
CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG CYMUNED LLYNDAROG 

 

Cofnodion cyfarfod Tachwedd 2021 o Gyngor Cymuned Llanddarog a 
gynhaliwyd ar-lein ar 10/11/2021 am 19.00. 

 

135/2021-2022 Yn bresennol:  
Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, S Herridge, J Youens, E Davies, R 
Newell, R Owen, T Evans. 
 
Cyng Sir A Davies. 
 

Clerc. 
 
Cyfieithydd: C Llwyd. 
 
136/2021-2022 Ymddiheuriadau. 
Cynghorwyr: W Evans, J Williams OBE, H Jones. 
 

137/2021-2022 Datganiadau o ddiddordeb personol. 
Dim. 
 
138/2021-2022 Cyfle i'r cyhoedd annerch y cyngor ar eitemau ar yr agenda. 
Dim. 
 

139/2021-2022 Materion Plismona a Diogelwch ar y Ffyrdd 

Adroddodd y Clerc i aelodau’r cyngor ei fod ar ddydd Sul 07/11/2021, wedi adrodd i 
Gyngor Sir Caerfyrddin yr erydiad ar ddarn o briffordd rhwng Pantyfer, Cwmisfael, 
Llanddarog, SA32 8NY a Casa Mia, Cwmisfael, Llanddarog, SA32 8NY. Cafwyd 
ymateb gan Gyngor Sir Caerfyrddin yn nodi bod y mater wedi ei gofnodi gyda'r tîm 
priffyrdd. 
Adroddodd y Clerc i aelodau’r cyngor ei fod ar ddydd Sul 07/11/2021, wedi adrodd i 
Gyngor Sir Caerfyrddin fod arwydd DFS (Arwydd adborth Gyrwyr) ger  Ysgol Gynradd, 
Mynyddcerrig, SA15 5BG ddim yn gweithio mwyach. Cafwyd ymateb gan Mr Andrew 
Morgan ar 09/11/2021 yn nodi y byddai contractwr cynnal a chadw VAS/DFS yn rhoi 
sylw i'r mater. 
Diolchodd y Cyng M Rees i'r Clerc am riportio'r materion i Gyngor Sir Caerfyrddin. 
 
140/2021-2022  Materion y Cyngor Sir - y Cynghorydd Sir A Davies. 
Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies fod Rhybudd o Gynnig gerbron y Cyngor llawn 
ar 10/11/2021 i ofyn i Lywodraeth Cymru edrych ar ffyrdd eraill o gyrraedd ein 
Cysegriad Carbon Dim Net. Ar hyn o bryd mae 12 fferm yn Sir Gaerfyrddin sydd wedi'u 
prynu gyda'r unig bwrpas o blannu coed, tua 2000 erw i gyd. Mae'r ffermydd hyn yn 
cael eu prynu gan gyd-dyriadau mawr a fydd wedyn yn sicrhau arian Glasdir i blannu'r 
coed ar gyfer cwmnïau fel British Airways, Virgin, Ryanair ac ati, i wneud iawn am eu 
defnydd carbon. Byddant yn gredydau carbon masnachu, gan ddefnyddio Cronfeydd 
Llywodraeth Cymru, ac yn eu gwerthu er budd Cwmnïau Rhyngwladol. Byddwn yn 
colli ein ffermydd teuluol a'n treftadaeth a'r gymuned yn elwa trwy gael teuluoedd ifanc 
yn yr ardaloedd hyn a hefyd yr effaith ar yr Iaith Gymraeg. 



Llongyfarchiadau i'r Cyngor am sicrhau £34 miliwn i orffen Llwybr Beicio Cwm Tywi a 

chreu Hwb yng Nghanol Tref Caerfyrddin. Cafwyd £3 Miliwn ychwanegol hefyd ar 

gyfer prosiectau llai yn y Sir. 

