CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG COMMUNITY COUNCIL
Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2020 Cyngor Cymuned Llanddarog
a gynhaliwyd ar-lein ar 13/5/2020 am 19.30.
1/2020-2021 Presennol.
Cynghorwyr: R Newell (Cadeirydd sy’n ymddeol), R Jones, M Rees, J Williams O.B.E,
W Evans, H Jones, E Davies, S Herridge, R Owen.
Clerk
2/2020-2021 Ymddiheuriadau.
Cynghorwyr: J Youens, T Evans.
3/2020-2021 Datganiadau o fuddiannau personol.
Dim.
4/2020-2021 Cyfle I’r cyhoedd I annerch y Cyngor ar eitemau’r agenda.
Dim.
5/2020-2021 Adroddiad y Cadirydd sy’n ymddeol.
Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r Cyfarfod Blynyddol. Diolchodd i'r Aelodau a'r Clerc
am eu cefnogaeth yn ystod y flwyddyn. Datganodd y Cadeirydd ei bod wedi bod yn
anrhydedd arwain y Cyngor ac adroddodd fod John Howells, cyn aelod hirsefydlog a
chyn-Gadeirydd Cyngor Cymuned Llanddarog ac aelod o Bwyllgor Lles Porthyrhyd
wedi marw ar Ebrill 26ain 2020. Penderfynwyd cyfleu ein cydymdeimlad â blodau a
cherdyn i'w bartner. Penderfynwyd i'r clerc drefnu’r eitemau gael eu danfon.
Collodd y Cynghorydd W Evans gysylltiad â'r cyfarfod i beidio â dychwelyd.
6/2020-2021 Etholiad Cadeirydd 2020/2021 ac arwyddo datganiad derbyn swydd.
Cynigiwyd y Cynghorydd M Rees yn Gadeirydd gan y Cyng J Williams ac eiliwyd gan
y Cynghorydd R Jones. Etholwyd y Cynghorydd M Rees yn unfrydol yn Gadeirydd.
Diolchodd y Cynghorydd M Rees i'r Cyngor a nododd ei bod yn anrhydedd cael fy
ethol yn Gadeirydd Cyngor Cymuned Llanddarog. Nid oedd y Cynghorydd M Rees yn
gallu darllen a llofnodi'r datganiad derbyn ar hyn o bryd oherwydd rheolau pellhau
cymdeithasol pandemig Covid-19 ond bydd yn cyflawni'r rhwymedigaeth yn y cyfarfod
cymdeithasol nesaf. Parhaodd y cyfarfod gyda'r Cynghorydd M Rees yn y Gadair.
7/2020-2021 Etholiad Is-Gadeirydd 2020/2021 ac arwyddo datganiad derbyn swydd.
Cynigiwyd y Cynghorydd R Jones yn Is-gadeirydd gan y Cyng J Williams ac eiliwyd
gan y Cynghorydd R Owen. Etholwyd y Cynghorydd R Jones yn unfrydol yn Isgadeirydd. Nid oedd y Cynghorydd R Jones yn gallu darllen a llofnodi'r datganiad
derbyn ar hyn o bryd oherwydd rheolau pellhau cymdeithasol pandemig Covid-19 ond
bydd yn cyflawni'r rhwymedigaeth yn y cyfarfod cymdeithasol nesaf.
8/2020-2021 Adolygiad Polisiau y Cyngor.
Penderfynwyd adolygu'r polisïau yn y cyfarfod cymdeithasol nesaf. Mae polisïau ar
gael ar wefan Cyngor Cymuned Llanddarog. Penderfynwyd peidio â newid y mandad
banc gan fod cyfleusterau bancio ar-lein bellach yn cael eu defnyddio'n bennaf.
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Nododd y Cyngor hefyd y gofynion ar gyfer taliadau yn unol â'r rheoliadau ariannol a
chadarnhaodd ymhellach y penderfyniadau presennol ar gyfer cymeradwyo
anfonebau a debydau uniongyrchol (ffioedd gwefan neu asiant cyflogres).
9/2020-2021 Penodi cynrychiolwyr i’r is-bwyllgor cyffredinol.
Penderfynwyd y byddai'r is-bwyllgor yn cynnwys y Cadeirydd llywyddol, yr IsGadeirydd, y Cadeirydd blaenorol ac un aelod o'r cyngor o'r plwyf a ddewiswyd:
Llanddarog - y Cynghorydd T Evans, E Davies.
Porthyrhyd - Cyng J Williams O.B.E, S Herridge, H Jones, W Evans.
Mynyddcerrig - Y Cynghorydd R Owen, J Youens.
10/2020-2021 Penodi cynrychiolwyr
Penderfynwyd fel a ganlyn:
1. Pwyllgor Ardal Un Llais Cymru;
Y Cyng M Rees a'r Cyng R Jones yn ddirprwy.
2. Grŵp Cynghorau Cymunedol Gwendraeth;
Y Cyng J Youens a'r Cyng M Rees yn ddirprwy.
3. Fforwm Chwarel Torcoed;
Y Cyng R Newell a'r Cyng R Owen.
4. Cyswllt Cyngor Cymuned a Thref Cyngor Sir Caerfyrddin (CCC)
Fforwm;
Y Cyng R Jones a'r Cyng J Williams.
5. Fforwm Cynllun Datblygu Lleol CSC.
Y Cyng J Williams a'r Cyng S Herridge yn ddirprwy.
11/2020-2021 Cyrff Llywodraethol Ysgolion
Penderfynwyd gwahodd Mr T Jones i aros fel Cynrychiolydd Cymunedol yn Ysgol
Llanddarog a gofyn am adroddiad byr bob tymor ar ôl pob cyfarfod llywodraethwyr yr
ysgol i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau'r Cyngor am gynnydd a gweithgareddau
cymdeithasol yr ysgol. Penderfynwyd i'r Clerc ysgrifennu gwahoddiad i Mr T Jones.
12/2020-2021 Mr LM Jones - Archwilydd Mewnol cyfrifon 2020/2021.
Penderfynwyd caniatáu i Mr LM Jones barhau i archwilio'r cyfrifon yn fewnol.
13/2020-2021 Cadarnhad y Clerc fel y Swyddog Ariannol Cyfrifol 2020/2021.
Penderfynwyd cadarnhau'r Clerc.

