
CYNGOR CYMUNEDOL LLANDDAROG COMMUNITY COUNCIL 

 

Cofnodion cyfarfod Gorffennaf 2021 o Gyngor Cymuned Llanddarog a 
gynhaliwyd ar-lein ar 14/07/2021 am 19.00. 

 

65/2021-2022 Yn bresennol:  
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), J Williams OBE, W Evans, H Jones, J Youens, E 
Davies, S Herridge. 
 

Clerc. 
 

66/2021-2022 Ymddiheuriadau. 
Cynghorwyr: Cyng. A Davies, R Jones, T Evans, R Newell. 
 

67/2021-2022 Datganiadau o ddiddordeb personol. 
Cyng H Jones: Eitem 19 ar yr agenda -Trafod darparwr gwasanaeth cyfieithu ar gyfer 
2021-2022. 
 
68/2021-2022 Cyfle i'r cyhoedd annerch y Cyngor ar eitemau ar yr agenda. 
Dim. 
 

69/2021-2022 Materion Plismona a Diogelwch ar y Ffyrdd 

Cododd y Cynghorydd H Jones bryder ynghylch cerbydau sy'n teithio ar gyflymder ar 
ôl 21.00 ar hyd y gwahanol ffyrdd rhwng Porthyrhyd a Llanarthne. Penderfynwyd i'r 
Clerc adrodd i Heddlu Dyfed-Powys. 
Adroddodd y Cynghorydd S Herridge fod gwrychoedd sydd wedi gordyfu wedi 
rhwystro'r arwydd 30mya ar Heol Y Foel wrth ddynesu at sgwâr Porthyrhyd. 
Penderfynwyd i'r Clerc adrodd i'r adran berthnasol. 
 
70/2021-2022 Materion y Cyngor Sir - y Cynghorydd Sir A Davies. 
Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies y canlynol i'r Clerc mewn E-bost -  
“Mae Pwyllgor Sir RWS yn cynnal gweithgaredd ym mhentref Llanarthne ar 
18/07/2021. Ar Ddydd Sul 18/07/2021, mae “Gymanfa Ganu” a the mefus. Rhaid 
trosglwyddo enwau i Kathryn Jones, Bwydydd Castell Howell er mwyn cydymffurfio â 
chanllawiau TTP. 
Mae gwaith y Cyngor yn parhau wrth i'r Cyngor dderbyn y Rhuban Gwyn sy'n dangos 
bod y Sir yn cydymffurfio â'r canllawiau ar gyfer troseddau yn erbyn Menywod a 
Dynion. Maent yn sicrhau bod cymorth ar gael os a phan fydd achos yn cael ei nodi. 
Yn ogystal, mae gwaith yn mynd rhagddo a sicrhau bod tai Cyngor ar gael i bobl leol. 
Mae sawl swydd wag yn y Ward, ond fe'm sicrheir gan swyddogion y bydd y gwaith ar 
y tai yn cychwyn yn fuan. 
Cafwyd trafodaeth dda ar Bwyllgor/Gweithgor y Cyngor Cymuned/Tref ar deledu cylch 
cyfyng a'r rheolau dan sylw. Cafwyd trafodaeth dda iawn hefyd ar ailgylchu a chasglu 
sbwriel. Nid oedd bron neb yn gwybod bod arolwg ac ymgynghoriad yn cael ei gynnal 
ac mae angen i bobl lenwi hyn i leisio pryderon. Y bwriad yw cael lloriau newydd a dod 
ag ailgylchu yn haws. Hynny yw, gwydr, cardbord, plastig, ac ati i gyd ar wahân. 
Mae ymgynghori ar y gweill hefyd ar dai'r Cyngor. Rydyn ni'n edrych ar eiddo newydd 
ac felly mae ein hymgynghoriad yn gofyn i bawb pa fath o dai a chartrefi maen nhw eu 



heisiau. Hynny yw, byngalo, tai 2-3 ystafell wely, ac ati, i weld beth yw'r galw cyn i'r 
gwaith adeiladu ddechrau". 
 
