
CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG COMMUNITY COUNCIL 

 
Cofnodion cyfarfod Mis Medi 2020 Cyngor Cymuned Llanddarog a gynhaliwyd ar-lein 

ar 09/09/2020 am 19.00. 
 
 
96/2020-2021 Presennol: 
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), J Youens, H Jones, W Evans, R Owen. 
 
Cynghorydd Sir A Davies. 
  
Clerc 
 
97/2020-2021 Ymddiheuriadau. 
Cynghorwyr: R Jones, S Herridge, T Evans, E Davies, J Williams O.B.E, R Newell. 
 
 
98/2020-2021 Datganiadau o fuddiant personol. 
Dim 
 
99/2020-2021 Cyfle i'r cyhoedd annerch y Cyngor ar eitemau ar yr agenda.  
Dim. 
 
100/2020-2021 Materion Plismona a Diogelwch ar y Ffyrdd. 
Adroddodd y Cynghorydd H Jones 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. Penderfynwyd I’r Clerc adroddi’r mater i Heddlu Dyfed Powys. 
 
101/2020-2021 Materion Cyngor Sir - y Cynghorydd Sir A Davies. 
Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies fod cynlluniau'n cael eu trafod i gyflwyno Band 
Eang Superfast yn Sir Gaerfyrddin. Bydd preswylwyr sy'n byw mewn ardaloedd 
gwledig sydd â chysylltiadau band eang o lai na 30MB yn derbyn llythyr, yn eu hannog 
i gofrestru eu diddordeb yn y cynnig. Adroddir bod gan dros 7000 o gartrefi yn Sir 
Gaerfyrddin gyflymder band eang o lai na 30MB a bod gan wefan Llywodraeth Cymru 
ddolen i drigolion sydd â phryderon weld cyflymder band eang yn eu hardal. Cyfeiriwch 
at y ddolen - - https://broadband-upgrade-fund.campaign.gov.uk 
 
Mae pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd yng Nghyngor Sir Caerfyrddin yn gofyn 
i holl drigolion Sir Gaerfyrddin ddilyn canllawiau'r llywodraeth ynghylch digwyddiadau 
cymdeithasol a dychwelyd o wyliau dramor oherwydd pandemig Covid-19. Yn dilyn 
digwyddiadau diweddar yng Ngorllewin Cymru, mae'n hanfodol bod canllawiau'n cael 
eu dilyn i osgoi cau'r sir yn lleol. Cyfeiriwch at y ddolen - https://gov.wales/coronavirus 
 
Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies nad oedd unrhyw ddiweddariadau ynglŷn â 
gosod y bin gwastraff cŵn ym Mynyddcerrig. Hefyd, roedd dim i’w adrodd â'r dorri 
gwrychoedd sydd wedi gordyfu ar y Ffordd Rufeinig rhwng Porthyrhyd a Llanddarog. 
Bydd y gwrychoedd sydd wedi gordyfu rhwng Porthyrhyd a Gardd Fotaneg 
Genedlaethol Cymru yn cael eu torri yn fuan iawn. 
 

https://broadband-upgrade-fund.campaign.gov.uk/
https://gov.wales/coronavirus


Diweddariad ar y cartrefi canlynol: -  
 

a) 15 Cae person: Mae’r adeiladwyr wedi dychwelyd I’r safle a bydd y cwblhad yn 
fuan. 

b) 7 Derwen Deg: Mae adeiladwyr wedi dychwelyd i'r safle a bydd y cwblhad yn fuan. 

c) 4 Cwm Catti: Darganfuwyd ystlumod yn yr eiddo gan achosi oedi cyn adnewyddu. 

 

102/2020-2021 Adroddiad y Cadeirydd. 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod. Ar ôl ymgynghori â'r Clerc cyn y cyfarfod, 
penderfynwyd y dylid cynnal holl gyfarfodydd y Cyngor Cymuned ar-lein nes y rhoddir 
rhybudd pellach.  

Gofynnodd y Cynghorydd M Rees i'r aelodau fod yn wyliadwrus ynghylch y cynnydd 
diweddar mewn E-byst sgam a galwadau ffôn. 

Danfonwyd E-bost at yr holl aelodau ar 24/08/2020 ynghylch yr Ymgynghoriad 
Henebion yn Sir Gaerfyrddin. Cyhoeddodd y cadeirydd na fyddai Cyngor Cymuned 
Llanddarog yn cymryd rhan yn yr ymgynghoriad ond y gallai’r aelodau gwblhau'r 
broses fel unigolion.  

