
CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG COMMUNITY COUNCIL 

 

Cofnodion cyfarfod Mis Ionawr 2022 o Gyngor Cymuned Llanddarog a 
gynhaliwyd ar-lein ar 12/01/2022 am 19.00. 

 

177/2021-2022 Yn bresennol:  
Y Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, S Herridge, H Jones, R Newell, W 
Evans, J Williams O.B.E. 
 
Cyng Sir A Davies. 
 

Clerc. 
 
Cyfieithydd: C Llwyd. 
 
178/2021-2022 Ymddiheuriadau. 
Y Cynghorwyr: E Davies, J Youens, R Owen. 
 

179/2021-2022 Datganiadau o fuddiant personol. 
Dim. 
 
180/2021-2022Cyfle i'r cyhoedd annerch y cyngor ar eitemau ar yr agenda. 
Dim. 
 

181/2021-2022Materion Plismona a Diogelwch Ffyrdd 

Adroddodd y Cyng J Williams O.B.E. fod golau stryd diffygiol (52 4991 00) ger 
Nantygleisiad, Porthyrhyd. Y Cyng J Williams O.B.E. wedi delio ar mater. 
Adroddodd y Cyng W Evans fod carreg ymyl rhydd y tu allan i dafarn Y Tywysog 
Cymru, Porthyrhyd. Penderfynwyd i'r Clerc adrodd i'r adran berthnasol. 
Adroddodd y Cyng W Evans fod golau stryd diffygiol ar y B4310 ar y gylchfan ger 
ffordd ymadael yr A48. Y Cyng R Jones wedi delio ar mater. 
Adroddodd y Cyng R Newell fod arwydd “Man Chwarae” wedi'i ddifrodi gyferbyn â'r 
maes chwarae ym Mynyddcerrig. Penderfynwyd i'r Clerc adrodd i'r adran berthnasol. 
 
Ymunodd y Cyng H Jones â'r cyfarfod am 19.11. 
 
182/2021-2022 Materion y Cyngor Sir - Cynghorydd Sir A Davies. 
Dymunodd y Cynghorydd Sir A Davies Flwyddyn Newydd Dda i holl aelodau'r cyngor. 
Rhoddodd y Cynghorydd Sir A Davies ddiweddariad ar ffigurau Covid-19 ar gyfer Sir 
Gaerfyrddin – Ar hyn o bryd dros 2,000/100,000 o gymharu â 950/100,000 ar gyfer yr 
un cyfnod yn 2021. Rydym i gyd yn adnabod pobl sydd wedi ildio i’r clefyd ond diolch 
byth mae’r brechiadau wedi helpu i gadw pobl yn yr ysbyty a marwolaethau i leiafswm. 
Er bod llawer o ddigwyddiadau wedi'u canslo dros gyfnod y Nadolig, mae'n bwysicach 
o lawer cadw'n iach a diogel. Y gobaith yw y bydd digwyddiadau yn gallu mynd 
rhagddynt erbyn y flwyddyn nesaf pan fydd y pandemig yn endemig ac yn rhywbeth y 
gallwn ni i gyd fyw ag ef ychydig yn haws. 
Mae streic y graeanu yn senario ddiddorol gan fod Cyngor Sir Caerfyrddin wedi cynnig 
codiad cyflog ond mae’r undeb, sef Unsain yn yr achos hwn, wedi gwrthod 
trosglwyddo’r cynnig hwnnw i’w haelodau ac wedi gofyn am bleidlais streicio yn lle 