71/2021-2022 Adroddiad y Cadeirydd. 
Dim. 
 
72/2021-2022 Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 09/06/2021. 
Penderfynwyd cadarnhau'r cofnodion ar gyfer 09/06/2021 ac i'r clerc gyflwyno'r 
cofnodion i'r Cadeirydd i'w llofnodi ar 17/07/2021. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J 
Williams OBE ac eiliwyd gan y Cynghorydd W Evans. 
Adroddodd y Cynghorydd J Williams OBE wall ar Gofnod 59/2021-2022 - Newid 
Llanddarog i Llanarthne. 
Adroddodd y Cynghorydd J Williams OBE wall ar Gofnod 60/2021-2022 - Newid 
Coedbryn i Caebryn. 
 

73/2021-2022 Materion yn codi o'r munudau uchod. 
Hysbysodd y Clerc aelodau'r Cyngor fod yr holl faterion i'w datrys wedi'u gweithredu 
ac os derbyniwyd gohebiaeth, anfonwyd copi o'r E-bost at bob aelod am wybodaeth.  
 

74/2021-2022 Nodi gohebiaeth neu restru i'w hystyried mewn cyfarfod o'r Cyngor sydd 
i ddod. 
Derbyniwyd E-bost gan aelod o'r Gymuned ar 14/07/2021 a'i anfon ymlaen at holl 
aelodau'r Cyngor cyn cyfarfod mis Gorffennaf ar 14/07/2021. Isod mae copi o'r llythyr 
a dderbyniwyd - 
“Diolch am ymateb i'r cais ynghylch mabwysiadu mesurau i atal gyrwyr rhag goryrru 
trwy bentref Porth-y-rhyd. 
Fodd bynnag, hoffwn dynnu eich sylw at leoliad yr arwyddion Adborth Gyrwyr a 
godwyd yn ddiweddar. Er fy mod yn fawr o blaid addysgu gyrwyr yn hytrach na'u cosbi, 
rwy'n cwestiynu lleoliad yr arwydd a osodwyd gan Dy Cynheidre wrth i un ddod i mewn 
i'r pentref o gyfeiriad Drefach. Oni ddylai'r arwydd hwn fod ar yr ochr chwith? Mae 
llawer o Gynghorau yn gosod dau arwydd - un ar bob ochr i'r ffordd - i sicrhau bod 
gyrwyr yn ymwybodol o'u cyflymder. Rwy'n sylweddoli bod cronfeydd yn brin ond rwy'n 
cwestiynu'r rhesymeg y tu ôl i osod yr un a'r unig arwydd ar ochr dde'r ffordd. Gan fy 
mod yn aml yn teithio fel hyn, rwyf wedi sylwi ar sawl achlysur nad yw'r arwydd yn 
weladwy pan fydd bws neu lori yn teithio tuag ataf yr ochr arall i'r ffordd. O leiaf mae'r 
arwydd o gyfeiriad Llanddarog i'w weld yn glir i bob gyrrwr. 
Mae'n drueni nad oes arwydd wedi'i osod wrth fynd i mewn i Porth-y-rhyd o gyfeiriad 
yr Ardd gan mai dyma a awgrymwyd. Mae'r rhan hon o'r B4310 yn peri nifer o beryglon 
a byddai arwydd i geisio arafu'r traffig wedi bod yn benderfyniad da. Unwaith eto, rwy'n 
ystyried y rhesymeg y tu ôl i'r penderfyniad. 
Yn anffodus, mae rhai arwyddion pwysig sy'n bodoli eisoes wedi'u 'cuddio' yn y 
gordyfiant. Siawns na ddylai gyrwyr sy'n teithio o'r sgwâr i gyfeiriad Derwen Deg allu 
gweld y ddau arwydd - un rhybudd o'r ffordd yn culhau (ar yr ochr chwith cyn i chi 
groesi Pont Lan Lucis) a'r llall yn dangos troad i'r dde (ymlaen yr ochr chwith ar ôl 
croesi'r bont). 
Yn olaf, hoffwn eich atgoffa'n garedig o fater pwysig arall. Sillafu cywir swyddogol y 
pentref yw Porth-y-rhyd - nid Porthyrhyd. Byddwn yn gwerthfawrogi pe bai'r Cyngor 
Cymuned yn ystyried mabwysiadu'r sillafu swyddogol hwn a'i gadw mewn cof os bydd 
cyllid ar gael ar gyfer arwyddion newydd ar unrhyw adeg yn y dyfodol. Yn y cyfamser, 
efallai y byddai rhywfaint o dâp gludiog yn gwneud y gwaith? ” 



