
CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG COMMUNITY COUNCIL 
 

Cofnodion cyfarfod Mis Rhagfyr 2020 Cyngor Cymuned Llanddarog a 
gynhaliwyd ar-lein ar 09/12/2020 am 19.00. 

 
156/2020-2021 Yn bresennol:   
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, J Youens, H Jones, W Evans, J Williams 
O.B.E, R Owen. 
 
Cynghorydd Sir A Davies. 
  
Clerc 
 
157/2020-2021 Ymddiheuriadau.  
Cynghorwyr: S Herridge, R Newell, E Davies 
 
158/2020-2021 Datganiadau o Ddiddordeb Personol. 
Dim. 
 
159/2020-2021 Cyfle i'r Cyhoedd annerch y Cyngor ar Eitemau Agenda. 
Dim. 
 
160/2020-2021 Materion Plismona a Diogelwch ar y Ffyrdd. 
Adroddodd y Cynghorydd J Youens fod preswylwyr Mynyddcerrig wedi cwyno am faint 
o raean sy'n cronni ar ochr y ffordd a'r difrod posibl i gerbydau ers i'r ffordd gael ei ail-
wynebu ym mis Medi 2020. Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â'r adran berthnasol. 
 
Ymunodd y Cynghorydd W Evans â'r cyfarfod am 19.06. 
 
Adroddodd y Cynghorydd M Rees fod y ffordd yn ymsuddo yn y canol a bod nifer o 
gylfatiau/draeniau wedi'u blocio rhwng Rose Villa a Fferm Cwm Coch yng 
Nghwmisfael. Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â'r adran berthnasol. 
 
161/2020-2021 Materion Cyngor Sir - Cyng. A Davies. 
Dechreuodd y Cynghorydd Sir A Davies ei hadroddiad trwy ddweud “Yn gyntaf oll, a 
gaf i ddiolch i bawb am yr holl gefnogaeth yn ystod 2020. A gaf i ddymuno Nadolig 
Llawen a heddychlon i chi i gyd a blwyddyn well i 2021” 

Mae Shelter Cymru wedi hysbysebu nad yw Cyngor Sir Caerfyrddin wedi adeiladu 
unrhyw dai cymdeithasol yn 2019 ac roeddent eisiau gwybod pam mai dyma'r ffigurau 
sy'n cael eu postio ar y wefan. Ymatebodd LDO (Gorchymyn Datblygu Lleol) bod 5 
safle yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd, ac er na chwblhawyd yr un ohonynt yn 2019, 
roedd y Cyngor Sir wedi ariannu a chefnogi adeiladu gan Gymdeithas Tai Bro Myrddin 
a mentrau eraill. Byddai'r rhain yn cael eu categoreiddio fel tai cymdeithasol ac felly 
roedd ffigurau Shelter Cymru yn anghywir. Bydd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd 
Emlyn Dole, yn codi'r mater gyda Shelter Cymru. 

Adroddodd y Cynghorydd Emlyn Dole ar y brechiadau Covid-19. Bydd 950 o bobl yn 
cael eu brechu ar 08/12/2020. Mae Bwrdd Iechyd Hywel Dda yn gobeithio cael 
cyflenwadau eraill yn cyrraedd ar 11/12/2020, 14/12/2020 a 18/12/2020. Y gobaith yw 
y bydd bron i 4000 o staff 'rheng flaen' yn cael eu brechu cyn y Nadolig. Ar Ragfyr 21 



bydd brechlyn Rhydychen yn cyrraedd. Gwnaeth sylwadau hefyd ar y gwall a wnaed 
gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda, lle caniatawyd i weinyddwyr archebu'r brechlyn gerbron 
nyrsys a meddygon. Ar ôl ymyrraeth Arweinydd Plaid Cymru, Adam Price, datryswyd 
y sefyllfa hon. Mae canlyniadau'r pandemig yn y Sir fel a ganlyn: - 

Cyfradd cadernid y Sir ar 14.7%. 

Cyfradd mynychder ar 290 / 100K. 

574 o achosion yr wythnos hon. 

375 yr wythnos diwethaf. 

Mae marwolaethau yn cael eu lleihau trwy drin y clefyd a PPE gwell. 

