
CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG COMMUNITY COUNCIL 

 

Cofnodion cyfarfod mis Chwefror 2022 o Gyngor Cymuned Llanddarog a 
gynhaliwyd ar-lein ar 09/02/2022 am 19.00. 

 

199/2021-2022 Yn bresennol: 
Y Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, J Williams OBE, J Youens, R Owen. 
 
Sir Dywedodd y CyngA Davies. 
 

Clerc. 
 
Cyfieithydd: C Llwyd. 
 
200/2021-2022 Ymddiheuriadau. 
Y Cynghorwyr: E Davies, S Herridge, H Jones, R Newell, W Evans. 
 

201/2021-2022 Datganiadau o fuddiant personol. 
Dim. 
 
202/2021-2022 Cyfle i'r cyhoedd annerch y cyngor ar eitemau ar yr agenda. 
Dim. 
 

203/2021-2022 Materion Plismona a Diogelwch Ffyrdd 

Adroddodd y Cyng H Jones y mater canlynol i'r Clerc cyn y cyfarfod gan nad oedd yn 
gallu bod yn bresennol. 
Cysylltodd aelod o'r gymuned â'r Cynghorydd H Jones ynglŷn â nifer y ceir oedd wedi 
eu parcio ar y palmant/priffordd y tu allan i Modurdy Porth-y-rhyd. Mae nifer o geir wedi 
eu parcio yn yr un lleoliad ers wythnosau lawer gan achosi rhwystr i gerddwyr a 
thrigolion cyfagos. Mae'r mater hefyd yn achosi perygl wrth fynd i mewn ac allan o 
faes parcio Swyddfa'r Post. 
Dywedodd y Cyng R Jones os oedd gan bob cerbyd dreth ac yswiriant, nid oeddent 
yn cael eu parcio'n anghyfreithlon os oedd y cerbyd ar y briffordd. 
Trafodwyd y mater gan holl aelodau'r cyngor, ac awgrymodd y Cynghorydd Sir A 
Davies y dylid adrodd y mater i Heddlu Dyfed-Powys er mwyn ymdrin â'r mater. 
Penderfynwyd i'r Clerc adrodd i Heddlu Dyfed-Powys. 
 
204/2021-2022 Materion y Cyngor Sir - Cynghorydd Sir A Davies. 
Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies fod taliadau treth y cyngor ar gyfer 2022 – 2023 
wedi eu gosod ar 2.5% gan fod cyllid grant newydd wedi dod i law yn ystod dyddiau 
olaf y trafodaethau cyllidebol. Cyfarfod llawn o'r cyngor ar 09/02/2022 i drafod y 3 x 
“Rhybudd o Gynnig” a ganlyn – Tai, Sero Carbon Net a'r gyllideb. Cafwyd cyllid i newid 
siop Debenhams yng Nghaerfyrddin yn ganolbwynt cymunedol. Mae hwn yn 
ddatblygiad amlbwrpas a fydd yn gartref i ddetholiad o arteffactau o’r amgueddfa, 
campfa/canolfan ffitrwydd a llesiant ar y llawr cyntaf gyda’r llawr gwaelod yn cael ei 
ddefnyddio fel canolbwynt cymunedol a chyfle i fusnesau lleol agor siopau dros dro 
i’w gilydd. hyrwyddo eu cynnyrch. Yn ystod yr ŵyl, derbyniodd y siopau dros dro dros 
23,000 o ymwelwyr a chawsant gefnogaeth dda gan drigolion Sir Gaerfyrddin. 



Gofynnodd y Cyng R Jones am y pwyntiau gwefru cerbydau newydd yn Cross Hands 
gan nad ydynt yn dal ar agor fel y trafodwyd yng nghyfarfod mis Ionawr ar 11/01/2022, 
cofnod182/2021-2022.Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies fod y canolbwynt gwefru 
cerbydau trydan wedi’i agor yn swyddogol gan Lee Waters AC a’r Cynghorydd Hazel 
Evans a chadarnhaodd y byddent ar agor ar 15/02/2022. 
 
