
CYNGOR CYMUNEDOL LLANDDAROG CYMUNED CYNGOR 
 

Cofnodion cyfarfod Ebrill 2021 o Gyngor Cymuned Llanddarog a gynhaliwyd ar-lein ar 
14/04/2021 am 19.00. 

 
241/2020-2021 Yn bresennol:   
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, J Youens, W Evans, J Williams OBE, H Jones, E 
Davies, S Herridge, R Newell. 
 
Y Cynghorydd Sir Ann Davies. 

 
Clerc. 
 
242/2020-2021 Ymddiheuriadau.  
Cynghorwyr: T Evans. 
 
243 / 2020-2021 Datganiadau o Ddiddordeb Personol. 
Dim. 
 
244 / 2020-2021 Cyfle i'r Cyhoedd annerch y Cyngor ar Eitemau Agenda. 
Dim. 
 
245 / 2020-2021 Cyflwyniad gan Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru. 
Cyflwynodd aelod o Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru aelodau’r 
Cyngor i’r gwasanaethau amrywiol sydd ar gael i drigolion yn eu hardal. Isod ceir y pynciau 
dan sylw a'r dolenni I gael mynediad at ddiogelwch a chyngor llosgi cyfredol. 

 
Cyngor llosgi gerddi.  

https://www.tancgc.gov.uk/cym/ystafell-newyddion/posts/2020/meladd/peidio-%C3%A2-llosgi/ 

https://www.mawwfire.gov.uk/eng/service-news/posts/2020/june/dont-burn/ 

 

Cyngor llosgi ffermwyr, porwyr a pherchnogion tir  

https://www.tancgc.gov.uk/cym/newyddion/o-dan-sylw/dawnsglaw/  

https://www.mawwfire.gov.uk/eng/newsroom/current-campaign/dawnsglaw/  

 

Swyddog Cyswllt Fferm  

https://www. cymru /  

https://www.mawwfire.gov.uk/eng/service-news/posts/2020/july/introducing-mid-and-west-wales-fire-

and-rescue-service-s-farming-liaison-officer/ 

 

  

Rheoli Tân - 01268 909404. 

https://www.tancgc.gov.uk/cym/ystafell-newyddion/posts/2020/mehefin/peidio-%C3%A2-llosgi/
https://www.mawwfire.gov.uk/eng/service-news/posts/2020/june/dont-burn/
https://www.tancgc.gov.uk/cym/newyddion/o-dan-sylw/dawnsglaw/
https://www.mawwfire.gov.uk/eng/newsroom/current-campaigns/dawnsglaw/
https://www.tancgc.gov.uk/cym/ystafell-newyddion/posts/2020/gorffennaf/cyflwyno-swyddog-cyswllt-ffermio-gwasanaeth-t%C3%A2n-ac-achub-canolbarth-a-gorllewin-cymru/
https://www.mawwfire.gov.uk/eng/service-news/posts/2020/july/introducing-mid-and-west-wales-fire-and-rescue-service-s-farming-liaison-officer/
https://www.mawwfire.gov.uk/eng/service-news/posts/2020/july/introducing-mid-and-west-wales-fire-and-rescue-service-s-farming-liaison-officer/


Gofynnwch am ymweliad Diogel a Da gyda larymau mwg am ddim 

 

Ffộn / Ffôn 0800 169 1234 

 

E-Bost / E-bost: saw@mawwfire.gov.uk 

 

Gwefan / Gwefan: 

https://www.tancgc.gov.uk/cym/domh/yn-y-c dda/ymllun-diogel-ac-iach/  

https://www.mawwfire.gov.uk/eng/your-safety/in-your-home/safe-and-well-visit/ 

 

Cyngor diogelwch tân pellach, defnyddiwch y dolenni isod.  

https://www.tancgc.gov.uk/cym/dwyl/cyngor-ac-ad bywyd-iw-lawrosg/  

 

https://www.mawwfire.gov.uk/eng/your-safety/advice-downloads/  

 

 

 
Gofynnodd y Cynghorydd M Rees a roedd Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin 
Cymru yn dal i brofi blancedi trydan. Rhoddwyd ateb yn nodi bod profion blancedi trydan ar gael 
ar hyn o bryd, ond fel rheol sylfaenol, ystyriwyd bod blancedi trydan glas a phinc yn rhy hen ac 
felly'n anniogel. Gellir profi blancedi trydan lliw eraill, ond pe byddent yn profi'n anniogel, yna 
byddai'r plwg yn cael ei dynnu bant i sicrhau diogelwch. Diolchodd aelodau'r cyngor i'r aelod o 
Wasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru am gyflwyno'r gwasanaethau amrywiol 
sydd ar gael i drigolion y Sir. 
  
246/2020-2021 Materion Plismona a Diogelwch ar y Ffyrdd. 
Dim. 

