
CYNGOR CYMUNED LLANDDAROG COMMUNITY COUNCIL 

 

Cofnodion cyfarfod mis Mawrth 2022 o Gyngor Cymuned Llanddarog a 
gynhaliwyd yn Neuadd Bentref Porthyrhyd ar 09/03/2022 am 19.00. 

 

221/2021-2022 Yn bresennol: 
Y Cynghorwyr: M Rees (Cadeirydd), R Jones, J Williams OBE, J Youens, R Owen, E 
Davies, T Evans, S Herridge (Trwy Ffôn). 
 
Y Cyng Sir A Davies. 
 

Clerc. 
 
Cyfieithydd: C Llwyd. 
 
222/2021-2022 Ymddiheuriadau. 
Y Cynghorwyr: H Jones, R Newell, W Evans. 
 

223/2021-2022 Datganiadau o fuddiant personol. 
Cyng T Evans – Cofnod 231/2021-2022 - PL/02872 Codi 2 adeilad amaethyddol at 
ddibenion storio cyffredinol ac i gadw dŵr oddi ar iardiau presennol – Coedhirion, 
Llanddarog, Caerfyrddin, SA32 8BQ. 
 
224/2021-2022 Cyfle i'r cyhoedd annerch y cyngor ar eitemau ar yr agenda. 
Dim. 
 

225/2021-2022Materion Plismona a Diogelwch Ffyrdd 

Gofynnodd y Cyng R Jones a oedd unrhyw ddiweddariadau ar y golau stryd diffygiol 
ar y B4310 ar y gylchfan ger ffordd ymuno yr A48. Dywedodd y Clerc wrth aelodau'r 
Cyngor fod contractwyr cynnal a chadw wedi mynychu'r safle, ond nid oedd y nam 
wedi'i atgyweirio. 
Adroddodd y Cyng J Youens bod rhai o'r goleuadau ar y B4310 ar y gylchfan ger ffordd 
ymadael yr A48 ymlaen yn ystod y dydd. Penderfynwyd i'r Clerc adrodd i'r adran 
berthnasol. 
Nododd y Cynghorydd Sir A Davies, er bod sgwâr Porth-y-rhyd wedi'i ail-wynebu 
ychydig fisoedd yn ôl, mae twll yn y ffordd wedi ailymddangos, a bydd yn adrodd i'r 
adran berthnasol. 
 
226/2021-2022 Materion y Cyngor Sir - Cynghorydd Sir A Davies. 
Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies y geiriau canlynol i holl aelodau’r cyngor a 
oedd yn bresennol: 
“Wrth i ni agosáu at ddiwedd fy nghyfnod o 5 mlynedd, mae wedi bod yn bleser ac yn 
anrhydedd i gyfleu eich llais yn Neuadd y Sir. 
Byddaf yn sefyll am 5 mlynedd arall gan fy mod wedi mwynhau a dysgu cymaint wrth 
wasanaethu fel eich cynrychiolydd. Mae'r materion wedi bod yn gymhleth, yn 
gymysgedd o'r melys a'r siriol. Materion fel Gwasanaethau Cymdeithasol, Tai, 
Cynllunio, ysgolion, priffyrdd, byrddau llywodraethu a thrafnidiaeth a phopeth arall. 
Roedd y Cyfarfod Sirol olaf (ar fore 02/03/2022) yn hynod wleidyddol ac yn wir yn 
adlewyrchu rhediad hir yr etholiadau. Roedd llawer o hyn ar ddechrau fy nghyfnod, nôl 



yn 2017 ond gwellodd y ‘sgorio pwyntiau’ a phawb yn setlo lawr i gydweithio er lles 
trigolion y Sir. Mae cyfarfod arall ar 09/03/2022 a chawn wybod beth fydd tymheredd 
y cyfarfod hwnnw. 
O fewn y plwyf, trwy eich cydweithwyr rydym wedi gwneud llawer o waith, megis: 
Arwyddion DFS ym Mhorthyrhyd 
Sgwâr Porth-y-rhyd – ailwynebu. 
Ailwynebu’r ffordd trwy Mynyddcerrig. 
Gwarchodfa newydd i Landdarog. 
Tyllau heol. 
Help i gael cofeb Porth-y-rhyd (heb ei gyflawni eto ond gobeithiol iawn). 
Gwella sefyllfa trafnidiaeth Porth-y-rhyd drwy weithio gyda'r heddlu a'r Cyngor Sir 
(pwysau ardal goch Pont Lan Lucis) 
Cydweithio'n effeithiol iawn yn ystod COVID. 
 