Gofynnodd y Cynghorydd Sir A Davies beth oedd yn mynd i ddigwydd i'n hysgolion ar 
ôl y Nadolig gan y byddai llawer wedi creu swigod estynedig dros yr Ŵyl. Atebodd 
Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Emlyn Dole, fod gan y Sir eisoes yr hawl i gau 
ysgolion os yw'r ffigurau'n codi'n sylweddol. Mae angen i ni sicrhau bod ein plant a'n 
staff yn ddiogel ac os oes unrhyw sefyllfa, lle bo angen, bydd ysgolion unigol yn cau, 
fel y mae dwy heddiw. Soniodd y Cynghorydd Glynog Davies fod Gareth Morgans 
wedi gwneud penderfyniad i gadw ysgolion ar agor ar hyn o bryd gan fod tystiolaeth 
yn nodi bod plant yn fwy diogel yn ei swigen ysgol na gartref. Mae'r sefyllfa'n newid yn 
gyson, a bydd ymateb y Sir yn newid yn ôl y galw 

Cyhoeddodd y Cyng Hazel Evans fod Adran yr Amgylchedd wedi sicrhau swm o 
£580,000 i’w wario yn Sir Gaerfyrddin. Dyrennir yr arian i: - 

a) Siop Ail-ddefnyddio y Pentref yn Nantycaws a Llanelli i werthu eitemau ail-law 

sydd wedi'u hatgyweirio. 

b) Ail-ddefnyddio cyfleuster paent - ailgylchu paent hen a heb ei ddefnyddio. 

c) Casglu Gwastraff Swmpus - Prynu 2 gerbyd newydd i gasglu dodrefn diangen 

ac i storio mewn lleoliad sych i'w ail-werthu yn siopau'r pentref. 

Mart Caerfyrddin - Mae hyn yn dal i fod yn nwylo Cyfreithwyr ond mae'n agosáu at 
ddiwedd yn araf a gobeithio y bydd parti newydd yn ailagor y cyfleuster. 

Holodd y Cynghorydd R Jones ynghylch dyddiad agor y siop Ail-ddefnyddio - Tua Ebrill 
2021. Holodd y Cynghorydd R Jones hefyd ynghylch cyflwyno'r brechlyn Covid-19 yn 
y dyfodol a sicrhau bod staff rheng flaen yn cael eu blaenoriaethu dros staff 
gweinyddol. Y Cynghorydd y Sir A Davies i ymchwilio ac egluro. 

Gofynnodd y Cynghorydd J Williams O.B.E. a fyddai cynnydd neu ostyngiad yng 
nghost casglu'r gwastraff swmpus - y Cynghorydd Sir A Davies i ymchwilio. 

Cynigiodd y Cynghorydd Sir A Davies faner ymwybyddiaeth bandemig Covid-19 i'r 
gymuned, a dderbyniwyd gan y Cyng J Youens a'r Cynghorydd R Owen i 
Mynyddcerrig ei harddangos.  

162/2020-2021 Adroddiad y Cadeirydd. 
Croesawodd y Cadeirydd bawb i’r cyfarfod ac adroddodd ei bod wedi rhoi £50.00 o 
lwfans ei Chadeirydd tuag at Apêl Blwch Teganau’r Nadolig er mwyn prynu teganau 
ac anrhegion i blant a phobl ifanc sy’n byw yn Sir Gaerfyrddin sy’n wynebu amseroedd 
anodd dros yr ŵyl. 



Adroddodd y Cadeirydd iddi fynychu digwyddiad cyhoeddusrwydd gyda'r Cynghorydd 
Sir A Davies, y Cynghorydd J Youens, y Cynghorydd R Owen, y Cynghorydd R Newell 
a'r Clerc i hyrwyddo ymarfer rhwng preswylydd lleol Mr Nigel Owens MBE (Dyfarnwr 
Undeb Rygbi Cymru) ac Amazon a derbyniodd holl drigolion Mynyddcerrig daleb 
Amazon Prime i gydnabod bod Mr Nigel Owens MBE sy’n enwog o'r pentref ac yn 
aelod gweithgar o'r Gymuned. Tynnwyd ffotograffau o aelodau'r teulu a thrigolion lleol 
i hysbysebu'r digwyddiad. 
 
