
CYNGOR CYMUNEDOL LLANDDAROG CYMUNED CYNGOR 

 

Cofnodion Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 2021 Cyngor Cymuned Llanddarog 
a gynhaliwyd ar-lein ar 12/5/2021 am 19.00. 

 

1/2021-2022 Yn bresennol. 
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, J Williams OBE, W Evans, H Jones, S 
Herridge, J Youens, T Evans. 
 

Cynghorydd Sir A Davies. 
 

Clerc. 
 

2/2021-2022 Ymddiheuriadau. 
Cynghorwyr: R Newell, E Davies. 
 

3/2021-2022 Datganiadau o ddiddordeb personol. 
Dim. 
 

4/2021-2022 Cyfle i'r cyhoedd annerch y Cyngor ar eitemau ar yr agenda. 
Dim. 
 

5/2021-2022 Cyfeiriad ac Adroddiad y Cadeirydd sy'n Ymddeol ar Lwfans Dinesig / 
Gwariant Cyllideb. 
Dywedodd y Cadeirydd –  

“Yn gyntaf, a gaf i longyfarch y Cynghorydd Sir Ann Davies, sydd bellach yn Aelod o’r 
Bwrdd Gweithredol dros Gymunedau a Materion Gwledig. Rwy’n siŵr y bydd yn 
parhau i’n cynrychioli’n fedrus ar Gyngor Sir Caerfyrddin. 

Diolch i bawb am eich dyfalbarhad yn ystod y flwyddyn heriol hon o bandemig Covid-
19. I bob un ohonom, bu llawer i'w ddysgu wrth ddefnyddio technoleg newydd - diolch 
arbennig i Gary am sefydlu Google Meet a nawr symud i Zoom a fydd, gobeithio, yn 
darparu'r gallu i ddefnyddio cyfleusterau cyfieithu. Rwy’n ymwybodol iawn y dylai’r rhai 
y mae eu Cymraeg yn iaith gyntaf allu defnyddio eu hiaith frodorol a diolchaf i chi i gyd 
am eich goddefgarwch ynglŷn â’r mater hwn. 

Hefyd, diolch i'r Cynghorydd R Jones sydd wedi bod yn gefnogaeth wych i mi fel fy Is-
gadeirydd. Gwerthfawrogwyd ei arweiniad ynghyd â'i rôl barhaus wrth gadw llygad ar 
gyllid y Cyngor Cymuned ac arwain Gary yn ei rôl fel Swyddog Ariannol Cyfrifol. 

Rwy’n falch iawn ein bod wedi datblygu cysylltiad agosach â Chyngor Cymuned 
Llanarthne wrth gynnal rheolaeth ar ein cyfrifoldebau unigol. 

O lwfans fy Chadeirydd, oherwydd diffyg digwyddiadau yn ystod y flwyddyn, rwyf wedi 
rhoi dim ond £50.00 i Apêl Bocs Tegannau Caerfyrddin. Gallaf hefyd gadarnhau bod 
gweddill fy lwfans wedi'i ddyrannu fel a ganlyn - £100.00 i Ambiwlans Awyr Cymru a 
£150.00 i Dy Bryngwyn, Ysbyty'r Tywysog Philip. 

Rydym wedi llwyddo i ddarparu mainc newydd yn Cwm Catti, a ariannwyd yn llawn 
gan Ford Gron Caerfyrddin a sedd yn y lloches yn Llanddarog, y ddau wedi'u gwneud 
o ddeunyddiau wedi'u hailgylchu a ddylai fod yn hirhoedlog. Rydym hefyd wedi disodli 
hysbysfyrddau'r Cyngor Cymuned yn Llanddarog a Porthyrhyd ac mae'r bwrdd 



dehongli ar y tir cadwraeth gyferbyn â'r eglwys yn cael ei adfer ar hyn o bryd. Mae 
arwyddion adborth gyrwyr (DFS) wedi'u gosod yn Porthyrhyd ac rydym yn gobeithio 
gweld gostyngiad mewn cerbydau goryrru trwy'r pentref. Roeddem mor falch bod 
Menshed wedi symud y llwyni sydd wedi gordyfu yn y tir cadwraeth o flaen Eglwys 
Llanddarog. 

Hoffwn ddiolch i'r Cynghorydd J Williams a'r Cynghorydd J Youens am sicrhau bod y 
faner yn hedfan o fis Mawrth i fis Hydref a threfnu gostwng y fflagiau yn ystod y cyfnod 
galaru i Ddug Caeredin. 

Ar y cyfan, rydym wedi llwyddo i gyflawni llawer o bethau yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf, ond edrychaf ymlaen at amser pan allwn gwrdd yn gorfforol ac yn ddiogel 
unwaith eto. Unwaith eto, diolch i chi i gyd am eich cefnogaeth trwy gydol y flwyddyn”. 

