
CYNGOR CYMUNEDOL LLANDDAROG CYMUNED CYNGOR 

 

Cofnodion cyfarfod Mis Hydref 2021 o Gyngor Cymuned Llanddarog a 
gynhaliwyd ar-lein ar 13/10/2021 am 19.00. 

 

113/2021-2022 Yn bresennol:  
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, W Evans, S Herridge, J Williams O.B.E, 
H Jones. 
 
Cyng Sir A Davies. 
 

Clerc. 
 
Cyfieithydd: C Llwyd. 
 
114/2021-2022 Ymddiheuriadau. 
Cynghorwyr: J Youens, E Davies, R Newell. 
 

115/2021-2022 Datganiadau o ddiddordeb personol. 
Cyng Sir A Davies - Cofnod 122/2021-2022 - E-bost pryder ynghylch cyflwr y ffordd 
ger Fferm Whitlera. 
 
116/2021-2022 Cyfle i'r cyhoedd annerch y cyngor ar eitemau ar yr agenda. 
Dim. 
 

117/2021-2022 Materion Plismona a Diogelwch ar y Ffyrdd 

Dim. 
 
118/2021-2022 Materion y Cyngor Sir - y Cynghorydd Sir A Davies. 
Dywedodd y Cynghorydd Sir A Davies, gan ei bod yn Fis Hanes Pobl Duon ac 

Wythnos Casineb Hiliol, iddi annerch y Cyngor yn ystod Cyhoeddiadau'r Cadeirydd ac 

adroddodd ar y canlynol: 

Mae mis Hydref yn fis arbennig ar gyfer Cydraddoldeb a Chynhwysiant. Yn gyntaf, 

mae mis Hydref yn fis Hanes Pobl Dduon sy'n rhoi cyfle i bawb rannu, dathlu a deall 

effaith treftadaeth a diwylliant du. Nod y mis Hanes yw cydnabod cyfraniad a 

chyflawniadau'r rheini sydd â threftadaeth Affricanaidd neu Caribïaidd. Mae hefyd yn 

gyfle i bobl ddysgu mwy am effeithiau hiliaeth a sut i herio ystrydebau negyddol. Mae'r 

ail elfen hon yn cyd-fynd yn agos â'r Wythnos Ymwybyddiaeth Troseddau Casineb, a 

gynhelir rhwng 09/10/2021 a 16/10/2021. Mae gennym gyfrifoldeb fel Cyngor i weithio 

gyda'n cymunedau a chyda phartneriaid allweddol i'w gwneud hi'n glir nad oes croeso 

i droseddau casineb yn ein sir. Rydym yn sefyll mewn undod â'r rhai y mae troseddau 

casineb yn effeithio arnynt ac yn cefnogi'r rhai sydd angen cefnogaeth barhaus. 

Eiliodd y Cynghorydd Sir A Davies gyflwyniad Adroddiad Blynyddol y Cyngor a oedd 

yn ymgorffori'r Amcanion Lles eleni. 

Diwedd mis Medi mynychodd y Cynghorydd Sir A Davies 'Ddiwrnod Gwyrdd' a 

drefnwyd gan WI Llanddarog a'r Cylch. Prynhawn wedi'i fynychu'n dda, gyda digon o 



stondinau i bobl eu gweld. Llongyfarchiadau i Llanddarog a'r WI Dosbarth. Anerchais 

y Grŵp a'u hysbysu am y cynnydd Net Dim Carbon sy'n cael ei wneud gan Gyngor 

Sir Caerfyrddin. 

 
119/2021-2022 Adroddiad y Cadeirydd. 
Adroddodd y Cynghorydd M Rees ei bod wedi mynychu digwyddiad WI Llanddarog 
a'r Cylch yn Neuadd Bentref Llanddarog ar 25/09/2021 i ddathlu'r Wythnos Fawr 
Werdd  i gefnogi'r Glymblaid Hinsawdd. Hwn oedd yr eildro i gyfle ddigwydd i ganiatáu 
iddi wisgo cadwyn y Cadeirydd. 
Llongyfarchodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sir A Davies a'i merch Gwenllian o 
Feithrinfa Cwtsh Y Clos yn Llanarthne ar ddod yn gyntaf yn y categori “Meithrinfa 
Ddydd y Flwyddyn” gyda Mudiad Meithrin. 
 
