
CYNGOR CYMUNEDOL LLANDDAROG CYMUNED CYNGOR 

 

Cofnodion cyfarfod Mis Medi 2021 o Gyngor Cymuned Llanddarog a 
gynhaliwyd ar-lein ar 08/09/2021 am 19.00. 

 

89/2021-2022 Yn bresennol:  
Cynghorwyr: R Jones (Is-gadeirydd), W Evans, J Youens, R Newell, R Owen. 
 
Cyng Sir A Davies. 
 

Clerc. 
 
Cyfieithydd: C Llwyd. 
 
Croesawodd a chyflwynodd y Cynghorydd R Jones (Is-gadeirydd) Mrs Catrin Llwyd 
fel cyfieithydd i Gyngor Cymuned Llanddarog. Diolchodd Mrs C Llwyd i'r Cynghorydd 
R Jones am y croeso a chyfarwyddodd holl aelodau'r cyngor a oedd angen 
gwasanaethau cyfieithu ar sut roeddent yn gallu cyrchu'r gwasanaeth. 
 

90/2021-2022 Ymddiheuriadau. 
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), J Williams OBE, H Jones, E Davies, S Herridge. 
 

91/2021-2022 Datganiadau o ddiddordeb personol. 
Dim. 
 
92/2021-2022 Cyfle i'r cyhoedd annerch y cyngor ar eitemau ar yr agenda. 
Dim. 
 

93/2021-2022 Materion Plismona a Diogelwch ar y Ffyrdd 

Dim. 
 
94/2021-2022 Materion Cyngor Sir - Sir Cyng A Davies. 
Dywedodd y Cynghorydd Sir A Davies, yn dilyn haf tawel ynglŷn â chyfarfodydd, ei 
bod yn gyfle delfrydol i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r aelodau am y cynnydd sy'n cael 
ei wneud yn y portffolio: 
Agenda Wledig: Mae'r prosiect 10 tref yn dod ymlaen yn dda gyda'r holl drefi wedi 
derbyn eu hadroddiad prosiect. Mae Crosshands a Kidwelly ychydig ar ei hôl hi o ran 
trefnu grwpiau Cymunedol ond mae'r 8 arall, sef Llanybydder, Llandovery, Llandeilo, 
Laugharne, St Clears, Whitland, Cwmamman a Castell Newydd Emlyn yn bwrw 
ymlaen. Mae pot o £1miliwn i gael i'r 10 tref adfywio canol y trefi. Rhaid i bob tref 
ddewis ei prosiect ei hun a'i gyflwyno i'r cyngor. Yn ogystal, mae arian ar gael ar gyfer 
prosiectau twf swyddi a Busnes penodol. 
Dyfarnwyd y Statws Rhuban Gwyn i Sir Gaerfyrddin sy'n cydnabod gwaith y mae'r Sir 
wedi'i wneud yn erbyn trais domestig/trais yn erbyn menywod.  
Mae llawer o waith yn digwydd y tu ôl i'r llenni i yrru Sir Gaerfyrddin tuag at ei nod o 
fod yn Zero Carbon erbyn 2030. Y brif broblem fodd bynnag, yw nad oes gennym ni'r 
gallu grid i alluogi'r holl drydan sy'n cael ei gynhyrchu i ddod o hyd i'w ffordd i mewn y 
Grid Cenedlaethol. Mae trafodaethau ar y gweill rhwng pob un o 3 sir Gorllewin Cymru 
a Julie James (Gweinidog yr Amgylchedd) i gynyddu Capasiti’r Grid. 



 

95/2021-2022 Adroddiad y Cadeirydd. 
Dim. 
 
96/2021-2022 Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 14/07/2021. 
Penderfynwyd cadarnhau'r cofnodion ar gyfer 14/07/2021 ac i'r clerc gyflwyno'r 
cofnodion i'r Is-gadeirydd i'w llofnodi ar 12/09/2021. Cynigiwyd gan y Cyng J Youens 
ac eiliwyd gan y Cynghorydd W Evans. 
Adroddodd y Cynghorydd R Jones wall ar funud 74/2021-2022 ac 81/2021-2022 - 
Newid Brynteg i Landeg. 
 

