
Ein Cymuned Ddigidol
Oes angen defynddio cyfrifiadur arnoch
chi, ond nid oes gennych beiriant eich
hun? Mae gennym liniaduron, gyda wifi
am ddim, y gallwch eu defnyddio ar y
safle yn ein Caffé Cymunedol yn yr
Ystafell Ddarllen, Yr Hendy - holwch wrth
y cownter os hoffech ddefnydio un.

Bod Yn Gymdeithasol
Gwnewch yn siwr eich bod yn gwybod
beth sy’n digwydd - trowch at dudalen
Facebook y Cyngor Cymuned @LlanediCC.

Adnewyddu Eich Pas Bws
Roedd y Cyngor Cymuned wedi cynnal dau
weithdy llwyddiannus iawn i helpu pobl i
adnewyddu eu pasiau bws, ac wedi helpu
dros 40 o bobl ar draws ein cymuned. Os
nad ydych chi wedi adnewyddu’ch pas eto,
rhaid i chi wneud hynny cyn Rhagfyr
31ain. Mae angen ichi adnewyddu’r pas ar
lein yn https://portal.tfw.wales/en neu, os
oes angen mwy o help arnoch chi, ffoniwch
Trafnidiaeth Cymru ar 0300 303 4240

DEWCH I GWRDD Â’CH CYNGOR
Mae Cyngor Cymuned Llanedi yn cwrdd ar
ddydd Mercher cyntaf pob mis (ag eithrio
mis Awst) am 6.30 yh, naill ai yn Ystafell
Ddarllen yr Hendy neu yn Neuadd y
Pentref, Tycroes. Mae agenda a lleoliad
pob cyfarfod ar gael ar ein gwefan ymlaen
llaw. Mae croeso cynnes ichi i fynychu ac i
ddweud eich dweud ynghylch unrhyw
fater a gynhwysir ar yr agenda.

Y Cylch Cyfeillgarwch
Mae Cylch Cyfeillgarwch Llanedi a’r
Ardal yn dal i fynd o nerth i nerth,
gyda rhaglen lawn o weithgareddau,
siaradwyr gwadd ac ymweliadau. 

Mae croeso cynnes i bawb ymuno â
ni.Galwch heibio Tafarn Y Deri, Llanedi ar
fore Gwener rhwng 10yb a 12yh.

Taclo Sbwriel Gyda’n Gilydd
Mae’r Cyngor Cymuned yn falch ei fod
wedi cefnogi creu gr ^wp cymunedol
casglu sbwriel sydd yn cwrdd yn
rheolaidd er mwyn cadw’n strydoedd
a’n mannau cyhoeddus yn daclus. 

Os hoffech chi ymuno â nhw, cysylltwch ag
ysgrifennydd y gr ^wp drwy ffonio
07739 079961 neu cadwch lygad ar yr
hysbysfyrddau am amseroedd/ lleoliadau’r
sesiynau casglu sbwriel.

Mae tipio anghyfreithlon yn drosedd felly, os
‘dych chi’n clywed am y fath weithgaredd, a
wnewch chi gysylltu â’r Cyngor Sir ar
01267 234567 i riportio’r mater.

Mae’r wobr yn cynnwys tlws arysgrifedig
ynghyd â £100. Bydd yr enwebiadau ar
gyfer y flwyddyn nesaf yn cau ar
Chwefror 20fed 2020.

Yr enillydd yn 2019 oedd y codwr arian
ifanc o’r Hendy, Ellie Lewis. Roedd Ellie,
gyda chymorth ei theulu a’i ffrindiau,
wedi codi ymhell dros £10,000 i’r Elusen
Cystic Fibrosis, Better Life, gan chwalu ei
tharged cychwynnol o £5,000. Roedd

Cadeirydd y Cyngor, y Cynghorydd
Tina Higgins, yn ei hymddangosiad cyntaf
cyhoeddus ar ran y Cyngor, wedi
cyflwyno’r wobr gyda balchder i Ellie.

Am wybodaeth bellach ynghylch y wobr,
cysylltwch â Chlerc Cyngor Cymuned
Llanedi os gwelwch yn dda, ar
daidoc@yahoo.co.uk

Dydd Gwener, Tachwedd 29ain
● 6.30yh. Cynnau goleuadau Llanedi i

gyfeiliant côr plant Ysgol Gynradd Llanedi.

● 7yh. Tycroes - cynnau’r goleuadau o
amgylch Cloc y Dref, fel rhan o
ddigwyddiad a drefnir ar y cyd gyda
Chymorth Lleol Tycroes ac ysgol gynradd y
pentref. Bydd y pentref yn mwynhau’r
Ffair Nadolig boblogaidd a gynhelir yn yr
ysgol, a fydd yn dechrau am 4yh.