120/2021-2022 Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 14/07/2021. 
Penderfynwyd cadarnhau'r cofnodion ar gyfer 08/09/2021 ac i'r clerc gyflwyno'r 
cofnodion i'r Cadeirydd i'w llofnodi ar 18/10/2021. Cynigiwyd gan y Cynghorydd R 
Jones ac eiliwyd gan y Cyng W Evans. 
 

121/2021-2022 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 nad oedd y pyst yn y compownd ailgylchu gwydr ym Mynyddcerrig 
wedi cael eu hatgyweirio o hyd gan Gyngor Sir Caerfyrddin a bod angen sylw arno cyn 
y gaeaf. Penderfynwyd i'r Cynghorydd Sir A Davies gysylltu â'r adran berthnasol am 
y trydydd tro i wneud atgyweiriadau. 
 
122/2021-2022 Nodi gohebiaeth neu restru i'w hystyried mewn cyfarfod cyngor sydd i 
ddod. 
Adroddodd y Clerc ei fod wedi derbyn E-bost gan aelod o'r gymuned ar 10/10/2021 a'i 
anfon ymlaen at holl aelodau'r cyngor ar 11/10/2021. Adroddodd y llythyr y mater a 
ganlyn: 
“Hoffwn dynnu sylw’r cyngor at fater sydd wedi bod yn peri pryder ers nifer o fisoedd 
bellach - cyflwr peryglus y briffordd o amgylch Fferm Whitlera pan fydd gwartheg yn 
symud o'r caeau ger y ffordd sy'n arwain at gyffordd a cartrefi eraill, i'r fferm. Er ei bod 
yn amlwg bod angen symud y gwartheg, mae'r ffordd yn cael ei gadael yn fudr gan 
achosi i gerbydau lithro'n beryglus wrth agosáu at y gyffordd. 
Cyfeiriwyd y mater at yr awdurdod lleol gan drigolion ar y ffordd hon ar ddau achlysur 
eleni - Gorffennaf 27ain ac Awst 16eg ond mae'r broblem yn parhau. Yn y gorffennol 
mae preswylwyr wedi gofyn i bobl o'r fferm  ymdrechi i lanhau'r ffordd, ond ni wneir 
dim erioed. 
Pryder arall yw'r ffaith bod gwartheg yn cael eu symud ar draws y ffordd heb 
oruchwyliaeth ddigonol gan arwain at sefyllfa beryglus ar yr hyn sy'n brif ffordd gyflym”. 
Rwy'n amgáu ffotograffau o'r gyffordd a chyflwr peryglus y ffordd. 
Byddwn yn gwerthfawrogi sylw'r cyngor cymunedol at y mater hwn ”. 
 
Trafodwyd y mater yn helaeth gan aelodau’r Cyngor Cymuned gyda’r Cyng W Evans 
yn nodi bod trac wedi’i adeiladu i gynorthwyo’r ffermwr fel nad oedd angen y briffordd. 
Dywedodd y Cynghorydd W Evans a'r Cynghorydd H Jones mai cyfrifoldeb y ffermwr 
oedd glanhau'r briffordd ar ôl i'r gwartheg groesi yn enwedig pan oedd y man croesi 
ger cyffordd. Dangosodd y Cynghorydd H Jones bryder i ddiogelwch y cyhoedd a lles 



anifeiliaid ynghylch y diffyg goruchwyliaeth wrth i'r anifeiliaid groesi'r ffordd. Gofynnodd 
y Clerc a oedd arwyddion “Croesi Buchod” wedi'u lleoli yn yr ardal. Penderfynwyd i'r 
Clerc gysylltu â'r adran berthnasol yng Nghyngor Sir Caerfyrddin i'w hatgoffa o'r mater 
ac i ddelio â'r mater ar frys. Y Clerc hefyd i ofyn am godi arwyddion “Croesi Buchod” 
yn yr ardal hon. 
 