97/2021-2022 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. 
Dywedodd y Clerc fod bin budr cŵn newydd wedi'i leoli ger Ysgol Mynyddcerrig.  
Hysbysodd y Cynghorydd R Jones aelodau'r cyngor fod bin budr cŵn newydd wedi'i 
leoli ar gornel Pontfaen, ger y fainc eistedd. 
 
98/2021-2022 Nodi gohebiaeth neu restru i'w hystyried mewn cyfarfod cyngor sydd i 
ddod. 
Dim. 
 
99/2021-2022 Cynllunio. 
Dim gwrthwynebiadau i'r ceisiadau cynllunio canlynol ond awgrymodd y Cyng. R 
Jones y dylai'r Clerc ymateb i'r adran gynllunio yng Nghyngor Sir Caerfyrddin ynghylch 
Rhyddhau Amod 14 PL/02534 ar PL/00959. Os yw gwrychoedd i gael eu symud, rhaid 
lleoli gwrych newydd sy'n mesur yr un hyd mewn lleoliad addas gerllaw. 
Penderfynwyd i'r Clerc ymateb i'r adran gynllunio. Cynigiwyd gan y Cyng W Evans 
ac eiliwyd gan y Cyng J Youens. 
 
PL/02534 – Rhyddhau Amod 14 ar PL/00959 - Cyfleuster gwaith potelu llaeth 
arfaethedig gyda swyddfa ategol (B2) gan gynnwys storio (B8) a gwaith seilwaith 
cysylltiedig – Fferm Penrhiw, Cwmisfael, Caerfyrddin, SA32 8BY. 
PL/02515 - Adeiladu Estyniad Ochr Dau Lawr (Diwygio Caniatâd Cynllunio W/34046 
ar gyfer Estyniad Unllawr) - Maes y Mwnws, Porthyrhyd, Caerfyrddin, SA32 8PS. 
PL/02542 - Estyniadau unllawr a deulawr i ochr a chefn y ffermdy presennol i 
ddiweddaru cyfleusterau a hygyrchedd heb unrhyw gynnydd yn nifer yr ystafelloedd 
gwely – Fferm Wernlas, Porthyrhyd, Caerfyrddin, SA32 8PU. 
PL/02403 - Newid defnydd yr adeilad amaethyddol presennol i gyfleuster potelu llaeth 
dros dro am 18 mis – Fferm Penrhiw, Cwmisfael, Caerfyrddin, SA32 8BY. 
 
100/2021-2022 Taliadau. 
Ardystiwyd y taliadau isod yng nghyfarfod misol mis Gorffennaf a'u cadarnhau yng 
nghyfarfod misol mis Medi. 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 Cynghorydd R Jones. 
 

Dull 
Talu 

Dyddiad Cyflenwyr a Manylion Swm £ gan 
gynnwys TAW 

Ar-lein 26/07/2021 Nyth 32.58 



Ar-lein 02/08/2021 WCVAGwahodd - 40 21.30 

Ar-lein 02/08/2021 Cyflogres Gorffennaf JG Evans 342.94 

Ar-lein 02/08/2021 TALU Cyllid a Thollau EM - Cyfnod 4 89.80 

Ar-lein 02/08/2021 Gwasanaethau Coed Dynefor - Inv 003 250.00 

Ar-lein 02/08/2021 Rhyngrwyd Paragon - Inv 6504226 84.00 

Ar-lein 26/08/2021 NEST 32.58 

Ar-lein 31/08/2021 WCVAGwahoddiad - 190 21.30 

Ar-lein 31/08/2021 Cyflogres Awst JG Evans 342.94 

Ar-lein 31/08/2021 TALU Cyllid a Thollau EM - Cyfnod 5 89.80 

Ar-lein 31/08/2021 Gwasanaethau Coed Dynefor - Inv 004 250.00 

 
Ar-lein 

 
31/08/2021 

Second Life Products Wales Ltd (Pren 
Cyfansawdd) - Inv 6192 

 
221.55 

 
Ar-lein 

 
31/08/2021 

Castell Howell Foods Ltd (Papur Copi) - 
Inv 737886 

 
13.56 

 
101/2021-2022 Derbynebau. 
Cyngor Sir Caerfyrddin - Praesept 2 
27/08/2021 - £ 7,126.00. 
 