Dywedodd y Cynghorydd Sir A Davies ei bod wedi mynychu'r cyfarfodydd canlynol yn 

ystod y mis diwethaf: 

1) Cyfarfodydd llywodraethwyr ar gyfer Ysgolion Nantgaredig a Llanddarog. 

Gofynnwyd hefyd i Angharad Llywarch o Ysgol Llanddarog fod yn “Mini Me”. Rydyn 

ni wedi ffilmio fideo fer yn Gymraeg a Saesneg i lansio Prosiect Zero Sir Gar. 

2) Aelod o'r panel ar gyfer penodi Pennaeth Lle a Chynaliadwyedd. 

3) Mynychu cyfarfod cyhoeddus yng Nghwrt y Cadno a Llansteffan i drafod y ffermydd 

teuluol a sefyllfa coed. 

4) Wedi cael cyfarfod â dirprwyaeth o bysgotwyr sy'n ymwneud â chyflwr Afonydd Tywi 

a Cothi. Roeddent yn beio ffermwyr ac eisiau i'r conswl a deddfwriaeth NVZs 

barhau. 

5) Llywyddwyd fel cadeirydd yng nghyfarfod Prosiect TyIsha - a bu llawer o 

ddatblygiadau cyffrous gyda hyn. 

6) Bydd diweddariadau gyda'r prosiect 10 Tref – “Smart Town” Wifi yn caniatáu i'r 

busnes agor a defnyddio'r data sydd ar gael i wneud penderfyniadau busnes sy'n 

briodol iddynt. Mae yna hefyd bwyntiau gwefru trydan yn cael eu rhoi yn y 10 tref. 

7) Yn lleol - Mae tri ty gwag yn cael eu hadnewyddu a gobeithio y cânt eu rhoi yn ôl ar 

y farchnad o fewn yr ychydig fisoedd nesaf. 

Gofynnodd y Cyng. R Jones a fu unrhyw adborth negyddol ar yr arwydd newydd ar yr 

A40 ger y slipffordd yn Johnstown gan ei bod yn anodd iawn sylwi o gyfeiriadau 

penodol. Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies fod rhagamcaniad Llywodraeth 

Cymru wedi derbyn adborth negyddol ond bod yr arwydd wedi'i basio i'w gynllunio gan 

Gyngor Sir Caerfyrddin.  

Holodd y Cynghorydd R Jones am y pwyntiau gwefru cerbydau newydd yn 

Crosshands. Dywedodd y Cynghorydd Sir A Davies fod y prosiect, y cyntaf o'i fath yng 

Nghymru, wedi'i gwblhau ond heb ei agor yn swyddogol hyd yma. Mae gan y pwyntiau 

gwefru cerbydau baneli solar i helpu i leihau costau ynni yn ogystal â batri. Mae 2 x 

pwynt gwefru cyflym iawn a 2 x pwynt gwefru cyflym. Bydd yn cymryd tua 20 munud i 

wefru cerbyd yn llawn. Bydd arwyddion newydd yn cael eu lleoli wrth ymyl y briffordd 

i hysbysu gyrwyr o'r lleoliad newydd. 

Gofynnodd y Cyng. R Newell a oedd unrhyw ddiweddariadau ar y llwybr beicio 

arfaethedig ger y Mansel Arms, Porthyrhyd. Adroddodd y Cyng. A Davies fod 



Jonathan Edwards AS a hi wedi bod yn gweithio'n ddiflino gydag “Actif Travel” i ddatrys 

y sefyllfa a fydd yn cael ei hariannu gan Lywodraeth Cymru. 