 
Trafodwyd yr holl faterion gan aelodau'r Cyngor Cymuned. Dywedodd y Cynghorydd 
S Herridge nad oedd yr arwyddion DFS newydd wedi gwneud unrhyw wahaniaeth i 
faint o gerbydau goryrru a oedd yn teithio trwy bentref Porthyrhyd ond roedd y 
Cynghorydd M Rees, y Cynghorydd J Williams OBE a'r Cynghorydd J Youens yn 
anghytuno â'r sylw, a chofnodwyd yr atebion a ganlyn. 
 
“Cyfarfu’r Cynghorydd Sir A Davies, y Cynghorydd Robert Jones a’r Cynghorydd J 
Williams OBE â Mr Andrew Morgan ar 16/06/2021 i drafod darparu a lleoliad arwydd 
DFS ar y darn tir rhwng pont Lan Lucis a’r ffordd ddeuol oddi ar slip Cyffordd T yn 
Porthyrhyd. 
Adroddodd Mr Andrew Morgan nad oedd lleoliad cyfleus i leoli'r arwydd rhwng cyffordd 
T a Garej Brynteg. Roedd y lleoliad mwyaf cyfleus ar gael ar ymyl y gwair ger arwydd 
pentref Porthyrhyd. Roedd y ffaith nad oedd cyflenwad trydanol cyfleus ar gael yn y 
lleoliad hwnnw yn golygu y byddai'r arwydd DFS yn cael ei bweru gan yr haul. 
Mae arwydd DFS â phŵer solar yn ddrytach na'r arwydd DFS sydd wedi'i leoli ar ffordd 
Drefach ond fel yn yr achos hwnnw byddai'r gost yn cael ei rhannu 50/50 rhwng 
Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Cymuned Llanddarog. Ni roddwyd unrhyw arwydd 
pryd y byddai'r arwydd yn cael ei osod ond byddai cyn 31/03/2022 unwaith y byddai'r 
Clerc wedi cadarnhau'r gorchymyn i Mr Andrew Morgan. Penderfynwyd trafod yng 
nghyfarfod mis Medi ar 08/09/2021”. Gweler munud 81/2021-2022 isod. 
 
O ran yr arwyddion DFS a osodwyd yn ddiweddar yn Porthyrhyd, dyrannodd Cyngor 
Cyngor Sir Gaerfyrddin yr arwyddion yn eu lleoliadau presennol gan fod ffynhonnell 
ynni ar gael i bweru'r uned. Fel ledled Sir Gaerfyrddin, mae nifer o arwyddion DFS yn 
cael eu dyrannu yn y faenor hon gydag arwydd DFS gyferbyn â'r White Hart, 
Llanddarog ac un arall gan Ysgol Gynradd Mynyddcerrig yn enghreifftiau penigamp. 
Rydym yn ymwybodol bod Cyngor Sir Caerfyrddin ar y blaen o dorri gwrychoedd sydd 
wedi gordyfu ym Mhorthyrhyd. 
O ran yr arwyddion yn y pentref, mae Cyngor Cyngor Sir Gaerfyrddin yn gyfrifol am 
hyn. 
Penderfynwyd i'r Clerc ymateb i'r aelod o'r gymuned. 
 