14/2020-2021 Cadarnhad yr Archwiliwr Ariannol Mewnol ar gyfer 2020/2021.
Penderfynwyd cadarnhau'r Cynghorydd R Jones.
15/2020-2021 Cadeirydd Lwfans dinesig / swm cyllideb ar gyfer 2020/2021.
Penderfynwyd bod y swm yn £300 (Adran 137).
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16/2020-2021 Dyddiad, amser a lleoliad cyfarfodydd.
Penderfynwyd cynnal y cyfarfodydd ar ail ddydd Mercher y Mis am 19.00pm (ac
eithrio Awst). Bydd cyfarfodydd yn cychwyn yn unol â'r tabl isod unwaith y bydd
cyfyngiadau pandemig Covid-19 yn cael eu codi.
ATODLEN CYFARFODYDD Y CYNGOR 2020-2021
Mehefin 2020
Gorffennaf 2020
Medi 2020
Hydref 2020
Tachwedd 2020
Rhagfyr 2020
Ionawr 2021
Ionawr 2021 Anarferol (preasept)
Chwefror 2012
Mawrth 2021
Ebrill 2021
Mai 2021 (Gan gynnwys CCB)

Neuadd Porthyrhyd
Neuadd/Clwb Mynyddcerrig
Neuadd Llanddarog
Neuadd Porthyrhyd
Neuadd/Clwb Mynyddcerrig
Neuadd Llanddarog
Neuadd Porthyrhyd
Neuadd/Clwb Mynyddcerrig
Neuadd Llanddarog
Neuadd Porthyrhyd
Neuadd/Clwb Mynyddcerrig
Neuadd Llanddarog

