
CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG CYMUNED LLYNDAROG 

 

Cofnodion cyfarfod Mis Rhagfyr 2021 o Gyngor Cymuned Llanddarog a 
gynhaliwyd ar-lein ar 08/12/2021 am 19.00. 

 

156/2021-2022 Yn bresennol:  
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, S Herridge, J Youens, H Jones, R Newell, 
R Owen. 
 
Sir Cyng A Davies. 
 

Clerc. 
 
Cyfieithydd: C Llwyd. 
 
157/2021-2022 Ymddiheuriadau. 
Cynghorwyr: W Evans, J Williams OBE, E Davies. 
 

158/2021-2022 Datganiadau o ddiddordeb personol. 
Cyng J Youens - Cofnod 170/2021-2022 - Trafod cynnal a chadw arfaethedig 
diffibriliwr Mynyddcerrig. 
 
159/2021-2022 Cyfle i'r cyhoedd annerch y cyngor ar eitemau ar yr agenda. 
Dim. 
 

160/2021-2022 Materion Plismona a Diogelwch ar y Ffyrdd 

Dim. 
 
Ymunodd y Cynghorydd R Owen â'r cyfarfod am 19.10. 
 
161/2021-2022 Materion y Cyngor Sir - y Cynghorydd Sir A Davies. 
Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies ei bod wedi mynychu nifer o gyfarfodydd a 
chynadleddau yn ystod y mis diwethaf, gan ymdrin yn bennaf â'r Agenda Wledig fel y 
Fforwm Gwledig, Mynd i'r Afael â Thlodi, y Ffair Aeaf a hefyd Cynhadledd Food Sense 
Wales. 
Roedd llawer iawn o ddifrod wedi'i achosi yn y Sir yn dilyn Storm Arwen a Barra gyda 
rhywfaint o'r difrod yn dal i gael ei atgyweirio. Mae to Ysgol Bryngwyn, Llanelli wedi'i 
ddifrodi ynghyd â tho'r Amgueddfa Cyflymder ym Mhendine. 
Mae pwyntiau gwefru EV (Cerbyd Trydan) yn cael eu gosod mewn gwahanol leoliadau 
yn y Sir ac maent eisoes wedi'u gosod yn y 10 tref wledig. I ddod o hyd i'r pwyntiau 
codi tâl EV, mewngofnodwch i www.zap-map.com i dderbyn y lleoliadau cyfoes. 
Cyhoeddodd y cabinet na fyddai Ysgolion Mynydd-y-Garreg a Blaenau yn cau ond y 
byddai conswl yr ASE yn parhau gyda'r adolygiad ar holl ysgolion cynradd Sir 
Gaerfyrddin. Fodd bynnag, byddai'r buddsoddiad arfaethedig mewn ysgolion cynradd 
newydd yn Llandybie, Kidwelly, Ammanford a Dewi Sant yn Llanelli yn parhau. 
Er mwyn codi ymwybyddiaeth, mae'r Swyddfa Gymunedol yng Nghyngor Sir 
Caerfyrddin yno i helpu pob sefydliad lleol, fel neuaddau pentref ac elusennau i ddod 
o hyd i gyllid ychwanegol ar gyfer prosiectau. Mae ein Swyddog lleol, Caroline Owen 
yn barod i gynghori a helpu os oes gennych chi brosiect penodol sydd angen cyllid. 



 
Gofynnodd y Cynghorydd H Jones a oedd Ysgol Gynradd Llanddarog wedi'i chynnwys 
yn ymgynghoriad yr ASE gan ei bod yn ysgol wirfoddol dan reolaeth Eglwys yng 
Nghymru. Eglurodd y Cynghorydd Sir A Davies fod Ysgol Gynradd Llanddarog wedi'i 
chynnwys yn ymgynghoriad yr ASE gan ei bod yn cael ei hariannu gan Gyngor Sir 
Caerfyrddin. 
Gofynnodd y Cyng. R Jones a ddylai Ysgol Gynradd Llanddarog boeni am gau 
ysgolion. Atebodd y Cynghorydd Sir A Davies fod yr ymgynghoriad ASE yn system 
deg ac y byddent yn ystyried llawer o ffactorau ac nid hyfywedd ariannol yn unig. 
 