Gofynnodd y Cyng R Jones a fyddai'r Cynghorydd Sir A Davies yn gallu mynychu 
cyfarfod mis Ebrill oherwydd yr etholiad sydd i ddod ym mis Mai. Atebodd y 
Cynghorydd Sir A Davies ei bod hi'n debygol na fyddai'n gallu mynychu cyfarfod mis 
Ebrill gan fod deddfwriaeth yn mynnu na fyddai'n cael perfformio'n wleidyddol. 
Diolchodd aelodau'r Cyngor i'r Cynghorydd Sir A Davies am ei hadroddiad a dymuno'n 
dda iddi ar gyfer yr etholiad nesaf. 
 
227/2021-2022 Adroddiad y Cadeirydd. 
Cyhoeddodd y Cyng M Rees yn drist bod tad y Cynghorydd H Jones, Mr Vernon 
Jones, Y Wern, Llanarthne wedi marw ar 25/02/2022. Cydymdeimlwyd â'r Cynghorydd 
H Jones. 
 
228/2021-2022 Cadarnhau a llofnodi Cofnodion Cyfarfod y Cyngor 09/02/2022. 
Penderfynwyd cadarnhau cofnodion 09/02/2022 ac i’r clerc ddosbarthu’r cofnodion 
i’r Cadeirydd i’w harwyddo ar 10/03/2022. Cynigwyd gan y Cyng J Youens ac eiliwyd 
gan y Cyng R Jones. 
Adroddodd y Cynghorydd J Youens gamgymeriad ar gofnod 213/2021-2022, paragraff 
olaf ond un – ychwanegu “hyd at ac yn cynnwys blwyddyn 6” ar ôl “pob plentyn”. 
Penderfynwyd i'r Clerc newid. 
 

Ymunodd y Cyng J Williams O.B.E â’r cyfarfod am 19.13 
 

229/2021-2022 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. 
Diweddarodd y Cyng R Owen aelodau'r cyngor ar y cofnod 217/2021-2022 ynghylch 
caniatâd cynllunio ar gyfer maes gwersylla-Lleoliad 'pebyll' tymhorol gan gynnwys 
pebyll gloch / pebyll iwrt / pebyll saffari? Oes. Os yw'r 'tymor' am fwy na 28 diwrnod o'r 
flwyddyn, yna bydd angen caniatâd cynllunio. Os bydd y gweithgaredd glampio yn 
digwydd am fwy na 28 diwrnod y flwyddyn bydd angen caniatâd arnoch i newid 
defnydd y tir ar gyfer strwythurau dros dro neu barhaol. Mae angen caniatâd cynllunio 
hefyd i osod cyfleustodau ar y safle. Y rheol 56 diwrnod - Mae hyn yn caniatáu i'r rhan 
fwyaf o ddefnyddiau tir dros dro ddigwydd heb orfod gwneud cais cynllunio. Er mwyn 
helpu busnesau i wella ar ôl y pandemig, mae’r Llywodraeth wedi rhoi caniatâd dros 



dro ychwanegol ar gyfer 2021 gan ganiatáu, gyda’i gilydd, hyd at 56 diwrnod o 
ddefnyddiau dros dro lle bodlonir y gofynion cyfreithiol angenrheidiol. 
 