 
141/2021-2022 Adroddiad y Cadeirydd. 
Adroddodd y Cyng M Rees ei bod wedi derbyn llythyr gan y teulu Evans o Fferm 
Coedhirion yn mynegi eu diolch am adnewyddu mainc Gwili Evans yn Llanddarog.  
Cyhoeddodd y Cyng M Rees y bydd Gwasanaeth Coffa yn cael ei gynnal or ddydd Sul 
14/11/2021 yn Eglwys St Twrog, Llanddarog am 09.30 a ger Gofeb Rhyfel 
Mynyddcerrig am 13.00. Mae torchau pabi wedi'u prynu ar gyfer yr achlysur. 
Cyhoeddodd y Cynghorydd M Rees y bydd digwyddiad codi arian yn cael ei gynnal yn 
Eglwys St Twrog, Llanddarog rhwng 10.00 a 13.00 ar 27/11/2021 i helpu godi arian i 
adeiladu llyfrgell yn y Congo. Pris mynediad fydd £3.00. 
 
142/2021-2022 Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 13/10/2021. 
Penderfynwyd cadarnhau'r cofnodion ar gyfer 13/10/2021 ac i'r clerc gyflwyno'r 
cofnodion i'r Cadeirydd i'w llofnodi ar 13/11/2021. Cynigiwyd gan y Cyng R Jones ac 
eiliwyd gan y Cyng S Herridge. 
 

143/2021-2022 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.  
Cyhoeddodd y Clerc na dderbyniwyd unrhyw ohebiaeth gan Gyngor Sir Caerfyrddin 
ynghylch y mater ar Fferm Whitlera, Porthyrhyd ond bod y briffordd yn lân pan basiodd 
ar 02/11/2021. 
Adroddodd y Clerc ei fod wedi derbyn galwad ffôn gan yr aelod cymunedol a 
drafodwyd yng nghyfarfod mis Hydref ar 13/10/2021 yn diolch iddo am ei gymorth i 
ddatrys ei faterion. Diolchodd y Clerc i'r Cynghorydd Sir A Davies am ei chefnogaeth 
ynglŷn â'r mater hwn. 
Cadarnhaodd y Cynghorydd Sir A Davies a'r Cynghorydd R Newell fod y pyst yn y 
compownd ailgylchu gwydr ym Mynyddcerrig wedi'u hatgyweirio gan Gyngor Sir 
Caerfyrddin.  
 
144/2021-2022 Nodi gohebiaeth neu restru i'w hystyried mewn cyfarfod cyngor sydd i 
ddod. 
Holodd y Cyng R Jones am yr e-bost canlynol a dderbyniwyd ar 03/11/2021: 

DEDDF LLYWODRAETH AC ETHOLIADAU LLEOL (WALES) 2021 

ADRAN 47 CYFARFODYDD AML-LLEOLIAD 

Mae Un Llais Cymru yn ymwybodol o bryderon llawer o gynghorau ynghylch effaith yr 

Adran hon o'r Ddeddf sy'n ymwneud â chyfarfodydd aml-leoliad. Yn benodol, mae'r 

pryderon hyn yn ymwneud â'r gost sy'n gysylltiedig â chwrdd â'r gofynion newydd hyn, 

derbyniad band eang gwael mewn rhai rhannau o Gymru yn ogystal â'r anawsterau 

ymarferol sy'n gysylltiedig â sicrhau bod adeiladau a ddefnyddir ar gyfer cyfarfodydd 

yn gallu cefnogi cynadledda ffôn neu fideo. 

Er mwyn galluogi fy hun a Chadeirydd OVW i ddilyn ein deialog gyfredol yn effeithiol 

gyda'r Gweinidog Cyllid a Llywodraeth Leol a'i gweision sifil mewn perthynas ag Adran 



47 o'r Ddeddf, fe'ch gwahoddir i gwblhau arolwg ar-lein a fydd yn fy nghynorthwyo i 

ddeall yn llawn y materion sy'n wynebu'r sector. Gall data ymchwil o'r math hwn fod 

yn ddylanwadol iawn wrth fynd ar drywydd materion sector-benodol, ond bydd angen 

eich cefnogaeth i ymateb i'r arolwg hwn. 

Adroddodd y Clerc ei fod wedi cwblhau'r arolwg ar ran y Cyngor Cymuned hyd eithaf 

ei wybodaeth. 

