CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG COMMUNITY COUNCIL
Cofnodion cyfarfod Mis Hydref 2020 Cyngor Cymuned Llanddarog a gynhaliwyd arlein ar 14/10/2020 am 19.00.

116/2020-2021 Presennol:
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, J Youens, H Jones, W Evans, J Williams
O.B.E, S Herridge.
Cynghorydd Sir A Davies.
Clerc
117/2020-2021 Ymddiheuriadau.
Cynghorwyr: T Evans, E Davies, R Owen, R Newell.
118/2020-2021 Datganiadau o fuddiant personol.
Dim
119/2020-2021 Cyfle i'r cyhoedd annerch y Cyngor ar eitemau ar yr agenda.
Dim.
Gofynnodd y Cynghorydd Sir A Davies am ganiatâd y Cadeirydd i roi ei hadroddiad
cyn eitemau eraill ar yr agenda oherwydd amgylchiadau annisgwyl. Rhoddwyd
caniatâd gan y Cadeirydd.
120/2020-2021 Materion Cyngor Sir - Y Cynghorydd Sir A Davies.
Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies y bydd Ffordd Abertawe sy'n cysylltu cylchfan
yr A48 â Llanarthne trwy Neuadd Clearbrook ar gau i'w hail-wynebu rhwng 19/10/2020
- 23/10/2020.
Cafodd y Cynghorydd Sir A Davies gyfarfod â Karen Mole Davies, Peiriannydd
Priffyrdd gyda Cyngor Sir Caerfyrddin ar 02/10/2020 i ymchwilio i'r materion rhwng
tafarn Y Tywysog Cymru, Porthyrhyd i'r Polyn, Capel Dewi ynghylch tyllau potiau a
choed sy'n crogi drosodd. Bydd y dystiolaeth a gafwyd o'r cyfarfod yn cael ei chasglu
er mwyn i waith adfer cael ei wneud. Casglwyd gwybodaeth ddefnyddiol ynghylch
uchder coed (5m yn ddiogel i gerbydau deithio oddi tanynt) a gwrychoedd (3.3m o'r
canol cyn gweithredu).
Canslo cyfarfod Cyngor Sir Caerfyrddin tan 22/10/2020.
Mae'r Cynghorydd Sir A Davies hefyd wedi cyflwyno cais i'r bin budr cŵn cael ei
ailosod ym Mynyddcerrig ac i glirio gwrychoedd sydd wedi gordyfu ar y Ffordd Rufeinig
ac i'r tyllau pot gael eu hadolygu. Mae'r terfyn cyflymder o 30mya ar y ffordd tuag at
Barc Garnffrwd yn y broses ymgynghori a bydd yn cael ei weithredu'n fuan iawn.
Gofynnodd y Cynghorydd J Youens am docio gwrychoedd yn perthyn i Glyn Caled
ond awgrymodd y Cynghorydd H Jones y dylai'r Cynghorydd J Youens fynd at y
perchennog a gofyn iddynt ddelio â'r mater. Penderfynwyd i'r Cyng J Youens fynd at
berchennog Glyn Caled.
Adroddodd y Clerc hefyd fod y llwybr troed rhwng Ysgol Gynradd Llanddarog i
Fynyddcerrig wedi gordyfu a bod angen sylw arno. Penderfynwyd i'r Cynghorydd A
Davies i’w adrodd.

Gadawodd y Cynghorydd Sir A Davies y cyfarfod am 19.23 i beidio â dychwelyd.
121/2020-2021 Materion Plismona a Diogelwch ar y Ffyrdd.
Adroddodd y Cynghorydd H Jones yng nghyfarfod mis Medi fod preswylwyr yn y
gymuned wedi mynegi pryder ynghylch cerbydau sy'n teithio ar gyflymder ac yn achosi
llygredd sŵn ar ôl 22.00 yn rheolaidd, gan deithio trwy bentref Porthyrhyd ac ar y
B4310 tuag at Llanarthne a Nantgaredig. Adroddodd y Clerc y mater i Heddlu Dyfed
Powys ac roedd wedi derbyn ateb gan PC1133 Benjamin Stevenson yn nodi y byddent
yn cynnal patrolau targedu yn yr ardal i asesu'r sefyllfa. Roedd y Clerc hefyd wedi
derbyn galwad ffôn gan PCSO Alan Davies ar 06/10/2020 ynghylch y gŵyn a'u bod yn
dal i fonitro'r sefyllfa. Cadarnhaodd y Cynghorydd H Jones a’r Clerc y bu mwy o
bresenoldeb yr heddlu yn yr ardal a bod llai o gerbydau yn teithio drwy’r ardal yn hwyr
yn y nos.
Mynegodd y Cynghorydd J Williams bryder bod Gorsaf Heddlu Crosshands wedi cau
a'i symud i Rhydaman. Gofynnodd y Cynghorydd R Jones a oedd hysbysiad wedi dod
i law ynglŷn â'r cau. Hysbysodd y Clerc yr aelodau na dderbyniwyd unrhyw hysbysiad.
Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â Heddlu Dyfed Powys i gael eglurhad am y sefyllfa
a gofyn i ardal Cymunedol Llanddarog gael ei gorchuddio gan Orsaf yr Heddlu yn
Llangunnor ac nid Rhydaman oherwydd pellter daearyddol.
122/2020-2021 Adroddiad y Cadeirydd.
Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Gofynnodd i'r Clerc gyhoeddi ei fod wedi
llwyddo i gael swydd Clerc Cyngor Cymuned Llanarthne a dymunodd yr holl aelodau
yn dda iddo yn ei rôl newydd. Penderfynwyd diolch i'r Cadeirydd am ei hadroddiad.
123/2020-2021 Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 10/06/2020 a
16/06/2020.
Penderfynwyd cadarnhau'r cofnodion ar gyfer 09/09/2020 ac i'r Cadeirydd lofnodi'r
cofnodion ar 17/10/2020.
124/2020-2021 Materion yn codi o'r munudau uchod.
Dim.
125/2020-2021 I nodi gohebaeth.
Derbyniwyd llythyr mewn perthynas â'r Cod Ymarfer Diwygiedig ar Faterion y Gweithlu
a'r ymarfer monitro blynyddol. Penderfynwyd i'r Clerc lenwi'r holiadur a'i anfon at yr
holl aelodau i'w gadarnhau cyn dychwelyd i Lywodraeth Cymru.
126/2020-2021 Cynllunio.
Dim gwrthwynebiadau i'r ceisiadau cynllunio canlynol.
Rhif y Gais
PL/00122