6/2021-2022 Ethol Cadeirydd 2021/2022 a llofnodi datganiad derbyn derbyn swydd. 
Yn ystod cyfarfod Chwefror 2021 ar 10/02/2021, trafodwyd ethol Cadeirydd 2021-2022 
a chofnodwyd y canlyniad canlynol - 
216 / 2020-2021*** Am 20.42 gofynnwyd i'r Cynghorydd M Rees (Cadeirydd) adael y 
cyfarfod i ganiatáu amser i aelodau'r Cyngor drafod mater yr oedd hi'n ymwybodol 
ohono. Awgrymodd y Cynghorydd R Jones, oherwydd pandemig Covid-19 ac nad 
oedd y cadeirydd presennol wedi mynychu nac wedi bod yn rhan o unrhyw un o'r 
digwyddiadau cymdeithasol blynyddol y byddai'n cael cyfle i aros yn Gadeirydd am yr 
ail flwyddyn. Trafodwyd y cynnig gan yr holl aelodau a oedd yn bresennol a chan fod 
Cyngor Cymuned Llanddarog a llawer o Gynghorau Cymunedol eraill wedi caniatáu ail 
dymor i'r Cadeirydd mewn blynyddoedd blaenorol, penderfynwyd ymestyn 
cadeiryddiaeth y Cynghorydd M Rees am yr ail flwyddyn. Byddai'r Cadeirydd yn cael 
ei ddyrannu i'r Is-gadeirydd ym mis Mai 2022. Cynigiwyd gan y Cynghorydd R Jones 
a'i eilio gan y Cynghorydd W Evans. Cytunodd yr holl aelodau *** 

Cynigiwyd y Cynghorydd M Rees yn Gadeirydd gan y Cynghorydd R Jones ac eiliwyd 
gan y Cynghorydd J Williams O.B.E. Etholwyd y Cynghorydd M Rees yn Gadeirydd 
yn unfrydol. Diolchodd y Cynghorydd M Rees i'r Cyngor a nododd ei bod yn anrhydedd 
cael fy ethol yn Gadeirydd Cyngor Cymuned Llanddarog am yr ail flwyddyn. Nid oedd 
y Cynghorydd M Rees yn gallu darllen a llofnodi'r datganiad derbyn ar hyn o bryd 
oherwydd rheolau pellhau cymdeithasol pandemig Covid-19 ond bydd yn cyflawni'r 
rhwymedigaeth yn y cyfarfod cymdeithasol nesaf. Parhaodd y cyfarfod gyda'r 
Cynghorydd M Rees yn y Gadair. 
 

7/2021-2022 Ethol Is-gadeirydd 2020/2021 a llofnodi datganiad derbyn swydd. 
Yn ystod cyfarfod Chwefror 2021 ar 10/02/2021, trafodwyd ethol Is-gadeirydd 2021-
2022 a chofnodwyd y canlyniad canlynol: - 
*** Gweler uchod *** 

Cynigiwyd y Cynghorydd R Jones yn Is-gadeirydd gan y Cynghorydd W Evans ac 
eiliwyd gan y Cynghorydd J Williams O.B.E. Etholwyd y Cynghorydd R Jones yn 
unfrydol yn Is-gadeirydd. Nid oedd y Cynghorydd R Jones yn gallu darllen a llofnodi'r 
datganiad derbyn ar hyn o bryd oherwydd rheolau pellhau cymdeithasol pandemig 
Covid-19 ond bydd yn cyflawni'r rhwymedigaeth yn y cyfarfod cymdeithasol nesaf. 
 

8/2021-2022 Adolygiad o bolisïau'r Cyngor a Cadarnhau Llofnodwyr ar y Mandad 
Banc. 
Adolygwyd y polisïau yng nghyfarfod mis Tachwedd ar 11/11/2020 (Cofnod 150/ 
2020-2021) a phenderfynwyd nad oedd angen gwneud unrhyw newidiadau pellach. 



Mae polisïau ar gael ar wefan Cyngor Cymuned Llanddarog. Penderfynwyd peidio â 
newid y mandad banc gan fod cyfleusterau bancio ar-lein bellach yn cael eu 
defnyddio'n bennaf. Nododd y Cyngor hefyd y gofynion ar gyfer taliadau yn unol â'r 
rheoliadau ariannol a chadarnhaodd ymhellach y penderfyniadau presennol ar gyfer 
cymeradwyo anfonebau a debydau uniongyrchol (ffioedd gwefan neu asiant 
cyflogres). Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams O.B.E. ac eiliwyd gan y 
Cynghorydd R Jones. 
 

9/2021-2022 Is-bwyllgor sefydlog cyffredinol y Cyngor a'i gylch gorchwyl. 
Penderfynwyd y byddai'r is-bwyllgor yn cynnwys y Cadeirydd llywyddu, yr Is-
gadeirydd, y Cadeirydd Blaenorol ac un aelod o'r cyngor o'r plwyf a ddewiswyd: - 
Llanddarog - Y Cynghorydd T Evans, E Davies. 
Porthyrhyd - Y Cynghorydd J Williams O.B.E., S Herridge, H Jones, W Evans. 
Mynyddcerrig - Y Cynghorydd R Owen, J Youens. 
 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd H Jones ac eiliwyd gan y Cynghorydd T Evans. 
 