102/2021-2022 Derbyn adroddiad yr Archwiliwr Ariannol Mewnol am y cyfnod 
01/04/2021 - 30/06/2021. 
Roedd pob aelod wedi cael adroddiad ysgrifenedig cyn y cyfarfod. Darparwyd 
adroddiad llafar llawn gan y Cynghorydd R Jones (Archwiliwr Ariannol Mewnol). 
Cadarnhaodd yr adroddiad gywirdeb y cysoniad banc a'r datganiad cyfrifon a 
ddarparwyd i'r cyngor. Cadarnhaodd hefyd gywirdeb yr adroddiad cyllideb parhaus a 
ddarparwyd. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Youens ac eiliwyd gan y Cynghorydd R 
Owen i dderbyn yr adroddiad. Diolchodd yr aelodau i'r Cynghorydd R Jones a'r Clerc 
am eu gwaith. 
  
103/2021-2022 Cadarnhau'r Adroddiad Archwilio Allanol a baratowyd ar gyfer 2020 - 
2021. 
Roedd y Clerc wedi derbyn rhybudd o gyfarwyddyd ynghylch yr Archwiliad Allanol 
sydd ar ddod. 
Roedd y Clerc wedi cwblhau'r adroddiad ac wedi derbyn eglurhad gan y Cyng. R 
Jones cyn cyflwyno i aelodau'r cyngor i'w gadarnhau. Cyflwynwyd esboniad ar lafar i 
holl aelodau’r cyngor yn egluro’r holl gwestiynau a ofynnwyd gan yr Archwilydd Allanol. 
Fe’i cynigiwyd gan y Cynghorydd R Jones, ac eiliwyd gan y Cyng R Newell a 
chytunodd holl aelodau’r cyngor i dderbyn y dogfennau a baratowyd gan y Clerc. 
Penderfynwyd i'r Clerc gael dogfennau wedi'u llofnodi gan yr Is-gadeirydd a'r 
Archwilydd Mewnol ar 12/09/2021 cyn anfon dogfennau wedi'u cwblhau at yr 
Archwilydd Allanol. Diolchodd y Clerc i'r Cynghorydd R Jones am ei holl gymorth 
ynglŷn â'r mater hwn. 
 
104/2021-2022 Adroddiad Cynnal a Chadw Asedau. 
Anfonodd y Clerc e-bost o gopi o'r Gofrestr Asedau a'r Adroddiad Cynnal a Chadw at 
holl aelodau'r cyngor ar 06/09/2021. Roedd yr adroddiad yn cynnwys rhestr ddiweddar 
o'r holl asedau sy'n perthyn i Gyngor Cymuned Llanddarog, eu cyflwr, eu gwerth 
archwilio a'u gwerth yswiriant. Gofynnodd y Cynghorydd J Youens am gadarnhau 
cyflwr Cadwyn y Cadeirydd yng nghyfarfod mis Hydref ar 13/10/2021 gan nad oedd y 



Cadeirydd yn bresennol. Cynigiwyd gan y Cynghorydd W Evans ac eiliwyd gan y 
Cynghorydd R Newell i dderbyn yr adroddiad. 
  