Adroddodd y Clerc ei fod wedi derbyn galwad ffôn ar 12/10/2021 gan aelod irate o’r 
gymuned yn nodi bod Cyngor Sir Caerfyrddin yn betrusgar wrth ei helpu i adleoli 
oherwydd cyflwr ei gartref. Dangosodd aelod y gymuned ddicter a defnyddio iaith aflan 
tuag at y Clerc er nad oedd gan y Clerc unrhyw wybodaeth flaenorol am y mater. 
Cytunodd y Clerc i gynorthwyo aelod y gymuned hyd eithaf ei allu ac adnoddau 
cyfyngedig. Cysylltodd y Clerc â'r Cadeirydd, yr Is-gadeirydd a'r Cynghorydd Sir A 
Davies i helpu i gynorthwyo gyda'r mater. Adroddodd y Clerc fod Cyngor Sir 
Caerfyrddin wedi cymryd camau i gynorthwyo aelod y gymuned sawl gwaith ond 
weithiau nad oeddent yn gallu cael mynediad i'w gartref. Roedd y mater wedi cael ei 
riportio i'r Adran Dai yng Nghyngor Sir Caerfyrddin ac roeddent yn gobeithio datrys y 
mater o fewn ychydig ddyddiau. Penderfynwyd nodi. 
 
Adroddodd y Clerc fod llythyr wedi dod i law gan Ffederasiwn Clybiau Ffermwyr Ifanc 
Sir Gaerfyrddin yn gofyn i'r Cyngor ystyried rhoi cymorth ariannol tuag at redeg y 
mudiad ar lefel Sirol. Penderfynwyd ystyried yng nghyfarfod mis Tachwedd ar 
10/11/2021. 
 
123/2021-2022 Cynllunio. 
Dim gwrthwynebiadau i'r ceisiadau cynllunio canlynol.Cynigiwyd gan y Cynghorydd J 
Williams O.B.E ac eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones. 
PL/02738 - Estyniad newydd i'r tŷ i ddarparu cyfleusterau hygyrch i gleient anabl. Trosi 
stablau yn storfa ac ystafell egwyl gofalwyr. Mynediad gyriant wedi'i ail-lunio i ddarparu 
mynediad di-ris i'r tŷ. Ffensys newydd i'r ffin - The Ridings, Porthyrhyd, Caerfyrddin, 
SA32 8PP. 
 
124/2021-2022 Taliadau. 
Ardystiwyd y taliadau isod yng nghyfarfod misol mis Medi a'u cadarnhau yng 
nghyfarfod misol mis Hydref. Copïau o anfonebau a anfonir at yr holl aelodau yn 
electronig cyn talu am awdurdodiad. Cynigiwyd gan y Cynghorydd J Williams O.B.E 
ac eiliwyd gan y Cyng H Jones. 
 

Dull 
Talu 

Dyddiad Cyflenwyr a Manylion Swm £ gan 
gynnwys TAW 

Ar-lein 23/09/2021 Nest 32.58 

Ar-lein 27/09/2021 WCVA - 339 21.30 

Ar-lein 27/09/2021 JG Evans - Cyflogres Medi 342.94 

Ar-lein 27/09/2021 TALU Cyllid a Thollau EM - Cyfnod 6 89.80 

Ar-lein 27/09/2021  Edge IT - Inv 35225 135.36 

Ar-lein 27/09/2021 Gwasanaethau Coed Dynefor - Inv 
005 

250.00 

Ar-lein 27/09/2021 Catrin Llwyd - CCLL1 70.00 

 
125/2021-2022 Derbynebau. 
Dim. 



 
126/2021-2022 Derbyn adroddiad yr Archwiliwr Ariannol Mewnol am y cyfnod 
01/07/2021 - 30/09/2021. 
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 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. 
  
127/2021-2022 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. 
Cadarnhaodd y Cynghorydd M Rees fod cadwyn y Cadeirydd mewn cyflwr da ac nad 
oedd angen atgyweiriadau. Gofynnodd y Clerc a oedd aelodau'r cyngor yn dymuno i'r 
bariau enw gael eu prynu ganol blwyddyn neu aros nes bod y Cyng M Rees wedi 
cwblhau ei blwyddyn. Y consensws oedd aros tan fis Mai 2022. Penderfynwyd nodi. 
  
128/2021-2022 I gael diweddariad ynghylch arwydd DFS ym Mhont Lan Lucis. 
Cyfarfu y Cyng Sir A Davies, y Cynghorydd Robert Jones a'r Cynghorydd J Williams 
O.B.E 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 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 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 cais 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 marciau ffordd 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.  
Derbyniwyd yr E-bost canlynol gan Mr Andrew Morgan ar 28/09/2021 a'i anfon ymlaen 
at holl aelodau'r cyngor: 

“Disgwylir i'r arolwg gael ei gynnal ddydd Llun 11 Hydref 2021. Felly, byddaf yn eich 

diweddaru ar ôl i ganlyniadau'r arolwg gael eu dadansoddi a phenderfyniad gael ei 

wneud”. 