hynny. Pleidleisiodd yr aelodau o blaid gweithredu heb wybod beth oedd ar y bwrdd. 
Fodd bynnag, roedd cynllun wrth gefn ar waith a chafodd y ffyrdd eu graeanu. Mae'n 
ddiddorol nodi hefyd mai Cyngor Sir Caerfyrddin sy'n talu'r gyfradd uchaf o gyflog i'w 
aelodau fel tâl cadw o fewn Cymru ac felly mae'n ddryslyd iawn pam fod y cam hwn 
yn digwydd. 
Mae ymgynghoriadau cyllideb yn cael eu cynnal, a bydd y rhain ar agor i bob aelod yn 
ystod wythnos 17/01/2022 hyd at 21/01/2022. Yna bydd y gyllideb yn cael ei phennu 
o fewn dau gyfarfod o'r Cyngor Llawn ym mis Chwefror i drafod a chwblhau. Y 
rhagamcan presennol yw y bydd Treth y Cyngor yn cynyddu tua 4.5%. 
Cyfarfod o'r Cyngor Llawn yr wythnos nesaf a hyd yma, ni dderbyniwyd agenda. Fodd 
bynnag, os oes unrhyw beth yn berthnasol i'n Ward, bydd y Clerc yn cael gwybod. 
O ran plannu coed i wrthbwyso allyriadau carbon, mae cyfarfodydd cyhoeddus yn cael 
eu cynnal ym Mhumsaint ac o amgylch y Sir, a bydd y Cynghorydd Sir A Davies yn 
mynychu’r cyfarfod ar 27/01/2022 i weld beth ellir ei wneud i atal ffermydd rhag cael 
eu prynu a'u trosglwyddo i gynhyrchu coed. Mae hyn yn ail-wylltio drwy'r drws cefn. 
Mae cytundeb Plaid/Llafur yn nodi bod angen i holl ymgeiswyr Glasdir fod yn ffermwyr 
lleol gweithgar, ond hyd yn oed gyda’r cafeat hwnnw’n cyflogi cwmnïau, efallai mai 
dyna’r ffordd allan o’r bwlch hwnnw. 
 
Gofynnodd y Cyng R Jones am y pwyntiau gwefru cerbydau newydd yn Cross Hands 
gan nad ydynt ar agor fel y trafodwyd yng nghyfarfod mis Tachwedd ar 10/11/2021, 
cofnod 140/2021-2022. Dywedodd y Cynghorydd Sir A Davies fod y canolbwynt 
gwefru cerbydau trydan wedi'i agor yn swyddogol gan Lee Waters AS a'r Cynghorydd 
Hazel Evans a dywedodd y byddai'n holi pam nad oedd ar agor i'r cyhoedd. 
 
183/2021-2022 Adroddiad y Cadeirydd. 
Dymunodd y Cyng M Rees Flwyddyn Newydd Dda i holl aelodau'r cyngor. 
Cyhoeddodd y Cyng M Rees ei bod yn mynychu'r gwasanaeth carolau a naw gwers 
yn eglwys Sant Twrog ar 19/12/2021 ond roedd y Plygain ar 09/01/2022 wedi ei ganslo 
oherwydd cyfyngiadau y firws Omicron. 
 
184/2021-2022 Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 08/12/2021. 
Penderfynwyd cadarnhau cofnodion 08/12/2021 ac i’r clerc ddosbarthu’r cofnodion i’r 
Cadeirydd i’w harwyddo ar 14/01/2022. Cynigwyd gan y Cyng R Jones ac eiliwyd gan 
y Cyng H Jones. 
 

185/2021-2022 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.  
 
186/2021-2022 I nodi gohebiaeth neu i restru i'w hystyried mewn cyfarfod o'r cyngor 
sydd ar ddod. 
Dim. 
 
187/2021-2022Cynllunio. 
Dim. 
 
 
 



188/2021-2022 Taliadau. 
Ardystiwyd y taliadau isod yn nghyfarfod misol Rhagfyr, a chadarnhawyd hwynt yn yng 
nghyfarfod misol Ionawr. Copïau o anfonebau a anfonwyd at bob aelod yn electronig 
cyn talu am awdurdodiad. Cynigwyd gan y Cyng R Jones ac eiliwyd gan y Cyng W 
Evans. 
 