Operation London Bridge - Canllawiau ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref 
Operation London Bridge yw'r enw cod a roddir ar farwolaeth y Frenhines Elizabeth yr 
Ail. 
Cynhyrchwyd nodyn canllaw i gynorthwyo Cynghorau Cymuned a Thref i ystyried 
ymlaen llaw y goblygiadau ar basio Brenhines EM ar weithgareddau'r Cyngor ac i 
helpu'r Cyngor i gynllunio pa gamau y mae'n dymuno eu cymryd pan fydd y digwyddiad 
yn digwydd. Penderfynwydi drafod yng Nghyfarfod mis Medi ar 08/09/2021. Gweler 
munud 80/2021-2022 isod. 
Strategaeth Casglu Gwastraff. - Yn unol â'r targedau ailgylchu statudol a osodwyd 
gan Lywodraeth Cymru, rydym ni (Cyngor Sir Caerfyrddin) wedi bod yn adolygu'r 
modd y darperir casgliadau gwastraff cartref yn y dyfodol ledled y sir.  
Er mwyn cwrdd â tharged ailgylchu 70% Llywodraeth Cymru erbyn 2025, rhaid i ni 
gynyddu maint ac ansawdd ailgylchu cartrefi a gyflwynir inni yn ein casgliadau wrth 
ymyl y ffordd ac edrych ar ffyrdd o leihau faint o wastraff sy'n cael ei daflu allan mewn 
bagiau du. Bydd hyn hefyd yn ein helpu i leihau ein hôl troed carbon a darparu 
gwasanaeth mwy effeithlon a chost-effeithiol i'n preswylwyr. 



O ganlyniad, rydym wedi datblygu set o gynigion a fyddai'n trawsnewid sut mae 
gwastraff cartref yn cael ei gyflwyno a'i gasglu ar ymyl y palmant.  
Ymgynghoriad Prif Gynllun Tai ac Adfywio. - Mae'r cyngor Sir yn datblygu ei 
Uwchgynllun Tai ac Adfywio 10 mlynedd newydd i lunio dyfodol tai yn Sir Gaerfyrddin. 
Mae darparu cartrefi fforddiadwy o ansawdd yn flaenoriaeth allweddol i'r cyngor ac 
rydym yn buddsoddi miliynau o bunnoedd mewn stoc dai newydd; creu swyddi mawr 
eu hangen a helpu i dyfu'r economi leol ac adfywio cymunedau. 
Rheoliadau Ymgynghori ar Gymwysterau Clercod yng Nghymru. - Mae Deddf 

Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (“Deddf 2021”), yn nodi bwriad 
Gweinidogion Cymru i nodi, mewn rheoliadau, y cymwysterau neu'r disgrifiad o 
gymwysterau y mae'n rhaid i glerc cyngor cymunedol eu dal er mwyn sicrhau y cyngor 
cymunedol i fodloni'r ail o'r tri amod cymhwysedd i ddod yn 'gyngor cymunedol 
cymwys'. Gweler munud 83/2021-2022 isod. 
Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Sir Gaerfyrddin 2018 - 2033. - Cyhoeddwyd y 
cynllun drafft, a elwir y Cynllun Datblygu Lleol Diwygiedig Adnau (CDLl), ar gyfer 
ymgynghoriad arno yn 2020, a hysbyswyd y sylwadau a dderbyniwyd, ynghyd ag 
ymatebion ac argymhellion swyddogion i'r Cyngor Sir ym mis Ionawr 2021.  
Y gobaith oedd erbyn Mai 2021, y byddem wedi cyhoeddi ac ymgynghori ar y 
“Newidiadau â Ffocws” ac wedi cyflwyno'r Cynllun i Lywodraeth Cymru i'w Arholi. Yn 
anffodus, nid yw hyn yn wir, ac ar hyn o bryd mae gwaith ar y CDLl yn cael ei oedi. 
Mae'r oedi hwn oherwydd bod Adnoddau Naturiol Cymru (NRW) wedi cyhoeddi 
canllawiau cynllunio dros dro ar fynd i'r afael â lefelau ffosffad mewn Ardaloedd 
Cadwraeth Arbennig Riverine (ACA). Cynhyrchwyd y canllawiau cynllunio hyn yn dilyn 
asesiad o doriadau ffosfforws yn afonydd ACA ledled Cymru. O ganlyniad, bu'n rhaid 
i'r Cyngor ailasesu ei safle yn unol â'r nodyn canllaw ac ystyried ei oblygiadau. 
 