163/2020-2021 Cadarnhau a Llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 11/11/2020. 
Penderfynwyd cadarnhau'r cofnodion ar gyfer 11/11/2020 ac i'r Cadeirydd lofnodi'r 
cofnodion ar 11/12/2020. Cynigiwyd gan y Cyng J Williams O.B.E. ac eiliwyd gan y 
Cyng J Youens. 
 
164 / 2020-2021 Materion yn codi o'r munudau uchod. 
Y Clerc i fewnosod ac egluro ystyr Amherthnasol yng Nghofnod 150/2020-2021 fel 
Heb ei Fabwysiadu. 
Yng nghyfarfod Mis Hydref, 131/2020-2021 atgoffodd y Cynghorydd J Williams O.B.E. 
yr aelodau o ran gosod y garreg goffa ym Mhorthyrhyd a'i fod wedi darganfod enwau 
mwy o filwyr wedi cwympo o'r gymuned y dylid eu cydnabod ar Ddiwrnod y Cofio. 
Gwnaeth y Cyng M Rees ymholiadau ynghylch yr enwau hyn, ond ni ddarganfuwyd 
tystiolaeth sylweddol. Penderfynwyd i'r Cynghorydd J Williams O.B.E. ymchwilio i 
enwau a lleoedd preswyl o ffynhonnell gydnabyddedig. Gwnaeth y Cynghorydd J 
Williams O.B.E. gais i nodi a dwyn ymlaen i gyfarfod mis Ionawr. Penderfynwyd nodi. 
 
165/2020-2021 Gohebiaeth. 
Anfonodd y Clerc e-bost at holl aelodau'r Cyngor ar 06/12/2020 ynghylch Sleigh Sion 
Corn a ddarparwyd gan Ford Gron Caerfyrddin yn ymweld â'r Gymuned ar 14/12/2020. 
 
Ymunodd y Cynghorydd H Jones â'r cyfarfod am 19.47, 
  
166/2020-2021 Cynllunio. 
Ni dderbyniwyd unrhyw geisiadau cynllunio.  
 
167/2020-2021 Taliadau  
Ardystiwyd y taliadau isod yng nghyfarfod Mis Tachwedd a'u cadarnhau yng 
nghyfarfod  Mis Rhagfyr. Copïau o anfonebau a anfonir at yr holl aelodau yn electronig 
cyn talu am awdurdodiad. Cynigiwyd gan y Cyng J Williams O.B.E. ac eiliwyd gan y 
Cyng J Youens. 

Dull Talu Dyddiad Cyflenwyr a Manylion Swm £ gan 
gynnwys TAW 

 
Ar-lein 

 
20/11/2020 

WCVA 
SIN 010037 

 
21.30 

 
Ar-lein 

 
20/11/2020 

Cyflogres Tachwedd JG 
Evans 

 
359.23 

 
Ar-lein 

 
20/11/2020 

Cyllid a Thollau EM 
TALU - Cyfnod 8 

 
89.80 

 
Ar-lein 

 
20/11/2020 

Ad-daliad JG Evans - 
Blodau Hedfan  

 
21.99 

 
Ar-lein 

 
20/11/2020 

Datrysiadau Rhufeinig -  
Gwahodd 3903 

 
590.00 



 
Ar-lein 

 
20/11/2020 

Morgan & Morgan - 
Hysbysfyrddau Allanol 

 
1446.12 

 
168/2020-2021 Derbynebau. 
Dim. 
 
169/2020-2021 Cynnig Cyllideb. 
Trafododd aelodau'r Cyngor Cymuned y cynnig cyllidebol wrth baratoi ar gyfer cais 
praesept Mis Ionawr. Rhannodd y Clerc fformat cyllideb 2020-2021 ar-lein gyda'r 
aelodau a thrafod pob pennawd yn unigol. Cafodd pob aelod gyfle i gynnig gofynion 
penodol sydd eu hangen ar gyfer gwariant 2021-2022. Mae'r tabl canlynol yn dangos 
y gofynion cyllideb arfaethedig ar gyfer 2021-2022, a fydd yn cael eu cwblhau gan yr 
Arholwr Mewnol y Cynghorydd R Jones a'r Clerc cyn cyfarfod Ionawr 2021 i'w 
cadarnhau. Cynigiwyd gan y Cynghorydd R Jones ac eiliwyd gan y Cyng J Youens. 
Gofynnwyd i'r Clerc ymholi ynghylch nifer yr etholwyr yng Nghyngor Cymuned 
Llanddarog. Penderfynwyd i'r Clerc ymholi. 
 

