CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG COMMUNITY COUNCIL
Cofnodion cyfarfod Mis Mehefin 2020 Cyngor Cymuned Llanddarog a
gynhaliwyd ar-lein ar 10/6/2020 am 19.00.

46/2020-2021 Presennol:
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, H Jones, S Herridge, W Evans, T Evans.
Cynghorydd Sir A Davies.
Clerc
47/2020-2021 Ymddiheuriadau.
Cynghorwyr: J Youens, J Williams O.B.E, R Newell, E Davies, R Owen.
48/2020-2021 Datganiadau o fuddiant personol.
Dim
49/2020-2021 Cyfle i'r cyhoedd annerch y Cyngor ar eitemau ar yr agenda.
Dim.
50/2020-2021 Materion Plismona a Diogelwch ar y Ffyrdd.
Adroddodd y Cynghorydd R Jones fod y BMW gwyn a gafodd ei ddwyn o tu allan i rhif
3, Pontfaen, Llanddarog wedi'i adfer heb ddifrodi gan yr heddlu.
Adroddodd y clerc fod llythyr wedi'i anfon at yr heddlu mewn perthynas â cherbydau
sy'n teithio ar gyflymder uwch na'r terfyn wrth fynd i mewn i Porthyrhyd (Cofnod 23/
2020-2021) a bod ateb wedi'i dderbyn a'i anfon yn electronig at yr holl aelodau ar
20/05/2020. Penderfynwyd nodi.
Mae'r clerc wedi derbyn dau gŵyn anhysbys o ran nifer y cerbydau sydd wedi'u parcio
ar y palmant o fewn pellter byr i'r gyffordd ym Mhorthyrhyd a thu allan i Swyddfa Bost
Porthyrhyd, Garej Porthyrhyd a Garej Landeg, gydag ychydig iawn neu ddim lle i wthio
pram / cadair wthio neu gerdded ci, felly gorfod cerdded ar brif ffordd y B4310.
Adroddodd y Cynghorydd S Herridge ei bod wedi siarad â pherchennog Garej
Porthyrhyd a'i fod yn ymwybodol o'r sefyllfa ar ôl ymweliad gan yr heddlu.
Penderfynwyd cynnal cyfarfod is-bwyllgor ar-lein ar 16/06/2020 i drafod y mater
ymhellach. Clerc i anfon gwahoddiadau i aelodau'r is-bwyllgor.
51/2020-2021 Materion Cyngor Sir - y Cynghorydd Sir A Davies.
Yn ystod y cyflwyniad, collodd y Cynghorydd Sir Ann Davies gysylltiad â'r cyfarfod ac
ni lwyddodd i ailgysylltu. Derbyniodd y Clerc E-bost or adroddiad ac fe'i darllenwyd i'r
aelodau. Anfonwyd copi electronig hefyd at yr holl aelodau.
Adroddodd y Cynghorydd Sir Ann Davies fel a ganlyn: Bydd Ysgol Llanddarog yn
ailagor ar 29/06/2020 ac mae gwaith yn cael ei wneud ar hyn o bryd i sicrhau bod y
disgyblion yn ddiogel ac yn cydymffurfio â'r cyfyngiadau cyfredol. Yn dilyn cyfarfod â
Gareth Morgans (Cyfarwyddwr Addysg) mae'n rhagweld y gellir dyrannu rhwng 21%
a 28% o blant yn yr ysgolion. Fodd bynnag, mae'n rhaid dyrannu lle i blant bregus a
phlant gweithwyr allweddol ac felly gallai hyn leihau capasiti ychwanegol i oddeutu
15%. Maent yn rhagweld y bydd pob plentyn yn gallu dod mewn 1 diwrnod yr wythnos
neu 2 x ½ diwrnod. Ni fydd unrhyw gyfleusterau ffreutur na chludiant ysgol ar gael,