10/2021-2022 Penodiadau. 
Penderfynwyd fel a ganlyn: 

1. Pwyllgor Ardal Un Llais Cymru. 
Y Cyng M Rees a'r Cynghorydd R Jones yn ddirprwy.  

 

 

2. Grŵp Cynghorau Cymunedol Gwendraeth. 
Y Cyng J Youens a'r Cynghorydd M Rees yn ddirprwy.  

 

 

3. Fforwm Chwarel Torcoed. 
Y Cyng R Newell a'r Cynghorydd R Owen. 

 

 

4. Cyswllt Cyngor Cymuned a Thref Cyngor Sir Caerfyrddin (CCC) 
Fforwm. 
Y Cynghorydd R Jones a'r Cynghorydd J Williams O.B.E. 

 

 

5. Fforwm Cynllun Datblygu Lleol CSC. 
Y Cyng J Williams a'r Cynghorydd S Herridge yn ddirprwy. 

 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams O.B.E. ac eiliwyd gan y Cyng H Jones. 
 

11/2021-2022 Cynrychiolydd cymunedol ar Gorff Llywodraethol Ysgol Llanddarog. 
Roedd y Cynghorydd M Rees wedi derbyn cadarnhad gan Mr Terry Jones, mewn 
cytundeb â'r Brifathrawes a'r Cyngor Cymuned, y byddai'n aros fel cynrychiolydd 
Cyngor Cymuned Llanddarog o fewn Corff Llywodraethol Ysgol Llanddarog am y 
flwyddyn 2020-2021 ond y byddai'n ildio'r rôl honno ddiwedd mis Mai. 2021. 
Trafodwyd y mater yng nghyfarfod Gorffennaf 2020 ar 08/07/2020 gan y derbyniwyd 
yr E-bost canlynol gan y Cynghorydd H Jones ynghylch y sefyllfa: - 
“O ran swydd wag bosibl i Aelod o’r Cyngor Cymuned ar Fwrdd Llywodraethwyr Ysgol 
Llanddarog, pe bai swydd wag ar fin digwydd neu yn y dyfodol, byddai gen i 



ddiddordeb yn y rôl. Mae gen i brofiad o wasanaethu ar gorff llywodraethu ysgol ar ôl 
gwasanaethu ar gorff llywodraethu ysgol CP Llanarthne cyn iddo gau. Ar ben hynny, 
rwy'n teimlo bod gen i ymwybyddiaeth a dealltwriaeth o lawer o faterion sy'n berthnasol 
i lywodraethu ysgolion gan fy mod i'n darparu dehongliad ar yr un pryd mewn nifer o 
gyrff llywodraethu ysgolion (uwchradd a chynradd), ac mae llawer o'm gwaith cyfieithu 
ar y pryd dros y blynyddoedd diwethaf wedi bod ar gyfer y yr Awdurdod Addysg lleol, 
ERW (y consortiwm cymorth addysg) a'r Athrofa yn UWTSD - cangen hyfforddi 
athrawon y brifysgol. Yn flaenorol, rwyf wedi darparu cyfieithu mewn digwyddiadau 
hyfforddi llywodraethwyr a byddwn yn naturiol yn hapus i ymgymryd ag unrhyw 
hyfforddiant sy'n berthnasol i'r rôl ”. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams O.B.E. ac 
eiliwyd gan y Cynghorydd S Herridge i dderbyn y cynnig o gynrychiolaeth gan y Cyng 
H Jones. 
Cadarnhaodd y Cynghorydd H Jones ei fod yn hapus i gynrychioli Cyngor Cymuned 
Llanddarog ar Corff Llywodraethol Ysgol Llanddarog. Cynigiwyd gan y Cynghorydd R 
Jones ac eiliwyd gan y Cynghorydd W Evans. 
 

12/2021-2022 Mr LM Jones - Archwilydd Mewnol ar gyfer cyfrifon 2021-2022. 
Adroddodd y Clerc ei fod wedi siarad â Mr LM Jones a'i fod yn hapus i barhau fel 
Archwilydd Mewnol Cyngor Cymuned Llanddarog. Cytunwyd i ganiatáu i Mr LM Jones 
barhau i archwilio'r cyfrifon yn fewnol. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams OBE 
ac eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones. Penderfynwyd i'r Clerc ysgrifennu llythyr 
cadarnhau at Mr LM Jones. 
 

13/2021-2022 Cadarnhad y Clerc fel y Swyddog Ariannol Cyfrifol ar gyfer 2021-2022.  
Penderfynwyd i gadarnhau'r Clerc. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams O.B.E. 
ac eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones. 
 

14/2021-2022 Cadarnhad yr Archwiliwr Ariannol Mewnol ar gyfer 2021-2022. 
Penderfynwydi gadarnhau'r Cyng. R Jones. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams 
O.B.E. ac eiliwyd gan y Cyng H Jones. 
 