205/2021-2022 Adroddiad y Cadeirydd. 
Cyhoeddodd y Cyng M Rees yn drist fod Mr Selwyn Evans, Coedhirion, Llanddarog 
wedi marw ar 16/01/2022 a bod gwasanaeth diolchgarwch yn cael ei gynnal yn Eglwys 
Sant Twrog, Llanddarog ar 29/01/2022. Bu Mr Selwyn Evans yn gynghorydd cymuned 
am dros 30 mlynedd ac o'i flaen roedd ei dad, Mr Gwili Evans, a oedd hefyd yn 
gynghorydd cymuned a chlerc.i’r cyngor cymuned am flynyddoedd lawer. 
 
206/2021-2022 Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 12/01/2022. 
Penderfynwyd cadarnhau cofnodion 11/01/2022 ac i’r clerc ddosbarthu’r cofnodion i’r 
Cadeirydd i’w harwyddo ar 11/02/2022. Cynigwyd gan y Cyng J Williams OBE ac 
eiliwyd gan y Cyng R Owen. 
Cyng J Williams OBEawgrymir gwall arnewid arcofnod 181/2021-2022 – Dileu pob 
gair What3cyfeiriadau er mwyn osgoi dryswch posibl gan y rhai sy’n darllen y 
cofnodion.Penderfynwyd i'r Clerc newid. 
Adroddodd y Cyng J Williams OBE anewid arcofnod 182/2021-2022 –i ddileu cyfeiriad 
uniongyrchol at gwmni preifato baragraff 5.Penderfynwyd i'r Clerc newid. 
Cyng J Williams OBEawgrymu newid gwall yn ymwneud âar gofnod 194/2021-2022 – 
Ychwanegucyfeiriad rhifau i bob tabl.Penderfynwyd i'r Clerc newid. 
Cyng J Williams OBAwgrymodd E newidar gofnod 194/2021-2022 – Ychwanegu 
“Cytunwyd gan aelodau’r cyngor” i adran (e).Penderfynwydi'r Clerc newid. 
Cyng J Williams OBEawgrymu newid ar gofnod 194/2021-2022 – Ychwanegu 
“Argymhellion” ar ôl “adroddiad” yn y paragraff olaf.Penderfynwyd i'r Clerc newid. 
 

207/2021-2022 Materion yn codi o'r cofnodion uchod. 
Dywedodd y Clerc wrth aelodau'r Cyngor fod yr holl faterion i'w datrys wedi eu 
gweithredu ac os derbyniwyd gohebiaeth, roedd copi o'r E-bost wedi ei anfon at bob 
aelod er gwybodaeth. 
 
208/2021-2022 I nodi gohebiaeth neu i restru i'w hystyried mewn cyfarfod o'r cyngor 
sydd ar ddod. 
Llythyr apêl gan Ambiwlans Awyr Cymru. Gohirio tan gyfarfod mis Mawrth ar 
09/03/2022. 
 
209/2021-2022 Cynllunio. 
Dim gwrthwynebiadau i’r ceisiadau cynllunio canlynol. Cynigwyd gan y Cyng R Owen 
ac eiliwyd gan y Cyng J Youens. 
PL/03397- Lleoli 3 uned llety twristiaeth (podiau) gyda thirweddu cysylltiedig ac 

adeilad storio/cyfleustodau - Tir yn Llys yr Eos, Mynyddcerrig, Llanelli, SA15 5AY. 

210/2021-2022 Taliadau. 
Ardystiwyd y taliadau isod yn nghyfarfod misol Ionawr, a chadarnhawyd hwy yn 
yChwefcyfarfod misol uary. Copïau o anfonebau a anfonwyd at bob aelod yn 
electronig cyn talu am awdurdodiad. Cynigwyd gan y Cyng J Williams OBE ac eiliwyd 
gan y Cyng J Youens. 



 

Dull 
Talu 

Dyddiad Cyflenwyr a Manylion Swm £ gan 
gynnwys TAW 

Ar-lein 18/01/2022 WCVACyf – 1094 21.30 

Ar-lein 18/01/2022 CThEM TWE – Cyfnod 10 90.00 

Ar-lein 18/01/2022 JG Evans – Cyflogres Ionawr 343.03 

Ar-lein 18/01/2022 Byd Defib – Inv 3378 45.99 

Ar-lein 21/01/2022 Nyth 32.58 

 
Ar-lein 

 
28/01/2022 

Gwneuthurwyr Baneri'r Ddraig Goch – 
Cyf LCC-G-250122 

 
1125.60 

Ar-lein 28/01/2022 Mr Flag – Cyf 21378 110.40 

 
211/2021-2022 Derbyniadau. 
Dim. 
 