 

Holodd y Cyng R Jones am yr e-bost canlynol a dderbyniwyd ar 29/09/2021 gan 
Gymdeithas Cymraeg a'i hanfon ymlaen at holl aelodau'r cyngor. 
Gweler yr e-bost isod: 
“Mae Osian Jones, aelod o Gymdeithas yr Iaith, yn bwriadu beicio o Gaernarfon i 

Gaerdydd rhwng 11 a 13 Tachwedd i dynnu sylw at yr argyfwng tai sy’n effeithio ar 

gymunedau ledled Cymru. 

Ynghlwm mae copi o lythyr (Gweler isod) y bydd Osian yn ei gario o Gaernarfon i 

Gaerdydd. Byddem yn gwerthfawrogi'n fawr pe byddech yn trafod y llythyr yn eich 

cyfarfod nesaf a rhoi gwybod i ni cyn gynted â phosibl a ydych yn hapus inni 

ychwanegu eich enw at y llythyr. Gallwch wneud hynny gan y gall cyngor neu 

gynghorwyr unigol ychwanegu eu henwau hefyd. 

Bydd Osian yn cyflwyno’r llythyr - gydag enwau pob llofnodwr - i gynrychiolydd o 

Lywodraeth Cymru fel rhan o rali Cymru ar Werth a gynhaliwyd y tu allan i Senedd 

Cymru ddydd Sadwrn, 13 Tachwedd. 

Gobeithiwn yn fawr y byddwch yn cefnogi'r cais hwn ac edrychaf ymlaen at glywed 

gennych yn fuan. Diolch”. 

Copi o'r llythyr: 

Cais gan gymunedau Cymru i'n Llywodraeth reoli'r farchnad dai 

“Annwyl Mr Drakeford a Chabinet Llywodraeth Cymru - 13/11/21 

Gobeithiwn yn fawr fod y llythyr hwn yn eich cyrraedd yn ddiogel ar ôl taith hir ar feic 

yr holl ffordd o dref Caernarfon. 

Yn ystod y daith, mae'r llythyr wedi ymweld â rhai o'r cymunedau tlotaf yng Nghymru 

yn economaidd, ond fel y gwyddoch maent yn gymunedau cyfoethog iawn yn 

ddiwylliannol ac yn ieithyddol. Dyma rai o'r unig gymunedau yn y byd, lle mae'r 

Gymraeg yn cael ei siarad a'i defnyddio fel iaith gymunedol, sy'n ychwanegu 

pwysigrwydd ychwanegol i ddyfodol y cymunedau hyn. 

Fel y gwyddoch (a diolchwn ichi am gydnabod bod problem yn bodoli), mae dyfodol y 

cymunedau hyn dan fygythiad gwirioneddol, oherwydd nifer yr ail gartrefi a chartrefi 

gwyliau. I ni, mae sefyllfa lle gall rhai fforddio prynu ail neu drydydd tŷ, tra bod eraill 

sy'n dymuno byw mewn cymunedau Cymraeg eu hiaith yn methu prynu neu rentu 

cartref, yn annerbyniol. Gobeithiwn yn ddiffuant eich bod chi fel ein Prif Weinidog, ac 

fel rhywun sydd wedi ymladd ar hyd eich oes yn erbyn anghyfiawnder cymdeithasol, 

yn cytuno bod y math hwn o sefyllfa yn gwbl annerbyniol. 



Bu galw am bron i hanner canrif am weithredu i reoli'r farchnad dai a grymuso 

cymunedau lleol i sicrhau cartrefi a dyfodol i'w pobl. Am ddegawd mae gan ein Senedd 

y pŵer i ddeddfu. Gofynnwn ichi ddefnyddio’r pŵer hwnnw o’r diwedd i sicrhau 

cyfiawnder i’n cymunedau - yn hytrach na chyfyngu ein hunain i fân ddiwygiadau o 

drefn anghyfiawn yn y bôn 

Rydyn ni wedi rhoi ein henw ar y llythyr fel cynghorwyr sy'n gwasanaethu ein 

cymunedau a'n siroedd. ". 