* Gellir galw cyfarfodydd eraill yn ystod y flwyddyn yn ôl yr angen *
17/2020-2021 Hyfforddiant
(a) Penderfynwyd nodi pan fyddai cyrsiau ar gael y byddai'r holl aelodau nad ydynt
wedi cael hyfforddiant cod ymddygiad yn ystod y pum mlynedd diwethaf yn mynychu.
(b) Penderfynwyd gwneud unrhyw daliadau o £150 i Aelodau yng nghyfnod treth 12 y
flwyddyn ariannol hon. Os bydd Aelod yn gadael y Cyngor cyn anfon y data cyflogres
at yr asiant am gyfnod 12 yna ni fydd yn derbyn y taliad. Gofynnodd y Clerc i'r Aelodau
gadarnhau eu safbwynt yn ysgrifenedig os ydynt yn hawlio'r £150 cyn gynted â
phosibl. Y Clerc i E-bostio ffurflen lwfans i bob aelod a'i chasglu yn y cyfarfod
cymdeithasol nesaf.
18 / 2020-2021 Gorffennodd y cyfarfod am 20.20.
Cadeirydd
____________________
Dyddiad
_________________
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CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG COMMUNITY COUNCIL
Cofnodion cyfarfod Mis Mai 2020 Cyngor Cymuned Llanddarog a gynhaliwyd
ar-lein ar 13/5/2020 (yn dilyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol).

19/2020-2021 Presennol:
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, R Newell, J Williams O.B.E, R Owen, H
Jones, E Davies, S Herridge.
Clerc
20/2020-2021 Ymddiheuriadau.
Cynghorwyr: J Youens, W Evans, T Evans.
21/2020-2021 Datganiadau o fuddiant personol.
Dim
22/2020-2021 Cyfle i'r cyhoedd annerch y Cyngor ar eitemau ar yr agenda.
Dim.
23/2020-2021 Materion Plismona a Diogelwch ar y Ffyrdd
Adroddodd y Cynghorydd R Jones fod BMW gwyn wedi cael ei ddwyn o tu allan i Rif
3, Pontfaen, Llanddarog a bod yr heddlu'n ymchwilio i'r digwyddiad.
Adroddodd y Cynghorydd S Herridge, er gwaethaf llai o draffig ar y ffordd, fod
cerbydau'n teithio ar gyflymder uwch wrth agosáu at Porthyrhyd. Penderfynwyd i'r
clerc hysbysu'r heddlu cyn bod damwain yn ddigwydd.
24/2020-2021 Materion Cyngor Sir - y Cynghorydd Sir A Davies.
Dim.
25/2020-2021 Adroddiad y Cadeirydd.
Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Diolchodd i'r Cadeirydd ymadawol, y
Cynghorydd R Newell, am ei waith yn ystod ei dymor yn y swydd. Penderfynwyd diolch
i'r Cadeirydd am ei hadroddiad.
26/2020-2021 Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 08/04/2020
Penderfynwyd cadarnhau'r cofnodion ac i'r clerc gyflwyno'r cofnodion i'r Cadeirydd
i'w llofnodi ar 14/05/2020. Roedd hyn oherwydd rheolau pellhau cymdeithasol
pandemig Covid-19.
27/2020-2021 Materion yn codi o'r munudau uchod.
Cofnod 349/2019-20 (a) - Dim ateb gan y cyflenwr oherwydd pandemig Covid-19.
Penderfynwyd i'r clerc gysylltu â'r cyflenwr pan fyddant yn dychwelyd i’w gwaith.
Cofnod 349/2019-20 (b) - Dim ateb gan y cyflenwr oherwydd pandemig Covid-19.
Penderfynwyd i'r clerc gysylltu â'r cyflenwr pan fyddant yn dychwelyd i'w gwaith.
Cofnod 349/2019-20 (c) - Menshed yn dal i fethu symud ymlaen oherwydd pandemig
Covid-19.
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28/2020-2021 I nodi gohebaeth.
Dim.
29/2020-2021 Cynllunio.
Dim.
30/2020-2021 Taliadau
Cadarnhawyd yr isod.

Dulliau Talu

Dyddiad

Ar-Lein

24/04/2020

Ar-Lein

24/04/2020

Ar-Lein
Ar-Lein

24/04/2020
24/04/2020

Ar-Lein

24/04/2020

Ar-Lein

24/04/2020

Ar-Lein

24/04/2020

Ar-Lein

29/04/2020

Cyflenwyr a Manylion
WCVA
SIN 009247
Menter Gwasanaethau
Chwefror/Mawrth 1318
J.G Evans Cyflog a
lwfans Mis Ebrill
SLCC – MEM223921
J.G Evans
WHSmith - Stampiau
Cyngor Sir Caerfyrddin
Goleuadau Stryd
HMRC
PAYE – Cyfnod
10,11,12
J.G Evans
ICO - ZA234819

