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Cofnodion Cyfarfod Cyngor Llawn Cyngor Cymuned Llannon 

a gynhaliwyd ar 
Ddydd Mercher Mawrth 9fed 2022, am 6.30yh 

Cyfarfod o bell via Zoom 
 

Cychwynnodd y cyfarfod am 6:30yh 
 

 
Cofnod rhif 163 – Aelodau’n Bresennol      

 
Y Cynghorydd M Jones (MJ) 

     Y Cynghorydd P Williams (PW) 
    Y Cynghorydd L Williams (LW) 

      Y Cynghorydd G L Jones (GLJ) 
       Y Cynghorydd LM Davies (LMD) 

     Y Cynghorydd P Edwards (PE) 
Y Cynghorydd E Dole (ED) 

  Y Cynghorydd D Jones (DJ) 
         Y Cynghorydd EW James (EWJ) 

 

Y Cadeirydd, y Cynghorydd M Jones, oedd yn llywyddu ar y cyfarfod. 
 

Hefyd yn bresennol:  Mrs Clare Hope - Clerc 
Codnodwyd gan: Mrs Clare Hope - Clerc 
 
Cofnod rhif 164 – Ymddiheuriadau am absenoldeb a’r rhesymau dros yr 
absenoldeb. 
 
Roedd y Cynghorydd Sion Acciaioli yn methu bod yn bresennol oherwydd ei fod yn 
symud tŷ; roedd hefyd wedi diolch i’r aelodau eraill a dymuno pob lwc i’r rhai hynny 
sy’n sefyll yn yr etholiad nesaf. 
   
Cofnod rhif 165: Datganiadau o Fuddiant. 
 
Y Cynghorydd Dot Jones – Cyngor Sir Caerfyrddin 
 
Cofnod rhif 166: Ystyried materion plismona 
Roedd y Clerc wedi dweud ei bod wedi cyfarwyddo Cyngor Sir Caerfyrddin i osod y 
goleuadau stryd oddiar Heol Bethesda. Dywedodd y Clerc ei bod wedi derbyn gwaith 
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papur oddiwrth yr heddlu ynghylch fandaleiddio Coeden Nadolig y Tymbl. Roedd y 
Clerc wedi cadarnhau ei bod wedi llenwi ffurflen iawndal a datganiad dioddefwr, lle 
roedd wedi esbonio taw’r cyhoedd sy’n talu am y goeden o’r arian praesept a bod 
hyn yn rhywbeth y mae’r gymuned yn cofleidio yn ystod tymor yr ŵyl.  Roedd y Clerc 
hefyd wedi nodi’r effaith ar amser y staff yn delio â’r mater. Mae anfonebau wedi’u 
hanfon gyda’r ffurflen iawndal.   
 
 
Cofnod rhif 167 – Cadarnhau’r cofnodion canlynol: 
 

a) Cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar Chwefror 16eg 2022. 
 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd D Jones – Cytuno ar gofnodion Cyfarfod y Cyngor, a 
gynhaliwyd ar Chwefror 16eg 2022. 

 
Eiliwyd – Y Cynghorydd P Edwards 

 
Roedd pawb a oedd yn bresennol o blaid 

 
Penderfynwyd – Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 

Chwefror 16eg 2022 
 
 

b) Cyfarfod Pwyllgor y Neuadd a gynhaliwyd ar Chwefror 21ai 2022. 
 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd L Davies - Cytuno ar gofnodion Cyfarfod y Cyngor, a 
gynhaliwyd ar Chwefror 21ain 2022 

  
Eiliwyd – Y Cynghorydd C Davies 

 
Roedd yr holl aelodau a oedd yn bresennol o blaid 

 
Penderfynwyd – Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Pwyllgor y Neuadd a 

gynhaliwyd ar Chwefror 21ain 2022 
 
 

c)  Cyfarfod y Pwyllgor Cyllid a gynhaliwyd ar Chwefror 21ain 2022. 
 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd D Jones - Cytuno ar gofnodion Cyfarfod y Cyngor, a 
gynhaliwyd ar Chwefror 21ain 2022. 

 
Eiliwyd – Y Cynghorydd L Davies 

 
Roedd yr holl aelodau a oedd yn bresennol o blaid 

 
Penderfynwyd – Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod y Pwyllgor Cyllid a 

gynhaliwyd ar Chwefror 21ain 2022. 
 
 
 



 

3 
 

 
d)  Y Cyfarfod Blynyddol Eithriadol a gynhaliwyd ar Chwefror 23ain 2022. 

 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd G Jones - Cytuno ar gofnodion Cyfarfod Eithriadol 

Cyffredinol y Cyngor, a gynhaliwyd ar Chwefror 23ain 2022. 
 