Math o Gais
Caniatâd
Cynllunio Deiliaid
Tai

Lleoliad
Bancyreos,
Llanddarog,
Caerfyrddin, SA32
8NU.

Disgrifiad
Estyniad Preswyl
Arfaethedig

PL/00396

Caniatâd
Cynllunio Deiliaid
Tai

PL/00577

Caniatâd
Cynllunio Deiliaid
Tai

Bryncerdd,
Llanddarog,
Caerfyrddin, SA32
8NS
Esgair Fach,
Llanddarog,
Caerfyrddin, SA32
8BJ

Balconi Ffram Dderw
Arfaethedig a
Chanopi Newydd
Estyniad Llawr
Gwaelod yn y Cefn

127/2020-2021 Taliadau.
Ardystiwyd y taliadau isod yng nghyfarfod misol Mis Medi a'u cadarnhau yng
nghyfarfod misol Mis Hydref. Cafodd gopïau o anfonebau ei danfon at yr holl aelodau
yn electronig am awdurdod cyn eu talu.

Dulliau talu

Dyddiad

Ar-Lein

23/09/2020

Ar-Lein

23/09/2020

Ar-Lein

23/09/2020

Ar-Lein

23/09/2020

Ar-Lein

23/09/2020

Cyflenwyr a Manylion
WCVA
SIN 009815
J.G Evans – Cyflog a
Lwfans Mis Medi
Spencer Enviromental
Inv - 20193
Lleng Brau Frenhinol
2 x Torch
HMRC
PAYE – Period 6

Sum £ yn
Cynnwys TAW
21.30
328.93
508.00
60.00
82.20

128/2020-2021 Derbynebau.
HMRC Ad-Daliad TAW
30/09/2020 - £1,404.25.
129/2020-2021 Adroddiad yr Archwiliwr Ariannol Mewnol am y Cyfnod 01/07/2020 –
30/09/2020.
Roedd pob aelod wedi derbyn adroddiad ysgrifenedig cyn y cyfarfod. Darparwyd
adroddiad llafar llawn gan y Cyng R Jones. 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 Cynghorydd H
Jones ac eiliwyd gan y Cynghorydd W Evans i dderbyn yr adroddiad. Diolchodd yr
aelodau i'r Cynghorydd R Jones a'r Clerc am eu gwaith.
130/2020-2021 Ystyried gohebiaeth a gafwyd gan y canlynol.
a) Cyflwr yr hysbysfyrddau yn Llanddarog a Porthyrhyd – Trafodwyd a
phenderfynwyd yng nghyfarfod mis Medi i archebu Hysbysfyrddau Gwrthdywydd Traddodiadol Allanol 1050 x 1400 gan Morgan & Morgan. Nid oedd
y cyflenwr yn gallu cyflawni'r gorchymyn gwreiddiol i'r fanyleb ofynnol.
Trafodwyd y cynnig amgen a chynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams a'i