212/2021-2022 Trafod cynnal a chadw polion fflag cymunedol. 
Derbyniwyd e-bost ar 14/11/2021 oddi wrth y Cynghorydd J Williams OBE yn nodi bod 
angen cynnal a chadw’r polion fflag o fewn y gymuned cyn codi’r fflagiau yn 2022. 
Cysylltodd y Clerc â Red Dragon Flagmakers yn Abertawe gan eu bod yn lleol ac yn 
gallu gwneud unrhyw waith cynnal a chadw. gwaith sydd ei angen. Anfonwyd lluniau 
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. 
Dywedodd y Cyng S Herridge gan fod y gwaith cynnal a chadw angenrheidiol yn fater 
Iechyd a Diogelwch, y dylid ei unioni cyn gynted â phosibl. Trafodwyd y mater 
ymhellach gan aelodau’r cyngor, a phenderfynwyd ceisio atgyweiriadau cyn gynted â 
phosibl. Cynigwyd gan y Cyng S Herridge ac eiliwyd gan y Cyng H Jones. 
Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â Red Dragon Flagmakers. 
Adroddodd y Clerc fod peiriannydd o Red Dragon Flagmakers wedi cynnal arolwg o’r 
holl bolion fflag yn y gymuned ar 17/12/2021 gyda’r Cyng J Williams OBE a’r Cyng W 
Evans yn bresennol. Derbyniwyd adroddiad a dyfynbris ar 07/01/2022 ac anfonwyd at 
holl aelodau'r cyngor yn nodi'r holl waith atgyweirio oedd ei angen. Derbyniwyd 
tystysgrifau LOLER ar 10/01/2022 yn rhoi’r canlyniadau a ganlyn – 
Polyn Baner Llanddarog – Methu. 
Polyn Baner Porth-y-rhyd – Methu. 
Polyn Baner Mynyddcerrig – Bwlch. 
 
Trafodwyd yr atgyweiriadau gofynnol gan aelodau'r cyngor, a phenderfynwyd 
cwblhau'r holl atgyweiriadau gofynnol cyn gynted â phosibl i gydymffurfio â rheoliadau 
iechyd a diogelwch. Unwaith y bydd yr holl atgyweiriadau wedi'u cwblhau, bydd 
tystysgrifau LOLER newydd yn cael eu rhoi ar bob polyn fflag a fethwyd. 
Cytunwyd hefyd i archwilio ac atgyweirio pob polyn fflag bob 3 blynedd yn unol â 
chyngor y peiriannydd. Gofynnodd y Cyng J Williams OBE hefyd i swm wrth gefn gael 
ei neilltuo ar gyfer polyn fflag newydd yn Llanddarog gan fod y peiriannydd wedi dweud 
y byddai angen polyn fflag newydd yn y dyfodol agos. 
Cynigwyd gan y Cyng R Jones ac eiliwyd gan y Cyng J Williams OBE Penderfynwyd 
i'r Clerc drefnu gwaith trwsio gyda Red Dragon Flagmakers. 
Adroddodd y Clerc fod yr holl bolyn fflag wedi eu trwsio a bod yr anfoneb wedi ei thalu. 
Eglurodd y Clerc hefyd y byddai pob polyn fflag yn cynnal archwiliad LOLER ac yn 



cael ei atgyweirio unwaith bob 3 blynedd fel yr argymhellwyd gan y peiriannydd. 
Gweler y rota archwilio isod - 
2023 - Llanddarog. 
2024 - Porth-y-rhyd. 
2025 - Mynyddcerrig. 
Penderfynwyd nodi ac i'r Clerc drefnu archwiliadau blynyddol. 

213/2021-2022 I drafod Ffagl Jiwbilî Platinwm y Frenhines 02/06/2022. 

Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies yn flaenorol ei bod wedi awgrymu i Gyngor 
Cymuned Llanarthne y dylid cysylltu â'r Ymddiriedolaeth Genedlaethol i weld a ydynt 
am drefnu beacon yn Nhŵr Paxton. Awgrymodd y Cynghorydd Sir A Davies hefyd y 
gellid defnyddio'r tŵr yn Eglwys Llanddarog i gynorthwyo'r 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 agenda cyfarfod mis Tachwedd ar 10/11/2021. 
Anfonodd y Clerc e-bost at yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar 19/10/2021 yn gofyn 
iddynt ystyried yr awgrym ac ymateb gyda’u barn cyn cyfarfod mis Tachwedd ar 
10/11/2021. 
 