230/2021-2022 I nodi gohebiaeth neu i restru i'w hystyried mewn cyfarfod o'r cyngor 
sydd ar ddod 
Derbyniwyd y llythyr canlynol gan Fwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar 07/03/2022 ac 
fe’i hanfonwyd at holl aelodau’r cyngor cyn y cyfarfod – 
Rydw i’n ysgrifennu atoch ar rhan adran iaith a lleferydd Hywel Dda, fel rhan o’r tîm 
cyfathrebu estynedig ac amgen.  
Fel y gwyddoch, mae Therapyddion Iaith a Lleferydd Pediatreg yn gweithio gyda 
phlant sy'n ei chael hi'n anodd cyfathrebu. Efallai bod ganddyn nhw anghenion 
ychwanegol sy'n gwneud cyfathrebu'n heriol iddyn nhw, neu efallai bod ganddyn nhw 
rywfaint o oedi iaith sy'n ei gwneud hi'n anodd iddyn nhw adael i eraill wybod beth 
maen nhw'n ei feddwl. Gall hyn arwain at rwystredigaeth a theimladau o unigedd. 
Efallai eich bod wedi clywed yn ddiweddar am lansiad y symbol Mynediad Cyfathrebu 
a fydd yn helpu busnesau a chymunedau i ddod yn fwy ymwybodol o anawsterau 
cyfathrebu, a sut i gefnogi unigolion orau trwy ddarparu amgylchedd cyfeillgar i 
gyfathrebu. Mae mwy o wybodaeth ar gael yn communication-access.co.uk 
Fel tîm rydym am gefnogi ein plant i fod yn rhan lawn o’u cymuned ag i fedru defnyddio 
ei llais ym mhob agwedd o’i bywydau. Hoffem gefnogi ei sgiliau cyfathrebu mewn 
ardaloedd cyhoeddus y maent yn mynychu. Rydym wedi dechrau rhoi byrddau 
cyfathrebu ym mharciau chwarae Ceredigion a Sir Benfro, allwch weld clip amdano ar 
y linc yma  
https://www.facebook.com/PrynhawnDaS4C/videos/byrddau-
cyfathrebu/1176224062790694/?form=MY01SV&OCID=MY01SV.  
Gobeithio bydd hyn yn gam bach i gefnogi ein cymunedau i fod yn fwy cynhwysol i 
bobl a phroblemau cyfathrebu. 
Bydd y byrddau cyfathrebu yn: 

• caniatáu i blant ddefnyddio dull gweledol i adael i eraill wybod beth maen nhw 
eisiau ei ddweud,  

• caniatáu i eraill fodelu a chefnogi dealltwriaeth y plentyn trwy ddefnyddio     
cefnogaeth weledol.  

• Codi ymwybyddiaeth o’r anabledd cudd, anhawster cyfathrebu 

• gwneud ein cymuned yn fwy cynhwysol 
 
Mae’r byrddau yn 3ft x 2ft ac angen ei gosod mewn man canolog ac addas i blant bach 
gallu cal mynediad iddo a phwyntio at yr holl luniau. Gall cal ei osod ar ffens yn y parc 
os yn addas neu ei roi ar bolion ffensio.   
 
Mae hwn yn brosiect cyffrous iawn, y cyntaf o’i fath yng Nghymru ac rydym yn 
gobeithio y bydd gennych ddiddordeb mewn bod yn rhan o’r prosiect. Hoffem gynnig 
bwrdd i chi ar gyfer eich parc/parciau yn rhad ac am ddim. Mae’r rhain wedi’u hariannu 
gan y Gronfa Datblygiad Plant, trwy Gyngor Sir Caerfyrddin, mewn cydweithrediad â’n 
gwasanaeth. 
 

https://www.facebook.com/PrynhawnDaS4C/videos/byrddau-cyfathrebu/1176224062790694/?form=MY01SV&OCID=MY01SV
https://www.facebook.com/PrynhawnDaS4C/videos/byrddau-cyfathrebu/1176224062790694/?form=MY01SV&OCID=MY01SV


 
 

Trafododd aelodau'r Cyngor y llythyr, a phenderfynwyd i’r Cyng R Jones, Cyng J 

Youens a’r Clerc gysylltu â neuaddau pentref a phwyllgorau lles yn y gymuned i weld 

a fyddai bwrdd cyfathrebu o fudd i’r eiddo. Gofynnodd y Cyng J Williams O.B.E a fyddai 

modd cynnwys Cylchoedd Meithrin Llanddarog a Drefach er eu bod wedi eu lleoli yn 

hen Ysgol Maes y Gwendraeth, Drefach. Nododd y Clerc y byddai’n cysylltu â Chlerc 

Cyngor Cymuned Gorslas gan nad oedd y feithrinfa wedi ei lleoli o fewn ffiniau Cyngor 

Cymuned Llanddarog. Penderfynwyd i bob parti ymateb i'r Clerc cyn 19/03/2022. 