Dydd Gwener, Rhagfyr 6ed

● 6 yh. Cynhelir seremoni cynnau’r
goleuadau yn yr Hendy, gan gynnwys côr
plant yr ysgol gynradd leol ynghyd ag
ymweliad gan Siôn Corn.

● 6.40 yh. Bydd goleuadau coeden Nadolig
y Fforest yn cael eu cynnau; i ddilyn, bydd
gwin twym a mins peis ar gael y tu allan
i’r Swyddfa Bost.

Mae’r Cyngor Cymuned yn dymuno
Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd
Dda i bawb ar gyfer 2020.

GWOBR TERRY PRICE 2020
‘Rydym yn chwilio am enillydd Gwobr
Terry Price ar gyfer 2020. Mae’r wobr
yn cydnabod cyflawniad arbennig
mewn unrhyw weithgaredd benodol
(gan gynnwys chwaraeon, addysg,
gofalu am eraill, codi arian, gwella’r
amgylchedd) gan berson ifanc o dan
25 oed. Mae’r wobr ar gael i drigolion
Tycroes, Llanedi, y Fforest a’r Hendy
(gan gynnwys Talyclun). 

Hwyl yr Wyl
Cyn bo hir bydd hi’n amser i ni roi ein
pryderon i’r neilltu ac i ddechrau
mwynhau dathliadau’r Nadolig. 

^

Fel yn y blynyddoedd blaenorol bydd y Cyngor
Cymuned yn cefnogi nifer o weithgareddau
arbennig a fydd yn ein helpu ni i ymuno â hwyl
yr  ̂ wyl. Byddwn yn gosod coed a goleuadau’r
Nadolig ar Sgwâr yr Hendy, ac yn y Fforest,
Llanedi a Thycroes.

Gaeaf 2019



Y Cynghorydd Mike Nicholas a Mr Huw Richards
yn dilyn y gwaith o adnewyddu MUGA Tycroes.

Yn ystod yr haf a aeth heibio cynhaliwyd
rhaglen o sesiynau tenis yn yr Ardal
Chwaraeon Aml-Ddefnydd (MUGA) ym
Mharc Tycroes. 

Roedd hyfforddwr cymwysedig yn cynnig cyfle
wythnosol i blant oed 5 i 12 i ymarfer y gêm.
MUGA Tycroes oedd y lleoliad delfrydol iddynt
yn dilyn y gwaith adnewyddu, a wnaethpwyd
yn bosib drwy gefnogaeth hael Mr a Mrs
Huw Richards, Fferm Solar Clawdd Du.
Cynhaliwyd y sesiynau yn yr Hendy yn ogystal
a, rhwng y ddau safle, roedd 20 o blant wedi
mwynhau eu gwersi tenis yn wythnosol. 

Roedd y Cyngor Cymuned wrth ei fodd
ei fod yn gallu cynnig y weithgaredd,
ac yn gobeithio ail-adrodd y raglen y
flwyddyn nesaf.

Tennis@ParcTycroes

Gwaith Tîm yn Talu yn Nhycroes
Mae ystafelloedd newid a chaffé Adran
Iau Clwb Rygbi Tycroes wedi’u
gweddnewid diolch i griw o wirfoddolwyr
bodlon, a chefnogaeth hael busnesau lleol. 

Mewn gweithred a ddisgrifiwyd gan y South
Wales Guardian fel “A DIY SOS style
refurbishment project”, roedd y gymuned
wedi dod at ei gilydd i gynnig llafur a
deunyddiau. Mae gan yr Adran Iau dros 80 o
chwaraewyr ac yn ymfalchïo yn y ffaith ei bod
yn cefnogi rygbi llawr gwlad. Roedd Cadeirydd
Cyngor Cymuned Llanedi, y Cynghorydd Tina
Higgins, wrth ei bodd i gael y fraint o agor, yn
swyddogol, y cyfleusterau newydd.

GWELLA’N FUAN CHRIS
Yn ystod y chwe mis diwethaf mae’r
preswylydd o Dycroes, Chris Nicholas,
sydd wedi dioddef gwynegon oddiar ei
blentyndod cynnar, wedi cael
llawdriniaeth i osod pengliniau newydd
ac, ar hyn o bryd, yn gwella o’i
lawdriniaeth diweddaraf. 

Er gwaetha’r cyfan, nid yw byth yn cwyno
ac mae wastad wedi ffeindio’r amser i
gefnogi gweithgareddau yn ei gymuned
leol, gan gynnwys ei waith fel Ysgrifennydd
Cymdeithasol pwyllgor Clwb Rygbi Tycroes.
Mae’n ysbrydoliaeth i bawb ac ‘rydym yn
dymuno gwellhad buan iddo.