felly, bydd plant yn bwyta pecyn bwyd wrth eu desg a bydd rhieni'n cludo'r plant i'r
Ysgol.
Mae Llywodraeth Cymru wedi drafftio canllawiau heddiw ac wedi eu hanfon ymlaen i
bob Sir. Mae gennym gyfarfod ar-lein ar 18/06/2020 a byddwn yn cael ein cynghori
gan Mrs. Meinir Jones, Pennaeth Ysgol Llanddarog, pa blant a phryd y byddant yn yr
Ysgol. Gofynnwyd i bob rhiant lenwi holiadur i egluro a ydyn nhw'n bwriadu dychwelyd
eu plant i'r ysgol neu aros tan fis Medi. Rhaid i bob Pennaeth gwblhau asesiad risg
llawn o'i Ysgol.
Yn dilyn cyfarfod ar-lein gan y Cyngor llawn ar 10/06/2020, y Cyng. Ieuan Davies,
Llanybydder (I) yw'r Cadeirydd a'r Cyng. Eirwyn Williams, Pumsiant (PC) yw'r Isgadeirydd. Cynhaliwyd hwn ar-lein.
Ychydig iawn o symud sydd wedi bod ar y cartrefi yn Llanddarog ac ers cysylltu â Mrs.
Wendy Walters, Prif Weithredwr Cyngor Sir Caerfyrddin, rhoddwyd sicrwydd ar y
canlynol:
a) 15 Person Cae: Disgwylir iddo gael ei gwblhau wythnos yn dod i ben 13/06/2020,
ond oherwydd bod coronafirws a Chontractwyr yn cael eu gorchuddio maent yn
gobeithio cael eu cwblhau yn fuan iawn. Mae'r gwaith bron wedi'i gwblhau.
b) 18 Person Cae: Dychwelwyd yn ddiweddar i berchnogaeth y Cyngor a gobeithio y
bydd wedi'i gwblhau erbyn canol mis Gorffennaf.
c) 7 Gradd Derwen: Disgwylir ei gwblhau erbyn canol mis Awst.
d) 4 Cwm Catti a ty yn Llanarthne heb gael contractwyr wedi dyrannu eto.
Dim i'w adrodd ynglŷn â chyflwr y ffordd ym Mynyddcerrig (Cofnod 40 / 2020-2021 a).
Derbyniwyd ateb safonol yn nodi bydd y mater yn cael ei ddelio pan fydd staff ar gael
i weithio.
52/2020-2021 Adroddiad y Cadeirydd.
Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod ac adroddodd ei bod wedi derbyn y gadwyn
swydd. Penderfynwyd diolch i'r Cadeirydd am ei hadroddiad.
53/2020-2021 Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 10/05/2020
Penderfynwyd cadarnhau'r cofnodion ac i'r clerc gyflwyno'r cofnodion i'r Cadeirydd
i'w llofnodi ar 12/06/2020. Roedd hyn oherwydd rheolau pellhau cymdeithasol
pandemig Covid-19.
54/2020-2021 Materion yn codi o'r munudau uchod.
Cofnod 40/2020-2021 (c) - Awgrymodd y Cynghorydd M Rees y dylid anfon y
cofnodion i'r cadeirydd yn unig er mwyn prawfddarllen er mwyn osgoi cymhlethdodau
a gormod o weinyddiaeth. Hefyd atgoffwyd yr aelodau i hysbysu'r Clerc ynghylch eu
dull dewisol o dderbyn gohebiaeth.
55/2020-2021 I nodi gohebaeth.
Derbyniwyd llythyr o ddiolch gan Bwyllgor Lles Porthyrhyd ynghylch y grant refeniw o
£500.00.
56/2020-2021 Cynllunio.
Dim gwrthwynebiadau i'r gais canlynol.

Rhif y Gais
W/40614

Math o Gais
Cynllunio Llawn

Lleoliad
Fferm Wernlas,
Porthyrhyd,
Caerfyrddin, SA32
8PU.

Disgridiad
Codi Adeilad Pwrpas
Portal Dur ar Gyfer
Storio Gwair,
Cynnyrch Bwyd
Anifeiliaid a
Peiriannau
Amaethyddol.

57/2020-2021 Taliadau.
Ardystiwyd y taliadau isod yng nghyfarfod misol mis Mai a'u cadarnhau yng nghyfarfod
Misol mis Mehefin.
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19/05/2020
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19/05/2020

Ar-Lein
Ar-Lein
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21/05/2020

Ar-Lein

29/05/2020

Cyflenwyr a Manylion
WCVA
SIN 009357
J.G Evans
Reimbursement Flowers
J.G Evans – Cyflog a
Lwfans Mis Mai
BHIB Ltd - Yswiriant
Wales Audit Office
Inv - 003420
Paragon Internet
HMRC
PAYE – Period 2
Pwyllgor Llesiant
Porthyrhyd
Neuadd Llanddarog
Pwyllgor Llesiant
Mynyddcerrig
J.G Evans –
Ad-Daliad
Gofal Canser Tenovus
Gwyn Edwards
Ad-Daliad
Diffibriliwr Porthyrhyd

Sum £ yn
Cynnwys TAW
21.30
13.00
328.93
865.69
194.75
8.34
82.10
500.00
500.00
500.00

