
CYNGOR CYMUNEDOL LLANDDAROG CYMUNED CYNGOR 
 

Cofnodion cyfarfod Mis Mawrth 2021 o Gyngor Cymuned Llanddarog a gynhaliwyd ar-
lein ar 10/03/2021 am 19.00. 

 
218/2020-2021 Yn bresennol:   
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, J Youens, W Evans, J Williams OBE, H Jones, T 
Evans, S Herridge, R Newell. 

 
Clerc. 
 
219/2020-2021 Ymddiheuriadau.  
Cynghorwyr: E Davies. 
 
220/2020-2021 Datganiadau o Ddiddordeb Personol. 
Dim. 
 
221/2020-2021 Cyfle i'r Cyhoedd annerch y Cyngor ar Eitemau Agenda. 
Dim. 
 
222/2020-2021 Cyflwyniad gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. 
Nid oedd aelod o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru yn gallu mynychu'r 
cyfarfod oherwydd materion technegol. Cytunwyd y dylid gohirio'r cyflwyniad tan gyfarfod mis 
Ebrill ar 14/04/2021. 
 
223/2020-2021 Materion Plismona a Diogelwch ar y Ffyrdd. 
Adroddodd y Cynghorydd R Jones fod arwyddion dyrannu wedi cael eu paentio ar y palmant i 

baratoi ar gyfer gosod yr arwyddion DFS newydd (Arwydd Adborth Gyrwyr) ym Mhorthyrhyd cyn 

diwedd y flwyddyn ariannol ar 05/04/2021. 

 

224/2020-2021 Materion Cyngor Sir - Cyng. A Davies. 

Nid oedd y Cynghorydd Sir A Davies yn gallu mynychu'r cyfarfod oherwydd materion technegol. 

Derbyniodd y Clerc E-bost yn ystod y cyfarfod yn nodi y byddai adroddiad yn cael ei anfon yn 

electronig i'w gynnwys yn y cofnodion. 

Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies ar gyfarfod y Cyngor yr wythnos diwethaf a oedd yn 

drafodaeth am y cynigion cyllidebol a'r costau. Roedd yn rhaid i'r Cyngor gynnig cyllideb gytbwys 

a gwnaed hyn gyda chynnydd yn y Dreth Gyngor o 3.45% sy'n cyfateb i ostyngiad o 1.5% o'r hyn 

a gynlluniwyd yn wreiddiol. 

Am 09.42am anfonodd y grŵp Llafur e-bost a oedd â 3 phwynt ac a oedd yn cynnig cyllideb 

amgen ar y sail hon. Roedd y drafodaeth yn dechnegol iawn ond pasiwyd y gyllideb arfaethedig 

wreiddiol. 

Yna dilynwyd cyfres o gwestiynau i'r Cynghorydd Cefin Campbell ynghylch y Net Dim Carbon a 

Newid Hinsawdd a addawyd gan y cyngor ar gyfer 2030 ac mae hyn ar y trywydd iawn er 

gwaethaf pandemig Covid-19. Ymdriniwyd â phob cwestiwn yn effeithiol ac yn onest iawn gan y 

Cyng Campbell. 

Cyngor llawn arall ar 10/03/2021 a chafwyd Rhybudd o Gynnig gan y Cyng. Rob James am Net 

Zero Carbon ond atebwyd pob cwestiwn yn y cyfarfod blaenorol. Hefyd, bu Pwyllgor Craffu ar yr 

Amgylchedd yr wythnos diwethaf ac ni chodwyd yr un o'r materion a godwyd yn yr Hysbysiad o 



Gynnig gan yr aelodau Llafur. Yr hyn a ddaeth i'r amlwg yn y cyfarfod oedd esboniad gan bob 

sector trwy aelodau'r Bwrdd Gweithredol, Plaid ac Annibynwyr ar yr hyn a oedd yn cael ei wneud 

ym mhob adran. Rhoddodd y Rhybudd o Gynnig gyfle i bob aelod ddiweddaru'r Cynghorwyr. 