Nid oes ateb wedi dod i law ac ar ôl sgwrs gyda Mrs Jayne Henshaw o’r 
Ymddiriedolaeth Genedlaethol, hysbysodd y Clerc bod trafodaethau’n cael eu cynnal 
ynglŷn ag awgrym y cyngor, ac y byddent mewn cysylltiad maes o law. 

Derbyniwyd e-bost oddi wrth Un Llais Cymru ar 30/10/2021 ac fe’i hanfonwyd ymlaen 

at holl aelodau’r cyngor gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am y canllaw i gymryd rhan 

yng nghynhyrchion Jiwbilî Platinwm y Frenhines. Y diweddariadbellach yn annog y 

rhai sy'n goleuo'r Bannau 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 atgof parhaol o'r foment unigryw a rhyfeddol 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 cynnau'r meindwr a dathlu'r achlysur ar 

02/06/2022. 

Penderfynwyd nodi a gosod ar agenda cyfarfod Rhagfyr 08/12/2021. 

Derbyniwyd e-bost gan yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol ar 08/12/2021 ac fe’i 

hanfonwyd at holl aelodau’r cyngor yn gofyn am ragor o fanylion ynglŷn â’r cynnig 

(safle arfaethedig, maint, ayb). Cafodd y ceidwad arweiniol sy'n gyfrifol am y prosiect 

tir a dolydd yn Nhŵr Paxton hefyd ei gopïo 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 

GFGC yn dathlu'r achlysur. Dywedodd y Clerc wrth aelodau'r cyngor y byddai'n 

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

Adroddodd y Clerc fod E-bost wedi ei anfon i GFGC ar 04/01/2022 yn gofyn a ydynt 
yn cynllunio digwyddiad i ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines. Nid oes ateb wedi ei 



dderbyn. Gwahoddodd y Clerc y Cyng Sir A Davies i adrodd ar gynlluniau Cyngor 
Cymuned Llanarthne. 
Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies fod Cyngor Cymuned Llanarthne yn bwriadu 
cael golau blaen yn Nhŵr Paxton a'r digwyddiad yn Neuadd Bentref Llanarthne. Roedd 
Capel Dewi yn trefnu digwyddiad awyr agored gyda band ac arlwyo yn bresennol. 
Dywedodd y Cynghorydd Sir A Davies fod cynllun coelcerth ledled y DU ar gyfer 
02/06/2022 gyda phicnic haf wedi'i gynllunio ar gyfer 05/06/2022 a dathliadau trwy 
gydol y penwythnos. 
Awgrymodd y Cyng M Rees y byddai Neuadd Bentref Porth-y-rhyd yn lleoliad delfrydol 
ar gyfer y dathliadau gan fod ganddynt ardal allanol fawr a chaeau chwarae. Cynigiodd 
y Cyng S Herridge wasanaeth ei merch Rhiannon i berfformio yn ystod y dathliadau 
ac awgrymodd y Cyng R Jones y gallai hi ganu anthem swyddogol y jiwbilî. 
Adroddodd y Cyng M Rees fod Eglwys Sant Twrog yn bwriadu cynnal gwasanaeth 
arbennig ar 05/06/2022 i ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines. 
Anfonodd y Clerc e-bost at y Cyng M Rees ar 23/01/2022 yn cyflwyno darnau arian 
coffaol, mygiau a nodau tudalen i anrhydeddu’r achlysur. Trafodwyd y mater gan holl 
aelodau’r cyngor, a phenderfynwyd nodi’r achlysur trwy roi mwg coffaol i holl blant y 
gymuned. Enw a logo'r cyngor i'w hargraffu mewn porffor ar y mwg. Y Clerc i holi nifer 
y plant o fewn y gymuned gyda chymorth aelodau'r cyngor. Cynigwyd gan y Cyng M 
Rees ac eiliwyd gan y Cyng J Youens. 
Nid oedd aelodau'r Cyngor yn ymwybodol o unrhyw ddathliadau oedd yn digwydd yn 
y gymuned rhwng 02/06/2022 - 05/02/2022, felly gofynnwyd i'r Clerc gysylltu â'r holl 
neuaddau pentref a chlybiau i ddarganfod a oedd cynlluniau mewn lle i ddathlu'r 
achlysur. Penderfynwyd i'r Clerc gysylltu â'r holl neuaddau pentref a chlybiau. 
 