75/2021-2022 Cynllunio. 
Dim gwrthwynebiadau i'r ceisiadau cynllunio canlynol.  
PL/02027 - Newid Defnydd Arfaethedig o dir i ddarparu llety ategol, gan gynnwys 5 
uned i ymwelwyr (cytiau bugeiliaid a 'chodennau') - Fferm Llethr Llestri, Llanddarog, 
Caerfyrddin, SA32 8PH.  
Cynigiwyd gan y Cyng W Evans ac eiliwyd gan y Cyng M Rees. 
PL/02190 - Estyniad ochr unllawr - Glanyrafon, Porthyrhyd, Caerfyrddin, SA32 8PT. 
Cynigiwyd gan y Cyng W Evans ac eiliwyd gan y Cyng S Herridge. 
 
76/2021-2022 Taliadau 

Ardystiwyd y taliadau isod yng nghyfarfod misol mis Mehefin a'u cadarnhau yng 
nghyfarfod Misol mis Gorffennaf. Copïau o anfonebau a anfonir at yr holl aelodau yn 
electronig cyn talu am awdurdodiad. Cynigiwyd gan y Cyng J Youens ac eiliwyd gan 
y Cyng S Herridge. 
 

Dull 
Talu 

Dyddiad Cyflenwyr a Manylion Swm £ gan gynnwys 
TAW 

 

Ar-lein 

 

25/06/2021 

WCVA 

SIN 011016 

 

21.30 

Ar-lein 25/06/2021 Cyflogres JG Evans Mehefin 342.94 

 

Ar-lein 

 

25/06/2021 

Cyllid a Thollau EM 

TALU - Cyfnod 3 

 

89.80 

 
Ar-lein 

 
25/06/2021 

Gwasanaethau Coed Dynefor - 
Inv 002 

 
250.00 



Ar-lein 30/06/2021 NEST 32.58 

 
77/2021-2022 Derbynebau. 
Dim. 
 
78/2021-2022 Derbyn adroddiad yr Archwiliwr Ariannol Mewnol am y cyfnod 
01/04/2021 - 30/06/2021. 
Nid oedd y Cynghorydd R Jones yn gallu archwilio'r cyfrifon cyn cyfarfod mis 
Gorffennaf oherwydd ymrwymiadau personol. Archwilir y cyfrifon o fewn yr wythnosau 
nesaf ac anfonir yr adroddiad at holl aelodau'r Cyngor cyn cyfarfod mis Medi ar 
08/09/2021. 
 
