gael i barhau i gynnal 

arolygon tan ei fod yn dychwelyd i’r coleg. 

Cytunwyd i archwilio argaeledd cyrsiau hyfforddiant a fyddai’n galluogi’r staff a’r cynghorwyr i 

dderbyn hyfforddiant fel eu bod yn gallu cynnal arolygon o’r mannau chwarae. Roedd Cyng E 

Phillips wedi dangos diddordeb mewn mynychu’r cwrs. 

Penderfynwyd bod y Cyngor yn archwilio’r posibilrwydd o gyflogi person i wneud y gwaith o 

gynnal a chadw’r tiroedd a’r parciau yn y dyfodol. 

 

 

Cofnod rhif 9 – Datblygiad yr Ysgol Newydd 

Penderfynwyd cyfarwyddo’r Clerc i anfon llythyr at y Cyngor Sir i ofyn beth yw’r cynlluniau 

arfaethedig i ddarparu Ysgol Gymunedol newydd yn yr Hendy. 



 

Eitem Agenda rhif 10 – Clwb Criced yr Hendy 

Nodwyd bod y Cyngor Sir wedi cadarnhau y bydd yr Ysgol Gymunedol newydd yn cynnwys 

neuadd. Cytunwyd y byddai hyn yn golygu bod angen newid cynllun yr estyniad i’r Clwb Criced er 

mwyn tynnu i ffwrdd y ddarpariaeth o neuadd fawr. Gofynnwyd i’r Clerc i gyfarwyddo’r tîm 

cynllunio i wneud y newidiadau angenrheidiol ac, wedi gwneud hynny, i ofyn i’r ymgynghorwyr 

apwyntiedig i wneud cynnydd fel bod y Cyngor yn gallu gwahodd tendrau cyn gynted ag y bo 

modd.   

 

Cofnod rhif 11 – Llofnodi’r Cofnodion 

Penderfynwyd derbyn cofnodion y cyfarfod uchod, a ddosbarthwyd yn 

flaenorol, fel y’u darllenwyd, eu cadarnhau a’u llofnodi fel cofnod cywir a chyfreithlon o’r materion 

a drafodwyd, yn amodol ar ychwanegu’r cofnod canlynol: 

“Roedd y pwyllgor wedi adolygu ad-daliadau benthyciadau gan gyflogai, ac ad-daliadau lwfansau 

gan Aelodau”. 

 

Rheswm – cadw at ofynion Deddf  Llywodraeth Leol 1972, at12, para 41 (1) a (4) ac adran 99. 

 

Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Cyllid, Mehefin 12fed, 2019. 

 

Cofnod rhif 12 – Adroddiad y SDC 

Cafwyd trosolwg gan y SDC o’i hadroddiad, a ddosbarthwyd yn flaenorol. Ystyriwyd a 

chymeradwy-wyd y materion canlynol gan y Cyngor: 

 

Gwersi Tenis 

Penderfynwyd cymeradwyo’r swm o £450 i ddarparu gwersi i blant yn y gymuned. Cynhelir y 

gwersi hyn yn Nhycroes ac yn yr Hendy. 

 

Cyhoeddi llyfr yn olrhain Hanes Llanedi 

Codwyd cwestiwn gan yr Aelodau yngylch ad-dalu’r costau o gyhoeddi’r llyfr uchod. Dywedodd y 

Clerc a’r SDC ill dau ni dderbyniwyd unrhyw daliadau hyd yn hyn parthed ag ad-dalu costau’r 

Cyngor, neu chwaith unrhyw adroddiad yn cofnodi gwerthiant y llyfr. 

 

Coffáu 

Cytunwyd darparu mainc ymhob cymuned i ddathlu penblwydd y Cyngor yn 125 oed. Bydd y 

Cyngor yn ystyried cynllun addas ar gyfer y meinciau neu, fel arall, yn defnyddio rhai o’r 

cynlluniau a luniwyd yn ddiweddar i gofio’r ddau rhyfel byd. 