214/2021-2022 I drafod Maen Coffa Porth-y-rhyd. 
Dywedodd y Cyng J Williams OBE wrth aelodau'r cyngor fod y mater hwn wedi bod 
yn cael ei drafod ers tua 8 mlynedd a bod 12 enw ar y rhestr o filwyr i'w gosod ar y 
garreg ar hyn o bryd. 
Dywedodd y Cyng J Youens wrth aelodau'r cyngor fod rhai enwau wedi eu hysgythru 
ar y Garreg Goffa ym Mynyddcerrig ac yng Nghapel Seion. 
Gofynnodd y Cyng R Jones “Pam nad oedd yn bosibl cael enwau milwyr o Landdarog 
a Mynyddcerrig ar Garreg Goffa Porth-y-rhyd?” 
Atebodd y Cynghorydd Sir A Davies nad oedd unrhyw broblemau o ran cael enwau 
wedi'u hysgythru mewn dau leoliad gwahanol o fewn y gymuned os oedd y milwr yn 
dod o'r plwyf. Byddai'n waeth o lawer pe na bai enw'r milwr yn cael ei gofio o gwbl. 
Argymhellodd y Cyng R Jones y dylid gosod enwau milwyr ar y Garreg Goffa yn 
ogystal â chofeb yr eglwys. 
Dywedodd y Cyng J Williams OBE y byddai'n anfon rhestr o'r milwyr a fu farw at y 
Clerc i'w hanfon ymlaen at holl aelodau'r cyngor. 
Penderfynwyd gohirio’r mater tan gyfarfod Ebrill 13/04/2022. 
  
215/2021-2022 Adolygu Asesiad Risg Corfforaethol. 
Anfonwyd copi o asesiad risg corfforaethol 2021-2022 at holl aelodau'r cyngor ar 
04/02/2022 i'w adolygu cyn y cyfarfod. Penderfynwyd diweddaru’r pynciau canlynol fel 
a ganlyn – 
Testun 3– Dileu “Llai o yswiriant i adlewyrchu nifer yr etholwyr yn fwy cywir”. 

Testun 11b– Dileu “Cytunodd y Cyngor ym mis Gorffennaf 2018 nad oedd angen 
adolygu gwerthoedd asedau o ystyried y sylfaen asedau gyfyngedig”. 



Testun 28– Dileu “adroddiad a gyflwynwyd i'r Cyngor ar ddefnyddio lwfans dinesig 
cadeirydd ym mis Ebrill 2017”. 
Penderfynwydi'r Clerc ddiweddaru'r asesiad risg corfforaethol. 
Cyfeiriodd y Clerc at Testun 12b, lle mae'r Clerc i fod i gael gwerthusiad blynyddol 
gyda'r Cadeirydd. Penderfynwyd i'r Cadeirydd a'r Clerc drafod gwerthusiad ar 
11/02/2022. Cynigwyd gan y Cyng R Jones ac eiliwyd gan y Cyng J Williams OBE 
 
216/2021-2022 Derbyn adroddiad yr Arholwr Ariannol Allanol am y cyfnod 01/04/2020 
- 31/03/2021. 
Roedd pob aelod wedi cael adroddiad ysgrifenedig gan Swyddfa Archwilio Cymru cyn 
y cyfarfod. Cafwyd adroddiad llafar llawn gan y Clerc yn datgan bod y ‘Datganiad 
Cyfrifo’, ‘Tystysgrif Archwilio’ a ‘Hysbysiad o Gasgliad yr Archwiliad’ wedi eu gosod ar 
y wefan a’r hysbysfyrddau i’r cyhoedd eu gweld ac yn cadarnhau sylwadau’r archwiliwr 
allanol fel a ganlyn. – “Barn yr Archwiliad – Diamod. 
Ar sail fy adolygiad, yn fy marn i, nid oes unrhyw faterion wedi dod i’m sylw sy’n peri 
pryder, mewn unrhyw ffordd berthnasol, fod y wybodaeth a adroddir yn y Ffurflen 
Flynyddol hon: 
• heb ei baratoi yn unol ag arferion priodol. 
• nad yw'r ddeddfwriaeth a'r gofynion rheoleiddio perthnasol wedi'u bodloni. 
• nad yw'n gyson â threfniadau llywodraethu'r Cyngor/Pwyllgor; a 
• nad oes gan y Cyngor/Pwyllgor drefniadau priodol ar waith i sicrhau darbodusrwydd, 
effeithlonrwydd ac effeithiolrwydd yn ei ddefnydd o adnoddau. 
Materion eraill yn codi ac argymhellion - Nid oes unrhyw faterion pellach yr hoffwn 
dynnu sylw’r Cyngor atynt” 
Diolchodd yr aelodau i'r Clerc am ei waith trwyadl yn paratoi'r archwiliad a diolchodd 
y Clerc i'r Cyng R Jones am ei gymorth. 
Cynigwyd gan y Cyng R Jones ac eiliwyd gan y Cyng J Williams OBE i dderbyn yr 
adroddiad. 
 