79/2021-2022 Derbyn ac ystyried adroddiad yr Archwilydd Mewnol ar gyfer cyfrifon 
2020 - 2021. 
Anfonodd yr Archwilydd Mewnol e-bost at y Clerc ar 11/07/2021 ac fe'i hanfonwyd at 
holl aelodau'r Cyngor ar 11/07/2021 i baratoi ar gyfer cyfarfod mis Gorffennaf ar 
14/07/2021.  
Cadw Llyfrau yn Briodol. 
Yn ychwanegol at fy awgrym yn archwiliad y llynedd, nodaf nad yw taliadau Adran 137 
yn cael eu cofnodi'n ffurfiol er eu bod yn cael eu crynhoi yn y golofn 'gwariant' yn y 
Crynodeb o Gyfrifon. Penderfynwyd i'w nodi yn y cofnodion misol mewn cyfarfodydd 
yn y dyfodol. 
Rheoli Risg. 
Dylai rhinweddau darparu'r grant refeniw sefydlog fod yn benderfyniad y Cyngor a'i 
gadarnhau bob blwyddyn. 
Mewn perthynas â'r rhoddion eraill (gan gynnwys gwariant Adran 137), byddwn yn 
cynghori y gall confensiwn y cadeirydd sy'n gadael sy'n darparu argymhellion i'r 
Cyngor barhau, er y gallai fod yn berthnasol ei adolygu. O leiaf, dylai'r Cadeirydd sy'n 
gadael ofyn am wybodaeth bellach gan ymgeiswyr mewn perthynas â materion 
allweddol fel sefyllfa ariannol, buddion lleol a'r hyn y bydd y cyllid yn ei wario. Yn y 
tymor hwy. efallai y bydd lle i ddatblygu proses fwy ffurfiol lle mae'n ofynnol i 
ymgeiswyr lenwi ffurflen gais syml. Penderfynwyd nodi ac i'r Clerc drafod gyda'r 
Archwiliwr Ariannol Mewnol. 
Rheoli Asedau. 
Nid yw'r Cyngor wedi adolygu adroddiad yr arolwg cyflwr ar gyfer eleni er fy mod yn 
nodi bod hwn wedi'i drefnu ar gyfer Medi 2019, Cofnod 136/2019-2020 ond ei ohirio. 
Rwy'n cydnabod y gallai'r newid clerc a'r cloi oherwydd Coronavirus fod wedi atal yr 
arolwg. 
Cyfeirir at adroddiad a gynhaliwyd ym mis Medi 2020 - Cofnod 110/2020 - 2021, gan 
dynnu sylw at rai diffygion ac atgyweiriadau sydd i'w gwneud ar asedau'r Cyngor. Dylid 
paratoi amserlen lawn o asedau a gwerth. Penderfynwyd nodi ac i'r Clerc ofyn i'r 
Contractwr gynnal arolwg. Cofrestr asedau a gwerth cyfredol ar waith. 
  
80/2021-2022 Hyfforddiant Cod Ymddygiad. 
Derbyniodd y Clerc lythyr gan Gyngor Sir Caerfyrddin ar 28/06/2021 yn nodi bod 
Pwyllgor Safonau’r awdurdod wedi penderfynu cynnal 2 sesiwn hyfforddi ar-lein ym 
mis Gorffennaf trwy Zoom. 
Anfonodd y Clerc yr E-bost at holl aelodau'r Cyngor Cymuned ar 28/06/2021 a bydd 
yr aelodau canlynol o'r Cyngor yn mynychu'r Cwrs Hyfforddi Cod Ymddygiad - y 
Cynghorydd W Evans, y Cynghorydd J Youens a'r Cynghorydd S Herridge. 



  
81/2021-2022 I gael diweddariad ynghylch arwydd DFS ym Mhont Lan Lucis. 
Cyfarfu Cyng y Sir A Davies, y Cynghorydd Robert Jones a'r Cynghorydd J Williams 
OBE â Mr Andrew Morgan ar 16/06/2021 i drafod darparu a lleoliad arwydd DFS ar y 
darn o'r ffordd rhwng pont Lan Lucis a'r ffordd ddeuol oddi ar slip T cyffordd yn 
Porthyrhyd. 
Adroddodd Mr Andrew Morgan nad oedd lleoliad cyfleus i leoli'r arwydd rhwng cyffordd 
T a Garej Brynteg. Roedd y lleoliad mwyaf cyfleus ar gael ar ymyl y gwair ger arwydd 
pentref Porthyrhyd. Roedd y ffaith nad oedd cyflenwad trydanol cyfleus ar gael yn y 
lleoliad hwnnw yn golygu y byddai'r arwydd DFS yn cael ei bweru gan yr haul. 
Mae arwydd DFS â phŵer solar yn ddrytach na'r arwydd DFS sydd wedi'i leoli ar ffordd 
Drefach ond fel yn yr achos hwnnw byddai'r gost yn cael ei rhannu 50/50 rhwng 
Cyngor Sir Caerfyrddin a Chyngor Cymuned Llanddarog. Ni roddwyd unrhyw arwydd 
pryd y byddai'r arwydd yn cael ei osod ond byddai cyn 31/03/2022 unwaith y byddai'r 
Clerc wedi cadarnhau'r gorchymyn i Mr Andrew Morgan. Penderfynwyd trafod yng 
nghyfarfod mis Medi ar 08/09/2021. 
 

