
CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG COMMUNITY COUNCIL 
 

Cofnodion cyfarfod Mis Tachwedd 2020 Cyngor Cymuned Llanddarog a 
gynhaliwyd ar-lein ar 11/11/2020 am 19.00. 

 
136/2020-2021 Presennol:   
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, J Youens, H Jones, W Evans, J Williams 
OBE, S Herridge, T Evans, E Davies, R Owen, R Newell. 
 
Cynghorydd Sir A Davies. 
  
Clerc 
 
137/2020-2021 Ymddiheuriadau.  
Dim. 
 
138/2020-2021 Datganiadau o Ddiddordeb Personol. 
Dim. 
 
139/2020-2021 Cyfle i'r Cyhoedd Annerch y Cyngor ar Eitemau ar yr Agenda. 
Dim. 
 
140/2020-2021 Materion Plismona a Diogelwch ar y Ffyrdd. 

Mynegodd y Cynghorydd J Williams bryder yng nghyfarfod Mis Hydref 121/2020-2021 
fod Gorsaf Heddlu Crosshands yn cael ei chau 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. Cysylltodd y Clerc â Heddlu 
Dyfed Powys a derbyniwyd llythyr ymateb gan y Prif Gwnstabl Mark Collins QPM a'i 
anfon ymlaen at yr holl aelodau ar 04/11/2020. Roedd y llythyr yn nodi “Gallaf 
gadarnhau nad oes unrhyw gynlluniau i gau gorsaf Cross Hands. Wedi dweud hynny, 
rydym yn ymgynghori â'r bwrdd iechyd lleol ynghylch cydleoli yn y Ganolfan Iechyd 
Traws Dwylo newydd ”. Hefyd hysbysodd y Clerc yr aelodau ei fod wedi derbyn galwad 
ffôn gan Orsaf Heddlu Crosshands yn nodi y byddai mwy o swyddogion yn weladwy 
yn ardal Crosshands ar ôl 01/01/2021 a’u bod yn dal i blismona mater cerbydau 
goryrru yn Porthyrhyd. Penderfynwyd nodi. 

141/2020-2021 Materion Cyngor Sir – Y Cynghorydd Sir A Davies. 
Mynegodd y Cynghorydd Sir A Davies ei gwerthfawrogiad am y blodau a cherdyn  
cydymdeimlad a dderbyniwyd gan Gareth a'i hun ar ôl marwolaeth Mrs Verona Davies 
(Mam Gareth).   

Dywedodd y Cynghorydd Sir A Davies ei fod yn gyfle da i edrych yn ôl ar sut roedd 
Cyngor Sir Caerfyrddin wedi ymateb ers i bandemig Covid-19 gyrraedd De Cymru. 
Adroddodd ar y gwaith ychwanegol yr oedd y Cyngor Sir wedi delio ag ef yn ystod yr 
wyth mis diwethaf. Lluniwyd y ffigurau canlynol: - 

Addysg - 24 o ganolfannau gofal plant gyda chyfartaledd o 450 o blant yn mynychu 
bob dydd a 280 o aelodau staff yn bresennol er mwyn gofalu am blant staff rheng 
flaen. Rhoddir bron i 2000 o liniaduron i blant difreintiedig. Cynyddodd prydau ysgol 
am ddim 13.5%. 



Economi - Cefnogwyd 2100 o alwyr busnes a phreswyl trwy'r llinell gymorth. 
Cynorthwyodd 108 o fusnesau gyda grantiau cychwynnol, gyda chyfanswm o £ 
270,000 yn cael ei roi mewn cefnogaeth. 4086 o daliadau wedi'u gwneud o dan y grant 
rhyddhad Busnes, gan roi cyfanswm o £46 miliwn. 

Amgylchoedd - 150 o lanhawyr ychwanegol wedi'u cyflogi a 600 arall wedi'u 
hailhyfforddi yn ystod y pandemig. Casgliadau ochr palmant i fyny 20%. 

Iechyd a Lles- Dosbarthwyd 8500 o barseli bwyd i breswylwyr a oedd yn cysgodi. 
Cynyddodd lleoliadau digartrefedd 430%. Cynyddodd cydnabyddiaeth a chanmoliaeth 
150% a gostyngodd cwynion 47%. Roedd cynnydd mewn pla cnofilod a thipio plu yn 
effaith negyddol gan y pandemig Covid-19. 

Ymunodd y Cynghorydd John Williams OBE â'r cyfarfod am 19.10. 