Derbyniwyd e-bost gan Ardd Fotaneg Genedlaethol Cymru ar 08/03/2022 ac fe’i 
hanfonwyd at holl aelodau’r cyngor yn nodi bod Mr Huw Francis, Cyfarwyddwr Gardd 
Fotaneg Genedlaethol Cymru, wedi cyhoeddi ei fod yn rhoi’r gorau i’w swydd ac yn 
gadael ei swydd gyda’r Ardd. Mae Mr Huw Francis wedi gwasanaethu fel Cyfarwyddwr 
ers 2016. Mae uchafbwyntiau ei gyfnod yn cynnwys y twf parhaus yn enw da 
gwyddonol yr Ardd, cynnydd yn nifer yr ymwelwyr gyda’r gydnabyddiaeth i’r Ardd fel 
un o brif atyniadau Cymru, a gwelliant sylweddol yn sefyllfa ariannol yr Ardd. Mae 
hefyd wedi goruchwylio’r gwaith llwyddiannus o gyflawni’r prosiect arobryn Regency 
Restoration, rhaglen wyddonol Bioffilig Cymru a gwaith all gymorth Tyfu’r Dyfodol. 
Cytunodd yr holl gynghorwyr y byddai hyn yn golled fawr I’r NBGW. 

231/2021-2022 Cynllunio. 
Dim gwrthwynebiadau i’r ceisiadau cynllunio canlynol. Cynigwyd gan y Cyng J 
Williams O.B.E ac eiliwyd gan y Cyng R Owen. 
PL/02872 - Codi 2 adeilad amaethyddol at ddibenion storio cyffredinol ac i gadw dŵr 
oddi ar iardiau presennol – Coedhirion, Llanddarog, Caerfyrddin, SA32 8BQ. 
 



232/2021-2022 Taliadau. 
Ardystiwyd y taliadau isod yn nghyfarfod misol Chwefror, a chadarnhawyd hwynt yng 
nghyfarfod mis Mawrth. Copïau o anfonebau a anfonwyd at bob aelod yn electronig 
cyn talu am awdurdodiad. Cynigwyd gan y Cyng J Williams O.B.E ac eiliwyd gan y 
Cyng R Jones. 
 

Dull 
Talu 

Dyddiad Cyflenwyr a Manylion Swm £ gan gynnwys 
TAW 

Ar-lein 22/02/2022 WCVA – 1239 21.30 

Ar-lein 22/02/2022 HMRC – Cyfnod 12 89.80 

 
Ar-lein 

 
22/02/2022 

JG Evans – Cyflogres 
Chwefror 

 
343.23 

Ar-lein 22/02/2022 Catrin Llwyd – CCLL5 70.00 

Ar-lein 22/02/2022 Catrin Llwyd – CCLL6 70.00 

Ar-lein 24/02/2022 NEST 32.58 

 
233/2021-2022 Derbyniadau. 
Dim. 

234/2021-2022 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 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. Mae'r diweddariad nawr 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. ac 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 llifoleuo'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, ac ati). Cafodd y ceidwad arweiniol sy'n gyfrifol am y prosiect 
tir a dolydd yn Nhŵr Paxton hefyd ei gopïo i'r e-bost. 
Dywedodd y Clerc wrth 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. 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 llachar 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 Porthyrhyd 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 bob plentyn 
hyd at a chan gynnwys blwyddyn 6 o fewn 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. 
Dywedodd y Clerc wrth holl aelodau'r cyngor ei fod wedi siarad gyda chynrychiolwyr 
o Neuadd Bentref Llanddarog a Neuadd Bentref Porthyrhyd ac nad oedd dim yn cael 
ei drefnu gan y naill barti na'r llall i ddathlu Jiwbilî Platinwm y Frenhines. 
Dywedodd y Clerc wrth aelodau'r cyngor ei fod wedi siarad ag Ysgol Llanddarog a bod 
85 o fyfyrwyr yn bresennol ar hyn o bryd. Adroddodd y Cyng J Youens bod tua 18 o 
blant ym mhentref Mynyddcerrig ond roedd 2 o'r rheiny yn mynychu Ysgol Llanddarog. 
Adroddodd y Cynghorydd Sir A Davies fod nifer o fyfyrwyr o'r gymuned hefyd yn 
mynychu Meithrinfa Cwtsh y Clos. Cytunwyd i aelodau'r cyngor ddarganfod nifer y 
plant o fewn y gymuned ac adrodd yn ôl i'r Clerc o'r blaen 
19/03/2022 i osod archeb am y mygiau. 
Adroddodd y Cyng M Rees fod Eglwys Sant Twrog yn trefnu Cinio Mawr Jiwbilî yn 
Neuadd Bentref Llanddarog ar 05/06/2022. 
 