Eiliwyd – Y Cynghorydd W James 
 

Roedd yr holl aelodau a oedd yn bresennol o blaid 
 

Penderfynwyd – Cadarnhau Cofnodion Cyfarfod Eithriadol Cyffredinol y 
Cyngor a gynhaliwyd ar Chwefror 23ain 2022. 

 
 
 
Cofnod rhif 168 – Derbyn adroddiad llafar gan y Clerc. 
 
 

 Lwfansau Cynghorwyr 
 

Dywedodd y Clerc ei bod wedi ebostio ffurflenni ymeithrio at yr holl aelodau ac 
wedi derbyn yn ôl ond ychydig ohonynt. Roedd y Clerc wedi esbonio bod rhaid i’r 
cynghorwyr lenwi’r ffurflen ymeithrio os yr oeddent am optio allan o dderbyn y 
Lwfans Sylfaenol, gwerth £150. Bydd rhaid i unrhyw un sydd am hawlio’r lwfans 
lenwi ffurflen gyflogres.   

 
 Parc Y Mynydd Mawr  

 
Yn dilyn ymgyrch casglu sbwriel a gynhaliwyd yr wythnos ddiwethaf, roedd y 
Clerc am nodi bod y Cynghorwyr L Davies a L Williams wedi ebostio rhai 
pryderon: 

 
Roedd y Cynghorydd L Davies wedi gweld plant yn chwarae yn y parc tra’n 
gwisgo esgidiau rygbi, ac oedolion yn defnyddio’r wifren zip. Mae hi hefyd wedi 
gweld cŵn yn baeddu yn parc, ac roedd wedi tynnu sylw at hyn. 

 
Roedd y Clerc wedi awgrymu bod yr arwyddion cyfredol yn y parc yn cael eu 
huwchraddio ac, yn hytrach na chael llawer o wahanol arwyddion, bod arwyddion 
yn cael eu gosod sy’n mynd i’r afael âr holl faterion, ynghyd ag arwyddion dim 
baeddu gan gŵn ychwanegol yn y parc. 

 
 Cynnig gan y Cynghorydd W James – Prynu arwyddion newydd i’w 
gosod ym maes chwarae Parc Y Mynydd Mawr a fydd yn cynnwys yr holl 

faterion a gyfeirir atynt ynghyd ag arwyddion dim baeddu gan gŵn ar gyfer y 
parc. 

 
Eilydd – Cllr G Jones 

 
Roedd yr holl aelodau a oedd yn bresennol o blaid 
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Penderfynwyd – Prynu arwyddion newydd i faes chwarae Parc Y Mynydd Mawr 
a fydd yn cynnwys yr holl faterion a godwyd ynghyd ag arwyddion dim baeddu 

gan gŵn ar gyfer y parc. 
 
 

Ymunodd y Cynghorydd E Dole â’r cyfarfod. 
 

Nododd y Clerc bod ceisiadau wedi’u derbyn oddiwrth y clybiau, defnyddwyr y 
parc ac ambell gynghorydd, bod y llwyni a’r coed wrth gefn y neuadd yn cael eu 
clirio. 

 
Cynnig gan y Cynghorydd P Williams – Clirio’r llwyni a’r coed o gefn y neuadd 

 
Eiliwyd – Y Cynghorydd W James 

 
Roedd yr holl aelodau a oedd yn bresennol o blaid 

 
Penderfynwyd – Clirio’r llwyni a’r coed o gefn y neuadd 

 
Drwy’r Gadair,roedd y Cynghorydd L Williams wedi gofyn bod y Cyngor yn cadw 
mewn golwg y prosiect ar gyfer y coetir ar waelod Parc Y Mynydd Mawr a 
gwelliannau i’r maes chwarae bach. 
 
Roedd y Cynghorydd L Williams hefyd wedi dweud bod y gatiau mewn cyflwr gwael, 
a bod angen atgyweirio neu ddileu peth o’r ffens a’r pyst concrit. Dywedodd y Clerc y 
bydd tîm y tiroedd yn ycwanegu’r materion hyn at eu rhaglen waith dros yr ychydig 
fisoedd nesaf.    
 
 

 Eisteddfod yr Urdd 2023 
 
Dywedodd y Clerc ei bod wedi cael ar wybod yn ddiweddar bod y Cyngor 
wedi cytuno, tair blynedd yn ôl, i wneud cyfraniad gwerth £800 y flwyddyn am 
dair blynedd i Eisteddod yr Urdd 2023.  Dylai’r cyfanswm o £2,400 fod wedi’i 
dalu erbyn hyn, ond nid ydynt wedi derbyn unrhywbeth.  Oherwyddtanwariant 
y gyllideb ar gyfer eleni, roedd y Clerc wedi nodi ei bod wedi talu’r cyfanswm 
yn llawn.  