Diolchodd y Cynghorydd H Jones i'r Cynghorydd Sir A Davies am ei hadroddiad ond 
mynegodd bryder ynghylch effaith cost i drigolion lleol yn y dyfodol. Adroddodd y Cyng. 
Sir A Davies fod cyfarfod cyllideb Mis Rhagfyr wedi'i ohirio tan Fis Ionawr 2021 ac y 
byddai'n diweddaru'r aelodau ar y canlyniad yn y flwyddyn newydd.   

142/2020-2021 Adroddiad y Cadeirydd. 

Croesawodd y Cadeirydd bawb i'r cyfarfod a mynegodd ei chydymdeimlad â'r 
Cynghorydd Sir A Davies ar farwolaeth Mrs Verona Davies (Mam yng Nghyfraith). 
Adroddodd y Cynghorydd M Rees ar y Gwasanaeth Coffa yn Llanddarog am 10.45 ar 
11/11/2020 a diolchodd i'r Cynghorwyr J Williams OBE, R Jones a S Herridge am eu 
presenoldeb a'u cefnogaeth. Ymddiheurodd y Cynghorydd M Rees am beidio â 
mynychu'r Gwasanaeth Coffa ym Mynyddcerrig am 13.00 ar 08/11/2020 oherwydd 
rheolaeth amser. Penderfynwyd diolch i'r Cadeirydd am ei hadroddiad. 

143/2020-2021 Cadarnhau a Llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 14/10/2020. 
Penderfynwyd cadarnhau'r cofnodion ar gyfer 14/10/2020 ac i'r Cadeirydd lofnodi'r 
cofnodion ar 14/11/2020. Cynigiwyd gan y Cynghorydd R Jones ac eiliwyd gan y Cyng 
J Williams OBE 
 
144/2020-2021 Materion yn codi o'r munudau uchod. 
Yng nghyfarfod mis Hydref 131/2020-2021 atgoffodd y Cynghorydd J Williams 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 OBE ymchwilio i 
enwau a lleoedd preswyl o ffynhonnell gydnabyddedig. 
 
145/2020-2021 Gohebiaeth. 
Roedd y Cynghorydd R Newell wedi siarad â phreswylydd yn Mynyddcerrig ynghylch 
gwrthod gosod band eang gan BT oherwydd uchder y polyn sydd wedi'i leoli ar y 
palmant y tu allan i’w cartref. Rhennir y polyn gan BT a Swalec, felly nid yw'n fater gan 
y Cyngor. Penderfynwyd i'r Cynghorydd R Newell roi gwybod i'r preswylydd am 
benderfyniad y Cyngor a'i gynghori i gysylltu â BT a Swalec mewn perthynas â'r mater. 
Derbyniodd y Clerc alwad ffôn anhysbys ar 04/11/2020 ynghylch maint a photensial 
rhwystro, arwydd hysbysebu ar ddaear y tu allan i Eglwys St Twrog, Llanddarog. 
Adroddwyd yr arwydd i'r Cyng M Rees ar 04/11/2020 ac ymwelodd â'r White Hart ar 
05/11/2020 mewn cysylltiad â'r gŵyn. Gyda phandemig Covid-19 yn effeithio ar 



fusnesau lleol ac yn achosi colled masnach, trafodwyd a phenderfynwyd gan aelodau'r 
Cyngor i drosglwyddo'r gŵyn i Gyngor Sir Caerfyrddin. Cynigiwyd gan y Cyng. R Jones 
ac eiliwyd gan y Cynghorydd J Williams O.B.E. Penderfynwyd i'r Clerc a'r Cyng Sir A 
Davies hysbysu Cyngor Sir Caerfyrddin. 
Derbyniodd y Clerc alwad ffôn gan un o drigolion Mynyddcerrig ynghylch y cyflenwad 
posibl o giât wrth fynedfa llwybr troed cyhoeddus yng Nghoed y Graig, Mynyddcerrig, 
Llanelli. Mae'r tir yn eiddo preifat i'r preswylydd ac esboniodd y Cynghorydd W Evans 
fod y llwybr, flynyddoedd yn ôl yn ffordd gyda mynediad i gerbydau. Trafodwyd y mater 
yn helaeth gan aelodau'r Cyngor a chynigiwyd gan y Cynghorydd H Jones a'i eilio gan 
y Cynghorydd J Youens i gyfeirio'r mater at yr adran hawliau tramwy cyhoeddus yng 
Nghyngor Sir Caerfyrddin. Penderfynwyd i'r Clerc ysgrifennu llythyr ateb i'r 
preswylydd. 
Derbyniodd y Clerc gŵyn gan un o drigolion Llanddarog ynghylch codi estyniad yn 
Rhif 38, Is Y Llan, Llanddarog. Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies fod Cyngor Sir 
Caerfyrddin yn ymwybodol o'r mater a bod rhybudd gorfodi wedi'i gyhoeddi ar yr eiddo. 
Penderfynwyd nodi. 
 