 

247/2020-2021 Materion Cyngor Sir - Cyng. A Davies. 

Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies nad oedd cyfarfod o'r Cyngor Sir ym mis Ebrill gan fod yr 

etholiad ar fin digwydd ac y byddai cyfarfod nesaf y Cyngor Sir yn cael ei gynnal ar 12/05/2021. 

Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies fod camerâu teledu cylch cyfyng ar gael i'w gosod mewn 

mailto:saw@mawwfire.gov.uk
https://www.tancgc.gov.uk/cym/diogelwch/yn-y-cartref/ymweliadau-diogel-ac-iach/
https://www.mawwfire.gov.uk/eng/your-safety/in-your-home/safe-and-well-visit/
https://www.tancgc.gov.uk/cym/diogelwch/cyngor-ac-adnoddau-iw-lawrlwytho/
https://www.mawwfire.gov.uk/eng/your-safety/advice-downloads/


ardaloedd o dipio anghyfreithlon yn rheolaidd. Os oedd unrhyw aelodau'n ymwybodol o feysydd 

a oedd yn dioddef o dipio anghyfreithlon yn barhaus, rhowch wybod i'r Cynghorydd Sir A Davies. 

 

248/2020-2021 Adroddiad y Cadeirydd. 

Diweddarodd y Cadeirydd aelodau'r Cyngor ei bod wedi derbyn y ffotograffau o ymweliad y 

Tywysog Charles â Llanddarog a'i bod wedi eu hachub yn electronig. Bydd y ffotograffau 

gwreiddiol yn cael eu rhoi i'r Clerc i'w cadw'n ddiogel ar 17/04/2021. 

249/2020-2021 Cadarnhau a Llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 10/02/2021. 
Penderfynwyd cadarnhau'r cofnodion ar gyfer 10/03/2021 ac i'r Cadeirydd lofnodi'r cofnodion ar 
17/04/2021. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams O.B.E. ac eiliwyd gan y Cynghorydd R 
Jones. 
 
250/2020-2021 Materion yn codi o'r munudau uchod. 
Hysbysodd y Cynghorydd R Jones aelodau'r Cyngor Cymuned fod yr arwyddion DFS newydd 

(Arwydd Adborth Gyrwyr) yn Porthyrhyd bellach wedi'u gosod a bod y casgliad gwydr ar lan y 

ffordd i fod i ddechrau yn 2022. 

251/2020-2021 Gohebiaeth. 
Derbyniwyd E-bost ar 22/03/2021 gan Atkins ynghylch y A48 Cross Hands i Pensarn WelTAG 

Cam Dau - Ymgysylltu â Rhanddeiliaid. Anfonwyd yr E-bost at holl aelodau'r Cyngor Cymuned ar 

22/03/2021 a lleolwyd yr ohebiaeth flaenorol mewn perthynas â cham un o'r mater hwn gan y 

Cynghorydd R Jones a'i gylchredeg i'r holl aelodau. Cynhaliwyd trafodaeth fer a phenderfynwyd 

oherwydd y diffyg gwybodaeth a dderbynnir, byddai'n ddoeth aros nes y derbynnir gohebiaeth 

bellach. Penderfynwyd nodi. 

252/2020-2021 Cynllunio. 
Dim gwrthwynebiadau i'r ceisiadau cynllunio canlynol.  
PL/01381 - Cynigiwyd gan y Cyng J Williams O.B.E. ac Eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones.  
PL/01406 - Cynigiwyd gan Y Cynghorydd J Williams O.B.E. ac Eiliwyd gan y Cynghorydd R 
Jones. Awgrymodd y Cynghorydd R Jones y dylid rhoi sylwadau i'r adran gynllunio ynghylch yr 
adlewyrchiad posibl o olau haul oddi ar y paneli solar ar draffig sy'n dod tuag ato. Penderfynwyd 
i'r Clerc adrodd ir adran gynllunio. 

 

 
Rhif y Cais 

 
Math o Gais 

 
Lleoliad 

 
Disgrifiad 

PL/01381 
 
 
 
 

PL/01406 
 

Caniatâd 
Cynllunio 

Deiliaid Tai 
 
 

Caniatâd 
Cynllunio Llawn 

6 A yw Y llan, 
llanddarog, 

Caerfyrddin, SA32 
8NX 

 
Maeslan, 

Porthyrhyd, 
Caerfyrddin, SA32 

8PP 

Estyniad Llawr Dwbl yng 
nghefn yr annedd, a garej 

ddomestig yn yr Ardd Gefn. 
 
 

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

cae o flaen yr eiddo 

 
253/2020-2021 Taliadau  
Ardystiwyd y taliadau isod yng nghyfarfod misol mis Mawrth a'u cadarnhau yng nghyfarfod misol 
mis Ebrill. 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 W Evans. 