 
PENNAETH 

BLAENOROL  
CYLLIDEB 

CYLLIDEB 
ARFAETHEDIG 

 
RHESWM 

Cynnal a Chadw Tir 2550.00 2550.00 Proses Tendr Newydd 

 
Cyflog Staff a THALU 

 
5000.00 

 
6750.00 

Cyflogau Cyfredol + 
Pensiwn 

Ffioedd Archwilio Gweinyddol, Inc. 2300.00 2300.00 Amherthnasol 

Yswiriant 870.00 900.00 Chwyddiant Premiwm 

Cymorth Ariannol - Inc Grantiau 
Refeniw Sefydlog 

 
1700.00 

 
2000.00 

 
Eisteddfod Urdd 

Seddi a Chynnal a Chadw Asedau 750.00 750.00 Amherthnasol 

 
Amcangyfrif Goleuadau Stryd 

 
3002.87 

 
2750.00 

Cynnydd o 10% ar y 
gwahoddiad diwethaf 

Tanysgrifiadau Amrywiol 450.00 450.00 Amherthnasol 

Lwfans Aelodau 120.00 360.00 Adolygiad Taliadau 

Lwfans Aelodau TWE 30.00 90.00 Adolygiad Taliadau 

Cost Etholiad 0.00 250.00 Etholiad 2021 

Adran 137 900.00 900.00 Amherthnasol 

 
Dyraniad i Brosiectau Arbennig a 
Chronfa Wrth Gefn O'r Praesept 

 
 

5641.33 

 
 

4800.00 

Panel Dehongli, Cofeb 
Rhyfel, Camera 

Cyflymder 

 
170/2020-2021 Fforwm er mwyn i'r Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau trwy'r 
Cadeirydd. 
Adroddodd y Cynghorydd R Jones iddo fynychu gweminar a gynhaliwyd gan 
Archwiliad Cymru ar 18/11/2020 i gyflwyno Trefniadau Archwilio'r Dyfodol ar gyfer 
Cynghorau Cymuned a Thref yng Nghymru. Yn dilyn yr ymgynghoriad diweddar ar 
drefniadau archwilio ar gyfer cynghorau tref a chymuned yn y dyfodol, mae'r adroddiad 
yn nodi'r trefniadau archwilio ar gyfer archwilio cyfrifon 2020-21 ymlaen. Bydd hyn yn 
cynnwys rhaglen archwilio tair blynedd, a ddyluniwyd i fodloni cyfrifoldebau statudol 
wrth ddarparu sicrwydd archwilio am gost resymol i gynghorau unigol. Byddai artholiad 
mewnol ac Archwiliad Mewnol yn aros ar waith er gwaethaf newidiadau yn y trefniadau 
archwilio yn y dyfodol. Gofynnodd y Cynghorydd R Jones am gael copi o'r 



“Llywodraethu ac Atebolrwydd i Gynghorau Lleol yng Nghymru - Canllaw Ymarferwyr” 
a'i anfon at yr holl aelodau. Penderfynwyd i'r Clerc gael copi o'r canllaw. 
Cododd y Cynghorydd J Williams bryder ynghylch cost gynyddol bosibl y trefniadau 
archwilio yn y dyfodol. Penderfynwyd i'r Clerc ymchwilio. 
 
171/2020-2021 Yng nghamera 21.13. 
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. 
 
172/2020-2021 Tâl staff yn cael ei redeg ym Mis Rhagfyr 2020. 
Anfonwyd E-bost o'r adroddiad at bob aelod cyn y cyfarfod ar-lein. Penderfynwyd 
derbyn yr adroddiad a chadarnhau talu'r symiau fel y'u cyflwynwyd. 
 

173/2020-2021 Adolygiad parhaus o sefyllfa cofrestru ceir. 
Dim Diweddariad ynghylch cynllun pensiwn NEST.  
 
174/2020-2021 Gorffennodd y cyfarfod am 21.20. - Estynnodd y Cadeirydd 
ddymuniadau Nadolig i'r holl aelodau a'u teuluoedd ar yr adegau heriol hyn. 
 

 
Cadeirydd 

 
____________________ 

 

Dyddiad 
 

____________________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