82/2021-2022 I gael diweddariad ynghylch llwybr beicio gan Drefach - Porthyrhyd. 
Adroddodd y Clerc na dderbyniwyd unrhyw ddiweddariadau gan Sustrans. 
Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â Sustrans eto a rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf yng 
nghyfarfod mis Medi ar 08/09/2021. 
 
83/2021-2022 Trafod Rheoliadau Cynghorau Cymunedol Cymwys (Pwer 
Cymhwysedd Cyffredinol) (Cymwysterau Clercod) (Cymru) 2021. 
Rheoliadau Ymgynghori ar Gymwysterau Clercod yng Nghymru. - Mae Deddf 

Llywodraeth Leol ac Etholiadau (Cymru) 2021 (“Deddf 2021”), yn nodi bwriad 
Gweinidogion Cymru i nodi, mewn rheoliadau, y cymwysterau neu'r disgrifiad o 
gymwysterau y mae'n rhaid i glerc cyngor cymunedol eu dal er mwyn sicrhau y cyngor 
cymunedol i fodloni'r ail o'r tri amod cymhwysedd i ddod yn 'gyngor cymunedol 
cymwys'. 
Trafodwyd y mater gan holl aelodau'r Cyngor a phenderfynwyd y dylai'r Clerc fynychu 
cwrs priodol. Cynigiwyd gan y Cyng J Williams OBE ac eiliwyd gan y Cyng S Herridge. 
 
84/2021-2022 Trafod darparwr gwasanaeth cyfieithu ar gyfer 2021-2022. 
Roedd y Clerc wedi derbyn templed gwahoddiad gan y Cyng M Jones (Cyngor 
Cymuned Llanarthne) i'w anfon ymlaen at botensial ymgeiswyr i gyflenwi 
gwasanaethau cyfieithu i'r Cyngor Cymunedol yn ystod cyfarfodydd Zoom byw ac ar-
lein mewn cydweithrediad â Chyngor Cymuned Llanarthne. 
Anfonwyd y gwahoddiad at dri ymgeisydd posib a derbyniwyd ymatebion gan yr holl 
gontractwyr a'u hanfon at holl aelodau'r Cyngor cyn cyfarfod mis Gorffennaf.  
Ar ôl trafodaeth i werthuso profiad a chost yr ymgeiswyr, penderfynwyd cynnig y swydd 
i Mrs Catrin Llwyd mewn cydweithrediad â Chyngor Cymuned Llanarthne. Cynigiwyd 
gan y Cyng M Rees ac eiliwyd gan y Cyng J Williams OBE. Penderfynwyd i'r Clerc 
hysbysu'r cyfieithydd. 
 
85/2021-2022 Fforwm er mwyn i'r Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau trwy'r 
Cadeirydd. 
Anfonodd y Cynghorydd R Jones E-bost at y Clerc ar 03/07/2021 yn nodi ei fod wedi 
mynychu Fforwm Cyswllt y Cyngor Tref a Chymuned ar 02/07/2021 ac adroddwyd y 
canlynol gan y Cynghorydd R Jones. 