Penderfynwyd gohirio'r mater tan y cyfarfod ym mis Tachwedd ar 10/11/2021.  

 
129/2021-2022 I drafod Disglair Jiwbilî Platinwm y Frenhines 02/06/2022. 
Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies ei bod wedi awgrymu i Gyngor Cymuned 
Llanarthne ynglŷn â mynd at yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol i weld a ydyn nhw am 
drefnu ffagl yn Nhŵr Paxton. Awgrymodd y Cynghorydd Sir A Davies hefyd y defnydd 
posib o'r twr yn Eglwys Llanddarog i gynorthwyo yn y dathliadau. Trafododd aelodau'r 
cyngor yr awgrymiadau a chytunwyd i ofyn i'r Clerc gysylltu â'r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol i drafod y mater. Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â'r Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol a'i roi ar yr agenda ar gyfer cyfarfod mis Tachwedd ar 10/11/2021. 
 
130/2021-2022 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 

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


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 
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. 
 
Adroddodd y Clerc ei fod wedi siarad â gweithredwr Utility Aid a chan fod Cyngor 
Cymuned Llanddarog yn derbyn anfoneb gan Gyngor Sir Caerfyrddin am yr holl ynni 
a ddefnyddiwyd, nid oeddent yn gallu cynnig unrhyw gefnogaeth. Hefyd hysbysodd y 
Clerc aelodau'r cyngor fod pob neuadd bentref yn y gymuned yn gymwys i gael 
cymorth a'i fod wedi hysbysu'r holl bartïon perthnasol. Penderfynwyd nodi. 

 

131/2021-2022 Fforwm er mwyn i'r Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau trwy'r 

Cadeirydd. 
Adroddodd y Cynghorydd H Jones fod penderfyniad ar fin digwydd a fyddai’n cael ei 
dderbyn fel aelod cyfetholedig o fwrdd llywodraethwyr Ysgol Llanddarog yn lle bod yn 
gynrychiolydd y Cyngor Cymuned. 
Roedd y Cynghorydd H Jones wedi cysylltu â'r Cynghorydd J Williams O.B.E i ofyn a 
oedd yn barod i gynrychioli Cyngor Cymuned Llanddarog ar fwrdd llywodraethwyr 
Ysgol Llanddarog wrth i aelod o'r teulu fynychu'r ysgol. Dywedodd y Cynghorydd J 
Williams O.B.E ei fod yn barod i gyflawni'r rôl os nad oedd unrhyw un arall yn dymuno 
gwirfoddoli. Penderfynwyd nodi. 
Adroddodd y Cynghorydd S Herridge fod y pwysedd dŵr yn Porthyrhyd wedi bod yn 
isel iawn dros yr ychydig ddyddiau diwethaf a bod Dŵr Cymru yn monitro'r mater. 
Adroddodd y Cynghorydd R Jones yr un mater ym Mhontfaen ond roedd y pwysedd 
dŵr wedi'i adfer yn rhannol. Penderfynwyd nodi. 
Hoffai'r Clerc ddiolch i'r Cynghorydd W Evans am ei gymorth mewn perthynas â'r holl 
waith sy'n gysylltiedig â mainc Gwili Evans. 
 

132/2020-2021 Yng nghamera 20.11. 
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. 
 

133/2020-2021 Rhediad tâl staff Hydref 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 S Herridge ac eiliwyd gan y Cynghorydd R Jones. 

Cyn diwedd y cyfarfod gofynnodd y Clerc i aelodau'r cyngor a oeddent am gynnal 

cyfarfod cyngor byw ym mis Rhagfyr 2021 gan fod rhai cyfyngiadau bellach wedi'u 

codi. Hysbysodd aelodau'r cyngor fod Cyngor Cymuned Llanarthne yn cynnal 

cyfarfodydd byw bob 3 mis. Cytunodd aelodau'r Cyngor i'r cynnig i gynnal cyfarfod 

byw bob 3 mis yn unol â Chyngor Cymuned Llanarthne. Penderfynwyd nodi. 

 

134/2021-2022 Gorffennodd y cyfarfod am 20.20. 
 

Cadeirydd 

 

____________________ 

 

Dyddiad 

 

____________________ 
 