Cyhoeddodd y Cadeirydd fod y diffibriliwr yn Llanddarog bellach yn cael ei gynnal gan 
y Cyngor Cymuned. Adroddodd y Clerc fod llythyr cadarnhad o Merched Y Wawr, 
Llanddarog wedi'i dderbyn a'i ddanfon at yr holl aelodau ar 29/08/2020 a bod 
hyfforddiant wedi'i dderbyn ar gynnal a chadw'r peiriant ar 30/08/2020. Gofynnodd y 
Cadeirydd i'r Clerc ddiweddaru ei ddisgrifiad swydd i gynnwys cynnal a chadw'r 
diffibriliwr. Penderfynwyd diolch i'r Cadeirydd am ei hadroddiad. 

 

103/2020-2021 Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 10/06/2020 a 
16/06/2020. 

Penderfynwyd cadarnhau'r cofnodion ar gyfer 08/07/2020 ac i'r Cadeirydd lofnodi'r 
cofnodion ar 10/09/2020. 
 
104/2020-2021 Materion yn codi o'r munudau uchod. 
Dim. 
 
105/2020-2021 I nodi gohebaeth.  
Dim. 
 
106/2020-2021 Cynllunio.  

Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau cynllunio cyn cyflwyno'r agenda.  
 
107/2020-2021 Taliadau. 

Ardystiwyd y taliadau isod yng nghyfarfod misol mis Gorffennaf a'u cadarnhau yng 
nghyfarfod misol mis Medi. Cafodd gopïau o anfonebau ei danfon at yr holl aelodau 
yn electronig am awdurdod cyn eu talu. 
 

 
Dulliau talu 

 
Dyddiad 

 
Cyflenwyr a Manylion 

Sum £ yn 
Cynnwys TAW 

 
Ar-Lein 

 
24/07/2020 

WCVA 
SIN 009535 

 
21.30 



 
Ar-Lein 

 
24/07/2020 

J.G Evans – Cyflog a 
Lwfans Mis Mehefin 

 
33.36 

 
Ar-Lein 

 
24/07/2020 

J.G Evans – Cyflog a 
Lwfans Mis Gorffennaf 

 
328.93 

 
Ar-Lein 

 
24/07/2020 

Spencer Enviromental 
Inv - 20090 

 
508.00 

 
Ar-Lein 

 
24/07/2020 

HMRC 
PAYE – Period 4 

 
82.22 

 
Ar-Lein 

 
18/08/2020 

WCVA 
SIN 009697 

 
21.30 

 
Ar-Lein 

 
18/08/2020 

J.G Evans – Cyflog a 
Lwfans Mis Awst 

 
328.93 

 
Ar-Lein 

 
18/08/2020 

Spencer Enviromental 
Inv - 20134 

 
508.00 

 
Ar-Lein 

 
18/08/2020 

Edge IT Systems 
Inv - 34489 

 
135.36 

Ar-Lein 18/08/2020 K.G. Fittings 40.00 

 
Ar-Lein 

 
18/08/2020 

HMRC 
PAYE – Period 5 

 
82.18 

 
Ar-Lein 

 
28/08/2020 

Cwm Gwendraeth 
Menshed 

 
500.00 

 
108/2020-2021 Derbynebau. 
Cyngor Sir Caerfyrddin – Precept 2 
28/08/2020 - £7,056.67. 

 

109/2020-2021 Adroddiad yr Archwiliwr Ariannol Mewnol am y Cyfnod 01/04/2020 – 
30/06/2020.  

Roedd pob aelod wedi derbyn adroddiad ysgrifenedig cyn y cyfarfod. Darparwyd 
adroddiad llafar llawn gan y Clerc (Swyddog Cyllid Cyfrifol). 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. 

 

110/2020-2021 Ystyried gohebiaeth a gafwyd gan y canlynol. 

a) Darparu seddi yng Nghysgodfa Llanddarog – Anfonwyd dyfynbrisiau at 
yr holl aelodau cyn y cyfarfod. Trafodwyd a phenderfynwyd archebu'r Model 
Beacon 2000mm mewn du o Roman Solutions. Cynigiwyd gan y Cyng M 
Rees ac eiliwyd gan y Cynghorydd W Evans. Penderfynwyd i'r clerc 
archebu gan y cyflenwr. 

b) Cyflwr yr hysbysfyrddau yn Llanddarog a Porthyrhyd – Anfonwyd 
dyfynbrisiau at yr holl aelodau cyn y cyfarfod. Trafodwyd a phenderfynwyd 
archebu'r Hysbysfyrddau Gwrth-dywydd Traddodiadol Allanol 1050 x 1400 
gan Morgan & Morgan. Cynigiwyd gan y Cyng M Rees ac eiliwyd gan y 
Cynghorydd W Evans. Penderfynwyd i'r clerc archebu gan y cyflenwr. 