 

Dull Talu Dyddiad Cyflenwyr a Manylion Swm £ gan gynnwys TAW 

 
Ar-lein 

 
31/03/2021 

WCVA 
SIN 010609 

 
21.30 

 
Ar-lein 

 
31/03/2021 

 
Cyflogres Mawrth JG Evans 

 
363.23 

 
Ar-lein 

 
31/03/2021 

Cyllid a Thollau EM 
TALU - Cyfnod 12 

 
90.80 

 
Ar-lein 

 
31/03/2021 

Cyngor Sir Caerfyrddin -  
Goleuadau Stryd - Inv 96087568 

 
2416.18 

 
          Ar-lein 

 
31/03/2021 

 
Un Llais Cymru 

 
       192.00 

 
254/2020-2021 Derbynebau. 
Dim. 
 
255/2020-2021 Derbyn adroddiad yr Archwiliwr Ariannol Mewnol am gyfnod 01/01/2021 - 
31/03/2021. 
Roedd pob aelod wedi derbyn adroddiad ysgrifenedig cyn y cyfarfod ynghyd â chopi o'r cyfrifon 
blynyddol. Darparwyd adroddiad llafar llawn gan y Cynghorydd 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 J 
Williams O.B.E. 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. 
 
256/2020-2021 Ceisiadau Tendr Cynnal a Chadw Tir a Torri Glaswellt. 
Roedd y Clerc wedi anfon y gais am dendr at 6 chontractwr posib ar 06/02/2021 a derbyniwyd 
ymatebion cyn 07/04/2021 er mwyn i aelodau'r Cyngor adolygu wrth baratoi ar gyfer y cyfarfod ar 
14/04/2021. Hysbysodd y Clerc aelodau'r Cyngor mai dim ond 2 gais a dderbyniwyd am y 
contract. Isod. Gwelwch y rhesymau a roddwyd gan ddarpar gontractwyr ynghylch y cais am 
dendr - 
Spencer Enviromental - Ni ellir tendro. 
Lawn Brothers - Ymrwymiad yn rhy fawr ac nid oeddent am siomi cwsmeriaid cyfredol. 
Duncan Frazer - Ymrwymiad yn rhy fawr ac nid oedd eisiau siomi cwsmeriaid cyfredol. 
Gwasanaethau Gwledig Arbont - Yn brysur iawn ar hyn o bryd ac nid oeddent am siomi’r 
Gymuned. 
Cuttify - Derbyniwyd cais am dendr. 
Gwasanaethau Coed Dynefor - Derbyniwyd cais am dendr. 
 
Cafwyd trafodaeth ynghylch a ddylai'r contractwr llwyddiannus gasglu'r glaswellt neu ei domwellt. 
Ailadroddodd y Cynghorydd J Williams O.B.E. y dylid casglu'r glaswellt ar yr ardaloedd y tu allan 
i Eglwys Llanddarog a dylau’r toriad fod o safon lawnt. Roedd y Cynghorydd W Evans a'r 
Cynghorydd H Jones yn cefnogi tomwelltio'r holl laswellt eraill gan y byddai'r maetholion a 
gyflenwir gan y toriadau o fudd i'r ardaloedd. Trafodwyd hefyd bod dau doriad arall y flwyddyn yn 
bosibl gan fod y symiau a ddyfynnwyd o swm rhesymol. Penderfynwyd cynnig y contract 3 
blynedd i Dynefor Tree Services a diolch i Cuttify am eu cais. Cynigiwyd gan y Cynghorydd R 
Jones ac eiliwyd gan y Cyng J Williams O.B.E. 
Adroddodd y Cynghorydd J Williams fod y llwyni a symudwyd y llynedd o'r ardal y tu allan i Eglwys 
Llanddarog yn dechrau tyfu a bod angen eu symud yn fecanyddol. Awgrymodd y Cynghorydd J 
Williams y dylem fynd at y Cynghorydd T Evans gan fod ganddo beiriannau y gellid eu defnyddio. 



Awgrymodd y Cynghorydd W Evans ein bod yn ei holi ynghylch lefel ei yswiriant. Penderfynwyd 
i'r Cynghorydd M Rees gysylltu â'r Cynghorydd T Evans ynghylch y mater ac os nad oedd yn 
gallu helpu gyda'r mater hwn, gofynnir am gontractwr arall. 
 