Dull 
Talu 

Dyddiad Cyflenwyr a Manylion Swm £ gan 
gynnwys TAW 

Ar-lein 21/12/2021 WCVA – 932 21.30 

Ar-lein 21/12/2021 HMRC – Cyfnod 9 89.80 

Ar-lein 21/12/2021 Catrin Llwyd – CCLL4 70.00 

 
Ar-lein 

 
21/12/2021 

Pwyllgor Lles Mynyddcerrig – 
Coeden Nadolig 

 
60.00 

 
Ar-lein 

 
21/12/2021 

Gwneuthurwyr Baneri'r Ddraig Goch 
– Cyf GE191221 

 
896.40 

Ar-lein 22/12/2021 JG Evans – Cyflogres Rhagfyr  343.23 

Ar-lein 24/12/2021 Nyth 32.58 

 
Dywedodd y Cyng R Jones fod camgymeriad wedi ei wneud ar daliad i Bwyllgor Lles 
Mynyddcerrig ar 21/12/2021 oherwydd bod taliad wedi ei wneud o £60.00 ond yr 
uchafswm a gytunwyd yng nghyfarfod mis Rhagfyr ar 08/12/2021, cofnod 173/ 2021-
2022 oedd £50.00. Trafodwyd y mater, a phenderfynwyd tynnu £10.00 o’r taliad grant 
refeniw blynyddol nesaf gan leihau’r taliad o £500.00 - £490.00. Penderfynwyd nodi. 
 
189/2021-2022 Derbyniadau. 
Cyngor Sir Caerfyrddin – Praesept 3.  
24/12/2021 - £7126.00. 
 
190/2021-2022 Trafod cynnal a chadw polion fflag cymunedol. 
Derbyniwyd e-bost ar 14/11/2021 oddi wrth y Cynghorydd J Williams O.B.E 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 – Pasio. 
 



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 O.B.E 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 O.B.E. 
Penderfynwyd i'r Clerc drefnu gwaith trwsio gyda Red Dragon Flagmakers. 

191/2021-2022 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 mynd at yr 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 gan Un Llais Cymru ar 30/10/2021 ac fe’i hanfonwyd ymlaen at holl 

aelodau’r cyngor gyda’r wybodaeth ddiweddaraf am y canllaw ar gyfer cymryd rhan yn 

ffaglau 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 goleuo'r meindwr ac yn 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 NBGW. 



Adroddodd y Clerc fod E-bost wedi ei anfon i NBGW 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. 
 
192/2021-2022 Trafod Materion Etholiadol ac Etholiadau Llywodraeth Leol ac 
Etholiadau Tref/Cymuned, 2022. 
Adroddodd y Clerc ei fod wedi siarad gydag aelod o Gyngor Sir Caerfyrddin ac 
amcangyfrif y gost ar gyfer argraffu pecynnau enwebu yw £250.00. Mae hyn yn 
dibynnu ar nifer yr ymgeiswyr a gallai gynyddu. Ychwanegodd y Cyng R Jones fod 
etholiad ar fin digwydd ond os nad oedd angen pleidleisio yna nid oedd angen gorsaf 
bleidleisio yn y gymuned, gan arbed costau. 
 
193/2021-2022 Derbyn adroddiad yr Archwiliwr Ariannol Mewnol am y cyfnod 
01/10/2021 - 31/12/2021. 
Roedd pob aelod wedi derbyn adroddiad ysgrifenedig cyn y cyfarfod. Cafwyd 
adroddiad llafar llawn gan y Cyng 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. Cynigwyd gan y Cyng J Williams O.B.E ac eiliwyd gan y Cyng H Jones i 
dderbyn yr adroddiad. Diolchodd yr aelodau i'r Cyng R Jones a'r Clerc am eu gwaith. 
 