 
c) Cynnal a chadw diffibrilwyr yn Llanddarog a Porthyrhyd -  

Adroddodd y Clerc fod llythyr cadarnhau wedi'i dderbyn o Merched y Wawr, 
Llanddarog a'i anfon at yr holl aelodau ar 29/08/2020 a bod hyfforddiant 
wedi'i dderbyn ar gynnal a chadw'r teclyn ar 30/08/2020. Penderfynwyd i'r 
Clerc ddechrau gyda chynnal a chadw'r diffibriliwr. 

d) Adolygiad o adroddiad cynnal asedau - Ar ôl adolygiad o'r adroddiad a 
gynhaliwyd gan y contractwr, derbyniwyd dadansoddiad o'r gost atgyweirio 
ar gyfer pob eitem unigol ac ar ôl trafodaeth penderfynwyd gwneud yr 
atgyweiriadau yn nhrefn eu pwysigrwydd o ran pryderon Iechyd a 
Diogelwch. Gan fod angen adnewyddu'r fainc yn Cwm Catti yn llwyr, 
anfonwyd dyfynbrisiau ar gyfer mainc newydd at yr holl aelodau cyn y 
cyfarfod. Awgrymwyd cyn i fainc newydd gael ei harchebu bod y Clerc wedi 
holi ynghylch y posibilrwydd o gael mainc o stoc Cyngor Sir Caerfyrddin. Os 
nad oedd mainc ar gael gan Gyngor Sir Caerfyrddin cytunwyd i brynu model 
Snowdon 1500mm mewn du gan Roman Solutions. Cynigiwyd gan y Cyng 
M Rees ac eiliwyd gan y Cynghorydd W Evans. Penderfynwyd i'r Clerc 
gysylltu â'r contractwr ynghylch atgyweiriadau a Chynghorydd y Sir A 
Davies ynghylch y fainc. 

e) Arolwg Ymgynghori Henebion - Anfonwyd E-bost at yr holl aelodau ar y  
24/08/2020 ynghylch yr Ymgynghoriad Henebion yn Sir Gaerfyrddin. 
Cyhoeddodd y Cadeirydd na fyddai Cyngor Cymuned Llanddarog yn 
cymryd rhan yn yr ymgynghoriad ond y gallai aelodau gwblhau'r broses fel 
unigolion. 

111/2020-2021 Fforwm er mwyn i'r Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau trwy'r 
Cadeirydd.  

Adroddodd y Clerc ei fod wedi archebu 2 x torch gan y Lleng Brydeinig Frenhinol i 
baratoi ar gyfer Diwrnod y Cofio ar gost o £34.00 gyda rhodd o £26.00 yn unol â'r 
drafodaeth gyda'r Cadeirydd cyn y cyfarfod.  

 

Gadawodd y Cynghorydd Sir A Davies y cyfarfod i beidio â dychwelyd. 
 

112/2020-2021 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. 
 

113/2020-2021 Rhediad taliad staff Gorffennaf 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. 
Anfonwyd adroddiad at yr holl aelodau ar 01/09/2020 gan NALC (Cymdeithas 
Genedlaethol y Cynghorau Lleol) ynghylch gweithredu graddfeydd cyflog newydd o 
01/04/2020. Trafodwyd yn y cyfarfod a chynigiwyd gan y Cyng H Jones ac eiliwyd gan 
y Cyng W Evans y byddai'r Clerc i dderbyn y cynnydd o 01/04/2020. Penderfynwyd 
i'r Clerc newid fformat graddfa gyflog a'i ôl-ddyddio i 01/04/2020. 
 



114/2020-2021 Adolygiad parhaus o sefyllfa cofrestru awtomatig. 

Derbyniwyd gwybodaeth gan NEST ynghylch y cynllun pensiwn a'i anfon at yr holl 
aelodau ar 11/08/2020. Trafodwyd a phenderfynwyd gan yr aelodau bod y Clerc yn 
gymwys i ymuno â'r cynllun pensiwn ar ôl ymgynghoriad preifat gyda'r Cyng. R Jones 
ynghylch gweithredu'r prosiect. Cynigiwyd gan y Cynghorydd H Jones ac eiliwyd gan 
y Cynghorydd W Evans. Penderfynwyd i'r Clerc drefnu cyfarfod gyda'r Cyng. R 
Jones. 

 
115/2020-2021 Daeth y cyfarfod I ben am 20.21.  
 

Cadeirydd  
 

____________________  
 

Dyddiad 
 

 ____________________ 
 
 
 

 

 

 