15/2021-2022 Cadeirydd Swm lwfans dinesig / cyllideb ar gyfer 2021-2022. 
Penderfynwyd bod y swm yn £300 (Adran 137). Cynigiwyd gan y Cynghorydd J 
Williams O.B.E. ac eiliwyd gan y Cyng S Herridge. 
 

16/2021-2022 Dyddiad, amser a lleoliad cyfarfodydd. 
Penderfynwyd cynnal y cyfarfodydd ar ail ddydd Mercher y Mis am 19.00pm (ac eithrio 
Awst). Bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal ar-lein ac yn cychwyn yn unol â'r tabl isod 
unwaith y bydd cyfyngiadau pandemig Covid-19 yn cael eu codi. 
 

ATODLEN CYFARFODYDD Y CYNGOR 2021-2022 

 

Mehefin 2021 Neuadd Porthyrhyd 

Gorffennaf 2021            Neuadd / Clwb Mynyddcerrig 

Medi 2021 Neuadd Llanddarog 

Hydref 2021 Neuadd Porthyrhyd 

Tachwedd 2021 Neuadd / Clwb Mynyddcerrig 

Rhagfyr 2021 Neuadd Llanddarog 

Ionawr 2022 Neuadd Porthyrhyd 

Ionawr 2022 - Anarferol (Praesept) Neuadd / Clwb Mynyddcerrig 



Chwefror 2022 Neuadd Llanddarog 

Mawrth 2022 Neuadd Porthyrhyd 

Ebrill 2022 Neuadd / Clwb Mynyddcerrig 

Mai 2022 (Gan gynnwys CCB) Neuadd Llanddarog 

 

* Gellir galw cyfarfodydd eraill yn ystod y flwyddyn yn ôl yr angen * 

 

17/2021-2022 Hyfforddiant ar y cod ymddygiad a threfniadau ar gyfer unrhyw daliadau 
i'r Aelodau. 

a. Roedd y Clerc wedi derbyn gwybodaeth gan Un Llais Cymru bod hyfforddiant 
Cod Ymddygiad ar gael ar-lein ar gyfer uchafswm grŵp o 20 ar gost o £299.00. 
Adroddodd y Cynghorydd H Jones fod hyfforddiant Cod Ymddygiad ar gael yn 
rhad ac am ddim gan Gyngor Sir Caerfyrddin. Penderfynwyd i'r Clerc ymholi 
a nodi pan fydd cyrsiau ar gael y byddai'r holl aelodau nad ydynt wedi cael 
hyfforddiant cod ymddygiad yn ystod y 5 mlynedd diwethaf yn mynychu. 

b. Penderfynwyd gwneud unrhyw daliadau o £150.00 i Aelodau yng nghyfnod 
treth TWE 12 y flwyddyn ariannol hon. Os bydd Aelod yn gadael y Cyngor cyn 
i'r data cyflogres gael ei anfon at yr asiant am gyfnod 12 yna ni fydd yn derbyn 
y taliad. Gofynnodd y Clerc i'r Aelodau gadarnhau eu safbwynt yn ysgrifenedig 
a ydynt yn hawlio'r £150.00 cyn gynted â phosibl. Penderfynwyd i'r ffurflen 
lwfans aelodau Clerc i E-bost i bob Cynghorydd ac i aelodau'r Cyngor 
ddychwelyd i'r Clerc cyn gynted â phosib. 

 

18/2021-2022 Gorffennodd y cyfarfod am 20.19. 
 

Cadeirydd 

____________________ 

 

Dyddiad 

____________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CYNGOR CYMUNEDOL LLANDDAROG CYMUNED CYNGOR 

 

Cofnodion cyfarfod Mai 2021 o Gyngor Cymuned Llanddarog a gynhaliwyd ar-
lein ar 12/5/2021 (yn dilyn y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol). 

 

19/2021-2022 Yn bresennol:  
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, J Williams OBE, W Evans, H Jones, S 
Herridge, J Youens, T Evans. 
 

Cynghorydd Sir A Davies. 
 

Clerc. 
 

20/2021-2022 Ymddiheuriadau. 



Cynghorwyr: R Newell, E Davies. 
 

21/2021-2022 Datganiadau o ddiddordeb personol. 
Y Cynghorydd R Jones - Eitem 15 ar yr agenda - Cadarnhau grant refeniw blynyddol 
i Bwyllgor Lles Porthyrhyd. 
Y Cynghorydd J Youens - Eitem 14 ar yr agenda - Cadarnhau grant refeniw blynyddol 
i Bwyllgor Lles Mynyddcerrig. 
Y Cynghorydd W Evans - Eitem 15 a 17 ar yr agenda - Cadarnhau grant refeniw 
blynyddol i Bwyllgor Lles Porthyrhyd a Sioe Llanddarog. 
Y Cynghorydd T Evans - Eitem 17 ar yr agenda - Cadarnhau'r grant refeniw blynyddol 
i Sioe Llanddarog. 
 