194/2021-2022 Datblygu a chwblhau’r gyllideb a’r praesept ar gyfer 2022 – 2023.  
a) Adolygiad o incwm a gwariant am y cyfnod 01/04/2021 – 31/12/2021 – Roedd yr 
holl aelodau wedi derbyn copi o'r adroddiad cyn y cyfarfod ynghyd â chopi o'r cysoniad 
banc hyd at 31/12/2021. Balans y datganiad ar 31/12/2021 oedd £25,147.48. 
b) Balans rhagamcanol ar 31/03/2022 – bu’r Cyng R Jones a’r Clerc yn trafod a 
fformatio’r ffigyrau yn seiliedig ar dueddiadau gwariant cyfredol a gwariant ar gyfer yr 
un cyfnod yn 2020 – 2021 (gweler tabl 1 isod). 
c) Adroddiad ac argymhellion mewn perthynas â chyllideb 2022 – 2023 – Anfonwyd 
adroddiad gwariant drafft i'r holl aelodau cyn y cyfarfod gwerth cyfanswm o 
£24,380.00. Cyflwynwyd ffigwr incwm drafft i'r aelodau o ad-daliad TAW am £1140.00. 
d) Cadarnhad o gyllideb 2022 – 2023 – Cyflwynir y gyllideb yn nhabl 2 isod. 
e) Cadarnhad o raglen y prosiect arbennig a chronfeydd wrth gefn eraill y Cyngor. 
Canfuwyd bod y cronfeydd wrth gefn ar y trywydd iawn, er bod rhai gwahaniaethau 
hawdd eu hadnabod.  
Ni ddyrannwyd unrhyw arian i'r arwyddion DFS gan fod y prosiect wedi'i ariannu'n llwyr 
gan Gyngor Sir Caerfyrddin ac nid yw'r prosiect carreg goffa wedi'i gwblhau eto. 



Gofynnodd y Cyng J Williams O.B.E 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. Cytunwyd gan aelodau’r cyngor. 
f) Adroddiad mewn perthynas â chyllideb 2022 – 2023 – Derbyniodd yr holl aelodau 
gopi o'r adroddiad cyn y cyfarfod. Ffigur sylfaen Treth y Cyngor Band D ar gyfer 
Cyngor Cymuned Llanddarog 2022 – 2023 yw 552.96 ac roedd yn ofynnol i bob aelod 
werthuso’r “opsiynau” a gyflwynwyd (gweler tabl 3 isod). 
g) Galw Praesept 2022 – 2023 - Ystyriodd holl aelodau'r Cyngor yr opsiynau a 
ddarparwyd ar gyfer praesept 2022 – 2023. Mae angen i gyngor gadw rhywfaint o 
arian wrth gefn i wneud yn siŵr ei fod yn gallu talu am ddigwyddiadau annisgwyl ac i 
wneud yn siŵr bod ganddo ddigon o arian i dalu biliau nes ei fod yn derbyn incwm. 
Oni bai bod ganddo gynlluniau penodol ar gyfer gwariant yn y dyfodol, dim ond er 
mwyn darparu balans rhesymol y dylai cynghorau gadw cronfeydd wrth gefn. 
Adroddodd y Clerc bod canran y gronfa wrth gefn ar y trywydd cywir y llynedd ond 
gydag amseroedd ansicr o’n blaenau ynglŷn â chwyddiant a thaliadau cyfleustodau, 
byddai’n ddoeth cadw Band D Treth y Cyngor ar yr un ffigwr â 2021-2022. Cytunodd 
holl aelodau'r cyngor i'r cynnydd arfaethedig o 0.00% ac mai'r galw am y praesept 
fyddai £21,255.78 gyda Band D Treth y Cyngor o £38.44. 
h) Cadarnhau'r strategaeth fuddsoddi flynyddol – Trafodwyd y strategaeth o dan 
bolisïau yng nghyfarfod y Cyngor Cymuned ar 10/11/2021 cofnod 149/2021-2022. 
i) Polisi Yswiriant – Trafodwyd y mater hwn yng nghyfarfod mis Mai ar 12/05/2021 
cofnod 37/2021-2022. Nid oedd modd cydweithio rhwng polisïau yswiriant â Chyngor 
Cymuned Llanarthne i leihau costau premiwm. Dywedwyd wrth y Clerc y gellid gwneud 
hyn ond pe bai hawliad byth yn cael ei gychwyn o fewn y naill neu'r llall o'r Cynghorau 
Cymuned, byddai'r Cyngor Cymuned arall yn derbyn cynnydd mewn costau premiwm. 
Cynigwyd gan y Cyng R Jones ac eiliwyd gan y Cyng J Williams O.B.E i adnewyddu'r 
polisi. 
 