Swm £ yn
Cynnwys TAW
21.30
219.30
328.93
117.00
14.64
2,499.99
310.10

40.00

31/2020-2021 Derbynebau.
Cyngor Sir Caerfyrddin - Praesept 1
29/04/2020 - £7,056.66.
32/2020-2021 Argymhellion y Cyng. R Newell ynghylch rhoddion ariannol.
Datryswyd yr eitem hon yn y cyfarfod ar 08/04/2020 o dan munud 342/2019-20.
Cynigiodd Cyn-Gadeirydd ddefnyddio Adran 137 a rhoi rhodd o £400.00 i Gofal
Canser Tenovus. Cytunodd yr aelodau. Penderfynwyd i'r clerc drefnu taliad.
33/2020-2021 Grant refeniw blynyddol o £500 i Bwyllgor Lles Mynyddcerrig.
Cynigiwyd gan y Cyng J Williams a'i eilio gan y Cynghorydd R Newell i ariannu'r rhodd
grant. Penderfynwyd cadarnhau'r grant refeniw a'r unig amod yw bod y Clerc i ofyn
am dderbynneb. Hefyd, gellir gofyn i aelod o'r Pwyllgor fynychu cyfarfod o'r Cyngor
Cymunedol i ddarparu trosolwg o'u gwaith yn y gymuned.
34/2020-2021 Grant refeniw blynyddol o £500 i Bwyllgor Lles Porthyrhyd.
Cynigiwyd gan y Cyng J Williams a'i eilio gan y Cynghorydd R Newell i ariannu'r rhodd
grant. Penderfynwyd cadarnhau'r grant refeniw a'r unig amod yw bod y Clerc i ofyn
am dderbynneb. Hefyd, gellir gofyn i aelod o'r Pwyllgor fod yn bresennol cyfarfod o'r
Cyngor Cymuned i ddarparu trosolwg o'u gwaith yn y gymuned.
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35/2020-2021 Grant refeniw blynyddol o £500 i Bwyllgor Neuadd Llanddarog.
Cynigiwyd gan y Cyng J Williams a'i eilio gan y Cynghorydd R Newell i ariannu'r rhodd
grant. Penderfynwyd cadarnhau'r grant refeniw a'r unig amod yw bod y Clerc i ofyn
am dderbynneb. Hefyd, gellir gofyn i aelod o'r Pwyllgor fynychu cyfarfod o'r Cyngor
Cymunedol i ddarparu trosolwg o'u gwaith yn y gymuned.
36/2020-2021 Nawdd blynyddol o £200 ar gyfer Sioe Llanddarog.
Adroddwyd, oherwydd pandemig Covid-19, fod y sioe wedi’i chanslo gyda digon o
rybudd i osgoi unrhyw oblygiadau cost mawr i bwyllgor y sioe. Penderfynwyd canslo'r
nawdd ar gyfer blwyddyn 2020-2021 a'i adolygu ym mlwyddyn 2021-2022.
37/2020-2021 Polisi Yswiriant y Cyngor.
Datryswyd yr eitem hon yn y cyfarfod ar 08/04/2020 o dan funud 356/2019-20.
38/2020-2021 Rheoliadau hygyrchedd gwefan.
Roedd y Cynghorydd M Rees a'r Clerc wedi trafod yr eitem hon ar yr agenda o'r blaen
ac ar ôl ceisio eglurhad gan Un Llais Cymru a chyflwyno i aelodau'r cyngor, cynigiodd
y Cynghorydd H Jones ac eiliwyd gan y Cynghorydd J Williams y byddai'r cofnodion
ar papurau agenda yn cael eu hargraffu mewn ieithoedd ar wahân i gynorthwyo
eglurhad. Penderfynwyd i'r Clerc fformatio'r weithdrefn newydd.
39/2020-2021 Cynnal diffibrilwyr cymunedol.
Ar ôl derbyn llythyrau diddordeb gan aelodau o'r gymuned ynghylch cost cynnal a
chadw'r diffibrilwyr cymunedol, trafodwyd gan y Cyngor a chytunwyd mewn egwyddor
bod y Cyngor yn barod i ymgymryd â'r rôl o wirio cyflwr yr offer yn fisol a cynnig talu
am badiau a phecyn batri yn ôl yr angen. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams a'i