Dymunodd y Cynghorydd Sir A Davies Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i 
holl aelodau'r cyngor. 
 
Gadawodd y Cynghorydd Sir A Davies y cyfarfod am 19.24, i beidio â dychwelyd. 
 
162/2021-2022 Adroddiad y Cadeirydd. 
Adroddodd y Cyng M Rees ei bod wedi mynychu Gwasanaeth Coffa yn Eglwys St 
Twrog, Llanddarog am 09.30 ddydd Sul 14/11/2021 ac wrth Cofeb Rhyfel 
Mynyddcerrig am 13.00. Daeth nifer dda i'r ddau wasanaeth. 
Ymddiheurodd y Cynghorydd M Rees am newid lleoliad cyfarfod mis Rhagfyr ar 
08/12/2021 ond credai ei bod yn ddoeth ystyried y cynnydd mewn achosion Omicron 
yng Nghymru dros yr ychydig ddyddiau diwethaf. 
Gofynnodd y Cyng H Jones a fyddai cyfarfodydd yn fyw neu ar Zoom yn y Flwyddyn 
Newydd. Cadarnhaodd y Clerc y byddai cyfarfodydd Ionawr a Chwefror yn cael eu 
cynnal ar-lein, ac y byddai cyfarfod mis Mawrth yn cael ei gynnal yn Neuadd Bentref 
Porthyrhyd. 
 
163/2021-2022 Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 10/11/2021. 
Penderfynwyd cadarnhau'r cofnodion ar gyfer 10/11/2021 ac i'r clerc gyflwyno'r 
cofnodion i'r Cadeirydd i'w llofnodi ar 10/12/2021. Cynigiwyd gan y Cyng R Jones ac 
eiliwyd gan y Cyng R Newell. 
 

164/2021-2022 Materion yn codi o'r munudau uchod. 
Hysbysodd y Clerc aelodau'r cyngor bod yr holl faterion i'w datrys wedi'u gweithredu 
ac os oedd gohebiaeth wedi'i derbyn, anfonwyd copi o'r E-bost at bob aelod am 
wybodaeth.  
Adroddodd y Clerc fod Cyngor Sir Caerfyrddin wedi rhoi sylw i'r erydiad ar ddarn o 
briffordd rhwng Pantyfer, Cwmisfael, Llanddarog, SA32 8NY a Casa Mia, Cwmisfael, 
Llanddarog, SA32 8NY. Roedd coed wedi cael eu cwympo a draeniau wedi eu 
dadflocio. 
Adroddodd y Clerc fod Cyngor Sir Caerfyrddin wedi trwsio arwydd DFS (Arwydd 
adborth gyrwyr) ger Mynyddcerrig Ysgol Gynradd, SA15 5BG. 
 
Cododd y Cyng M Rees bryderon ynghylch coed anniogel rhwng Pantyfer, Cwmisfael, 
Llanddarog, SA32 8NY a Casa Mia, Cwmisfael, Llanddarog, SA32 8NY. 
Penderfynwyd i'r Clerc adrodd i'r adran berthnasol. 
 
165/2021-2022 Nodi gohebiaeth neu restru i'w hystyried mewn cyfarfod cyngor sydd i 
ddod. 
Dim. 



166/2021-2022 Cynllunio. 
Dim. 
 
167/2021-2022 Taliadau. 
Ardystiwyd y taliadau isod yng nghyfarfod misol mis Tachwedd a'u cadarnhau yng 
nghyfarfod misol mis Rhagfyr. Copïau o anfonebau a anfonir at yr holl aelodau yn 
electronig cyn talu am awdurdodiad. Cynigiwyd gan y Cyng R Jones ac eiliwyd gan y 
Cyng S Herridge. 
 