Cyhoeddodd y Clerc bod gorwariant yn erbyn y gyllideb ynglyn ag Adran 137 ac roedd 
hyn oherwydd dyraniad Adran 137 a lwfans y Cadeirydd yn cael eu talu ar ôl y Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol ym mis Mai. Gan fod Ceisiadau Ariannol yn cael eu hystyried 
ddwywaith y flwyddyn roedd yn anochel y byddai gorwariant ar y pennawd hwn. 
Argymhellodd y Clerc fod yr Adran 137 a lwfans y Cadeirydd yn cael eu talu ym mis 
Mawrth, cyn diwedd y flwyddyn ariannol. Cynigwyd gan y Cyng S Herridge ac eiliwyd 
gan y Cyng W Evans. 
Cynigiwyd y gyllideb a'r argymhellion adroddiad praesept gan y Cyng R Jones ac 
eiliwyd gan y Cyng J Williams O.B.E heb unrhyw wrthwynebiad gan unrhyw aelod o'r 
Cyngor Cymuned.  
 

195/2021-2022 Fforwm er mwyn i Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau drwy'r 

Cadeirydd. 
Adroddodd y Cyng H Jones ei fod wedi mynychu cyfarfod Bwrdd y Llywodraethwyr yn 
Ysgol Llanddarog ar 10/01/2022 a gofynnodd i'r Clerc e-bostio'r pennaeth i'w 
hysbysu'n swyddogol y byddai'r Cynghorydd J Williams O.B.E yn ymuno fel 
cynrychiolydd Cyngor Cymuned Llanddarog. Penderfynwyd i'r Clerc anfon yr e-bost. 
Dywedodd y Cyng S Herridge wrth aelodau'r cyngor fod y coed conwydd ar gornel 
Ffordd Crwbin wedi'u torri. 
Adroddodd y Cyng S Herridge ei bod wedi derbyn galwad gan aelod o'r gymuned ar 
07/01/2022 yn ei hysbysu bod cerbyd wedi parcio ar y palmant ger Modurdy Porth-y-
rhyd a'i fod yn rhwystro'r fynedfa i 2 eiddo. Fe wnaeth perchennog y cerbyd hefyd greu 



aflonyddwch am 22.30 trwy ganu'r corn. Dywedodd y Clerc ac aelodau’r cyngor mai 
mater i’r heddlu oedd hwn ac y dylent fod wedi cael gwybod ar adeg y digwyddiad. 
 

196/2020-2021 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. Mae'r gwaharddiad oherwydd bod materion personél / staffio 
yn cael eu trafod. 
 

197/2020-2021 Rhedeg cyflog staff Ionawr 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 Cyng R Jones wrth aelodau'r cyngor nad oedd y Clerc wedi derbyn 
codiad cyflog yn 2021 gan nad oedd unrhyw ohebiaeth wedi dod i law oddi wrth NALC. 
Awgrymodd y Cyng R Jones y dylid ychwanegu'r pwnc at galendr y cyngor ym mis 
Medi er mwyn osgoi'r mater hwn yn y dyfodol. Cytunodd holl aelodau'r cyngor. 
Cynigwyd gan y Cyng R Jones ac eiliwyd gan y Cyng W Evans. Penderfynwyd i'r 
Clerc gysylltu â NALC. 
 
198/2021-2022 Daeth y cyfarfod i ben am 20.22. 
 

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 

CYLLIDEB 

BLAENOROL 

GWARIANT 

GWIRIONEDDOL 

HYD 31/12/2021 

AMCANGYFRIF 

O WARIANT 

AR 31/03/2022 

 

GWAHANOL 

 

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/P

olion 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 Hwyr 

2021 

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 

CYLLIDEB 

BLAENOROL 

CYLLIDEB 

ARFAETHEDIG 

 

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 ar gyfer cyngor o'n maint 
ni. 

 

 