 
 

 Prosiect Deg Tref Cross  
 

Nododd y Clerc bod ffurflen Mynegi Diddordeb wedi’i gyflwyno am Gyllid 
Cyfalaf o £100,000, a bod y Cyngor wedi llwyddo i gael ei dderbyn i ail rownd 
y broses.   
 
Dywedodd y Clerc ei bod, ar hyn o bryd, ei bod yn gofyn am ddyfynbrisiau am 
y Cyllid Refeniw gwerth £10,000 i helpu cefnogi’r syniad App Cross Hands. 
 

 Ystafelloedd Newid ym Mharc Y Mynydd Mawr 
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Dywedodd y Clerc ei bod wedi cwrdd â Chlwb Rygbi y Tymbl i drafod yr 
ystafelloedd newid sydd yn cael eu trosglwyddo’n ôl gan Glwb Pêl-droed y 
Tymbl.   
 
Awgrymodd y Clerc y gallai’r Cyngor, o bosib, gynnal café ar y safle yn ystod 
yr haf, a fyddai hefyd yn darparu mynediad at gyfleusterau toiled i’r bobl sy’n 
defnyddio’r parc.  
 
Roedd y Cynghorydd L Williams wedi gofyn am eglurhad ynghylch pa 
rhannau o’r parc roedd y clwb pêl-droed am drosglwyddo’n ôl.  
Atebodd y Clerc bod hyn yn cyfeirio at yr holl ardaloedd a is-brydleswyd, gan 
gynnwys y cae pêl-droed, yr ystafelloedd newid a thir y tu ôl i’r neuadd.  
 
Nododd y Cynghorydd L Williams efallai y byddai gan Ganolfan Deulu y 
Tymbl ddiddordeb yn defnyddio’r adeilad. 
 
Trwy’r Gadair, roedd y Clerc wedi gofyn am awdurdod i lunio cynnig am gaffé 
dros-dro yn y parc.  

 
Cynnig gan y Cynghorydd P Williams - Awdurdodi’r Clerc i weithio ar gynnig 

am gaffé dros-dro yn Ystafelloedd Newid Parc Y Mynydd Mawr  
 

Eiliwyd – Y Cynghorydd G Jones 
 

Roedd yr holl aelodau a oedd yn bresennol o blaid 
 

Penderfynwyd – Awdurdodwyd y Clerc i weithio ar gynnig am gaffé dros-dro 
yn Ystafelloedd Newid Parc Y Mynydd Mawr  

 
 

 Clwb Bowlio Cymunedol Cross Hands a’r Ardal 
 

Dywedodd y Clerc ei bod wedi trefnu cyfarfod gyda’r clwb yr wythnos nesaf i 
drafod rhai materion gyda nhw.   
 

 Mynwent y Tymbl 
 

Dywedodd y Clerc ei bod hi a Wendi wedi treulio wythnos yng nghwmni’r 
ymgynghorydd mynwent, Marian Webb (Is-Gadeirydd yr IMCC), yn trafod 
materion amrywiol ac yn llunio cynllun.   
 
Dywedodd y Clerc bod llawer i’w wneud ond, o ran mewngofnodi data, nid yw 
cynddrwg â’r disgwyl gan fod ‘na tua 800 cofnod wedi’u cofnodi ar y systemau 
meddalwedd yn ystod y blynyddoedd a aeth heibio; serch hynny, mae angen 
ôl-gofnodi llawer iawn o ddata sy’n dyddio o’r saith mlynedd ddiwethaf.  Mae 
angen diweddaru’r rheolau a’r ffurflenni, felly bydd Marian yn ymweld am dri 
diwrnod arall ym mis Ebrill.  
 
Mae Marian wedi awgrymu ffyrdd eraill o godi arian o’r fynwent y gallai’r 
Cyngor ystyried sef, er enghraifft, yn lle cynnig dim ond fâs ar gyfer y meini 



 

6 
 

coffa, byddai’n bosibl cynnig gofod plannu coed neu lwyni. Bydd Marian yn 
llunio adroddiad ac hefyd yn awgrymu opsiynau newydd ar gyfer y cam nesaf 
yn yr ardd goffa.  
 