Dull 
Talu 

 
Dyddiad 

 
Cyflenwyr a Manylion 

Swm £ inc 
TAW 

Ar-lein 25/11/2021 Nyth 32.58 

Ar-lein 26/11/2021 WCVAGwahodd - 744 21.30 

Ar-lein 26/11/2021 JG Evans - Cyflogres Tachwedd 344.86 

Ar-lein 26/11/2021 TALU Cyllid a Thollau EM - Cyfnod 8 90.20 

Ar-lein 26/11/2021 Catrin Llwyd - CCLL3 70.00 

Ar-lein 26/11/2021 Mr LM Jones - Archwilydd Mewnol 75.00 

 
Ar-lein 

 
26/11/2021 

Opera Ieuenctid Caerfyrddin a'r Cylch - 
Rhodd 

 
50.00 

Ar-lein 26/11/2021 Apêl Blwch Teganau Nadolig - Rhodd 100.00 

 
Sylwch ar leoliad yr arian i'w roi isod: 
Apêl Blwch Teganau Caerfyrddin - £100.00 (Lwfans y Cadeirydd) 
Opera Ieuenctid Caerfyrddin a'r Cylch - £50.00 (Adran137) 
 
168/2021-2022 Derbynebau. 
Dim. 
 
169/2021-2022 Trafod cynnal polion fflagiau cymunedol. 
Derbyniwyd e-bost ar 14/11/2021 gan y Cyng J Williams OBE yn nodi bod angen 
cynnal a chadw'r polion fflagiau yn y gymuned cyn i'r baneri gael eu codi yn 2022. 
Cysylltodd y Clerc â gwneuthurwyr Baneri Red Dragon yn Abertawe gan eu bod yn 
lleol ac yn gallu cyflawni unrhyw waith cynnal a chadw. Anfonwyd ffotograffau at Red 
Dragon Flagmakers ar 30/11/2021 a derbyniwyd ateb prydlon, yn nodi bod angen 
atgyweiriadau ac archwiliad LOLER. 
Gofynnodd y Cyng. R Jones a ddylai'r gwaith dan sylw fod yn rhan o broses dendro. 
Adroddodd y Cyng S Herridge, gan fod y gwaith cynnal a chadw angenrheidiol yn fater 
Iechyd a Diogelwch, y dylid ei gywiro cyn gynted â phosibl. Trafodwyd y mater 
ymhellach gan aelodau'r cyngor, a phenderfynwyd ceisio atgyweiriadau cyn gynted â 
phosibl. Cynigiwyd gan y Cyng S Herridge ac eiliwyd gan y Cyng H Jones. 
Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â gwneuthurwyr Baneri Red Dragon. 
 
170/2021-2022 Trafod cynnal a chadw Diffibriliwr Mynyddcerrig. 
Yng nghyfarfod mis Tachwedd ar 10/11/2021, Cyhoeddodd y Cyng J Youens fod 
diffibriliwr yn cael ei osod ym Mynyddcerrig a gofynnodd a fyddai Cyngor Cymuned 
Llanddarog yn cynnal ac yn cyflenwi rhannau ar gyfer y peiriant yn ôl yr angen fel y 
maent yn Llanddarog a Porthyrhyd. Awgrymodd y Cynghorydd M Rees y dylai 
Pwyllgor Llesiant Mynyddcerrig ysgrifennu llythyr at y Cyngor Cymuned yn gofyn am 
eu cymorth ac i'w roi ar yr agenda ar gyfer cyfarfod mis Rhagfyr ar 08/12/2021. 