146/2020-2021 Cynllunio. 
Dim gwrthwynebiadau i'r ceisiadau cynllunio canlynol.  
PL/00476 - Cynigiwyd gan y Cynghorydd S Herridge ac Eiliwyd gan y Cynghorydd J 
Williams O.B.E. 
PL/00648 - Cynigiwyd gan y Cyng J Youens ac eiliwyd gan y Cynghorydd R Owens. 
 

Rhif y Cais Math o Gais Lleoliad Disgrifiad 

PL / 00476 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PL / 00648 

Ymgynghoriad 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cynllunio Deiliaid Tai 
Caniatâd 

Ysgol VCP Llanddarog, 
Llanddarog, 

Caerfyrddin, SA32 8BJ 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hafan Deg, 
Mynyddcerrig, Llanelli, 

SA15 5BD 

Cyflenwi a gosod 
wedi'i sicrhau trwy 

ffens perimedr arddull 
weldmesh ar ben y 
wal berimedr wedi'i 
hadeiladu o gerrig 

terfyn. Rhwng safle'r 
ysgol a llwybr troed 
cyhoeddus a ffordd 

B4310. 

Estyniad ail lawr 
arfaethedig deulawr 

gyda mân newidiadau 
i gynllun presennol y 

llawr. 

 
147/2020-2021 Taliadau  
Ardystiwyd y taliadau isod yng nghyfarfod misol Mis Hydref a'u cadarnhau yng 
nghyfarfod Misol Mis Tachwedd. Anfonwyd gopïau o anfonebau at yr holl aelodau yn 
electronig am awdurdodiad cyn eu talu. 
 
 
 
 



Dull Talu Dyddiad Cyflenwyr a Manylion Swm £ gan 
gynnwys TAW 

 
Ar-lein 

 
30/10/2020 

WCVA 
SIN 009931 

 
21.30 

 
Ar-lein 

 
30/10/2020 

J G Evans - Cyflog a 
Lwfans Mis Hydref  

 
541.03 

 
Ar-lein 

 
30/10/2020 

Spencer Enviromental  
Inv - 20221 

 
508.00 

 
Ar-lein 

 
30/10/2020 

HMRC 
PAYE - Cyfnod 7 

 
135.40 

 
148/2020-2021 Derbynebau. 
Dim. 
 
149/2020-2021 Adroddiad yr Archwilydd Ariannol Allanol am y cyfnod 01/04/2019 - 
31/03/2020. 
Roedd pob aelod wedi cael adroddiad ysgrifenedig gan Grant Thornton cyn y cyfarfod. 
Darparwyd adroddiad llafar llawn gan y Clerc, yn nodi bod y 'Datganiad Cyfrifyddu', 
'Tystysgrif Archwilio' a'r 'Rhybudd o Gasgliad Archwiliad' wedi'u rhoi ar y wefan a'r 
hysbysfyrddau i'r cyhoedd eu gweld a chadarnhau sylwadau'r archwilydd allanol fel a 
ganlyn - “Ar sail ein hadolygiad, yn ein barn ni, mae'r wybodaeth a gynhwysir yn y 
Ffurflen Flynyddol yn unol ag arferion priodol ac nid oes unrhyw faterion wedi dod i'n 
sylw gan beri pryder nad yw deddfwriaeth a gofynion rheoliadol perthnasol wedi'u 
bodloni”. Diolchodd yr aelodau i'r Clerc am ei waith trylwyr wrth baratoi'r archwiliad a 
diolchodd y Clerc i'r Cynghorydd R Jones am ei gymorth. 
 