Cymorth Lleol Yn
Rhannu Hwyl y Nadolig

Bydd Cymorth Lleol Tycroes
yn cynnal ei noson
boblogaidd yn gweini
Gwin Twym
a Mins Peis
ar Ragfyr
19th am 7 yh yn
Neuadd Gymunedol
Tycroes. Mae’r digwyddiad tymhorol
hwn yn weithgaredd poblogaidd
yng nghalendr y pentref.

Llwybr Natur
Ymhle y gallwch gerdded trwy pedwar
cynefin gwahanol mewn dim ond 20
munud? Ymhle gallwch chi wylio adar
egostig ac ieir bach yr haf brodorol hyfryd?
Yn yr Hendy, wrth gwrs! 

Mae llwybr natur cyffrous newydd yn cael ei
ddatblygu ar berimedr y cael criced, diolch i
gymorth grant oddiwrth Gynllun Cymunedau y
Dreth Gwarediadau Tirlenwi i ddatblygu a
rheoli’r safle, gyda’r bwriad o ddarparu mynediad hawdd i
ymwelwyr. ‘Rydym wrth ein boddau bod gwirfoddolwyr eisoes
wedi cynnig cymorth i reoli’r safle, ac i gymryd ystod o rolau
eraill. Os hoffech chi wirfoddoli, cysylltwch â Ruth, ein
Swyddog Datblygu Cymunedol, os gwelwch yn dda drwy
ebostio llanedicdo@gmail.com, neu ffoniwch 07862 218 066.

W: www.llanedi.org.uk CONTACT DAVID DAVIES (CLERK): 07971 026 493  E: daidoc@yahoo.co.uk       @LlanediCC

Cyfraith a Threfn
Er bod ein cymuned yn ardal o dor-
cyfraith isel, dros y misoedd diwethaf
‘rydym wedi dioddef fandaliaeth i
eiddo cyhoeddus. 

Mae’r Cyngor Cymuned wedi ymrwymo i
gydweithio gyda’r heddlu i adnabod ac
erlyn troseddwyr, ac i geisio iawdal am
unrhyw ddifrod a achosir. Os byddwch yn
ymwybodol o unryw weithgareddau
troseddol neu wrth-gymdeithasol,
cysylltwchâ’r heddlu drwy ffonio 101 os
gwelwch yn dda.

Canolfan Gymunedol
Mae’r Cyngor Cymuned yn bwriadu
troi clwb criced presennol yr Hendy
yn ganolfan gymunedol fodern a
chwbl gyfoes. 

Mae’r cynlluniau terfynol wedi’i
cymeradwyo ac wedi’u cyflwyno i’r adran
gynllunio. ‘Rydym yn falch i ddweud ein
bod wedi derbyn grant sylweddol a fydd y
helpu i dalu costau’r prosiect, ac yn
gobeithio y bydd y gwaith adeiladu yn
dechrau yn y dyfodol agos.

Y Gymdeithas Chwaraeon
Mae Cymdeithas Chwaraeon yr Hendy,
Llanedi a’r Fforest wedi’i ail-ddechrau
ac, yn ddiweddar, wedi cyfarfod i
gynllunio ar gyfer y dyfodol. Roedd
cynrychiolwyr y clybiau rygbi, pêl-
droed, golff a boule yn bresennol ac
wedi cytuno i gydweithio i ddarparu
gweithgareddau chwaraeon newydd,
yn ogystal â chefnogi’r clybiau sydd
eisoes yn bodoli. 

Cynhelir cyfarfod nesaf y Gymdeithas yn yr
Ystafell Ddarllen ar Ionawr 9fed, 2020, 6 yh ac
mae croeso cynnes i bawb. Os oes gennych
unrhyw syniadau ynghylch dyfodol chwaraeon
yn ein cymuned a wnewch chi lenwi’r
holiadur byr amgaeëdig, neu halwch eich
syniadau at Ruth, ein Swyddog Datblygu
Cymunedol, yn llanedicdo@gmail.com,
ffôn 07862 218066.

Datblygiadau Adeiladu
Anghyfreithlon
Mae’r Cyngor yn dal i glywed pryderon
preswylwyr lleol am ddatblygiadau
anghyfreithlon yn, ac o gwmpas,
pentrefi Tycroes, yr Hendy a Llanedi. 
‘Rydym yn cydweithio’n agos gyda
swyddogion gorfodi’r Cyngor Sir i ddodi
stop ar rhain ac i sicrhau bod unrhyw
reoliadau ynghlch cynllunio ac adeiladu yn
cael eu glynu at yn iawn ac yn gywir. Os oes
gennych bryderon ynghylch unrhyw
ddatblygiad adeiladu yn eich ardal,
cysylltwch ag un o’ch Cynghorwyr Cymuned
neu eich Cynghorydd Sir os gwelwch yn dda 

(Mae eu manylion cyswllt ar ein gwefan,
Llanedi.org.uk)




