
Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanfihangel Ystrad a gynhaliwyd ar Nos 

Fawrth, 8fed Chwefror am 7.30 yn Neuadd Felinfach 

Cynhaliwyd y cyfarfod gyda’r holl weithdrefnau a phrotocolau isod ar waith. 

• Cadw pellter cymdeithasol o 2 fetr. 

• Gwisgo masg trwy gydol y cyfarfod.  

• Cadwyd y sesiwn yn gryno 

• Paratowyd Asesiad Risg 

PRESENNOL 

Cynghorwyr : Gerwyn Owen, (Cadeirydd)  Alan Henson) Lynford Thomas Glyn 

Davies, Johnny Davies, Harry Williams, Daniel Evans, Haf Hughes, Owen Llywelyn,  

1.YMDDIHEURIADAU 

Y Cyng. Hywel Ifans, Lyn Williams 

2. PERSONOL   

Dymunwyd dymuniadau da i’r Cadeirydd bu’n dathlu penblwydd arbennig yn ystod 

mis Ionawr 

3. DATGELU BUDDION PERSONOL 

5 8vi. Gweithgor Dyffryn Aeron – Y Cyng. Owen Llywelyn 

4. COFNODION 

Cadarnhawyd cofnodion 14/12/21.  Cynigiwyd gan y Cyng. Harry Williams ac eiliwyd 

gan y Cyng. Alan Henson. 

5. MATERION YN CODI 

3.ii Cyfraniadau.  Ni dderbyniwyd ceisiadau i’w hystyried.  

8,vi. Gweithogr Dyffryn Aeron. Ni drafodwyd y mater hwn gan nad oedd dim i’w 

ychwanegu ers y cyfarfod diwethaf. 

10.iii  Papur Pennawd.  Yn dilyn trafodaeth, dewiswyd logo ar gyfer y papur 

pennawd newydd.  Bydd y Clerc yn trefnu’r camau nesaf yn cynnwys argraffu. 

 

 

 



6.  CYLLID 

I. Tâl y Clerc am fis Rhagfyr £199.41 

II. Tâl y Clerc am fis Ionawr £199.41 

III. Costau Clerc: Medi – Chwefror £38.18 

IV. Cadarnhau cost y cyfrifiadur sef £1480.79 (yn cynnwys TAW).  Cadarnhawyd 

bod y cyfrifiadur wedi ei ychwanegu at y polisi yswiriant ac er na godwyd tâl 

nodwyd  byddai pris yr yswiriant yn codi £10 y flwyddyn nesa. 

V. Cyflwynwyd cyllideb ddrafft 2022-23 diwygiedig i gynnwys dau bennawd 

newydd i’r gwariant blynyddol a ollyngwyd o’r rhestr gwreiddiol a gyflwynwyd 

ym mis Rhagfyr yn y gyllideb o £9950 sef: 

a. Gwaith Amgylcheddol - swm o £1,360 

b. Anti-virus – swm o £60 

Daeth y newidiadau uchod yn sgil gwariant ychwanegol yn ystod 2021-22.  O'r 

herwydd bu'n rhaid defnyddio rhan o gyllideb 2021-22 a neilltuwyd ar gyfer 

prosiectau a gynlluniwyd - y gwaith amgylcheddol yn benodol - i ariannu'r gofynion 

newydd.  

Trafodwyd y newidiadau wrth gyflwyno’r trosglwyddiadau yng nghyfarfod mis 

Rhagfyr a phenderfynwyd felly eu cynnwys yng nghyllideb 2022-23 ac a welir yn y 

gyllideb ddrafft diwygiedig. 

Felly, bwriedir defnyddio (i) u chod ar gyfer ariannu’r blodau i’r bocsus ac ar gyfer 

unrhyw waith cynnal a chadw cysylltiedig ac i gymdymffurfio ag unrhyw faterion 

amgylcheddol a godir. 

Yn dilyn trafodaeth i gadarnhau'r penderfyniadau ar wariant derbyniwyd y gyllideb 

diwygiedig yn unfrydol. 