Mae'r Cynghorydd Sir A Davies wedi derbyn llawer o gwynion am dyllau yn y ffordd ac adroddwyd 

ar bob un o'r rhain. Hefyd adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies am y sbwriel a'r tipio 

anghyfreithlon i'r Cyngor. 

 

225/2020-2021 Adroddiad y Cadeirydd. 

Roedd y Cadeirydd yn dymuno diolch i holl aelodau'r Cyngor am eu cefnogaeth i roi'r 

Gadeiryddiaeth iddi am yr ail flwyddyn. 

226/2020-2021 Cadarnhau a Llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 10/02/2021. 
Awgrymodd y Cynghorydd R Jones dylid dileu “Os bydd Pandemig Covid-19 yn aros am 12 mis 
arall” ym munud 216/2020-202. Penderfynwyd diwygio a chadarnhau'r cofnodion ar gyfer 
10/02/2021 ac i'r Cadeirydd lofnodi'r cofnodion ar 13/03/2021. Cynigiwyd gan y Cynghorydd R 
Jones ac eiliwyd gan y Cyng J Youens. 
 
227/2020-2021Materion yn codi o'r munudau uchod. 
Derbyniwyd galwad ffôn gan aelod o’r cyhoedd 204/2020-2021 yn nodi nad oedd y llwybr troed 
o fferm Lodge i Glanyrynys wedi cynnal yn ystod y 12 mis blaenorol. Ymwelodd y Cynghorydd J 
Williams â'r safle ac anfonwyd yr adroddiad canlynol at y Clerc a holl aelodau'r Cyngor. 
“Mae mynediad i’r llwybr troed ar gael ym mhen Lodge Farm ond byddai’n elwa o gael ei agor. 
Brambl yn bennaf sy'n achosi'r rhwystr. Fel y dywedodd y Cynghorydd W Evans neithiwr mae 
dwy bont newydd ar draws y ddwy afon. Mae un neu ddau o fân faterion eraill yn ymwneud â'r 
llwybr troed lle mae clwydi wedi gordyfu gan y clwydi sy'n caniatáu ichi basio o un cae i'r llall. 
Gyda'r clwydi ger y grid gwartheg ar y ffordd i Glanyrynys mae wal frics wedi cwympo ar 
groesfan y nant gan orfodi pob cerddwr i drafod y grid gwartheg”.  
Cysylltodd y Clerc â'r adran berthnasol gyda'r wybodaeth a ddarparwyd ar gyflwr y llwybr a 
derbyniwyd yr ateb a ganlyn. 
“Rwyf bellach wedi ei fewngofnodi fel rhif 12186 a bydd y gwaith clirio yn cael ei wneud gan ein 
Ceidwaid cyn gynted ag y gallant roi sylw iddo. Byddwch yn ymwybodol bod gan y Ceidwaid i 
gyd ôl-groniad sylweddol o waith ond bydd y swydd yn aros ar amserlen nes y gellir ei datrys”. 
Penderfynwyd i'r Cynghorydd W Evans fonitro'r sefyllfa. 
Diweddarodd y Clerc aelodau'r Cyngor ar y broses ymgeisio am dendr ac adroddodd eu bod 
wedi'u cwblhau ac roedd y dogfennau wedi'u hanfon at 6 chontractwr posib. 
 