150/2020-2021 Adolygu Polisïau a Phanel Taliadau Cymru. 
Roedd y Clerc wedi siarad gyda Un Llais Cymru ynghylch yr adolygiad polisi sydd ar 
ddod ac wedi hysbysu'r aelodau nad oedd angen diweddariadau. Holodd y 
Cynghorydd R Jones am gwynion dienw gan y cyhoedd ac a ddylai'r Cyngor Cymuned 
ymchwilio os na roddwyd unrhyw fanylion cyswllt. Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu ag 
Un Llais Cymru i gael cyngor. Nid oes unrhyw newidiadau i'w gwneud ar unrhyw un 
o'r polisïau eraill. Cynigiwyd gan y Cynghorydd R Jones ac eiliwyd gan y Cyng J 
Williams OBE 
Hysbysodd y Cynghorydd M Rees yr aelodau, er mwyn cydymffurfio â Chanllawiau'r 
Llywodraeth ar fformatau cyfathrebu hygyrch, rhaid i faint ffont yr holl destun fod o leiaf 
12 a rhaid i'r bylchau rhwng llinellau fod yn 1.5 llinell. Penderfynwyd i'r Clerc newid 
yr holl bolisïau ar-lein o 01/09/2020. 
  
Panel Taliadau Annibynnol Cymru - Cynhaliwyd trafodaeth ar fersiwn 2021 o 
ddogfen Panel Taliadau Annibynnol Cymru a anfonwyd at yr holl aelodau ar 
29/09/2020.  
 

Rhif Penderfyniad A oes angen Penderfyniad gan y 
Cyngor 

40 - Rhaid i bob cyngor cymunedol a 
thref sicrhau bod taliad o £150 y 
flwyddyn ar gael i bob un o'u haelodau 
fel cyfraniad at gostau a threuliau. 

Na - mae'r taliad o £150 yn orfodol i bob 
aelod oni bai ei fod yn cynghori'r 
swyddog priodol nad ydyn nhw am ei 
gymryd yn ysgrifenedig. 



41- Rhaid i gynghorau cymunedol a 
thref yng Ngrŵp A sicrhau bod taliad 
blynyddol o £500 yr un ar gael i isafswm 
o 1 ac uchafswm o 5 aelod i gydnabod 
cyfrifoldebau penodol. Mae hyn yn 
ychwanegol at y taliad o £150 am 
gostau a threuliau. Oes - rhaid i gyngor 
benderfynu faint o daliadau o £500 y 
bydd yn eu gwneud - i rhwng 1 a 5 
aelod. 

Oes - rhaid i gyngor benderfynu faint o 
daliadau o £500 y bydd yn eu gwneud - 
i rhwng 1 a 5 aelod. 

42- Gall cynghorau cymunedol a thref 
yng Ngrwpiau B neu C wneud taliad 
blynyddol o hyd at £500 yr un i hyd at 5 
aelod i gydnabod cyfrifoldebau penodol. 
Mae hyn yn ychwanegol at y taliad o £ 
150 am gostau a threuliau. 

Oes - mae'n ddewisol ei dalu am hyd at 
5 aelod ac, os caiff ei dalu, rhaid 
penderfynu ar y swm (hyd at £500). 

43 - Gall cynghorau cymunedol a thref 
wneud taliadau i bob un o'u haelodau 
mewn perthynas â chostau teithio am 
fynychu dyletswyddau cymeradwy. 

Oes - mae talu costau teithio yn 
ddewisol. 

44 - Os yw cyngor cymunedol neu dref 
yn penderfynu bod angen aros dros nos 
ar ddyletswydd benodol, gall awdurdodi 
ad-dalu costau cynhaliaeth i'w aelodau. 

Oes - mae talu costau cynhaliaeth dros 
nos yn ddewisol. 

45 - Gall cynghorau cymunedol a thref 
dalu iawndal colled ariannol i bob un o'u 
haelodau, lle mae'r golled honno wedi 
digwydd mewn gwirionedd, am fynychu 
dyletswyddau cymeradwy. 

Oes - mae talu lwfans colled ariannol yn 
ddewisol. 

46- Gall cynghorau cymunedol a thref 
ddarparu taliad i faer neu gadeirydd y 
cyngor hyd at uchafswm o £1,500. Oes 
- mae'r taliad i Bennaeth Dinesig yn 
ddewisol. 

Oes - mae'r taliad i Bennaeth Dinesig yn 
ddewisol. 

47 - Gall cynghorau cymunedol a thref 
ddarparu taliad i ddirprwy faer neu 
ddirprwy gadeirydd y cyngor hyd at 
uchafswm o £500. 

Oes - mae'r taliad i Ddirprwy Bennaeth 
Dinesig yn ddewisol. 