235/2021-2022 I drafod Ceisiadau am Gymorth Ariannol. 
Dywedodd y Clerc wrth aelodau'r cyngor mai dim ond unllythyr apêl gan Ambiwlans 
Awyr Cymruwedi ei dderbyn. Trafodwyd y cais gan holl aelodau'r cyngor, a 
phenderfynwyd cyfrannu £200.00 i'r elusen. Cynigwyd gan y Cyng M Rees ac eiliwyd 
gan y Cyng J Williams O.B.E. Penderfynwyd i'r Clerc drefnu taliad. 
 

236/2021-2022 Fforwm er mwyn i Aelodau godi adroddiadau / cwestiynau drwy'r 

Cadeirydd. 



Adroddodd y Cyng J Williams O.B.E fod twll yn y ffordd yn ymddangos ar sgwâr 
Porthyrhyd. Dywedodd y Clerc wrtho fod y mater eisoes wedi ei drafod cyn iddo 
gyrraedd eitem 4 ar yr agenda, cofnod 225/2021-2022. 
Adroddodd y Cyng J Williams O.B.E fod y ffens wrth ymyl y gyffordd rhwng y B4310 a 
Ffordd Foelgastell yn achosi rhwystr i yrwyr. Awgrymodd y Cyng J Williams O.B.E y 
dylid codi drych traffig amgrwm gyferbyn â'r gyffordd i weld y traffig sy'n dod tuag 
atoch. Awgrymodd y Cynghorydd Sir A Davies y dylid cynnal cyfarfod safle gydag 
aelod o'r Adran Briffyrdd i geisio cyngor addas. Penderfynwyd i'r Cynghorydd Sir A 
Davies drefnu cyfarfod safle. 
  
237/2021-2022 Mewn camera 20.22. 
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. 
 

238/2021-2022 I drafod gwerthusiad y Clerc 2022. 
Roedd yn ofynnol i'r Clerc adael y cyfarfod tra bod ei werthusiad yn cael ei gyflwyno 
gan y Cyng M Rees a'i drafod gan holl aelodau'r cyngor. 
Cytunodd aelodau’r Cyngor Cymuned fod y Clerc wedi perfformio’n dda iawn ers 
cymryd yr awenau ar 01/01/2020 a’i fod i fod i godiad cyflog cynyddrannol o LC1 pwynt 
7 i LC1 pwynt 8 o 01/04/2022. Diolchodd y Clerc i holl aelodau'r cyngor am eu hadborth 
ac am y cynnydd mewn cyflog. Cynigwyd gan y Cyng M Rees ac eiliwyd gan y Cyng 
R Jones. 
 
239/2020-2021 Rhediad cyflog staff Mawrth 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. 
Derbyniodd y Clerc e-bost gan Un Llais Cymru ar 04/03/2022 ac anfonwyd at holl 
aelodau’r cyngor i’w adolygu cyn y cyfarfod. Roedd yr e-bost yn cynnwys dyfarniadau 
cyflog cenedlaethol 2021-2022 a bod cytundeb cyflog wedi'i gyrraedd ar gyfraddau 
cyflog sy'n berthnasol o 1 Ebrill 2021. Anogir cyflogwyr i roi'r dyfarniad cyflog hwn ar 
waith cyn gynted â phosibl. Cytunodd holl aelodau'r cyngor â'r ddogfen ac i gychwyn 
y codiad cyflog o 01/04/2021 – 31/03/2022. Cynigwyd gan y Cyng R Jones ac eiliwyd 
gan y Cyng R Owen. Penderfynwyd i’r Clerc gyfrifo’r gwahaniaeth mewn cyflog a 
derbyn taliad yn rhediad cyflog Ebrill 2022. 
 
240/2021-2022 Daeth y cyfarfod i ben am 20.40. 
 

Cadeirydd 

 

____________________ 
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