228/2020-2021 Gohebiaeth. 
Derbyniwyd E-bost gan aelod o’r cyhoedd ar 17/02/2021 ynghylch cyflwr y Ffordd Rufeinig rhwng 
Pontfaen a Llanddarog. Gweler isod. 
“A yw’r cyngor Sir wedi ymateb am gyflwr gwael y lôn. Ers hynny mae rhywun wedi dympio llwyth 
o siâl ym mhen Pontfaen sy'n cyfyngu mynediad er y gallwch chi gerdded drosodd”. 
Anfonwyd ateb gan y Clerc at aelod o'r cyhoedd ar 17/02/2021 yn nodi'r canlynol. 
“Ni chafwyd ymateb eto gan Gyngor Sir Caerfyrddin ynghylch y Ffordd Rufeinig. Mae'r 
Cynghorydd Sir A Davies hefyd wedi riportio cyflwr y lôn i'r Cyngor Sir. Byddaf yn ymholi eto yfory 
ynghylch unrhyw ddiweddariadau a gobeithio y byddaf yn gallu ymateb yn llawn yfory”. 
Anfonodd yr aelod o'r cyhoedd gŵyn yn uniongyrchol at Gyngor Sir Caerfyrddin. Gweler isod. 
“Mae damwain yn aros i ddigwydd yma ac efallai y gallai’r Cyngor Cymuned a’n Cynghorydd Sir 
wthio’r mater hwn mor amlwg y bydd esgus bob amser dros beidio â delio â’r broblem”. 
Anfonwyd ateb yn uniongyrchol at y preswylydd lleol ar 03/03/2021 gan Gyngor Sir Caerfyrddin. 
Gweler isod. 



“Mae’r awdurdod yn ymwybodol o gyflwr y lôn hon, byddwn yn gwneud gwaith pan fydd cyllid ac 
adnoddau ar gael. Mae gan Gyngor Sir Gaerfyrddin 3500KM o gerbytffyrdd i'w chynnal gyda 
chyllideb sy'n gostwng yn barhaus, felly mae'n rhaid blaenoriaethu'r cyllid gan roi blaenoriaeth i 
ddosbarthiadau uwch o ffyrdd gyda llawer iawn o draffig cerbydau a cherddwyr ”. 
 
Anfonwyd copi o'r E-bost uchod at holl aelodau'r Cyngor ar 04/03/2021 cyn cyfarfod Mis Mawrth. 
Trafodwyd y mater ond gan fod yr ateb yn nodi eu hymwybyddiaeth o gyflwr y lôn a'i bod wedi 
cael ei hadrodd o'r blaen gan y Cyngor Cymuned a'r Cynghorydd Sir lleol ar sawl achlysur, 
Penderfynwyd nodi. 
 
229/2020-2021 Cynllunio. 
Dim gwrthwynebiadau i'r ceisiadau cynllunio canlynol.  
PL/01246 - Cynigiwyd gan y Cyng J Williams OBE ac Eiliwyd gan y Cynghorydd W Evans.  
PL/01406 - Cynigiwyd gan Y Cynghorydd J Williams OBE ac Eiliwyd gan y Cynghorydd W Evans. 

 

 
Rhif y Gais 

 
Math o Gais 

 
Lleoliad 

 
Disgrifiad 

PL/01246 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PL/01406 
 

Cymeradwyo 
manylion a 
gedwir yn ôl 

amod 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ymgynghoriad 
09/03/2021 - 
30/03/2021 

Brynlluan, 
Porthyrhyd, 

Caerfyrddin, SA32 
8PR 

 
 
 
 
 
 
 
 

Maeslan, 
Porthyrhyd, 

Caerfyrddin, SA32 
8PP 

Rhyddhau amodau 3 a 4 
(gwaredu dŵr wyneb a 
manylion y deunyddiau 
sydd i'w defnyddio yn 
arwynebau allanol yr 
adeilad) ar W / 39080 

(Adeiladu adeilad ffrâm 
porth i gwmpasu'r 

manege presennol at 
ddibenion ceffylau ac 
amaethyddol cymysg) 

 
Codi Array Solar 12KW 
wedi'i osod ar y ddaear 

yn y cae o flaen yr eiddo 
 

 
230/2020-2021 Taliadau  
Ardystiwyd y taliadau isod yng nghyfarfod misol Mis Chwefror a'u cadarnhau yng nghyfarfod 
misol Mis Mawrth. Copïau o anfonebau a anfonir at yr holl aelodau yn electronig cyn talu am 
awdurdodiad. Cynigiwyd gan y Cynghorydd S Herridge ac eiliwyd gan y Cynghorydd J Williams 
O.B.E. 