 

 Diwrnod Hwyl y Pasg 
 
Roedd y Clerc wedi hysbysu’r aelodau y byddai’n hoffi trefnu, ar ran y Cyngor,  
Diwrnod Hwyl y Pasg, i’w gynnal ym Mharc Y Mynydd Mawr ar Ebrill 14eg 
2022. Bydd y digwyddiad yn cynnwys gwrthrychau pwmpiadwy, celf a chrefft y 
Pasg a helfa wyau Pasg.  Bydd y digwyddiad am ddim, ond bydd gofyn bod 
teuluoedd yn bwcio tocyn ar gyfer yr Helfa Wyau Pasg drwy Ticketsource, fel 
bod modd prynu’r wyau Pasg. Gwanaethpwyd cais am £500 o Gronfa 
Gymunedol Cyngor Sir Caerfyrddin, ac mae’r Clerc yn amcangyfrif y bydd 
angen defnyddio £500 ychwanegol o’r gyllideb ddigwyddiadau.  
 

Cynnig gan y Cynghorydd D Jones – Awdurdodi’r Clerc i drefnu Diwrnod Hwyl 
y Pasg gan ddefnyddio £500 o’r gyllideb ddigwyddiadau 

 
Eiliwyd – Y Cynghorydd E Dole 

 
Roedd yr holl aelodau a oedd yn bresennol o blaid 

 
Penderfynwyd – Awdurdodi’r Clerc i drefnu Diwrnod Hwyl y Pasg gan 

ddefnyddio £500 o’r gyllideb ddigwyddiadau 
 
 
Cofnod rhif 169 – Trfaod y cais am ganiatâd cynllunio canlynol: 

 
PL/03328 – Adeilad newydd arfaethedig ym Mlaenmorlais, 
Llannon, Llanelli, SA14 6AG. 

 
 

Ni dderbyniwyd unrhyw sylwadau 
 
 
Cofnod rhif 170 – Trafod blaenoriaethau llwybrau Hawliau Tramwy Cyhoeddus 
yn unol â’r ohebiaeth a dderbyniwyd oddiwrth Caroline Ferguson (Rheolwr 
Mynediad at Gefn Gwlad, Cyngor Sir Caerfyrddin). 
 
 
Roedd y Cynghorydd P Williams wedi gofyn os y derbyniwyd unrhyw eglurhad 
parthed â gwrthdaro buddiannau posibl. Atebodd y Clerc gan ddweud nad oedd wedi 
derbyn unrhywbeth, ac roedd y Cynghorydd E Dole hefyd wedi cadarnhau nad oedd 
wedi derbyn unrhyw wybodaeth bellach chwaith.  
 
Roedd y Cynghorydd G Jones wedi awgrymu bod y Cyngor yn adolygu hyn pan fydd 
yr eglurhad wedi’i dderbyn 
Cofnod rhif 171 – Trafod cais am gymorth ariannol oddiwrth y Dr Rhys Davies 
(Cadeirydd Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen 2022). 
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Cynnig gan y Cynghorydd G Jones – Gwneud rhodd gwerth £150 
 

Eiliwyd – Y Cynghorydd C Davies 
 

Roedd yr holl aelodau a oedd yn bresennol o blaid 
 

Penderfynwyd – Cytuno ar rodd gwerth £150 i Eisteddfod Gerddorol 
Ryngwladol Llangollen 

 
 
Cofnod rhif 172 – Derbyn adroddiad blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol - 2022/ 2023. 
 
Nododd y Clerc bod yr adroddiad wedi’i ddosbarthu. Ni dderbyniwyd unrhyw 
sylwadau pellach. 
 
 
Cofnod rhif 173 – Trafod adnewyddu aelodaeth o Un Llais Cymru ar gyfer 
2022/23. 
 
Dywedodd y Clerc bod cais am adnewyddu aelodaeth am y flwyddyn 2022/223 
wedi’i dderbyn a’i ddosbarthu. 
 

Cynnig gan y Cynghorydd L Williams – Adnewyddu aelodaeth o Un Llais 
Cymru 

 
Eiliwyd – Y Cynghorydd G Jones 

 
Roedd yr holl aelodau a oedd yn bresennol o blaid 

 
Penderfynwyd – Adnewyddu aelodaeth Un Llais Cymru 

 
 
Cofnod rhif  174 -  Derbyn adroddiadau’r Cynghorwyr. 
 

Ni dderbyniwyd unrhyw adroddiad 
 

Cofnod rhif  175 – Derbyn adroddiadau’r Cynghorwyr Sir. 
 
Dywedodd y Cynghorydd E Dole ei fod, yng nghwmni’r Cynghorydd D Jones, wedi 
ymweld â phreswylwyr Fferm New Lodge er mwyn eirioli.  
Bydd y Cynghorydd E Dole yn anfon llythyr yn dweud, ar yr amod eu bod yn cael eu 
hail-ethol i’r Cyngor, y byddant yn parhau i eirioli. 
 