217/2021-2022 Fforwm er mwyn i Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau drwy'r 

Cadeirydd. 
Awgrymodd y Cyng J Williams OBE petai'r Cynghorydd M Rees yn cael ei ddewis i 
fynychu Garddwest y Frenhines ym Mhalas Buckingham, y dylai'r cyngor dalu costau 
teithio a llety am noson i'r Cynghorydd a Mr Rees. Cynigwyd gan y Cyng J Williams 
OBE ac eiliwyd gan y Cyng R Jones. 
Cyhoeddodd y Cynghorydd J Youens y byddai’n ymddeol o ddyletswyddau’r cyngor 
ddiwedd mis Ebrill 2022. Cydnabu’r Cynghorydd M Rees y cyfraniad a’r ymroddiad yr 
oedd y Cynghorydd J Youens wedi’i roi i’r Cyngor Cymuned ers blynyddoedd lawer. 
Adroddodd y Cyng R Owen fod llawer o faterion yn codi ym Mhentre Dolau, 
Mynyddcerrig, Llanelli, SA15 5BL. Adroddodd y Cyng R Owen hynny 

• bod codennau gwersylla wedi eu gosod ar y tir heb ganiatâd cynllunio, 

• roedd ffordd newydd wedi'i hadeiladu i fynd i mewn ac allan o safle'r codennau 
gwersylla, 

• arwydd llwybr cyhoeddus wedi'i dynnu o fynedfa'r llwybr troed, 

• roedd arwydd “Bydd Tresmaswyr yn cael eu Erlyn £1000” wedi'i osod ar y giât 
ac 

• bod perchnogion yr eiddo yn rhedeg busnes yn yr eiddo heb ganiatâd. 
Dywedodd y Cyng R Owen fod tynnu'r arwydd llwybr cyhoeddus yn drosedd a bod yr 
arwydd “Tresmaswyr yn cael ei Erlyn £1000” yn ddiystyr gan fod y llwybr troed ar agor 



i'r cyhoedd. Gofynnodd y Cyng R Owen i'r Clerc a oedd unrhyw geisiadau cynllunio 
wedi'u gwneud ar gyfer Pentre Dolau ynghylch y podiau gwersylla a'r ffordd newydd. 
Atebodd y Clerc nad oedd unrhyw geisiadau cynllunio wedi dod i law. 
Gofynnodd y Cyng R Owen hefyd a oedd trethi busnes yn cael eu talu ar yr eiddo gan 
eu bod bellach yn rhedeg busnes pod gwersylla. 
Trafodwyd y mater gan holl aelodau’r Cyngor a phenderfynwyd i’r Clerc gysylltu â’r 
adrannau perthnasol yng Nghyngor Sir Caerfyrddin i gael eglurder ar yr holl faterion. 
Penderfynwyd i'r Clerc gael gwybodaeth. 
 
218/2020-2021 Mewn camera 20.45. 
Gadawodd y rhai nad oeddent yn aelodau o'r Cyngor Cymuned neu'r Clerc y cyfarfod 
– i beidio â dychwelyd. Mae'r gwaharddiad oherwydd bod materion personél / staffio 
yn cael eu trafod. 
 