105/2021-2022 I dderbyn diweddariad ynghylch arwydd DFS yn Lan Lucis Pont. 
Cyfarfu y Cyng 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 gyffordd slip T i mewn i 
Porthyrhyd. 
Adroddodd Mr Andrew Morgan nad oedd lleoliad cyfleus i leoli'r arwydd rhwng cyffordd 
T a Garej Landeg. 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. 
Atgoffodd y Cynghorydd R Jones aelodau'r cyngor bod E-bost wedi'i dderbyn gan Mr 
Andrew Morgan (Peiriannydd Traffig Cyngor Sir Caerfyrddin) a bod arolwg gwelededd 
wrth bont Lan Lucis ar fin digwydd. Awgrymodd y Cynghorydd R Jones y dylid 
dadansoddi canlyniad yr arolwg cyn gwneud unrhyw benderfyniad ynghylch arwydd 
DFS ac y dylid gohirio eitem yr agenda i gyfarfod mis Hydref ar 13/10/2021 gan mai 
dim ond pum aelod o'r cyngor oedd yn bresennol. 
Derbyniwyd yr E-bost canlynol gan Mr Andrew Morgan ar 09/08/2021 a'i anfon ymlaen 
at holl aelodau'r cyngor ar 11/08/2021: 
“Cyfeiriaf at ohebiaeth flaenorol ynglŷn â’r uchod, a hefyd at y cyfarfod safle diweddar 
yn Porthyrhyd a fynychwyd gennyf i, y Cynghorydd Sir Ann Davies a’r cynghorwyr 
cymunedol John Williams a Robert Jones. 
Gallaf gadarnhau y bydd y gost amcangyfrifedig ar gyfer cynhyrchu, codi a chomisiynu 
arwydd adborth gyrrwr 30mya (DFS) un pŵer solar, yn y lleoliad a ddangosir ar y 
cynllun caeedig, oddeutu £2,769.00 + TAW. Mae'r pris hwn yn cynnwys cynhyrchu, 
codi a chomisiynu'r arwydd DFS yn ogystal â chost darparu'r panel post a solar 
angenrheidiol. 
Bydd y Cyngor Sir hefyd yn ysgwyddo'r holl gostau cynnal a chadw yn y dyfodol. 
Felly, byddwn yn ddiolchgar pe gallech gadarnhau’n ysgrifenedig a yw eich cyngor 
cymunedol yn barod i dalu am 50% o gost y cynllun, a fyddai’n £1,384.50 + TAW. 
Byddai'r Cyngor Sir wedyn yn talu'r 50% sy'n weddill o gost y gwaith. Yna gellid 
cyflawni'r cynllun hwn yn y flwyddyn ariannol 2021/22 hon. 
O ran y gais am ddarparu llinellau gwyn dwbl yn y lleoliad hwn, byddwn yn eich 
hysbysu fy mod wedi trefnu i arolwg gwelededd ymlaen gael ei gynnal i ddarganfod a 
oes modd cyfiawnhau system o linellau gwyn dwbl ar y ddwy ddynesiad at y bont.  Ar 
ôl cynnal yr arolwg hwn a bod y canlyniadau wedi'u dadansoddi, byddaf wedyn yn 
trefnu i fandio lliw coch gael ei ddarparu ar y ffyrdd i'r bont fel y cytunwyd yn y cyfarfod 
safle, gyda naill ai'r llinell ganol bresennol neu'r llinell wen ddwbl i'w darparu, yn 
dibynnu ar ganlyniadau'r arolwg. " 
Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â Mr Andrew Morgan i gael y wybodaeth ddiweddaraf 
am yr arolwg gwelededd.  
 
106/2021-2022I gael diweddariad ynghylch llwybr beicio gan Drefach - Porthyrhyd. 