 

Dull Talu Dyddiad Cyflenwyr a Manylion Swm £ gan gynnwys TAW 

 
Ar-lein 

 
24/02/2021 

WCVA 
SIN 010514 

 
21.30 

 
Ar-lein 

 
24/02/2021 

 
Cyflogres Chwefror JG Evans 

 
355.23 

 
Ar-lein 

 
24/02/2021 

Cyllid a Thollau EM 
TALU - Cyfnod 11 

 
88.80 

 
Ar-lein 

 
24/02/2021 

 
 Mr Flag - Gwahodd 19180 

 
110.40 

 



231/2020-2021 Derbynebau. 
Dim. 
 
232/2020-2021 Gliniadur. 
Ar ôl cael manyleb cynnyrch a argymhellwyd gan PACH ac Edge IT ynghylch gliniadur newydd 
ar gyfer Cyngor Cymuned Llanarthne a Llanddarog fel pryniant ar y cyd, anfonodd y Clerc e-bost 
o ddyfynbrisiau a dderbyniwyd at holl aelodau'r Cyngor i'w hadolygu cyn cyfarfod Mis Mawrth.  
Manyleb Gliniadur - HP 250 G7, Windows 10 Pro, i5, 256 SSD a 8Gb RAM. 
Dyfyniadau a Dderbyniwyd - Amazon Gliniadur HP 250 G7 15.6 "(Arian Ash Tywyll) (Intel Core 
i5-1035G1, 8GB RAM, 256GB SSD, Windows 10 Pro) - £689.98. 
Centerprise International - Llyfr nodiadau HP 250 G8 39.6 cm (15.6 ") 1920 x 1080 picsel 10fed 
gen Intel® Core ™ i5 8 GB DDR4-SDRAM 256 GB SSD Wi-Fi 6 (802.11ax) Windows 10 Pro 
Black - £579.80 + TAW amser arweiniol 8 wythnos. 
Morgan & Morgan - HP ProBook 450 G7 39.6 cm (15.6 ") Llyfr nodiadau - Intel Core i5 (10th 
Gen) i5-10210U Quad-core (4 Craidd) 1.60 GHz - 8 GB RAM - 256 GB SSD - Intel Optane 
Memory Ready - £729.00 + TAW. 
Ar ôl ystyried yn ofalus, cytunodd holl aelodau'r Cyngor i awdurdodi prynu gliniadur newydd gan 
Centerprise International gan fod y cyflenwr hwn yn cael ei gydnabod ac ar hyn o bryd ar 
fframwaith Cyngor Sir Caerfyrddin. Cynigiwyd gan y Cynghorydd R Jones ac eiliwyd gan y 
Cynghorydd J Williams O.B.E. Penderfynwyd i'r Clerc archebu'r gliniadur gan Centerprise 
International fel yr awdurdodwyd eisoes gan Gyngor Cymuned Llanarthne yng nghyfarfod Mis 
Mawrth ar 09/03/2021. 
 
233/2020-2021 Mae adborth gyrwyr yn arwyddo Pont Lan Lucis. 
Anfonwyd E-bost at Mr Andrew Morgan i drefnu cyfarfod safle ond oherwydd pandemig Covid-
19, ni fydd y cyfarfod yn gallu bwrw ymlaen nes bod rheolau cloi i lawr yn cael eu codi. Adroddodd 
y Cynghorydd J Williams fod cyfarfod safle wedi cael ei gynnal gyda'r Cyng R Jones a'r Clerc i 
drafod lleoliadau posibl ar gyfer arwydd DFS. Dywedodd y Cynghorydd J Williams fod cerbydau 
wedi'u parcio y tu allan i Garej Landeg yn ataliad ac adroddodd y Clerc fod arwydd rhybuddio 
“Road Narrows” eisoes ar waith. Penderfynwyd nodi ac aros i reolau cloi gael eu codi. 