219/2020-2021 Rhedeg cyflog staff Chwefror 2022. 
Adroddodd y Clerc symiau'r gyflogres ar lafar i holl aelodau'r cyngor. Penderfynwyd 
derbyn yr adroddiad a chadarnhau taliad y symiau a gyflwynwyd. 
Dywedodd y Clerc wrth aelodau’r cyngor nad oedd NALC wedi cynyddu’r raddfa gyflog 
yn ystod 2021 ar ôl derbyn gohebiaeth gan Un Llais Cymru. Penderfynwyd nodi. 
 
220/2021-2022 Daeth y cyfarfod i ben am 20.51. 
 

Cadeirydd 

 

____________________ 

 

Dyddiad 

 

____________________ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

CYLLIDEB A PHRAESEPT LLANDDAROG 2022-2023 

Gweler isod adroddiad ar gyllideb 2021-2022, y gwariant gwirioneddol hyd at 31/12/2021 a'r gwariant 

amcangyfrifedig hyd at 31/03/2022. Rhoddir rhesymau dros y gwahaniaeth swm a byddant yn cael 

eu trafod yng nghyfarfod mis Ionawr ar 12/01/2022. 

TABL 1 

 

PENNAETH 

BLAENORO

L 

CYLLIDEB 

GWARIANT 

GWIRIONED

DOL HYD 

31/12/2021 

AMCANGYFR

IF O 

WARIANT AR 

31/03/2022 

 

GWAHAN

OL 

 

RHESWM 

Cynnal a Chadw Tir 2550.00 1500.00 1500.00 -1050.00 Contractwr Newydd 

Cyflog Staff a TWE 6000.00 4713.40 6110.23 110.23 - 

Gweinyddol, Inc 

Ffioedd Archwilio 

2300.00 1007.20 1681.10 -1658.10 Cyfieithydd 

01/09/2021 

Yswiriant 900.00 874.95 874.95 -25.05 - 

Cymorth Ariannol – 

gan gynnwys 

Grantiau Refeniw 

Sefydlog 

 

2000.00 

 

1500.00 

 

1500.00 

 

-500.00 

 

Sioe Llanddarog 

Seddi a Chynnal a 

Chadw Asedau 

1250.00 2340.21 3840.21 2590.21 Gliniadur/Polion 

baneri 

Amcangyfrif 

Goleuadau Stryd 

2750.00 0.00 2750.00 0.00 - 

Amrywiol - Inc 

Tanysgrifiadau 

450.00 491.90 691.90 241.90 Chwyddo 

Lwfans Aelodau 360.00 360.00 720.00 360.00 Taliad Hwyr 2021 

Lwfans Aelodau 

TWE 

 

90.00 

 

90.00 

 

180.00 

 

90.00 

 

Taliad Hwyr2021 

Cost yr Etholiad 0.00 0.00 0.00 0.00 - 

      



Adran 137 900.00 920.00 1420.00 520.00 Rhoddion 

Dyraniad i 

Brosiectau Arbennig 

a Chronfa Wrth Gefn 

 

4000.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

- 

CYFANSWM 23,550.00 13,437.66 21,268.39 -2281.61  

 

Rhagwelwyd ad-daliad TAW ym mhraesept 2021-2022 o £1660.00. Gostyngodd hyn y galw am 
braesept o £23,550.00 i £21,890.00. Penderfynwyd mynnu incwm praesept o £21,378.00 yn 2021-
2022 ac am arian cyffredinol i ailgyflenwi'r diffyg o £512.00. 
Isod mae cyllideb arfaethedig ar gyfer 2022-2023 o gymharu â 2021-2022. Rhoddir rhesymau dros y 
gwahaniaeth swm a byddant yn cael eu trafod yng nghyfarfod mis Ionawr ar 13/01/2021. 
 

TABL 2 
 

 

PENNAETH 

BLAENOROL 

CYLLIDEB 

CYLLIDEB 

ARFAETHE

DIG 

 

RHESWM 

Cynnal a Chadw Tir 2550.00 1800.00 Tendr newydd yn ei le 

Cyflog Staff a TWE 6000.00 6400.00 Chwyddiant a 

chynnydd cyflog 

Gweinyddol, Inc Ffioedd Archwilio 2300.00 2300.00 - 

Yswiriant 900.00 930.00 Chwyddiant 

Cymorth Ariannol – gan gynnwys 

Grantiau Refeniw Sefydlog 

2000.00 2000.00 - 

 

Seddi a Chynnal a Chadw Asedau 

 

1250.00 

 

2000.00 

Archwiliad ac 

atgyweiriadau polyn 

fflag LOLER 

Amcangyfrif Goleuadau Stryd 2750.00 2900.00 Cynnydd disgwyliedig 

mewn taliadau 

cyfleustodau. 