Trafodwyd y llythyr gan aelodau'r Cyngor ac ni chodwyd unrhyw wrthwynebiadau gan 

nad oedd ail gartrefi yn fater penodol yn y gymuned. Penderfynwyd nodi. 

145/2021-2022 Cynllunio. 
Dim. 
 
146/2021-2022 Taliadau. 
Ardystiwyd y taliadau isod yng nghyfarfod misol mis Hydref a'u cadarnhau yng 
nghyfarfod misol mis Tachwedd. 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 26/10/2021 WCVAInv - 558 21.30 

Ar-lein 26/10/2021 JG Evans - Cyflogres Hydref 342.94 

Ar-lein 26/10/2021 HMRC - Cyfnod 7 89.80 

 
Ar-lein 

 
26/10/2021 

Lleng Frenhinol Prydain - Torchau 
Pabi 

 
60.00 

Ar-lein 26/10/2021 Gwasanaethau Coed Dynefor - Inv 
006 

250.00 

Ar-lein 26/10/2021 Catrin Llwyd - CCLL2 70.00 

Ar-lein 28/10/2021 Nest 32.58 

 
147/2021-2022 Derbynebau. 
HMRC - Ad-daliad TAW 
11/10/2021 - £1662.22. 
 
148/2021-2022 Ystyried ceisiadau am gyllid. 
Roedd pob aelod wedi cael copi o bob cais yn ystod y flwyddyn ac os cafodd ei 
dderbyn trwy'r post, cyhoeddodd y Clerc y cais ar lafar. Ystyriwyd pob cais a chan mai 
dim ond dau o'r ceisiadau a oedd yn sensitif i ddyddiad awgrymodd y Cynghorydd M 
Rees y dylid rhoi rhoddion i'r partïon a ganlyn: 
Apêl Blwch Teganau Caerfyrddin - £100.00 (Cadeiryddion) 
Opera Ieuenctid Caerfyrddin a'r Cylch - £50.00 (Adran137) 
 
Cynigiwyd gan y Cyng R Jones ac eiliwyd gan y Cyng J Youens. 
 
149/2021-2022 Adolygu Polisïau a Phanel Taliadau Cymru. 
Roedd y Clerc wedi siarad ag Un Llais Cymru ynghylch yr adolygiad polisi sydd ar 
ddod ac wedi hysbysu'r aelodau nad oedd angen gwneud unrhyw newidiadau. Mae 



polisïau ar gael ar wefan Cyngor Cymuned Llanddarog. Cynigiwyd gan y Cyng R 
Jones ac eiliwyd gan y Cyng S Herridge. 
 
Panel Taliadau Annibynnol Cymru - Cynhaliwyd trafodaeth ar fersiwn 2021 -2022 o 
ddogfen Panel Cydnabyddiaeth Annibynnol Cymru a anfonwyd at yr holl aelodau ar 
15/02/2021.  
 

Rhif Penderfyniad A oes angen Penderfyniad gan y 
Cyngor 

42 - Rhaid i bob cyngor cymunedol a 
thref sicrhau bod taliad o £ 150 y 
flwyddyn i bob un o'u haelodau fel 
cyfraniad at gostau a threuliau. 

Na - mae taliad o £ 150 yn orfodol i bob 
aelod oni bai ei fod yn cynghori'r 
swyddog priodol nad ydyn nhw am ei 
gymryd yn ysgrifenedig. 

43- Rhaid i gynghorau cymunedol a 
thref yng Ngrŵp A sicrhau bod taliad 
blynyddol o £ 500 yr un ar gael i 
isafswm o 1 ac uchafswm o 5 aelod i 
gydnabod cyfrifoldebau penodol. Mae 
hyn yn ychwanegol at y taliad o £ 150 
am gostau a threuliau. 