22/2021-2022 Cyfle i'r cyhoedd annerch y Cyngor ar eitemau ar yr agenda. 
Dim 

 

23/2021-2022 Materion Plismona a Diogelwch ar y Ffyrdd 

Atgoffodd y Cynghorydd J Williams O.B.E. yr aelodau bod angen cyfarfod ynghylch y 
DFS (Arwydd Adborth Gyrwyr) ym Mhont Lan Lucis. Penderfynwyd i'r Clerc Gysylltu 
â Mr Andrew Morgan (Peiriannydd Traffig, Cyngor Sir Caerfyrddin). 
 

24/2021-2022 Materion y Cyngor Sir - y Cynghorydd Sir A Davies. 
Diolchodd y Cynghorydd Sir A Davies i'r Cadeirydd am ei gwaith caled a'i hymroddiad 
yn ystod blwyddyn anodd iawn. Roedd trefnu cyfarfodydd trwy Zoom / Timau / Google 
Meet wedi bod yn heriol i ni i gyd. Roedd dysgu sut i ddefnyddio technoleg fodern wedi 
ein galluogi i gwrdd fwy neu lai heb roi eraill mewn perygl. Mynegwyd diolch hefyd i'r 
Clerc a oedd wedi tywys y Cyngor yn ystod cyfnod anodd iawn. Mewn blwyddyn lle 
cafodd yr holl ddigwyddiadau eu canslo, diolchodd i'r Cadeirydd blaenorol am roi'r 
lwfans Dinesig i elusennau lleol sy'n effeithio ar bob un ohonom, yn enwedig 
Ambiwlans Awyr Cymru ac Elusennau'r GIG a'r ysbyty lleol. 

Dywedodd y Cynghorydd Sir A Davies fod y pentrefi wedi dod at ei gilydd yn ystod y 
pandemig i Gefnogi ein gilydd mewn ffordd nad ydym yn ôl pob tebyg wedi'i gweld ers 
yr Ail Ryfel Byd. Galwodd pobl (o bell) i ddosbarthu bwyd a meddyginiaeth ond hefyd 
galw heibio i'r tŷ i ddweud helo ac i wirio bod popeth yn iawn gyda theulu, ffrindiau a 
chymdogion. Gwellodd pethau ac yna daeth yr ail don ymlaen ym mis Tachwedd / 
Rhagfyr 2020 ac roedd y sefyllfa'n waeth o lawer i ni yn Sir Gaerfyrddin Wledig. Mae 
pawb wedi colli ffrindiau a theulu yn ystod y cyfnod hwn. Ddim bob amser i COVID-19 
ond roedd colli rhywun annwyl a methu â chael yr angladd yr oeddent ei eisiau, methu 
â dal eu llaw a ffarwelio wedi bod yn anodd iawn. Roedd ein meddyliau gyda chi i gyd. 
Dywedodd y Cynghorydd Sir A Davies, 

Dywedodd y Cynghorydd Sir A Davies hefyd “Diolch hefyd am eich geiriau caredig ar 
fy nyrchafiad diweddar i'r Bwrdd Gweithredol. Yn dilyn llwyddiant y Cyng Cefin 
Campbell wrth ennill sedd yn y Senedd, ymddiriedwyd i mi ei bortffolio Cymunedau a 
Materion Gwledig. Roedd yn cynnwys y 10 menter Tref, Prosiect Tŷisha yn Llanelli, 
Newid Hinsawdd, Cydraddoldebau ac Amrywiaeth, Materion Gwledig, Diogelwch 
Cymunedol a Thlodi. Rwy'n edrych ymlaen at yr her ac yn edrych ymlaen at roi llais 
ffermwr sy'n gweithio yng nghalon Materion Gwledig yn y Cyngor Sir. Gallaf hefyd eich 
sicrhau y byddaf yn parhau i ofalu am eich pryderon yn y Ward a bydd yn anrhydedd 
gwneud hynny. Ymlaen â 2021-2022 gyda'i gilydd”. 



25/2021-2022 Adroddiad y Cadeirydd. 
Dim. 
 

26/2021-2022 Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 14/04/2021. 
Adroddodd y Cynghorydd R Jones wall ar Gofnod 256/2020-2021 – paragraff 2 (Newid 
Llanarthne i Llanddarog). 
Adroddodd y Cynghorydd J Williams O.B.E. wall ar Gofnod 257/2020-2021 - paragraff 
3 (Newid y gweithiwr i Is-gontractiwr). 
Penderfynwyd I’r Clerc newid y cofnodion cyn eu cyflwyno i'r Cadeirydd i'w llofnodi 
ar 15/05/2021. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams O.B.E. ac eiliwyd gan y Cyng 
S Herridge. 
 