48 - Ni all aelodau sy'n derbyn cyflog 
uwch Band 1 neu Fand 2 gan brif 
gyngor (hynny yw Arweinydd, Dirprwy 
Arweinydd neu Aelod Gweithredol) 
dderbyn unrhyw daliad gan unrhyw 
gyngor cymunedol neu dref, ac eithrio 
costau teithio a chynhaliaeth a 
chyfraniad tuag at gostau gofal a 
chymorth personol. 

Na - dim ond costau teithio a 
chynhaliaeth a chyfraniad tuag at 
gostau gofal a chymorth personol y gall 
aelodau sy'n derbyn uwch gyflog Band 
1 neu Fand 2 gan brif gyngor (hynny yw 
Arweinydd, Dirprwy Arweinydd neu 
Aelod Gweithredol); os ydyn nhw'n 
gymwys i hawlio, ac yn dymuno gwneud 
hynny. 

 
Penderfyniad 40 - Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams OBE ac eiliwyd gan y 
Cynghorydd R Jones. 



Penderfyniad 41 – Amherthnasol. Cyngor yng Ngrŵp C. 
Penderfyniad 42 - Gwrthododd holl aelodau'r cyngor y cynnig. Cynigiwyd gan y 
Cynghorydd J Williams OBE ac eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones. 
Penderfyniad 43 - Amherthnasol. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams OBE ac 
eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones. 
Penderfyniad 44 - Amherthnasol. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams OBE ac 
eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones. 
Penderfyniad 45 - Penderfynodd pob aelod dderbyn y cynnig. Cynigiwyd gan y 
Cynghorydd J Williams OBE ac eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones. 
Penderfyniad 46 - Amherthnasol. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams OBE ac 
eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones. 
Penderfyniad 47 - Amherthnasol. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams OBE ac 
eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones. 
Penderfyniad 48 - Amherthnasol. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams OBE ac 
eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones. 
 

Amherthnasol – Heb ei Fabwysiadu. 
 
151/2020-2021Fforwm er mwyn i'r Aelodau godi adroddiadau/cwestiynau trwy'r 
Cadeirydd. 
Adroddodd y Cynghorydd J Williams O.B.E. fod cerbyd wedi'i adael y tu ôl i Cae 
Person ar dir yn perthyn i Eglwys Sant Twrog. Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies 
fod rhybudd cosb sefydlog wedi'i osod ar y cerbyd. Penderfynwyd i'r Cynghorydd Sir 
A Davies gael diweddariad. 
Adroddodd y Cynghorydd J Youens fod cerbydau'n gyrru ac yn difetha'r grîn ger y 
garreg Goffa ym Mynyddcerrig. Gofynnodd y Cynghorydd J Youens a oedd hi'n bosibl 
ymestyn y bolardiau concrit er mwyn osgoi difrod i'r grîn. Gofynnodd y Cynghorydd R 
Owen a'r Clerc a oedd tynnu rhan o'r grîn a chreu lleoedd parcio yn bosibilrwydd i atal 
cerbydau rhag parcio ar y briffordd. Ar ôl trafodaeth fer, penderfynwyd y dylai Pwyllgor 
Lles Mynyddcerrig drafod y mater ac adrodd yn ôl i'r Cyngor Cymuned cyn cyfarfod 
safle gyda Chyngor Sir Caerfyrddin. Penderfynwyd i'r Cynghorydd Sir A Davies 
drefnu cyfarfod safle. 
Adroddodd y Clerc fod cyfarfod cydweithredu wedi’i gynnal rhwng Cyngor Cymuned 
Llanarthne a Chyngor Cymuned Llanddarog ar 03/11/2020 i drafod y posibilrwydd o 
fabwysiadu a chydweithredu oherwydd bod y Clerc yn cael ei gyflogi gan y ddwy ochr. 
Trafodwyd y cynigion canlynol yn y cyfarfod cydweithredu ac fe'u cyflwynwyd i 
aelodau'r Cyngor Cymuned i'w trafod. 