Roedd y Cynghorydd D Jones am ddiolch i’r awdurdod am y ponc atal cyflymder y tu 
allan i Ysgol Llechyfedach, am ail-lunio’r ponc atal cyflymder yn Llannon a’r ffosydd 
ar waelod y Stryd Fawr. 
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Ar yr adeg hon aeth y cyfarfod ‘i’r dirgel’ er mwyn cydymffurfio â’r Ddeddf Cyrff 
Cyhoeddus (Derbyn i Gyfarfodydd) 1960), adran 1(2) a’r Ddeddf Llywodraeth 
Leol 1972, adran100(2), oherwydd natur sensitif y busnes sydd i’w drafod. 
 
 
Cofnod rhif  176 – Trafod materion personél. 
 
Dywedodd y Clerc bod y codiad cyflog gwerth 1.75% wedi’i ôl-ddyddio, a gofynnodd 
bod cyflog LM yn cael ei ôl-ddyddio i NLW o Ebrill 1af 2021. 
 

Cynnig gan y Cynghorydd E Dole – Ôl-ddyddio cyflog LM ar gyfradd NLW o 
Ebrill 1af 2021. 

 
Eiliwyd – Y Cynghorydd G Jones 

 
Roedd yr holl aelodau a oedd yn bresennol o blaid 

 
Penderfynwyd – Ôl-ddyddio cyflog LM ar gyfradd NLW o Ebrill 1af 2021. 

 
 
Dywedodd y Clerc bod y Swyddog Cyfleusterau yn dal i fod yn sâl, felly mae’r 
Cynorthwy-ydd Gweinyddol yn gweithio 25 awr yr wythnos i gynnig cymorth pellach.  
Dywedodd y Clerc y bydd angen adolygu’r swyddi dros-dro pan fydd y Cyngor 
newydd yn ei le.  

Dywedodd y Clerc wrth y Cyngor bod WW wedi gwneud ei waith yn arbennig o dda 
a, gan fod angen ehangu’r tîm, gofynnodd bod y Cyngor yn ystyried ei ddyrchafu i 
Arwain y Tîm Cynnal a Chadw, ar gyflog ar bwynt SCP 16, sef £12.70 yr awr.  

Cynnig gan y Cynghorydd E Dole – Dyrchafu WW i Arwain y Tîm Cynnal a 
Chadw 

 
Eiliwyd – Y Cynghorydd G Jones 

 
Roedd yr holl aelodau a oedd yn bresennol o blaid 

 
Penderfynwyd – Dyrchafu WW i Arwain y Tîm Cynnal a Chadw 

 

Dywedodd y Clerc wrth y Cyngor bod angen penodi aelod ychwanegol i’r tîm cynnal 
a chadw, 30 awr yr wythnos, SCP 4-6, sef £10.01 - £10.42 yr awr. Bydd y disgrifiad 
swydd ar gyfer y rôl yn aros yn ddigyfnewid. Oherwydd y cyfnod ‘purdah’, er mwyn 
trefnu’r broses recriwtio bydd angen bod y Clerc yn derbyn awdurdod dirprwyedig. 

Cynnig gan y Cynghorydd E Dole – Recriwtio aelod ychwanegol i’r tîm cynnal 
a chadw yn unol â’r telerau uchod, a rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Clerc i 

drefnu’r broses recriwtio 
 

Eiliwyd – Y Cynghorydd G Jones 
 

Roedd yr holl aelodau a oedd yn bresennol o blaid 
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Penderfynwyd – Recriwtio aelod ychwanegol i’r tîm cynnal a chadw yn unol â’r 
telerau uchod, a rhoi awdurdod dirprwyedig i’r Clerc i drefnu’r broses recriwtio 

 
 
Dywedodd y Clerc bod y datganiadau diweddar, yn cyfeirio at y staff a’r cynghorwyr, 
a gafodd eu gwneud gan sawl unigolyn ar y cyfryngau cymdeithasol wedi bod yn 
hollol anghywir ac wedi achosi llawer o ofid i’r holl staff. Mae pawb sy’n gyflogedig 
gan y Cyngor yn gweithio’n galed iawn i weddnewid y Cyngor.  
 
 
Nid oedd unrhyw fusnes pellach. 
 
 
 

Daeth y Cadeirydd â’r cyfarfod i ben am 20.34yh 
 
 
 

Llofnod ..........................................................         Dyddiad.................................... 
                                 Cadeirydd 

 
 