 

Hyrwyddo’r Llwybrau Troed 

Cytunwyd awdurdodi’r SDC i archwilio’r opsiynau sydd ar gael parthed â sefydlu rhwydwaith a 

hyrwyddir o lwybrau troed yn y gymuned. 

 

 

Yr Ystafell Ddarllen 

Penderfynwyd prynu oergell i’w leoli yn yr Ystafell Ddarllen, am bris o £250.00. 

Cafwyd trosolwg gan y Cynghorydd A Evans o’r dyfynbrisiau a dderbyniwyd i lanhau a phaentio’r 

Ystafell Ddarllen. Bu tarfodaeth ynghylch p’un ai y dylid derbyn y dyfynbrisiau a gyflwynwyd gan 

gontractwyr neu a ddylai’r Cynghorwyr eu hunain wneud y gwaith. Penderfynwyd derbyn y 

dyfynbris a dderbyniwyd oddiwrth Vita Interiors am y swm o £685.00. 

 

Cwrs Cymraeg 



Diolchodd y SDC i’r pwyllgor am ganiatáu iddi fynychu’r Cwrs Cymraeg, cwrs a ariannwyd gan y 

Cyngor. 

 

Masnach Deg 

Nodwyd bod y Cyngor, erbyn hyn,  wedi’i achredu’n fudiad Masnach Deg. 

 

Cofnod rhif 13 – Adroddiad Ecoleg – y Clwb Criced 

Cafwyd trosolwg gan y Clerc a’r SDC o’r adroddiad Ecoleg a ddarparwyd gan Mr Robert Parry 

ynghylch y cynigion i ddatblygu’r Llwybr Natur yn y Clwb Criced. Bu trafodaeth gyffredinol 

ynghlyn â chyfarfod diweddar y gwirfoddolwyr a nodwyd bod ystod arwyddocaol o ddiddordebau a 

sgiliau ar gael i’r grŵp, a’r gobaith yw y bydd y rhain yn help i ddatblygu’r prosiect.   

 

Cafwyd adroddiad ategol gan y Cynghorydd A Evans, sef adroddiad ychwanegol a luniwyd gan 

ecolegydd arall. Cytunwyd y dylid gwahodd y ddau ecolegydd i fynychu cyfarfod y gweithgor/ y 

gwirfoddolwyr.   

 

Yn ychwanegol, cytunwyd awdurdodi’r grŵp llywio i gyfethol gwirfoddolwyr i helpu gyda 

datblygiad y prosiect. 

Cytunwyd trefnu bod y glaswellt yn y Clwb Criced yn cael ei dorri. Roedd y Cynghorwyr G 

Thomas ac E Davies ill dau wedi cytuno i gysylltu â chontractwyr lleol i ofyn os oedd ganddynt 

ddiddordeb yn gwneud y gwaith yma ar ran y Cyngor. 

 

Cofnod rhif 14 – Adroddiad yr Archwilydd Mewnol 

Roedd y Cyngor wedi derbyn adroddiad oddiwrth yr Archwilydd Mewnol ynghylch adolygu 

cyfrifon y flwyddyn ariannol a aeth heibio. Penderfynwyd cymeradwyo adroddiad yr Archwilydd 

Mewnol, gan gynnwys Datganiad Blynyddol y Cyngor. 

 

Cofnod rhif 15 – Cynllunio Defnydd Tir – Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 

(a) Datblygiad Arfaethedig: 

Penderfynwyd cofnodi’r ceisiadau canlynol yn y cofnodion: 

Rheswm: Nid oedd yr aelodau wedi gofyn i'r arsylwadau/gwrthwynebiadau mewn perthynas 

â'r datblygiadau arfaethedig gael eu cyfleu i Awdurdod Cynllunio'r Sir. 

 

S/38837  Ffenest flaen dormer a lleihau’r gogwydd ar y wal dalcen flaen yn 

  42 Heol Llanedi, Fforest, Abertawe.  Mark Davies. 

S/38989 Amrywio Amod 2 caniatâd S/35402 (caniatáu cynnwys tŷ m’as ychwanegol a 

chanopi steil Fictoraidd) yn Llain 1, ger 34 Heol Penygarn, Rhydaman.  Malcolm 

Davies. 