Amrywiol - Inc Tanysgrifiadau 450.00 450.00 - 

Lwfans Aelodau 360.00 360.00 - 

Lwfans Aelodau TWE 90.00 90.00 - 

Cost yr Etholiad 0.00 250.00 Costau argraffu 

Adran 137 900.00 900.00 - 

Dyraniad i Brosiectau Arbennig a 

Chronfa Wrth Gefn 

 

4000.00 

 

4000.00 

DFS 

polyn fflag 



CYFANSWM 23,550.00 24,380.00  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Ar adeg paratoi, yr unig incwm a ragwelir ar gyfer 2022-2023 yw ad-daliad TAW o £1140.00. Bydd 
hyn yn lleihau swm y galw am y praesept o £24,380.00 i £23,240.00. Hefyd yn lleihau'r galw cyffredinol 
fydd y balans banc rhagamcanol sy'n weddill yn y cyfrif. Manylion llawn isod. 

 
TABL 3 

 

Balans banc ar 31/12/2021 £25,147.48 

Llai o wariant rhagamcanol 01/01/2022 – 31/03/2022 
 

£7,830.73 

Balans banc rhagamcanol ar 31/03/021 £17,316.75 

  

Cynnig gwariant ar gyfer 2022-2023 £24,380.00 

Llai o Incwm a Amcangyfrifir ar gyfer 2021-2022 (Ad-daliad TAW) £1,140.00 

Llai o falans banc rhagamcanol ar 31/3/22 (yn seiliedig ar wariant 
rhagamcanol) £17,316.75 

Swm sydd ei angen i wneud iawn am y gwahaniaeth £5923.25 

Ychwanegu 50% o'r gwariant a ragwelir i greu cronfa wrth gefn o 50% 
o'r refeniw £12,190.00 

Swm sydd ei angen fel cyfanswm y praesept ar gyfer 2022-2023 £18,113.25 

  

Trwy ddefnyddio sylfaen dreth 552.96  

Swm a godwyd drwy gadw cyfradd Band D yr un fath â’r llynedd @ 
£38.44 £21,255.78 

Swm a godwyd drwy ostwng cyfradd Band D i £35.60 (-7.38% ers y 
llynedd) £19,685.38 

Swm a godwyd drwy ostwng cyfradd Band D i £32.76 (-14.78% ers y 
llynedd) £18,113.25 

  

DS. Os byddwn yn cadw cyfradd Band D yr un peth â 2021-2022, byddwn yn y pen draw â 
gwarged cyllideb o £3142.53 a fydd yn cael ei ychwanegu at y gronfa wrth gefn. Yna bydd y 
gronfa wrth gefn yn hafal i 84% o'r gwariant blynyddol (10 mis). Nid yw hyn yn dderbyniol ar gyfer 
cyngor o'n maint ni oni bai bod amgylchiadau annisgwyl (Taliadau Cyfleustodau, Chwyddiant) 
yn cael eu hystyried. 
DS. Os byddwn yn gostwng cyfradd Band D i £35.60, byddwn yn y pen draw â gwarged cyllideb 
o £1570.40 a fydd yn cael ei ychwanegu at y gronfa wrth gefn. Bydd y gronfa wrth gefn wedyn 



yn hafal i 76% o'r gwariant blynyddol (rhwng 8 a 9 mis). Nid yw hyn yn dderbyniol ar gyfer cyngor 
o'n maint ni oni bai bod amgylchiadau annisgwyl (Taliadau Cyfleustodau, Chwyddiant) yn cael 
eu hystyried. 
DS. Os byddwn yn gostwng cyfradd Band D i £32.76, byddwn yn y pen draw â gwarged cyllideb 
o £1.71 a fydd yn cael ei ychwanegu at y gronfa wrth gefn. Yna bydd y gronfa wrth gefn yn hafal 
i 67% o'r gwariant blynyddol (rhwng 6-7 mis). Mae hyn yn dderbyniol i gyngor o'n maint ni. 

 

 