27/2021-2022 Materion yn codi o'r munudau uchod. 
Awgrymodd y Cynghorydd H Jones pe bai'r Clerc yn diweddaru aelodau'r Cyngor ar 
ei waith ers y cyfarfod blaenorol y byddai'n arbed amser wrth drafod yr holl faterion a 
oedd wedi'u datrys gan y Clerc. Trafodwyd a chynigiwyd yr awgrym gan y Cynghorydd 
H Jones ac eiliwyd gan y Cynghorydd W Evans. 
Diweddarodd y Clerc aelodau'r Cyngor ar y camau a gymerwyd ers y cyfarfod 
blaenorol ac eglurodd fod yr holl faterion wedi'u datrys. Roedd holl aelodau'r Cyngor 
wedi derbyn E-byst gan y Clerc yn cadarnhau eu bod wedi'u derbyn a'u datrys. 
Adroddodd y Cynghorydd R Jones fod Dynefor Tree Services wedi cwblhau torri gwair 
cyntaf y flwyddyn a gofynnodd i'r Clerc atgoffa'r contractwr ynghylch y gyfarwyddeb ar 
dorri blodau gwyllt. Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â'r contractwr. 
Adroddodd y Cynghorydd M Rees ei bod wedi gosod arwydd y Cyngor i mewn i 
hysbysfwrdd Llanddarog ac y byddai'r Clerc yn arddangos yr arwydd ym 
hysbysfyrddau Porthyrhyd a Mynyddcerrig unwaith y byddai ganddo'r arwydd yn ei 
feddiant. Adroddodd y cadeirydd hefyd ei bod wedi gosod rhai o'r ffotograffau o'r 
ymweliad Brenhinol ar hysbysfwrdd Llanddarog. 
 

28/2021-2022 Nodi gohebiaeth neu restru i'w hystyried mewn cyfarfod o'r Cyngor sydd 
i ddod. 
Dim. 
 

29/2021-2022 Cynllunio. 
Dim gwrthwynebiadau i'r ceisiadau cynllunio canlynol. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J 
Williams O.B.E. ac eiliwyd gan y Cyng S Herridge. 
 

Rhif y 
Cais 

Math o Gais Lleoliad Disgrifiad 

PL / 01806 Cymeradwyo 
manylion a 

gedwir gan a 

cyflwr 
 

Tir y tu ôl i'r Old 
Coach House, 

Llanarthne, 
Caerfyrddin, SA32 

8AN 

 

Rhyddhau Amodau 4 a 7 ar 
W/39834 (Deunyddiau sy'n 

wynebu allanol ac adroddiad 
coedyddiaeth) 

 

 

30/2021-2022 Taliadau 

Cadarnhawyd yr isod. 
 



Dull 
Talu 

Dyddiad Cyflenwyr a Manylion Swm £ gan gynnwys 
TAW 

 

Ar-lein 

 

26/04/2021 

WCVA 

SIN 010783 

 

31.20 

Ar-lein 26/04/2021 Cyflogres Ebrill JG Evans 359.23 

Ar-lein 26/04/2021 Cyflog y Cynghorydd ar ôl 
Treth 

120.00 

Ar-lein 26/04/2021 Cyflog y Cynghorydd ar ôl 
Treth 

120.00 

Ar-lein 26/04/2021 Cyflog y Cynghorydd ar ôl 
Treth 

120.00 

 

Ar-lein 

 

26/04/2021 

Cyllid a Thollau EM 

TALU - Cyfnod 1 

 

179.80 

Ar-lein 26/04/2021 SLCC - MEM234358 166.00 

Ar-lein 26/04/2021 K. G. Fittings 508.64 

 

Ar-lein 

 

26/04/2021 

Rhyngrwyd Paragon 

Inv - 6376283 

 

8.34 

 

31/2021-2022 Derbynebau. 
Cyngor Cymuned Llanarthne - SLCC 50% 

26/04/2021 - £83.00. 
Cyngor Sir Caerfyrddin - Praesept 1 

30/04/2021 - £7,1216.00. 
 

32/2021-2022 Argymhellion y Cyng M Rees ynghylch rhoddion ariannol. 
Cynigiodd y Cadeirydd ddefnyddio Adran 137 a rhoi rhoddion i'r derbynwyr canlynol - 
Lleng Brenhinol Brydeinig Llandeilo (Cofio DT Davies) - £50.00. 
Gofal Profedigaeth Mordaith Gorllewin Cymru - £250.00 

Marie Curie - £100.00 

Penderfynwyd i'r clerc drefnu taliad. 
 

33/2021-2022 Grant refeniw blynyddol o £500.00 i Bwyllgor Lles Mynyddcerrig. 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd R Jones a'i eilio gan y Cynghorydd S Herridge i ariannu'r 
rhodd grant. Penderfynwyd cadarnhau'r grant refeniw a'r unig amod yw bod y Clerc i 
ofyn am dderbynneb. 
 

34/2021-2022 Grant refeniw blynyddol o £500.00 i Bwyllgor Lles Porthyrhyd. 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd S Herridge ac eiliwyd gan y Cynghorydd J Williams OBE 
i ariannu'r rhodd grant. Penderfynwyd cadarnhau'r grant refeniw a'r unig amod yw 
bod y Clerc i ofyn am dderbynneb. 
 

35/2021-2022 Grant refeniw blynyddol o £500.00 i Bwyllgor Neuadd Llanddarog. 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams OBE ac eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones i 
ariannu'r rhodd grant. Penderfynwyd cadarnhau'r grant refeniw a'r unig amod yw bod 
y Clerc i ofyn am dderbynneb. 
 