Er gwaethaf nifer o ymdrechion, nododd y Clerc na dderbyniwyd unrhyw 
ddiweddariadau gan Sustrans. 
Derbyniwyd E-bost gan y Cydlynydd Moderneiddio Trafnidiaeth - yr Is-adran Priffyrdd 
a Thrafnidiaeth ar 24/08/2021 a'i anfon ymlaen at holl aelodau'r cyngor ar 28/08/2021 
ynghylch y Map Rhwydwaith Teithio Gweithredol newydd. Mae'r map newydd yn 
dangos bod dolen newydd arfaethedig yn bresennol o Drefach i Porthyrhyd ac 
adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies ei bod hi a Jonathan Edwards AS wedi bod yn 
gweithio'n ddiwyd i agor cyswllt newydd o Drefach i Porthyrhyd gan y byddai hyn yn 
rhoi mynediad pellach i feicwyr a chrwydrwyr i ymweld â Gerddi Botaneg Cenedlaethol 
Cymru a Dyffryn Tywi. Penderfynwyd nodi. 
Gweler E-bost isod: 
“Gweler isod ddolen i Fap Rhwydwaith Teithio Gweithredol Sir Gaerfyrddin. A fyddech 
cystal â rhannu'r ddolen hon trwy'r cyfryngau cymdeithasol a sianeli eraill sydd ar gael 
ichi er mwyn sicrhau'r ymgysylltiad mwyaf posibl â holl drigolion Sir Gaerfyrddin. 
Mae'r map hwn ar gyfer pawb sydd am wneud sylwadau ar faterion sy'n effeithio ar 
deithiau ar droed neu ar feic ar draws ein rhanbarth, at unrhyw bwrpas, gan gynnwys 
y rhai nad ydyn nhw'n cerdded neu'n beicio yn aml a phobl sy'n defnyddio cymhorthion 
symudedd. Rydym hefyd yn dal i groesawu awgrymiadau ar lwybrau neu welliannau 
ychwanegol a fyddai’n gwella eich profiad o’r rhwydwaith ac yn ei gwneud yn haws i 
chi eu defnyddio ar gyfer teithiau o ddydd i ddydd. 
Ar ôl adolygiad cychwynnol o sylwadau, rydym wedi diweddaru ein map 
Rhwydwaith Teithio Gweithredol i gynnwys llwybrau newydd yn y dyfodol a 
awgrymwyd gennych. Rydym nawr yn ceisio sylwadau ar y rhwydwaith wedi'i 
ddiweddaru cyn ei adolygu a'i gyflwyno i Lywodraeth Cymru. 
Bydd sylwadau'n cael eu cofnodi hyd at ddiwedd mis Hydref, ochr yn ochr â'r rhai 
rydyn ni eisoes wedi'u casglu gan arbenigwyr trafnidiaeth a chynllunio, i gwblhau 
Rhwydwaith Teithio Gweithredol Sir Gaerfyrddin. Bydd y rhwydwaith hwn yn cael ei 
gynllunio gyda phobl, nid ceir, fel y flaenoriaeth, gyda llwybrau sy'n ddiogel ac yn 
hygyrch i bawb. ” 
Map Rhwydwaith Teithio Gweithredol Sir Gaerfyrddin: 
https://cyclewalkcarms.engaged.space/  
 
107/2021-2022 I drafod Disglair Jiwbilî Platinwm y Frenhines 02/06/2022. 
Awgrymodd y Cynghorydd R Jones a chytunwyd gan holl aelodau'r cyngor y dylid 
gohirio'r eitem hon ar yr agenda i gyfarfod mis Hydref ar 13/10/2021 gan mai dim ond 
pum aelod o'r cyngor oedd yn bresennol.  
 