Oes - rhaid i gyngor benderfynu faint o 
daliadau o £ 500 y bydd yn eu gwneud - 
i rhwng 1 a 5 aelod. 

44- Gall cynghorau cymunedol a thref 
yng Ngrwpiau B neu C wneud taliad 
blynyddol o hyd at £ 500 yr un i hyd at 5 
aelod i gydnabod cyfrifoldebau penodol. 
Mae hyn yn ychwanegol at y taliad o £ 
150 am gostau a threuliau. 

Oes - mae'n ddewisol ei dalu am hyd at 
5 aelod ac, os caiff ei dalu, rhaid 
penderfynu ar y swm (hyd at £ 500). 

45 - Gall cynghorau cymunedol a thref 
wneud taliadau i bob un o'u haelodau 
mewn perthynas â chostau teithio am 
fynychu dyletswyddau cymeradwy. 

Ydy - mae talu costau teithio yn 
ddewisol. 

46 - Os yw cyngor cymunedol neu dref 
yn penderfynu bod dyletswydd benodol 
yn gofyn am aros dros nos, gall 
awdurdodi ad-dalu costau cynhaliaeth 
i'w aelodau. 

Oes - mae talu treuliau cynhaliaeth dros 
nos yn ddewisol. 

47 - Gall cynghorau cymunedol a thref 
dalu iawndal colled ariannol i bob un o'u 
haelodau, lle mae colled o'r fath wedi 
digwydd mewn gwirionedd, am fynychu 
dyletswyddau cymeradwy. 

Oes - mae talu lwfans colled ariannol yn 
ddewisol. 

48 - Gall cynghorau cymunedol a thref 
ddarparu taliad i faer neu gadeirydd y 
cyngor hyd at uchafswm o £ 1,500.  

Oes - mae'r taliad i Bennaeth Dinesig yn 
ddewisol. 

49 - Gall cynghorau cymunedol a thref 
ddarparu taliad i ddirprwy faer neu 
ddirprwy gadeirydd y cyngor hyd at 
uchafswm o £ 500. 

Oes - mae'r taliad i Ddirprwy Bennaeth 
Dinesig yn ddewisol. 

50 - Ni all aelodau sy'n derbyn uwch 
gyflog Band 1 neu Fand 2 gan brif 
gyngor (hynny yw Arweinydd, Dirprwy 

Na - dim ond costau teithio a 
chynhaliaeth a chyfraniad tuag at 
gostau gofal a chymorth personol y gall 



Arweinydd neu Aelod Gweithredol) 
dderbyn unrhyw daliad gan unrhyw 
gyngor cymunedol neu dref, ac eithrio 
costau teithio a chynhaliaeth a 
chyfraniad tuag at gostau gofal a 
chymorth personol. 

aelodau sy'n derbyn uwch gyflog Band 
1 neu Fand 2 gan brif gyngor (hynny yw 
Arweinydd, Dirprwy Arweinydd neu 
Aelod Gweithredol); os ydyn nhw'n 
gymwys i hawlio, ac yn dymuno gwneud 
hynny. 

 
Penderfynodd aelodau’r cyngor nad oedd angen diweddariadau ac i gadarnhau’r 
penderfyniad a wnaed yng nghyfarfod Tachwedd 2020 ar 11/11/2020. Cynigiwyd gan 
y Cyng R Jones ac eiliwyd gan y Cyng S Herridge. 
 
