
 
 

 
 

CYFARFOD PENDERFYNIADAU ARWEINYDD Y CYNGOR 
 

DYDD Iau, 1 Awst 2019 

 
YN BRESENNOL: Y Cynghorydd: E. Dole (Aelod o’r Bwrdd Gweithredol). 
 
Roedd y swyddogion canlynol yn bresennol: 
M. Bull, Rheolwr Rhanbarthol - Datblygu Economaidd 
L. Edwards, Swyddog Datblygu Economaidd 
B Hale, Cydgysylltydd Datblygu Economaidd 
K. Thomas, Swyddog Gwasanaethau Democrataidd 
 
Swydda’r Arweinydd – Neuadd Y Sir, Caerfyrddin - 11.00  - 11.20 yb 
 
1. DATGANIADAU O FUDDIANNAU PERSONOL. 

 
Ni ddatganwyd unrhyw fuddiannau personol. 
 

2. LLOFNODI FEL COFNOD CYWIR GOFNOD PENDERFYNIADAU'R CYFARFOD 
A GYNHALIWYD AR Y 17EG GORFFENNAF, 2019. 
 
PENDERFYNWYD llofnodi bod Cofnod Penderfyniadau'r cyfarfod a 
gynhaliwyd ar 17 Gorffennaf 2019 yn gofnod cywir. 
 

3. ADRODDIADAU NAD YDYNT I'W CYHOEDDI. 
 
PENDERFYNWYD yn unol â Deddf Llywodraeth Leol 1972, fel y'i diwygiwyd 
gan Orchymyn Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) (Amrywio) 
(Cymru) 2007, na fyddai’r eitemau canlynol yn cael eu cyhoeddi, gan fod yr 
adroddiadau'n cynnwys gwybodaeth eithriedig fel y'i diffiniwyd ym 
Mharagraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i’r Ddeddf. 
 

4. CRONFA GWLEDIG MASNACHOL SIR GAERFYRDDIN & CRONFA 
DATBLYGU EIDDO MASNACHOL AR GYFER TRAWSNEWID SIR 
GAERFYRDDIN. 
 
Yn dilyn cynnal prawf budd y cyhoedd, PENDERFYNWYD yn unol â'r Ddeddf 
y cyfeiriwyd ati yng nghofnod 3 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr 
adroddiad gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig am faterion ariannol 
neu faterion busnes unigolyn penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn 
meddu ar y wybodaeth honno) (Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r 
Ddeddf). 
 
Yr oedd y prawf budd y cyhoedd o ran y mater hwn yn ymwneud â'r ffaith 
fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth fanwl am faterion a dyheadau 
busnes ac ariannol yr ymgeiswyr. Yn yr achos hwn, yr oedd y budd i'r 
cyhoedd o ran cynnal yr eithriad o dan Ddeddf 1972 mewn perthynas â'r 
adroddiad hwn yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran datgelu'r wybodaeth, 
gan y byddai datgelu'r wybodaeth yn debygol o roi'r person a'r busnesau a 
enwir yn yr adroddiad dan anfantais annheg mewn perthynas â'u 
cystadleuwyr masnachol. 
 



 
 

 
 

Bu'r Aelod o'r Bwrdd Gweithredol yn ystyried ceisiadau a ddaeth i law am gymorth 
o Gronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin a Chronfa Datblygu Eiddo Masnachol 
Trawsnewid Sir Gaerfyrddin.  
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo'r ceisiadau canlynol a ddaeth i law am 
gymorth o Gronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin a Chronfa Datblygu 
Eiddo Masnachol Trawsnewid Sir Gaerfyrddin, yn amodol ar y telerau a'r 
amodau arferol a'r rhai a bennwyd yn yr adroddiad: 
 

Cronfa Mentrau Gwledig Sir Gaerfyrddin 

Cyfeirnod y 
Cais 

Yr Ymgeisydd Y Dyfarniad 

CREF 094 Wills Fresh Food and Coffee Daily Ltd £14,999 

 

Cronfa Datblygu Eiddo Masnachol Trawsnewid Sir Gaerfyrddin 

Cyfeirnod y 
Cais 

Yr Ymgeisydd Y Dyfarniad 

CTCPDF 030 Dolawen, Llain 4, Cross Hands £479,210.40 

 
 

5. CRONFA CYCHWYN BUSNES/TWF BUSNES SIR GAERFYRDDIN. 
 
Yn dilyn cynnal prawf budd y cyhoedd, PENDERFYNWYD yn unol â'r Ddeddf 
y cyfeiriwyd ati yng nghofnod 3 uchod, beidio â chyhoeddi cynnwys yr 
adroddiad gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig am faterion ariannol 
neu faterion busnes unigolyn penodol (gan gynnwys yr Awdurdod oedd yn 
meddu ar y wybodaeth honno) (Paragraff 14 o Ran 4 o Atodlen 12A i'r 
Ddeddf). 
 
Yr oedd y prawf budd y cyhoedd o ran y mater hwn yn ymwneud â'r ffaith 
fod yr adroddiad yn cynnwys gwybodaeth fanwl am faterion a dyheadau 
busnes ac ariannol yr ymgeiswyr. Yn yr achos hwn, yr oedd y budd i'r 
cyhoedd o ran cynnal yr eithriad uchod o dan Ddeddf 1972 mewn perthynas 
â'r adroddiad hwn, yn drech na'r budd i'r cyhoedd o ran datgelu'r wybodaeth 
a geir ynddo, gan y byddai datgelu'r wybodaeth yn achosi niwed i'r 
busnesau y cyfeiriwyd atynt drwy ddatgelu gwybodaeth fasnachol sensitif 
iawn, gan danseilio'u safle yn y farchnad ac o bosibl rhoi swyddi mewn 
perygl ac achosi niwed i'r economi leol.  
 
Gan gyfeirio at gofnod 2 y cyfarfod a gynhaliwyd ar 19 Chwefror 2018, rhoddodd 
yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol ystyriaeth i geisiadau am gymorth gan Gronfa 
Cychwyn Busnes Sir Gaerfyrddin a Chronfa Tyfu Busnes Sir Gaerfyrddin. 
Blaenoriaeth y ddwy gronfa oedd cefnogi'r gwaith o greu swyddi a busnesau 
newydd yn y Sir.  
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo'r ceisiadau canlynol am gymorth o Gronfa 
Cychwyn Busnes Sir Gaerfyrddin a Chronfa Tyfu Busnes Sir Gaerfyrddin, yn 
amodol ar y telerau a'r amodau arferol a'r rhai a bennwyd yn yr adroddiad: 
 
 

Cronfa Cychwyn Busnes Sir Gaerfyrddin 



 
 

 
 

Cyfeirnod y Cais Yr Ymgeisydd Y Dyfarniad 

SUF77 Andrew Thomas Plumbing and Heating £1,394.05 

 
 
 

Cronfa Tyfu Busnes Sir Gaerfyrddin 

Cyfeirnod y Cais Yr Ymgeisydd Y Dyfarniad 

GF115 Little Bit Different £1,700.95 

 
 
 
 
 
 

 
_______________________________   __________________ 
AELOD O’R BWRDD GWEITHREDOL   DYDDIAD 
 
 