eilio gan y Cynghorydd R Jones i ariannu costau'r offer a ddarperir ar hyn o bryd yn
Llanddarog a Porthyrhyd. Hysbyswyd y Cyngor fod Pwyllgor Lles Mynyddcerrig wedi
gwerthuso darpariaeth diffibriliwr o'r blaen ond wedi penderfynu peidio â bwrw ymlaen
â'r caffaeliad. Penderfynwyd i'r Clerc ymateb i'r llythyrau a dderbyniwyd.
40/2020-2021 Fforwm er mwyn i'r Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau trwy'r
Cadeirydd.
(a) Adroddodd y Cynghorydd R Owen ar gyflwr gwael y briffordd drwy pentref
Mynyddcerrig gydag arwyddion o erydiad a gorchuddion a gridiau draeniau
rhydd. Penderfynwyd i'r Clerc ysgrifennu llythyr pryder at y Cynghorydd Sir
Ann Davies i'w anfon ymlaen i'r adran gywir.
(b) Y Cynghorydd R Newell i drosglwyddo Cadwyn y Cadeirydd i'r Clerc a threfnu
ei ddanfon i'r Cadeirydd llywyddu.
(c) Gofynnodd y Cynghorydd M Rees i'r holl aelodau anfon cais at y Clerc yn nodi
eu dull gohebiaeth yn enwedig mewn perthynas a chofnodion a phapurau
agenda (Cymraeg/Saesneg, Electronig/Papur) i arbed amser a chost.
Cytunwyd hefyd bod y cofnodion drafft i'w cwblhau cyn pen 7 diwrnod o'r
cyfarfod a'u hanfon yn electronig at yr holl aelodau i'w cadarnhau. Aelodau i
ddychwelyd unrhyw gywiriadau i'r Clerc cyn pen 7 diwrnod er mwyn i'r
cofnodion gael eu cystadlu a'u paratoi i'w hargraffu.
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41/2020-2021 Mwen Camera 21.25.
Gadawodd y rhai nad oeddent yn aelodau o'r Cyngor Cymuned na'r Clerc y cyfarfod i beidio â dychwelyd. Mae'r gwaharddiad oherwydd bod materion personél / staffio yn
cael eu trafod.
42/2020-2021 Rhediad taliad staff Mai 2020.
Edrychodd pob aelod ar adroddiad ysgrifenedig yn ystod y cyfarfod ar-lein.
Penderfynwyd derbyn yr adroddiad a chadarnhau talu'r symiau fel y'u cyflwynwyd.
43/2020-2021 Adolygiad parhaus o sefyllfa cofrestru awtomatig.
Roedd y Clerc wedi derbyn nodyn atgoffa ynglŷn â chofrestru awtomatig. Mae'r Clerc
wedi gofyn am ymuno â'r Cynllun. Gofynnwyd i'r Clerc gysylltu â'r partïon perthnasol
mewn perthynas â dichonoldeb ymuno â chynllun y Cyngor Sir a nodi'r gost flynyddol
barhaus i'r Cyngor Cymuned. Penderfynwyd bod y Clerc yn cysylltu â'r partïon
perthnasol i gael adroddiad wedi'i ddogfennu cyn y cyfarfod nesaf.
44/2020-2021 Adroddiad yr Archwiliwr Ariannol Mewnol ar gyfer Cyfnod 01/01/2020 31/03/2020.
Roedd pob aelod wedi cael adroddiad ysgrifenedig cyn y cyfarfod. Darparwyd
adroddiad llafar llawn gan y Cynghorydd R Jones (Archwiliwr Ariannol Mewnol).
Cadarnhaodd yr adroddiad gywirdeb y cysoniad banc a'r datganiad cyfrifon a
ddarparwyd i'r Cyngor. Cadarnhaodd hefyd gywirdeb yr adroddiad cyllideb terfynol a
ddarparwyd. Cynigiwyd gan y Cyng J Williams a'i eilio gan y Cynghorydd R Newell i
dderbyn yr adroddiad. Diolchodd yr aelodau i'r Cynghorydd R Jones a'r Clerc am eu
gwaith.
45/2020-2021 Daethy cyfarfod I ben am 21.50.
Cadeirydd
____________________
Dyddiad
____________________
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