basio gan holl aelodau'r cyngor i dderbyn yr opsiwn diwygiedig.
Penderfynwyd i'r Clerc archebu gan y cyflenwr.
b) Cyfoeth Naturiol Cymru - Ar ôl pryder gan drigolion lleol ynghylch lefel y
dŵr yn Afon Gwendraeth Fach a posibilrwydd o lifogydd, cysylltodd y Clerc
a Cyfoeth Naturiol Cymru ynghylch y mater a derbyniodd yr ateb a ganlyn
ar 24/09/2020 ac ei anfon ymlaen at holl aelodau'r Cyngor.
O ran eich e-bost ar 18 Medi, mae ein tîm llifogydd lleol wedi gofyn inni eich
cynghori fel a ganlyn:
“O ran Afon Gwendraeth, dyma brif afon. Mae gan Cyfoeth Naturiol Cymru
bwerau caniataol i wneud gwaith ar brif afonydd i amddiffyn pobl ac eiddo
rhag y risg o lifogydd afonol. Nid oes gennym unrhyw gynlluniau i wneud
gwaith ar Y Gwendraeth Fach ym Mhorthyrhyd. Mae gan dirfeddiannwr yr
hawliau i gyflawni'r gwaith ei hun. Ein cyhoeddiad ‘Living on the Edge’, sy’n
egluro hawliau a chyfrifoldebau’r rhai sy’n byw wrth ymyl cyrsiau dŵr. Er bod
y tirfeddiannwr yn gallu gwneud y gwaith ei hun, mae angen Trwydded
Gweithgaredd Risg Llifogydd ar gyfer unrhyw waith mewn, neu o fewn 8m i
gwrs dŵr ”.

131/2020-2021 Fforwm er mwyn i'r Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau trwy'r
Cadeirydd.
Adroddodd y Clerc ei fod wedi derbyn 2 x o dorchau gan y Lleng Brydeinig Frenhinol
i baratoi ar gyfer Diwrnod y Cofio ar 08/11/2020. Un torch i'w gosod yn Eglwys
Llanddarog mewn Gwasanaeth Cofio am 10.45 ar 11/11/2020 a'r ail dorch i'w gosod
wrth y garreg goffa ym Mynyddcerrig am 13.00 ar 08/11/2020.
Atgoffodd y Cynghorydd J Williams yr aelodau ynglŷn â gosod y garreg goffa ym
Mhorthyrhyd a'i fod wedi darganfod enwau mwy o filwyr trig o'r gymuned y dylid eu
cydnabod ar Ddiwrnod y Cofio. Penderfynwyd i'r Cynghorydd M Rees wneud
ymholiadau ynglŷn â'r enwau hyn.
Adroddodd y Cynghorydd J Williams ei fod wedi tynnu'r fflagiau o Landdarog a
Porthyrhyd ac y byddai tair baner newydd yn cael eu harchebu i baratoi ar gyfer y
flwyddyn nesaf. Penderfynwyd i'r Clerc archebu tair baner newydd.
Cynigiodd y Cynghorydd H Jones, oherwydd bod gan Gyngor Cymuned Llanddarog a
Chyngor Llanarthne yr un Clerc, y dylid ffurfio Is-bwyllgor i drafod cydweithredu posibl.
Cytunwyd y dylai aelodau o bob pentref fod yn rhan o'r Is-bwyllgor (y Cynghorydd M
Rees, R Jones a J Youens). Penderfynwyd i'r Clerc drafod gyda Chyngor Cymuned
Llanarthne yng nghyfarfod mis Tachwedd.
Anfonwyd E-bost at holl aelodau'r Cyngor ynghylch cyrsiau ar-lein a oedd ar gael.
Mynegodd y Cynghorydd M Rees a'r Clerc ddiddordeb yn y cyrsiau sydd ar ddod er
bod cwestiwn o gost i'r Cyngor ac a oedd angen prynu pecyn meddalwedd penodol at
y diben. Penderfynwyd i'r Clerc drafod cyrsiau a chostau posibl gydag Un Llais Cymru
ac adrodd i'r Cyng M Rees.

132/2020-2021 Mewn camera 20.10.
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.
133/2020-2021 Rhediad taliad staff Mis Hydref 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.
134/2020-2021 Adolygiad parhaus o sefyllfa cofrestru awtomatig.
Trafodwyd a phenderfynwyd gan yr aelodau yng nghyfarfod mis Medi fod y Clerc yn
gymwys i ymuno â chynllun pensiwn NEST. Gofynnwyd i'r Clerc adael y cyfarfod tra
bod yr aelodau'n penderfynu ar ganran y cyfraniadau i'r cynllun.
Gadawodd y Clerc y cyfarfod am 21.06.
Gwahoddwyd y Clerc i ddychwelyd i'r cyfarfod am 21.17 a dywedwyd wrtho fod
cyfraniad y cyflogwr i fod yn 4% gyda chyfraniad y gweithiwr o leiaf 5% i fodloni
gofynion NEST a bod y pensiwn i gael ei ddyddio'n ôl i 01/04/2020.
Derbyniodd y Clerc gynnig y Cyngor a diolchodd i'r holl aelodau am eu penderfyniad.
Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â NEST a gwneud trefniadau i ymuno â'u cynllun
pensiwn.
135/2020-2021 Daeth y cyfarfod I ben am 21.22.
Cadeirydd
____________________
Dyddiad
____________________