“Cadeiriwyd y cyfarfod gan y Cyng. Peter Hughes Griffiths ac roedd amryw o 
Swyddogion y Cyngor, Cynghorwyr Sir ac aelodau cynghorau Cymuned a Thref yn 
bresennol: Adroddwyd / trafodwyd yr eitemau canlynol. 
Polisi teledu cylch cyfyng: Yn y bôn, adroddiad gan y swyddog perthnasol ynghylch 
maint a chwmpas y systemau / rheolau / rheoliadau / cyngor a'r ffynonellau cymorth 
sydd ar gael. Roedd hyn ond yn berthnasol i deledu cylch cyfyng a oedd yn ymwneud 
â mannau cyhoeddus gan gynghorau a sefydliadau eraill. 
Gwasanaethau Rheoli Gwastraff: Adroddiad sy'n rhoi ffeithiau a ffigurau ar dargedau 
a chyflawniadau gwastraff ac ailgylchu. Hefyd, o opsiynau ar gyfer cynlluniau ar gyfer 
casgliadau ymyl palmant yn y dyfodol. Plediodd i breswylwyr ymgysylltu â'r broses 
ymgynghori gyfredol (ar gael ar-lein) ynghylch eu barn a'r opsiynau a ffefrir ganddynt. 
Darlledwyd ychydig o drafodaethau ynghylch canolfannau ailgylchu a safbwyntiau 
ynghylch casglu ymyl palmant. 
Tai ac Adfywio: Efallai mai hon oedd y sgwrs leiaf diddorol. Siaradodd y siaradwr 
mewn gwirionedd am y pethau y credent y dylid eu hystyried wrth lunio eu prif gynllun. 
Ni thrafodwyd unrhyw fanylion penodol ac ni fu fawr o drafodaeth ar y pwnc hwn. 
Gofynnodd hefyd i unigolion a chynghorau gymryd rhan yn yr arolwg ar-lein parhaus. 
Parhaodd y cyfarfod am oddeutu awr a hanner ond ni wnaed unrhyw benderfyniadau 
na galwyd amdanynt ac ychydig iawn o farn a fynegwyd ar ran Cynghorau Tref a 
Chymuned. Roedd a wnelo fwy â diweddaru ni ar y pynciau penodol hyn. 
Adroddodd y Cynghorydd W Evans fod dwy gŵyn wedi dod i law ynglŷn â chyflwr 
cadeirydd “Gwili Evans” yn Llanddarog. Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â'r contractwr 
i wneud atgyweiriadau. 
Adroddodd y Cynghorydd J Williams OBE ar fater blaenorol ynghylch mainc wiced a 
godwyd yn flaenorol ac yn rhwystro golygfa gyrwyr wrth y gyffordd o Heol Y Foel - 
Porthyrhyd. Awgrymodd y Cynghorydd J Williams OBE y dylid gosod drych convex ar 
y gwrych gyferbyn i gynorthwyo gyrwyr o ran amodau traffig. Trafodwyd y mater gan 
aelodau'r Cyngor, a phenderfynwyd i'r Clerc gysylltu â Chyngor Sir Caerfyrddin cyn i 
unrhyw benderfyniad gael ei wneud. Penderfynwyd i'r clerc gysylltu â'r adran 
berthnasol. 
Adroddodd y Cynghorydd E Davies ar nifer yr aelodau Cymunedol sy'n defnyddio'r 
Ffordd Rufeinig i gerdded eu cŵn a diffyg "Bin Cŵn Cŵn" yn yr ardal. Trafodwyd y 
mater, a phenderfynwyd dyrannu “Bin Foul Dog” ar gornel Pontfaen, ger y fainc 
eistedd.Cynigiwyd gan y Cyng M Rees ac eiliwyd gan y Cyng J Williams OBE 
Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â'r Cynghorydd Sir A Davies. 
Atgoffodd y Clerc holl aelodau'r Cyngor fod angen llenwi'r ffurflen lwfans aelodau a'i 
dychwelyd i'r Clerc cyn gynted â phosib. Penderfynwyd i'r Clerc ail-gyflwyno'r ddogfen 
a dosbarthu copi caled i'r Cynghorwyr E Davies, S Herridge, J Youens, M Rees a W 
Evans. 
 

86/2020-2021 Yng nghamera 20.19. 
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. 
 

87/2020-2021 Rhediad tâl staff Gorffennaf 2021. 
Adroddodd y Clerc symiau'r gyflogres ar lafar i holl aelodau'r Cyngor. Penderfynwyd 
derbyn yr adroddiad a chadarnhau talu'r symiau fel y'u cyflwynwyd. 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams OBE ac eiliwyd gan y Cyng J Youens. 
 



88/2021-2022 Gorffennodd y cyfarfod am 20.26. 
 

Cadeirydd 

 

____________________ 

 

Dyddiad 

 

____________________ 
 