S/38991 Estyniad un llawr i gefnlun 14 Golwg yr Afon, Yr Hendy.  Rhian Wilson. 

S/39061 Estyniad un llawr yn Felin Fforest, Heol y Felin, Fforest.  Mr Sims. 

S/37922 Cynllun ffyrdd, ynghyd â chadw deunydd llanw anadweithiol sydd ei angen i godi 

lefelau’r safle er mwyn hyrwyddo draeniad y safle ar gyfer datblygu’r safle yn y 

dyfodol y tu ôl i’r Garreg Lwyd, Heol Ebeneser, Llanedi. Anton Developments. 

S/39082 Estyniad i gynnwys y garej sengl presennol fel rhan o lawr daear y tŷ presennol, creu 

gofod ar gyfer ystafell dderbyn ar y llawr daear ac ystafelloedd gwely ar y llawr 

cyntaf yn 5 Tudor Court, Llanedi.  Darren Brown. 

 

(b) Hysbysiadau o Benderfyniadau a Gymeradwy-wyd 

Penderfynwyd nodi’r ceisiadau canlynol i’r cofnodion. 

Ni ddaeth unrhyw rai i law. 

 

(c) Hysbysiadau o Benderfyniadau a Wrthodwyd 



Ni wrthodwyd unrhyw gais. 

 

(ch) Hysbysiadau o Benderfyniadau a Apeliwyd 

Ni apeliwyd unrhyw gais. 

 

Cofnod rhif 16 – Safle i Deithwyr 

Nodwyd bod cais cynllunio i ymestyn y safle i’w ystyried gan y pwyllgor cynllunio. Cytunwyd y 

byddai’r Cynghorydd G Thomas yn gwneud cais bod ymweliad safle yn cael ei gynnal. 

 

Cofnod rhif 17 – Benallt Fawr 

Nodwyd bod cais cynllunio pellach i’w gyflwyno ar gyfer y safle uchod, cais a fydd yn cynnwys 

datblygu 35 tŷ. 

 

Cofnod rhif 18 – Datblygiadau Anawdurdodedig 

Penderfynwyd bod ward yr Hendy yn cwrdd i ystyried trefnu cyfarfod cyhoeddus i drafod 

anweithgarwch y pwyllgor cynllunio pan yn delio â datblygiadau anawdurdodedig. 

 

Cofnod rhif 19 - Eitem Agenda 11 – I ystyried cynnig bod y Cyngor yn gofyn i’r heddlu (neu 

asiantaeth arall) i gyflwyno llythyr oddiwrth y Cyngor at rieni/warcheidwaid y troseddwyr a 

fu, yn ddiweddar, yn gyfrifol am ddifrodi eiddo’r Cyngor a gadwyd yng Nghlwb Criced yr 

Hendy,  yn eu gwahodd i gyfrannu at y gost o atgyweirio’r difrod a achoswyd gan eu plant. 

 

Wedi trafodaeth fanwl, cafodd y cynnig ei ystyried, ac fe bleidleisiwyd fel a ganlyn: 

 

O blaid: 

Y Cynghorwyr G Thomas, B Evans, E Davies, C Davies, B Davies, S Evans, E Phillips A Evans. 

 

Yn erbyn 

Y Cynghorydd A Blackley. 

 

Atal Pleidlais 

Y Cynghorydd I Barrett. 

 

Penderfynwyd anfon llythyr at yr heddlu yn gofyn iddynt ail-agor yr achos, a’u bod yn gwneud 

cais bod rhieni’r plant a fu’n gyfrifol am y difrod yn cyfrannu tuag at y gost o atgyweirio’r difrod a 

achoswyd. 

 

Cofnod rhif 20 – Grŵp Polisi Cwynion 

Adroddwyd nad oedd cyfarfod o’r grŵp yma wedi’i drefnu hyd yn hyn, a phenderfynwyd gohirio 

derbyn adroddiad oddiwrth y grŵp hwn tan gyfarfod nesaf y Cyngor. 