36/2021-2022 Nawdd blynyddol o £200.00 ar gyfer Sioe Llanddarog. 
Adroddwyd, oherwydd pandemig Covid-19, fod y sioe wedi’i chanslo gyda digon o 
rybudd i osgoi unrhyw oblygiadau cost mawr i bwyllgor y sioe. Penderfynwyd canslo'r 
nawdd ar gyfer blwyddyn 2021-2022 a'i adolygu ym mlwyddyn 2022-2023. 



 

37/2021-2022 Polisi Yswiriant y Cyngor. 
Trafodwyd y mater hwn yng nghyfarfod mis Chwefror ar 10/02/2021 (Cofnod 211/ 
2020-2021) - Roedd y Clerc wedi e-bostio copi o'r polisi yswiriant cyfredol at holl 
aelodau'r Cyngor ar 03/02/2021 i baratoi ar gyfer y cyfarfod. Roedd y Clerc wedi 
siarad â gweinyddwr BHIB, y darparwr yswiriant, cyn y cyfarfod ynghylch 
cydweithrediad posibl o bolisïau yswiriant â Chyngor Cymuned Llanarthne er mwyn 
lleihau costau premiwm. Dywedwyd wrth y Clerc y gellid gwneud hyn ond pe bai 
hawliad byth yn cael ei gychwyn yn y naill neu'r llall o'r Cynghorau Cymunedol, 
byddai'r Cyngor Cymunedol arall yn derbyn cynnydd mewn costau premiwm. 
Dywedwyd wrth y Clerc mai'r unig ffordd i leihau costau oedd adolygu poblogaeth y 
gymuned. Cafodd y Cynghorydd M Jones o Gyngor Cymuned Llanarthne y 
wybodaeth am y boblogaeth ar ran y Clerc ac adroddwyd bod poblogaeth Llanddarog 
yng Nghanol 2019 yn 1267 gydag amcangyfrif o gynnydd o 6% cyn i Gyfrifiad 2021 
gael ei gynnal. Mae'r polisi cyfredol yn addas i gwmpasu poblogaeth o 5000 ac felly'n 
cynyddu'r gost premiwm flynyddol. Awgrymodd y clerc y dylid lleihau nifer y 
boblogaeth i 2000 er mwyn arbed oddeutu £150.00 y flwyddyn. Trafodwyd y mater 
gan aelodau'r Cyngor a chynigiwyd gan y Cynghorydd H Jones a'i eilio gan y Cyng J 
Williams i leihau nifer y boblogaeth i 2000. Penderfynwyd i'r Clerc newid y polisi 
cyfredol pan fydd adnewyddiad yn ddyledus. Mae'r polisi cyfredol yn addas i 
gwmpasu poblogaeth o 5000 ac felly'n cynyddu'r gost premiwm flynyddol. 
Awgrymodd y clerc y dylid lleihau nifer y boblogaeth i 2000 er mwyn arbed oddeutu 
£ 150.00 y flwyddyn. Trafodwyd y mater gan aelodau'r Cyngor a chynigiwyd gan y 
Cynghorydd H Jones a'i eilio gan y Cyng J Williams i leihau nifer y boblogaeth i 2000. 
Penderfynwyd i'r Clerc newid y polisi cyfredol pan fydd adnewyddiad yn ddyledus. 
Mae'r polisi cyfredol yn addas i gwmpasu poblogaeth o 5000 ac felly'n cynyddu'r gost 
premiwm flynyddol. Awgrymodd y clerc y dylid lleihau nifer y boblogaeth i 2000 er 
mwyn arbed oddeutu £150.00 y flwyddyn. Trafodwyd y mater gan aelodau'r Cyngor 
a chynigiwyd gan y Cynghorydd H Jones a'i eilio gan y Cyng J Williams i leihau nifer 
y boblogaeth i 2000. Penderfynwyd i'r Clerc newid y polisi cyfredol pan fydd 
adnewyddiad yn ddyledus. 
Cysylltodd y Clerc â BHIB a derbyniwyd yr ateb a ganlyn trwy E-bost ar 17/05/2021 - 
Sylwch fod gennym y boblogaeth ar y band cywir i chi eisoes. Ewch y band fel a ganlyn 
- 

Hyd at 500 

Hyd at1000 

Hyd at 5000 

Hyd at 10,000 

Dros 10,000 

Anfonwyd y wybodaeth a dderbyniwyd at holl aelodau'r cyngor ar 17/05/2021 gan fod 
y wybodaeth a dderbyniwyd o'r blaen yn anghywir. Cynigiwyd gan y Cynghorydd R 
Jones ac eiliwyd gan y Cynghorydd J Williams O.B.E. i adnewyddu'r polisi ar 
gyfanswm o £874.95. Penderfynwyd i'r Clerc drefnu taliad. 

38/2021-2022 Rheoliadau hygyrchedd gwefan. 
Nid oedd angen diweddariadau. 