150/2021-2022 I gael diweddariad ynghylch arwydd DFS ym Mhont Lan Lucis. 
Cyfarfu 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 i mewn 
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 Gaerfyrddin) a bod arolwg gwelededd 
wrth bont Lan Lucis ar fin digwydd. Awgrymodd y Cyng. R Jones y dylid dadansoddi 
canlyniad yr arolwg cyn i unrhyw benderfyniad gael ei wneud 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 ynghyd â chost darparu'r post a'r panel 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. 
Yna byddai'r Cyngor Sir 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 i 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 i'r arolwg 
hwn gael ei gynnal a bod y canlyniadau wedi'u dadansoddi, byddaf wedyn yn trefnu 
bod bandio lliw coch yn cael ei ddarparu ar y dynesiadau at y bont fel y cytunwyd yn 
y cyfarfod safle, gyda naill ai'r llinell ganol bresennol neu'r llinell wen ddwbl marciau 
ffyrdd 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 bod penderfyniad wedi'i 

wneud”. 

Penderfynwyd gohirio'r mater tan gyfarfod mis Tachwedd ar 10/11/2021.  

Derbyniwyd yr e-bost canlynol gan Mr Andrew Morgan ar 09/11/2021 a'i anfon ymlaen 

at holl aelodau'r cyngor. 

“Dim ond i gadarnhau bod yr arolwg gwelededd ymlaen wedi'i gynnal yn y lleoliad hwn. 

Rwy’n falch o gadarnhau bod y meini prawf wedi’u bodloni ar gyfer cyflwyno darn byr 

o linellau gwyn dwbl, bob ochr i’r bont, sef y cais cychwynnol yn y cyfarfod safle yn ôl 

yn yr haf. A yw'r cyngor cymunedol wedi cael cyfle eto i ystyried fy e-bost dyddiedig 

09/08/2021 (copi wedi'i amgáu), ynghylch y costau sy'n gysylltiedig ag arwydd DFS 

newydd, a drafodwyd hefyd yn y cyfarfod safle ”. 

Trafodwyd y diweddariad gan holl aelodau’r cyngor, a phenderfynwyd derbyn y cynnig 

i drefnu band lliw coch i’w ddarparu ar y ffyrdd tuag at y bont fel y cytunwyd yn y 

cyfarfod safle, gyda’r marciau ffordd llinell wen ddwbl i’w darparu. Penderfynwyd 

gohirio gosod yr arwydd DFS am y tro er mwyn egluro effaith y penderfyniad uchod. 

Cynigiwyd gan y Cyng R Jones ac eiliwyd gan y Cyng S Herridge. Penderfynwyd i'r 

Clerc drefnu gyda Mr Andrew Morgan. 

151/2021-2022 Trafod 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. 
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 yn 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 Un Llais Cymru 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. 

 

152/2021-2022 Fforwm er mwyn i'r Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau trwy'r 

Cadeirydd. 
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 pan fo angen fel y maent yn Llanddarog a Porthyrhyd. Awgrymodd y 
Cynghorydd M Rees y dylai Pwyllgor Lles 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. 
Gofynnodd y Cynghorydd Sir A Davies a oedd gwasanaeth carolau Nadolig wedi'i 
drefnu ym Mynyddcerrig. Atebodd y Cynghorydd R Owen eu bod yn aros am 
gadarnhad gan y band cyn 14/11/2021 ac yn hysbysu'r holl bartïon perthnasol. 
Cyhoeddodd y Cyng M Rees y bydd eglwys Sant Twrog yn ei chael eu naw gwers a'u 
carolau gwasanaeth am 17.00 ar 19/12/2021 a Plygain am 17.00 ar 09/01/2022. 
 

153/2020-2021 Yn 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. 
 

154/2020-2021 Rhediad tâl staff Tachwedd 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 Jones. 

Cyn diwedd y cyfarfod, cyhoeddodd y Clerc y byddai cyfarfod mis Rhagfyr ar 

08/12/2021 yn cael ei gynnal yn Neuadd Porthyrhyd am 19.00. Y Clerc i wneud 

trefniadau ac archebu'r neuadd. 

 

155/2021-2022 Gorffennodd y cyfarfod am 20.05. 
 

Cadeirydd 

 

____________________ 



 

Dyddiad 

 

____________________ 
 