108/2021-2022 Trafod cymorth asesu ynni. 
Roedd y Clerc wedi derbyn E-bost gan Utility Aid ar 01/08/2021 a'i anfon ymlaen at 
holl aelodau'r cyngor ar 03/08/2021. Nododd yr E-bost y canlynol: - 
“Rwy’n ysgrifennu atoch gyda newyddion gwych bod Utility Aid bellach mewn 
partneriaeth â Chymdeithas Genedlaethol y Cynghorau Lleol i gefnogi 10,000 o 
gynghorau yn y DU gyda phob un 
pethau egni. Cymerwch gip ar wefan NALC i gael mwy o wybodaeth am y 
bartneriaeth.https://www.nalc.gov.uk/about/our-partners#utility-aid 
Rydym yn arbenigo mewn ynni ar gyfer goleuadau stryd, cyfleusterau cyhoeddus, 
swyddfeydd cyngor, pafiliynau chwaraeon, mynwentydd, neuaddau tref ac adeiladau 
eraill sy'n cael eu rhedeg gan y cyngor fel un o noddwyr Cymdeithas Clercod y Cyngor 
Lleol ac yn rheoli'r ynni ar gyfer cannoedd o gynghorau tref a phlwyf. y Deyrnas 
Unedig. Rydym hefyd yn cynnig yr opsiwn o brynu ar y cyd i gynghorau tref a phlwyf 

https://cyclewalkcarms.engaged.space/
https://www.nalc.gov.uk/about/our-partners#utility-aid


leihau costau yn aruthrol trwy swmp-brynu a gallwn hyd yn oed eich cefnogi ar eich 
taith i sero net gydag aseswyr cymwys a mynediad at amrywiaeth fawr o gyflenwyr 
ynni gwyrdd. 
Rydym yn cael cyfraddau gwell ar gyfer elusennau a chynghorau 
Oherwydd ein bod ni'n arbenigo yn y sector dielw, rydyn ni'n derbyn cyfraddau 
elusennol ffafriol gan y 30 o gyflenwyr rydyn ni'n gweithio gyda nhw. Archwiliwyd ein 
prisiau ac rydym oddeutu 12% yn rhatach na'r farchnad ehangach. Felly, os oes 
gennych gontract ynni newydd i drafod, byddem wrth ein bodd yn eich helpu i gael y 
gwerth gorau un o hynny a sicrhau eich bod yn cadw cymaint o'ch cyllid ar gyfer yr 
hyn rydych chi'n ei wneud orau, gan ddarparu gwasanaethau rheng flaen hanfodol i 
gymdeithas. ” 
 
Trafodwyd yr uchod gan holl aelodau'r cyngor a chan fod yr asesiad ynni wedi'i 
ddarparu yn rhad ac am ddim, penderfynwyd bod cais yn cael ei gwblhau gan y Clerc 
i egluro a oedd unrhyw arbedion ariannol ar gael i Gyngor Cymuned Llanddarog. 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd R Owen ac eiliwyd gan y Cyng R Newell. Penderfynwyd 
i'r Clerc lenwi'r ffurflen gais ac adrodd yng nghyfarfod mis Hydref ar 13/10/2021. 

 

109/2021-2022 Fforwm er mwyn i'r Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau trwy'r 

Cadeirydd. 
Adroddodd y Cynghorydd R Newell nad oedd Cyngor Sir Gaerfyrddin wedi atgyweirio 
un o'r pyst yn y compownd ailgylchu gwydr ym Mynyddcerrig o hyd a bod angen sylw 
arni cyn y gaeaf. Penderfynwyd i'r Cynghorydd Sir A Davies gysylltu â'r adran 
berthnasol yr eildro i wneud atgyweiriadau. 
 

110/2020-2021 Yng nghamera 20.22. 
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. 
111 / 2020-2021 Mae tâl staff yn rhedeg Awst a Medi 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 R Jones ac eiliwyd gan y Cyng J Youens. 
Hysbysodd y Cynghorydd R Jones aelodau'r cyngor fod disgwyl i'r Clerc gynyddu 
lwfans ym mis Ebrill 2021 yn unol â chwyddiant ym mis Ionawr 2021. Cytunwyd y 
dylai'r Clerc gynyddu ei lwfans 0.7% a'i ôl-ddyddiad i 01/04/2021. Cynigiwyd gan y 
Cynghorydd R Jones ac eiliwyd gan y Cyng W Evans. 
 

112 / 2021-2022Gorffennodd y cyfarfod am 20.29. 
 

Cadeirydd 

 

____________________ 

 

Dyddiad 

 

____________________ 
 