Derbyniwyd llythyr gan Bwyllgor Llesiant Mynyddcerrig cyn y cyfarfod a'i ddarllen i holl 
aelodau'r cyngor gan y Clerc. Trafodwyd y mater gan holl aelodau’r cyngor, a 
phenderfynwyd y byddai Cyngor Cymuned Llanddarog yn cynnal ac yn cyflenwi 
rhannau ar gyfer y peiriant yn ôl yr angen fel y gwnânt yn Llanddarog a Porthyrhyd. 
Cynigiwyd gan y Cyng S Herridge ac eiliwyd gan y Cyng R Newell. Penderfynwyd 
nodi. 
 
171/2021-2022 Trafod cynnig y gyllideb. 
Trafododd aelodau'r Cyngor Cymuned y cynnig cyllidebol wrth baratoi ar gyfer cais 
praesept mis Ionawr. Rhannodd y Clerc fformat cyllideb 2021-2022 ar-lein gyda'r 
aelodau a thrafod pob pennawd yn unigol. Cafodd pob aelod gyfle i gynnig gofynion 
penodol sydd eu hangen ar gyfer gwariant 2022-2023. Mae'r tabl canlynol yn dangos 
y gofynion cyllideb arfaethedig ar gyfer 2022-2023, a fydd yn cael eu cwblhau gan yr 
Archwiliwr Ariannol Mewnol y Cynghorydd R Jones a'r Clerc cyn cyfarfod mis Ionawr 
2022 i'w cymeradwyo. Cynigiwyd gan y Cyng R Jones ac eiliwyd gan y Cyng M Rees. 
Gofynnwyd i'r Clerc ymholi ynghylch amcangyfrif o'r costau etholiad ar gyfer 2022. 
Penderfynwyd i'r Clerc ymholi. 
 

 

PENNAETH 

BLAENOROL 

CYLLIDEB 

CYLLIDEB 
ARFAETHEDIG 

 

RHESWM 

Cynnal a Chadw Tir 2550.00 1800.00 Amherthnasol 

 
 

Cyflog Staff a THALU 

 
 

6000.00 

 
 

6400.00 

Cyflogau 
Cyfredol + 
Pensiwn 

Ffioedd Archwilio Admin, 
Inc. 

 
2300.00 

 
2300.00 

Amherthnasol 

 
Yswiriant 

 
900.00 

 
930.00 

Chwyddiant 
Premiwm 

Cymorth Ariannol - Inc 
Grantiau Refeniw 

Sefydlog 

 
 

2000.00 

 
 

2000.00 

 
Sioe Llanddarog 
Eisteddfod Urdd 

Seddi a Chynnal a 
Chadw Asedau 

 
1250.00 

 
2000.00 

Cynnal a Chadw 
Flagpole 

Amcangyfrif Goleuadau 
Stryd 

 
2750.00 

 
2900.00 

Chwyddiant 
Cyfleustodau 

Tanysgrifiadau Amrywiol 450.00 450.00 Amherthnasol 

Lwfans Aelodau 360.00 360.00 Amherthnasol 

 
Lwfans Aelodau PAYE 

 
90.00 

 
90.00 

 
Amherthnasol 

Cost Etholiad 0.00 250.00 Etholiad 2022 

Adran 137 900.00 900.00 Amherthnasol 

 
Dyraniad i Brosiectau 

Arbennig a Gwarchodfa 
rhag Praesept 

 
 
 

4000.00 

 
 
 

4000.00 

Panel Dehongli, 
Rhyfel 

Cofeb, Camera 
Cyflymder 

CYFANSWM 23,550.00 24,380.00  



172/2021-2022 Trafod Disglair Jiwbilî Platinwm y Frenhines 02/06/2022. 

Yn flaenorol, 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. 
Anfonodd y Clerc e-bost at yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar 19/10/2021, gan ofyn 
iddynt ystyried yr awgrym ac ateb â'u meddyliau cyn cyfarfod mis Tachwedd ar 
10/11/2021. 
 