 
257/2020-2021 Fforwm er mwyn i'r Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau trwy'r Cadeirydd. 
Adroddodd y Cynghorydd W Evans fod y blwch post Fictoraidd a leolir yn Llanddarog yn eiddo i 
Gyngor Cymuned Llanddarog ac y dylid ei ychwanegu at y gofrestr asedau. Penderfynwyd i'r 
Clerc ychwanegu at y gofrestr asedau. 
Holodd y Cynghorydd R Jones am y ddwy fainc sydd wedi'u lleoli yng ngardd YFC a gyda phwy 
yr oeddent yn perthyn. Atebodd y Cynghorydd W Evans eu bod yn perthyn i'r CFfI ac nid y Cyngor 
Cymuned. Penderfynwyd nodi. 
Gofynnodd y Cynghorydd J Williams O.B.E. pwy oedd yn gyfrifol am lanhau'r llochesi bysiau yn 
y gymuned gan ei fod wedi sylwi ar un o is-gontractwyr Cyngor Sir Caerfyrddin yn golchi lloches 
bws yn yr ardal. Penderfynwyd i'r Cynghorydd Sir A Davies ofyn i Gyngor Sir Caerfyrddin a ellid 
ychwanegu'r llochesi bysiau Cymunedol at y rhestr ar frys. 
Diweddarodd y Cynghorydd J Williams O.B.E. yr aelodau ar leoliad posibl y garreg goffa yn 
Porthyrhyd. Awgrymodd y byddai'r lleoliad delfrydol ger polyn y faner yn Cwm Cati ond bod y tir 
yn eiddo i Gyngor Sir Caerfyrddin. Dywedodd fod angen plinth concrit fel sylfaen ddiogel ar gyfer 
y garreg goffa. Penderfynwyd i'r Cynghorydd Sir A Davies gysylltu â'r adran berthnasol i gael 
caniatâd i ddod o hyd i'r garreg yn yr ardal a nodwyd. 
Adroddodd y Cynghorydd J Williams O.B.E. ar gyflwr y gylchfan wrth allanfa ffordd ddeuol yr A48 
ym Mhorthyrhyd ac y gellid gwneud mwy o ymdrech i wneud yr ardal yn fwy dymunol gan ei bod 
ger y fynedfa i'r NBGW. Gofynnodd a allai'r NBGW fabwysiadu'r gylchfan o bosibl a thrawsnewid 
yr ardal gyda phlanhigion, ac ati. Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â'r NBGW. 
Adroddodd y Cynghorydd J Williams O.B.E. fod yr hysbysfyrddau newydd yn Porthyrhyd a 
Llanddarog wedi'u gosod ac awgrymodd y dylai'r Cyngor Cymuned gysylltu logo ffurfiol ar yr 
hysbysfwrdd gan nad yw Cyngor Cymuned Llanddarog yn hysbysebu eu cefnogaeth i'r gymuned 
yn unrhyw le yn yr ardal. Dywedodd y Cynghorydd M Rees ei bod wrthi'n dylunio poster wedi'i 
lamineiddio ar gyfer yr hysbysfwrdd ond cynigiodd y Cynghorydd J Williams O.B.E. y gallai 
dyluniad mwy strwythuredig fod ynghlwm wrth ben y cabinet. Penderfynwyd i'r Clerc ymchwilio. 
Adroddodd y Cynghorydd S Herridge fod preswylwyr newydd yn Crwbin Road wedi riportio drôn 
yn arolygu'r ardal y tu ôl i'w byngalo a bod perchennog y tir wedi datgelu ei fod yn ceisio caniatâd 
cynllunio posibl. Penderfynwyd nodi. 
 
258/2020-2021 Yn camera 20.33. 
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. 
 
259/2020-2021 Rhedeg tâl staff Ebrill 2021. 
Adroddodd y Clerc symiau'r gyflogres ar lafar i holl aelodau'r Cyngor fel y cytunwyd yng 
nghyfarfod mis Mawrth ar 10/03/2021 (Cofnod 238/2020-2021). Ymddiheurodd y Clerc am beidio 
â chyflwyno dyraniad ariannol aelodau'r Cyngor yn rhediad cyflog mis Mawrth gan ei fod yn credu 
ar gam ei fod yn ddyledus ym mis olaf blwyddyn y Cyngor. Penderfynwyd derbyn yr adroddiad 
a chadarnhau talu'r symiau fel y'u cyflwynwyd. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams O.B.E. 
ac eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones. 
 

260/2020-2021 Adolygiad parhaus o sefyllfa cofrestru ceir. 
Adroddodd y Clerc ei fod wedi cwblhau'r ffurflen gais a bod y Cynghorydd R Jones wedi 
archwilio'r ddogfen cyn ei chyflwyno. Nid oedd angen llofnodion gan fod y cofnodion yn cofnodi 



penderfyniad aelod o'r Cyngor Cymuned. Penderfynwyd nodi a diweddaru aelodau'r Cyngor am 
unrhyw gynnydd. 
 
261/2020-2021 Gorffennodd y cyfarfod am 20.40.  
 

Cadeirydd 
 

____________________ 
 

Dyddiad 
 

____________________ 
 

 