 
234/2020-2021 Ffotograffau - Ymweliad y Tywysog Charles â Llanddarog. 
Adroddodd y Cynghorydd M Rees iddi gael tua 70 ffotograff yn ddiweddar o ymweliad â 
Llanddarog gan y Tywysog Charles yn 2003 gan Mr Selwyn Evans, Fferm Coedhirion, 
Llanddarog. Awgrymodd y Cynghorydd M Rees y dylid argraffu copïau o'r ffotograffau ac y dylid 
anfon albwm i Archifau Caerfyrddin. Awgrymodd y Cynghorydd M Rees hefyd y dylid arddangos 
gopïau o'r ffotograffau yn hysbysfwrdd Llanddarog ac y byddai'n barod i gylchdroi'r arddangosfa 
yn rheolaidd. Mae'r Clerc yn cadw'r ffotograffau gwreiddiol yn ddiogel. Adroddodd y Cynghorydd 
M Rees y gallai fod copi electronig o'r ffotograffau ar gael gan Mr Terry Jones ac y byddai'n adfer 
copi pan godir rheolau cloi. Awgrymodd y Cynghorydd W Evans, pan fydd gennym y copïau 
electronig, y dylid anfon y copi hyn a'r printiau i Archifau Sir Gaerfyrddin. Cynigiwyd gan y 
Cynghorydd W Evans ac eiliwyd gan y Cyng J Williams O.B.E. 
 
235/2020-2021 Cyfarfod Pwyllgor Ardal Sir Gaerfyrddin. 
Adroddodd y Cynghorydd M Rees iddi fynychu'r cyfarfod ar 16/02/2021 a'i bod wedi diweddaru 
aelodau'r pwyllgor ar GDPR. Roedd yna iawnychydig o gyfnewid gwybodaeth ac yn bendant ni 
thrafodwyd unrhyw gamau ar bynciau blaenorol. Dywedodd y Cynghorydd M Rees ac aelodau 
eraill y Cyngor fod y cyfarfod yn fwy addas ar gyfer Cynghorau Tref ac nid Cynghorau Cymunedol 
er gwaethaf bod Un Llais Cymru yn gweithredu ar ran yr holl Gynghorau yn y Wlad. Ar ôl 
trafodaeth fer, penderfynwyd y byddai aelod o Gyngor Cymuned Llanddarog yn mynychu dim 



ond pe bai eitem ar yr agenda o ddiddordeb neu bryder. Cynigiwyd gan y Cyng M Rees ac eiliwyd 
gan y Cynghorydd R Jones. 
 