Ni dderbyniwyd ateb ac ar ôl sgwrs â Mrs Jayne Henshaw gan yr Ymddiriedolaeth 
Genedlaethol, hysbysodd y Clerc fod trafodaethau yn cael eu cynnal ynghylch awgrym 
y cyngor, ac y byddent mewn cysylltiad maes o law.  

Derbyniwyd e-bost gan One Voice Wales ar 30/10/2021 a'i anfon ymlaen at holl 

aelodau'r cyngor gyda diweddariad ar y canllaw i gymryd rhan yn bannau Jiwbilî 

Platinwm y Frenhines. Y diweddariadnawr yn annog y Bannau goleuo hynny i blannu 

cylch o saith coeden gyda phob coeden yn cynrychioli degawd yn nheyrnasiad y 

Frenhines i gynorthwyo gyda chynaliadwyedd y blaned, ynghyd â darparu atgoffa 

parhaol o'r foment unigryw, anhygoel hon ym mywyd y Frenhines a yn ei theyrnasiad. 

Adroddodd y Cyng M Rees nad oedd yn bosibl goleuo meindwr yr eglwys yn fwy nag 

y mae ar hyn o bryd ond y byddai'r eglwys yn goleuo'r meindwr ac yn dathlu'r achlysur 

ar 02/06/2022. 

Penderfynwyd nodi a rhoi ar yr agenda ar gyfer cyfarfod mis Rhagfyr ar 08/12/2021. 

Derbyniwyd e-bost gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar 08/12/2021 a'i anfon 

ymlaen at holl aelodau'r cyngor yn gofyn am ragor o fanylion mewn perthynas â'r 

cynnig (Safle arfaethedig, maint, ac ati). Hefyd copïwyd y prif geidwad sy'n gyfrifol am 

y prosiect tir a dolydd yn Nhŵr Paxton i'r e-bost. 

Cynghorodd y Clerc aelodau'r cyngor i aros tan gyfarfod Cyngor Cymuned Llanarthne 

ar 14/12/2021 i benderfynu ar ateb i'r cwestiynau. Gofynnodd y Cyng. R Jones a oedd 

NBGW yn dathlu'r achlysur. Cyfarwyddodd y Clerc i aelodau'r cyngor y byddai'n 

gwneud ymholiadau. Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â NBGW. 

173/2021-2022 Fforwm er mwyn i'r Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau trwy'r 

Cadeirydd. 
Gofynnodd y Cyng J Youens a oedd Cyngor Cymuned Llanddarog yn barod i ariannu'r 
goeden Nadolig ym Mynyddcerrig fel y maent wedi gwneud dros yr ychydig 
flynyddoedd diwethaf. Adroddodd y Cynghorydd R Jones fod lwfans o £50.00 ar waith 
i ariannu coed Nadolig ac addurniadau yn Llanddarog, Porthyrhyd a Mynyddcerrig. 
Trafodwyd y mater, a phenderfynwyd gan aelodau'r cyngor y dylai'r cyllid barhau bob 
blwyddyn ac y dylid cynyddu Adran 137 o'r cynnig cyllidebol. Cynigiwyd gan y Cyng R 
Jones ac eiliwyd gan y Cyng J Youens. Penderfynwyd nodi. 
 



174 / 2020-2021 Yn y camera 20.00. 
Gadawodd y rhai nad oeddent yn aelodau o'r Cyngor Cymuned neu'r Clerc y cyfarfod 
- i beidio â dychwelyd. Daw'r gwaharddiad oherwydd trafod materion personél / staffio. 
 

175/2020-2021 Rhedeg tâl staff yn rhedeg Rhagfyr 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 
Cyng S Herridge ac eiliwyd gan y Cyng R Newell. 
 
Dymunodd y Cynghorydd M Rees Nadolig llawen a Blwyddyn Newydd Dda i holl 
aelodau'r cyngor. 
 
176/2021-2022 Gorffennodd y cyfarfod am 20.23. 
 

Cadeirydd 

 

____________________ 

 

Dyddiad 

 

____________________ 
 