 

Cofnod rhif 21 – Eitem Agenda 12 – I ystyried bod y Cyngor yn mabwysiadu’r protocol 

canlynol ynghylch cyhoeddi datganiadau i’r wasg, gan gynnwys defnydd o’r cyfryngau 

cymdeithasol. 

a) Bod yr holl ddatganiadau swyddogol a wneir ar ran y Cyngor yn cael eu cymeradwyo 

ymlaen llaw gan y Cadeirydd, yr Is-Gadeirydd a’r Clerc. 

b) Bod rhwydd hynt i’r Aelodau, fel unigolion preifat, i wneud datganiadau cyhoeddus 

ond, wrth wneud hynny, ni ddylent ddweud eu bod yn aelodau o’r Cyngor neu awgrymu, 

yn uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, bod eu sylwadau yn cynrychioli sylwadau’r 

Cyngor ei hun. 



c) Bod aelodau sy’n cyhoeddi datganiadau sydd yn gwrth-ddweud neu’n difrïo’r Cyngor 

neu ei aelodau unigol, boed hynny mewn ffordd uniongyrchol neu’n anuniongyrchol, yn 

cael eu delio â yn unol â’r Côd Ymddygiad. 

 

Nodwyd bod eisoes gan y Cyngor bolisi cyfryngau cymdeithasol sy’n mynd i’r afael â nifer o’r 

eitemau a godwyd gan y cynnig. 

 

Penderfynwyd tynnu’r cynnig yn ôl, ac i gefnogi’r polisi cyfredol. 

 

O blaid 

Y Cynghorwyr  A Evans, B Evans, G Thomas, B Davies, S Evans, L Griffiths, T Higgins, C 

Higgins, I Barrett, C Davies, E Phillips ac E Davies. 

 

Yn erbyn 

Y Cynghorydd A Blackley. 

 

Cofnod rhif 22 – Prosiect Goleuo Cymunedol 

Cafwyd trosolwg gan y Clerc o ohebiaeth ddiweddar a dderbyniwyd oddiwrth Gyngor Sir 

Caerfyrddin ynghylch y cynllun i amnewid gosodiadau goleuo’r priffyrdd gyda bylbiau tebyg o 

foltedd isel. Nodwyd y byddai benthyciad di-log ar gael i dalu’r cost cyfalaf o wneud y gwaith a, 

dros amser, byddai’r Cyngor yn gwneud arbediad net gan y byddai defnyddio bylbiau ynni isel yn 

golygu defnyddio llai o ynni a chostau cynnal a chadw is. Penderfynwyd i fwrw ymlaen gyda’r 

prosiect.   

 

Cofnod rhif 23 – Gwyliau’r Haf 

Cytunwyd y byddai’r Cadeirydd yn derbyn awdurdod dirprwyiedig i ddelio ag unrhyw faterion 

sydd heb eu penderfynu ac a ohiriwyd o gyfarfodydd y Cyngor, ac unrhyw fater brys a fydd yn codi 

yn ystod gwyliau’r haf. 

 

Cofnod rhif 24 – Gohebiaeth Gyffredinol 

Penderfynwyd nodi’r ohebiaeth gyffredinol ganlynol i’r cofnodion: 

 

Awdur Pwnc 

GIG Cymru Datblygu gwasanaethau ymgysylltu Gwasanaethau Trawma 

Clwb Henoed Tycroes Llythyr o ddiolch am gefnogaeth ariannol. 

Grŵp Gweithredu Ysbyty 

Dyffryn Aman 

Cais am gymorth ariannol. 

Eunice McKinty Problemau parcio ceir ym Mharc yr Hendy 

Llywodraeth Cymru Taflen wybodaeth ynghylch cyllido. 

Côr Glandulais Llythyr o ddiolch am gefnogaeth ariannol 

Ysgol Llanedi Llythyr o ddiolch am gefnogaeth ariannol 

 

 

Daeth busnes y Cyngor i ben am  9.00  yh. 

 

 

 

Llofnod .................................................................   Dyddiad  ................................. 

                                     Cadeirydd 

       

 