VI. Rheol 137. Y swm a gytunwyd ar gyfer Rheol 137 eleni (rhoddion elusennol) 

am 2022-23 yw £8.41 am bob etholwr 

7. ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR 

Yn ogystal â’r cyfarfodydd y bu’n mynychu o bell, soniodd y Cyng. Lynford Thomas 

am y problemau sy’n dal i effeithio ar addysg yn sgil Covid. Croesawyd y wybodaeth 

nad oedd toriadau i’r ddarpariaeth ambiwlans yng Ngheredigion a bod cynlluniau ar y 

gweill i leoli Gorsaf Ambiwlans yn Aberaeron.  Soniodd yn fras am y newidiadau i 

nifer y cynghorwyr yn rhai o’r etholaethau lleol. 

 



 

 

 

8. PWYLLGOR RHANBARTH UN LLAIS CYMRU 8/1/22 

Am yr eildro, methwyd â chysylltu â’r cyfarfod.  Cadarnhaodd y Clerc, a’r Cyng. 

Lynford Thomas eu bod ill dau wedi cysylltu ag Un Llais Cymru i roi gwybod am y 

trafferthion. 

9. CYNLLUNIO – Dim ceisiadau wedi dod i law. 

10. GOHEBIAETH 

i. Llythyr oddi wrth Miss. Eluned Davies yn diolch am yr anrhydedd o dderbyn 

Gwobr y Gymuned 2021-22. 

ii. Derbyniwyd Tystysgrif Cyfranddaliadau gan Fenter Tafarn y Dyffryn. 

11. UNRHYW FATER ARALL 

i. Dathliadau Platinum y Frenhines.   Yn dilyn trafodaeth, cytunwyd gadael 

unrhyw  ddathliadau arfaethedig i bob pentref unigol benderfynu arnynt. 

Cynigiwyd gan y Cyng. Alan Henson ac eiliwyd gan y Cyng. Owen Llywelyn. 

ii. Potiau Blodau.  Trafodwyd lleoliad y potiau. Bydd angen cadarnhau’r rhain 

yn y cyfarfod nesaf.   Ni chafwyd ymateb gan y Sir parthed gosod y potiau yn 

y pentrefi. 

iii. *Golau Stryd.   Cafwyd gwybodaeth am broblem mwy difrifol gyda golau 

stryd Maes-y-Meillion a thynnodd y Cyng. Haf Hughes sylw at y ffaith nad 

oedd golau Mart Ystrad yn gweithio o hyd.   

iv. *Wal Cribyn. Gofynnodd y Cyng. Alan Henson am reportio cyflwr y wal lle’r 

oedd y gofeb yng Nghribyn i’r Sir unwaith eto.  Mae’n gwaethygu ac yn 

anniogel. 

v. *Arwydd Ystrad Aeron.  Nododd y Cyng. Glyn Davies bod arwydd Ystrad 

Aeron yn blet a’r postyn ar dro ac anniogel. 

*Penderfynwyd y byddai’r Clerc yn cysylltu â’r Cyngor Sir am y materion hyn. 

vi. Sycharth, Felinfach.  Nododd y Cyng. Lynford Thomas - ac er gwybodaeth i’r 

aelodau -  bod cais cynllunio wedi ei dderbyn i newid Sycharth (sydd erbyn 

hyn yn eiddo i’r Cyngor Sir) o dŷ preifat i gartref preswyl i dri o blant mewn 

gofal.  Er bod y Cyng. Thomas yn ymwybodol bod rhai wedi lleisio eu 

gwrthwynebiad mae e’n cefnogi’r cais.  Roedd yn awyddus i hysbysu’r 

aelodau bydd y cais yn dod gerbron y Cyngor Cymuned maes o law. 



12. DYDDIAD  A LLEOLIAD Y CYFARFOD NESAF 

 8fed Mawrth, 2022 yn Neuadd Dihewyd 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