Cynigion - 
a) Y ddau Gyngor Cymunedol i ddilyn yr un fformat calendr Cyngor yn ystod y 

cyfnod o 12 mis, gan leihau dyblygu gwaith. Cytunodd yr holl aelodau. 
Penderfynwyd i'r Clerc fformatio calendr 12 mis. Cynigiwyd gan y Cynghorydd 
R Jones ac eiliwyd gan y Cyng J Williams O.B.E. 

b) Y ddau Gyngor Cymunedol i gydweithio ar brosesu tendrau ynghylch defnyddio 
contractwyr (Torri gwair a chynnal a chadw tir, gwasanaethau cyfieithu, cynnal 
asedau). Un aelod o bob cyngor i drafod ceisiadau tendr gyda'r Clerc pan fydd 
materion yn codi. Penderfynwyd i'r Clerc adfer copïau o geisiadau tendr 
blaenorol a thrafod y cynnwys gyda'r is-bwyllgor. Penderfynodd yr aelodau y 
byddai'r Is-gadeirydd yn mynychu unrhyw gyfarfodydd is-bwyllgor. Cynigiwyd 
gan y Cynghorydd W Evans ac eiliwyd gan y Cyng J Williams O.B.E. 



c) Y ddau Gyngor Cymunedol i gydweithredu aelodaeth â sefydliadau allanol 
cydfuddiannol (Un Llais Cymru, SLCC). Penderfynwyd i'r Clerc wirio 
dichonoldeb. Cynigiwyd gan y Cynghorydd R Jones ac eiliwyd gan y Cyng S 
Herridge. 

d) Y ddau Gyngor Cymunedol i rannu cost rhaglenni hyfforddi i'r Clerc yn y 
dyfodol. Cytunodd yr holl aelodau. Cynigiwyd gan y Cyng J Williams O.B.E. ac 
eiliwyd gan y Cynghorydd W Evans. 

e) Y ddau Gyngor Cymunedol i rannu cost cynadledda fideo Zoom fel platfform ar 
gyfer y cyfarfodydd misol. Mae Cyngor Cymuned Llanarthne wedi defnyddio'r 
platfform i gyflwyno cyfleusterau cyfieithu ar yr un pryd mewn cyfarfod. 
Penderfynwyd i'r Clerc ymchwilio i gostau blynyddol pecyn pwrpasol. Cynigiwyd 
gan y Cynghorydd J Williams O.B.E. ac eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones. 

f) Y ddau Gyngor Cymunedol i rannu cost Office 365 fel agwasanaeth cwmwl, 
gan roi mynediad i apiau meddalwedd (Word, Excel), rheoli dogfennau a'r gallu 
i storio a rhannu dogfennau yn ddiogel. Penderfynwyd i'r Clerc ymchwilio i 
gostau blynyddol. Cynigiwyd gan y Cyng H Jones ac eiliwyd gan y Cyng J 
Youens. 

g) Y ddau Gyngor Cymunedol i gydweithredu costau adnewyddu yswiriant. 
Penderfynwyd i'r Clerc ymchwilio i'r dyddiad adnewyddu a'r prisiau cyfredol a 
dwyn sylw aelodau pan fydd adnewyddiad yn ddyledus. Bydd gan y ddau 
Gyngor bolisïau ar wahân.. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams O.B.E. ac 
eiliwyd gan y Cyng H Jones. 

h) Y ddau Gyngor Cymunedol i rannu cost gliniadur/cyfrifiadur personol i'r Clerc. 
Ar ôl trafodaeth fer, penderfynodd yr aelodau fod gliniadur yn fwy addas at y 
diben. Penderfynwyd i'r Clerc siarad â darparwyr meddalwedd cyfredol am 
brisiau a phecyn cymorth. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams O.B.E. ac 
eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones. 

 
Holodd y Cynghorydd H Jones am gytundeb llafar blaenorol gyda Chyngor Cymuned 
cyfagos, pe na bai'r Clerc ar gael i gyfarfod misol a fyddai'r Clerc cyfagos yn barod i 
gymryd ei le. Cynigiwyd gan y Cyng H Jones ac eiliwyd gan y Cynghorydd J Williams 
O.B.E. Penderfynwyd i'r Clerc ymchwilio. 
Holodd y Cyng. W Evans ynghylch lleoliad munudau o flynyddoedd blaenorol. 
Ymatebodd y Clerc eu bod wedi bod yn rhwym yn 2019 ac yn aros i Lyfrgell 
Caerfyrddin agor ar ôl ei hadnewyddu'n helaeth a phandemig Covid-19. 

 
152/2020-2021 Yn camera 21.00. 
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. 
 
153/2020-2021 Rhedeg tâl staff Movember 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. 
 

154/2020-2021 Adolygiad parhaus o sefyllfa cofrestru awtomatig. 
Dim Diweddariad ynghylch cynllun pensiwn NEST.  
 
155/2020-2021 Gorffennodd y cyfarfod am 21.10. 
 



 
Cadeirydd 

 
____________________ 

 

Dyddiad 
 

____________________ 
 

 
 
 
 
 