236/2020-2021 Fforwm er mwyn i'r Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau trwy'r Cadeirydd. 
Adroddodd y Cynghorydd J Williams O.B.E. y byddai'r contractwr cynnal a chadw Ken Gibbard 
yn cwblhau'r holl faterion cynnal a chadw parhaus cyn 31/03/2021. Penderfynwyd i'r Clerc 
ddanfon E-bost o faterion sydd heb eu datrys i'r Cynghorydd J Williams O.B.E. 
Adroddodd y Cynghorydd W Evans fod angen trwsio tyllau yn y ffordd o flaen yr arhosfan bysiau 
yn Porthyrhyd. Penderfynwyd i'r Clerc adrodd i'r adran berthnasol. 
Adroddodd y Cynghorydd J Williams O.B.E. fod Grant Loteri ar gael am £300.00 - £10,000.00 i'w 
ddefnyddio yn y gymuned leol. Awgrymodd y Cynghorydd J Williams y gellid defnyddio'r grant i 
brynu'r llain o dir ar gornel y B4310 a ffordd Crwbin a chael gwared ar y coed sydd wedi gordyfu. 
Dywedodd y Cynghorydd W Evans fod y coed wedi'u plannu er mwyn cadw'r wal gyfagos. 
Atgoffodd y Cynghorydd W Evans aelodau'r Cyngor hefyd fod Cyngor Cymuned Llanddarog wedi 
cael gwared ar yr holl berchnogaeth tir o'r blaen gan fod y Cyngor Cymuned yn gyfrifol am gostau 
cynnal a chadw ac yswiriant. Cwestiynodd y Cynghorydd R Jones y budd o fod yn berchen ar y 
tir gan fod Cyngor Cymuned Llanddarog eisoes yn cynnal a chadw'r tir. Adroddodd y Clerc fod y 
coed sydd wedi gordyfu wedi cael eu hadrodd i Gyngor Sir Caerfyrddin o'r blaen a hysbysodd y 
Cynghorydd S Herridge Aelodau'r Cyngor fod arolwg wedi'i wneud yr wythnos flaenorol a bod 
tagiau oren wedi'u gosod ar y coed. Gofynnodd y Clerc a ellid defnyddio'r Grant Loteri i 
atgyweirio'r Ffordd Rufeinig o Bontfaen i Llanddarog gan nad oedd cyllid ar gael gyda Chyngor 
Sir Caerfyrddin. Hysbysodd y Cynghorydd R Jones aelodau'r Cyngor na ellid defnyddio cyllid y 
Loteri i atgyweirio priffyrdd cyhoeddus. Penderfynwyd nodi. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J 
Williams O.B.E. ac eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones.  
Adroddodd y Cynghorydd H Jones dyllau yn y tu allan i Fferm Whitehall. Penderfynwyd i'r Clerc 
adrodd i'r adran berthnasol. 
Holodd y Cynghorydd E Davies trwy'r gadair ynghylch y posibilrwydd o gael banc potel yn y 
gymuned. Adroddodd y Cynghorydd W Evans fod ymgais flaenorol wedi'i gwneud ond nad 
oeddent yn gallu nodi lleoliad addas. Adroddodd y Cynghorydd R Newell nad oedd unrhyw 
gostau i'r Cyngor Cymuned ac y byddai'r cyflenwr sgipiau'n codi ffensys o amgylch y banc poteli. 
Cododd y Cynghorydd J Williams O.B.E. bryder ynghylch y llygredd sŵn o wydr wedi torri i 
drigolion lleol ac y byddai aelodau’r cyhoedd yn cael gwared ar sbwriel arall yn y lleoliad. 
Argymhellodd y Cynghorydd R Newell y gellid gosod teledu cylch cyfyng i atal tramgwyddwyr 
posib. Awgrymodd y Cynghorydd M Rees y gallai gysylltu â phwyllgor Neuadd Bentref 
Llanddarog i gael barn ac adborth. Penderfynwyd nodi. 
 
237/2020-2021Yn camera 20.21. 
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. 
 
238/2020-2021 Rhedeg tâl staff Mis Mawrth 2021. 
Anfonwyd E-bost o'r adroddiad at bob aelod cyn y cyfarfod ar-lein. Awgrymodd y Cynghorydd J 
Williams nad oedd angen anfon copi o'r adroddiad cyn y cyfarfod gan fod rhai elfennau wedi'u 
gwarchod gan gyfrinair. Oherwydd y ffaith bod y Cynghorydd R Jones yn cynnal arholiad mewnol 
bob 3 mis, roedd yr aelodau'n hapus i gytuno â'r awgrym. Gwnaethpwyd gwall clerigol gan WCVA 
yng nghyflogres Mis Chwefror a'i unioni yng nghyflogres Mis Mawrth. Cynigiwyd gan y 
Cynghorydd J Williams ac eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones. Penderfynwyd derbyn yr 
adroddiad a chadarnhau talu'r symiau fel y'u cyflwynwyd. 
 
 



239/2020-2021 Adolygiad parhaus o sefyllfa cofrestru ceir. 
Adroddodd y Clerc ei fod wedi cwblhau'r ffurflen gais a bydd angen llofnod gan bob aelod cyn 
cychwyn gyda chyfraniadau o 01/04/2020 fel y cytunwyd yng nghyfarfod mis Hydref ar 
14/10/2020 (Cofnod 134/2020-2021). Penderfynwyd i'r Clerc gasglu llofnodion gan yr holl 
aelodau. 
 
240/2020-2021 Gorffennodd y cyfarfod am 20.30.  
 

Cadeirydd 
 

____________________ 
 

Dyddiad 
 

____________________ 
 

 