400.00

340.20

Nodwyd, gan nad oedd y Cyngor yn medru anfon y rhodd i Ofal Canser Tenovus yn
defnyddio BACS, iddo gael ei dalu'n uniongyrchol gan y Clerc wrth ddefnyddio ei
gerdyn debyd personol a'i ad-dalu gan y Cyngor ar yr un diwrnod.
58/2020-2021 Derbynebau.
Dim

59/2020-2021 Ystyried adroddiad yr Archwilydd Mewnol ar gyfer 2019-2020.
Cadw Llyfrau - Cododd yr archwilydd mewnol bryder y byddai'n well ganddo weld yr
anfonebau yn cael eu hardystio yn y cyfarfodydd misol a'r taliadau a wneir wedi hynny
yn enwedig nawr bod y Cyngor wedi cymeradwyo taliadau ar-lein. Er y cytunwyd ar
anfonebau yn ystod cyfarfodydd yn y gorffennol ac anfonwyd copïau at aelodau yn
electronig, bydd yr holl anfonebau nawr yn cael eu cofrestru yn yr agenda a'r
cofnodion. Penderfynwyd i'r Clerc fformatio'r weithdrefn.
Rheoli Risg - Ymhellach i'w gynigion yn dilyn archwiliad y llynedd, nododd fod
cynrychiolwyr pwyllgorau sy'n derbyn grantiau refeniw sefydlog gan y Cyngor yn
mynychu cyfarfodydd ac eglurodd pa mor werthfawr oedd y grantiau i gynnal y
gwasanaeth a pha ddefnydd a wnaed o'r arian Dylai rhinweddau darparu'r grant
refeniw sefydlog fod yn benderfyniad gan y Cyngor a'i gadarnhau bob blwyddyn.
Trafodwyd a nodwyd hyn yng Nghofnod 329/2018-19.
60/2020-2021 Hyfforddiant Cod Ymddygiad.
Roedd y Clerc wedi ymchwilio a oedd cyrsiau hyfforddi ar gael ond oherwydd
pandemig Covid-19, dim ond cyrsiau ar-lein oedd ar gael. Penderfynwyd ei roi ar yr
agenda nesaf.
61/2020-2021 Datganiad derbyn ac adolygiad Polisïau'r Cyngor.
Penderfynwyd gohirio'r materion hyn i'r cyfarfod cymdeithasol nesaf. Penderfynwyd
nodi.
62/2020-2021 Ystyriwch gyllid posibl ar gyfer Eisteddfod 2021.
Penderfynwyd peidio â thrafod y mater hwn yn y tymor byr oherwydd pandemig Covid19 ac a fyddai'r digwyddiad yn cael bwrw ymlaen y flwyddyn nesaf. Penderfynwyd
nodi a rhoi ar yr agenda nesaf.
63/2020-2021 Ystyried gohebiaeth a gafwyd gan y canlynol.
a) Darparu seddi yng Nghysgodfa Llanddarog - Dim ymateb gan y cyflenwr
oherwydd y pandemig. Penderfynwyd bod y clerc yn cysylltu â'r cyflenwr pan fyddant
yn dychwelyd i'r gwaith.
b) Cyflwr yr Hysbysfyrddau yn Llanddarog a Porthyrhyd - Roedd y Clerc wedi
derbyn un dyfynbris ond roedd yn dal i aros i eraill gael eu cymharu. Bydd angen i
aelodau'r cyngor drafod deunydd a dyluniad y strwythur cyn bwrw ymlaen.
Penderfynwyd ei roi ar yr agenda nesaf.
c) Cynnal a Chadw Diffibriliwr yn Llanddarog a Porthyrhyd - Roedd y Clerc wedi
derbyn cadarnhad gan y ddau barti y byddau cynnal a chadw'r ddau beiriant yn cael
ei wneud gan y pwyllgor yn unigol.
Llanddarog - Merched Y Wawr.
Porthyrhyd - Gwyn Edwards.
64/2020-2021 Fforwm er mwyn i'r Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau trwy'r
Cadeirydd.
Gofynnodd y Cynghorydd H Jones i lawlyfr cyfarwyddiadau Google Meet gael ei ail
ddanfon fel bod yr aelodau yn lloywi eu galluoedd. Penderfynwyd i'r Clerc i ail
ddanfon.