 

39/2021-2022 Cynnal diffibrilwyr cymunedol. 
Yn unol â'r cytundeb yng nghyfarfod mis Medi ar 09/09/2020 (Cofnod 110/2020-2021 
C) bydd y Clerc yn parhau i gynnal y diffibriliwr yn Llanddarog yn fisol. Cynigiwyd gan 
y Cyng M Rees ac eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones. 
 

40/2021-2022 Trafod darparwr gwasanaeth cyfieithu ar gyfer 2021-2022. 
Rhoddodd y Cyng H Jones restr i'r Clerc o ddarpar ymgeiswyr i gyflenwi 
gwasanaethau cyfieithu i'r Cyngor Cymuned yn ystod cyfarfod Zoom ar-lein. 
Penderfynwyd fformatio cais tendr a chynnig cytundeb blwyddyn i'r cyfieithydd mewn 
cydweithrediad â Chyngor Cymuned Llanarthne. Penderfynwyd i'r Clerc fformatio 
cais tendr gyda chymorth y Cynghorydd H Jones a'r Cynghorydd M Jones (Cyngor 
Cymuned Llanarthne). 
 

41/2021-2022 Fforwm er mwyn i'r Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau trwy'r 
Cadeirydd. 

a. Awgrymodd y Cynghorydd J Williams O.B.E. y dylid ystyried palmant neu lwybr 
beicio rhwng y Mansel Arms a Porthyrhyd i wneud yr higheay yn fwy diogel i 
gerddwyr a beicwyr. Awgrymwyd y gallai tirfeddianwyr roi darn o dir neu y gallai 
Sustrans brynu'r tir i'w ddefnyddio. Dywedodd y Cynghorydd H Jones ei bod yn 
annhebygol iawn y byddai'r tirfeddiannwr yn rhoi'r tir. Adroddodd y Cynghorydd 
J Williams O.B.E. fod gan Sustrans eu harian eu hunain ar gael i brynu tir a 
gwella'r cyfleusterau yn yr ardal. Mae llwybr yn bodoli ar hyn o bryd cyn belled 
ag yr awgrymodd y Mansel Arms a'r Cynghorydd J Williams O.B.E. y dylid 
ysgrifennu llythyr yn gofyn a yw Sustrans yn barod i ymestyn y llwybr o'r Mansel 
Arms i Porthyrhyd. Penderfynwyd i'r Clerc fformatio llythyr ac egluro gyda'r 
Cynghorydd J Williams O.B.E. 

b. Adroddodd y Cynghorydd M Rees fod Balsam Himalaya yn broblem yn yr ardal 
ac y gallai aelodau’r gymuned helpu i leihau’r goresgyniad trwy ddileu’r 
planhigyn o’u heiddo eu hunain a phan fo’n briodol, cydymffurfio â rheoliadau 
Covid-19 i drefnu grwpiau cymunedol i helpu i leihau’r goresgyniad yn 
gwrychoedd ar ochr y ffordd. Y ffordd fwyaf effeithiol i ddileu'r planhigyn yw 
tynnu o'r ddaear a chael gwared ar y planhigyn trwy gompostio cyn 31/05/2021. 
Trafodwyd y mater ond penderfynwyd peidio â gwahodd y cyhoedd i helpu 
gyda'r mater. 

c. Adroddodd y Cynghorydd M Rees fod angen torri'r gwrychoedd gyferbyn â 
Neuadd Bentref Llanddarog. Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â pherchennog y 
tir. 

d. Awgrymodd y Cynghorydd M Rees y dylid rhoi Gwobr Gymunedol i Swyddfa 
Bost Llanddarog a Porthyrhyd am eu gwaith caled a'u hymroddiad dros y 12 
mis diwethaf ers pandemig Covid-19. Ar ôl trafodaeth fer, penderfynwyd peidio 
â rhoi’r wobr gan nad oedd y gymuned gyhoeddus wedi cael cyfle i bleidleisio 
ac oherwydd bod busnesau eraill yn y cyffiniau hefyd wedi darparu gwasanaeth 
gwerthfawr yn y gymuned. 
 

42/2020-2021 Yng nghamera 21.32. 
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. 
 



43/2020-2021 Rhediad tâl staff Mai 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. 
 

44/2020-2021 Adolygiad parhaus o sefyllfa cofrestru awtomatig. 
Hysbysodd y Clerc holl aelodau'r cyngor y byddai taliadau'n cael eu gwneud i NEST 
cyn pen 5 diwrnod a oedd yn cynnwys taliad rhwng 01/04/2020 - 31/03/2021 a 
01/04/2021 - 31/05/2021. Adroddodd y Clerc y symiau premiwm ar lafar i holl aelodau'r 
Cyngor. Gwneir taliadau bob mis yn barhaus fel sydd bellach yn rhan o'r gyflogres. 
Awgrymodd y Cynghorydd R Jones y dylid dileu adroddiad cofrestriad awtomatig a 
dim ond pan fydd angen diweddariadau y dylid ymddangos ar yr agenda. 
 

45/2021-2022 Gorffennodd y cyfarfod am 21.41. 
 

Cadeirydd 

 

____________________ 

 

Dyddiad 

 

____________________ 
 