65/2020-2021 Mwen Camera 20.55.
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.
66/2020-2021 Rhediad taliad staff Mehefin 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.
67/2020-2021 Adolygiad parhaus o sefyllfa cofrestru awtomatig.
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,
cofnod 43/2020-2021. Derbyniwyd adroddiad wedi'i ddogfennu gan Gronfa Bensiwn
Dyfed ynghylch eu polisïau a hefyd gwybodaeth am NEST (yr Ymddiriedolaeth
Arbedion Cyflogaeth Genedlaethol). Trafodwyd y mater a phenderfynwyd nad oedd
dichonoldeb Cronfa Bensiwn Dyfed yn addas ar gyfer Cyngor Cymuned Llanddarog
ond roedd y cynllun NEST yn fwy derbyniol. Penderfynwyd i'r Clerc anfon gohebiaeth
o Gronfa Bensiwn Dyfed at yr holl aelodau a llenwi a dychwelyd y ffurflenni i'r
Rheoleiddiwr Pensiwn ynghylch cofrestru awtomatig. Y cynllun NEST i'w adolygu yn
y cyfarfod nesaf.
68/2020-2021 Daeth y cyfarfod I ben am 21.05.
Cadeirydd
____________________
Dyddiad
____________________

CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG COMMUNITY COUNCIL
Cofnodion cyfarfod Is-bwyllgor o Gyngor Cymuned Llanddarog a gynhaliwyd ar-lein
ar 16/06/2020 am 19.00.

69/2020-2021 Presennol:
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, R Newell, H Jones, S Herridge, W Evans,
J Williams O.B.E.
Cynghorydd Sir A Davies.
Clerc
70/2020-2021 Ymddiheuriadau.
Dim
71/2020-2021 Datganiadau o fuddiant personol.
Dim
72/2020-2021 Cyfle i'r cyhoedd annerch y Cyngor ar eitemau ar yr agenda.
Dim.
73/2020-2021 Materion Plismona a Diogelwch ar y Ffyrdd.
Croesawodd y Cadeirydd bawb i gyfarfod is-bwyllgor Porthyrhyd.
Roedd y clerc wedi derbyn dau gŵyn anhysbys ynglŷn â nifer y cerbydau a oedd wedi'u parcio
ar y palmant o fewn pellter byr i'r gyffordd ym Mhorthyrhyd a thu allan i Swyddfa Bost
Porthyrhyd, Garej Porthyrhyd a Garej Landeg, heb lawer o le, os o gwbl, i wthio pram/cadair
wthio neu gerdded ci, felly gorfod cerdded ar briffordd B4310 Cofnod 50 / 2020-2021.
Cynhaliwyd y cyfarfod is-bwyllgor hwn i drafod cwynion trigolion Porthyrhyd ynghylch materion
traffig a pharcio ar y B4310 y tu allan i Garej Porthyrhyd, Swyddfa Bost Porthyrhyd a Garej
Landeg. Adroddwyd bod rhai cerbydau yn parcio ar y palmant gan achosi rhwystrau i
breswylwyr gyda phlant neu gŵn, a phobl anabl, gan eu gorfodi i naill ai groesi'r B4310 neu
gerdded ar y gerbytffordd er mwyn osgoi y cerbydau sydd wedi parcio.
Cyn y cyfarfod, ymchwiliodd y Cyng. R Jones a'r Clerc reolau 239 i 247 (Parcio) Y Cod
Priffyrdd a disgrifiwyd a thrafodwyd y cynnwys mewn perthynas â'r cwynion.
Penderfynwyd y byddai'r Cynghorydd John Williams yn codi'r pryder gyda Swyddfa Bost
Porthyrhyd a perchennog Garej Porthyrhyd ac i’r Cynghorydd S Herridge fynd at y tenant er
mwyn datrys y mater yn gyfeillgar heb achosi gelyniaeth. Roedd y pryder a godwyd ynghylch
Garej Landeg yn fater ar wahân a mwy cymhleth. Adroddwyd bod cerbydau gan gynnwys
faniau a HGVs yn aml yn cael eu parcio ar y palmant ac ar ochr y ffordd, gan achosi rhwystr i
gerddwyr lleol yn ogystal â thraffig. Mae Garej Landeg yn fusnes gyda gweithdy mecanyddol,
gorsaf MOT a hefyd fusnes HGV. Cynigiwyd gan y Cynghorydd R Jones ac eiliwyd gan y
Cynghorydd H Jones y dylid cysylltu â'r Cynghorydd Sir A Davies i gael cyngor ar ffordd bosibl
ymlaen ar y mater hwn. Penderfynwyd bod y Clerc yn cysylltu â'r Cynghorydd Sir A Davies.

68/2020-2021 Daeth y cyfarfod I ben am 20.15.
Cadeirydd
____________________
Dyddiad
____________________

