
Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanfihangel Ystrad a gynhaliwyd ar Nos 

Fawrth, 8fed Mawrth 2022 yn Neuadd Dihewyd 

Gosodwyd cadeiriau ar bellter o 1 metr : Gwisgwyd masg trwy gydol y cyfarfod : 

Darparwyd hylif dwylo 

PRESENNOL 

Cynghorwyr : Gerwyn Owen (Cadeirydd), Lynford Thomas, Haf Hughes, Johnny Davies, 

Alan Henson. 

1.YMDDIHEURIADAU 

Y Cyng. Glyn Davies, Lyn Williams, Hywel Ifans, Dan Evans, Owen Llywelyn, Harry Williams 

2. PERSONOL 

3. DATGELU BUDDION PERSONOL 

4. COFNODION 

Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod 8fed Chwefror 2022 yn gywir.  Cynigiwyd gan Y Cyng. 

Alan Henson ac eilwyd gan Y Cyng Haf Hughes. 

5.. MATERION YN CODI 

8vi. Gweithgor Dyffryn Aeron.   Dim newid 

11ii Bocsus Blodau.  Trefnwyd cyfarfod gyda Gary Griffiths o Adran y Priffyrdd ar 2il o 

Fawrth.  Mae wedi paratoi map ar gyfer lleoliad pob bocs.  Bydd angen gwneud 

penderfyniad terfynol yn y cyfarfod nesaf.   Mae’r Caderiydd wedi cael pris o £70 y bocs gan 

Gerddi Cae Hir am y blodau a’u plannu ond mae’r Clerc wedi ysgrifennu i ofyn am ostyngiad. 

11iii. Golau Stryd.  Yn dilyn damwain, dinsitrwyd y polyn tu fas i Maes-y-meillion felly bydd 

yn rhaid aros ymhellach i adnewyddu hwn. 

6. CYLLID 

i. Tâl y Clerc am fis Chwefror £199.41 

ii. Taliadau Blynyddol: 

a) Neuadd Felinfach £40 

b) Neuadd Dihewyd £50 

c) Tony Bretland £613.84 (yn cynnwys 2% ar y swm o £601.80 fel a gytunwyd 

yn yr AGM) 

d) Les Verdin £102.29 (yn cynnwys 2%) 

e) Antur Cymru (PAYE) £72.00 (yn cynnwys TAW) 

f) Un Llais Cymru (Aelodaeth) £248.00 



g) ZOOM £143.88 (£119.90 heb y TAW)  

h) Cronfa’r Cadeirydd £150.00 

7. ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR 

Yn ei adroddiad soniodd y Cyng. Lynford Thomas am y nifer o gyfarfodydd a gynhaliwyd yn 

ystod y mis i drafod y gyllideb ar gyfer 2022-23.  Cadarnhaodd mai codiad o 2.5% fydd ar y 

dreth am y flwyddyn nesa’.   Cadarnhaodd hefyd bod pryniant Sycharth, Felinfach wedi 

mynd trwyddo. 

Ar ôl 10 mlynedd yn gweithredu fel ein Cynghorydd Sir, dyma’r cyfarfod olaf i’r Cyng. Lynford 

Thomas yn y rôl honno.   Diolchwyd iddo am ei wasanaeth ac am ei gyfraniadau i’r 

cyfarfodydd misol ac am ei gefnogaeth i weithgareddau’r pentrefi ar hyd y blynyddoedd. 

8. ADRODDIAD CYFARFOD YR ETHOLIAD 

Cymerwyd ran yn y cyfarfod hwn ar 2il Mawrth dros ZOOM gan y Clerc. Dosbarthwyd 

nodiadau esboniadol. 

9. CYNLLUNIO – Dim i’w drafod 

10. GOHEBIAETH 

I. Derbyniwyd llythyr gan Bwyllgor Eisteddfod Dihewyd yn gofyn am gefnogaeth 

ariannol.  Penderfynwyd trafod y cais yn y cyfarfod nesaf.  

II. Derbyniwyd e-bost gan Gwmni Troed-y-Rhiw yn gofyn am gefnogaeth ar ffurf 

llythyr yn cefnogi cais am nawdd ariannol gan Gyngor Sir Ceredigion ar gyfer 

sioe mae’r cwmni’n gobeithio ei llwyfannu yn mis Mehefin.  Cadarnhaodd y 

Clerc bod llythyr o gefnogaeth wedi cael ei anfon. 

III. Cafwyd gwybodaeth gan Un Llais Cymru bod angen cyhoeddi adroddiad yn 

amlinellu gwaith y cyngor cyn gynted â phosib ar ôl Ebrill 1af.  Mae angen 

hefyd paratoi cynllun hyfforddiant. 

11. UNRHYW FATER ARALL   

i.  Mae draen ar bwys Eglwys Dihewyd wedi bloco.  Dywedodd Y Cyng. Lynford 

Thomas ei fod eisoes wedi cysylltu â’r sir am y mater hwn a bydd yn cysylltu eto. 

ii.  Holodd Y Cyng. Johnny Davies beth oedd y sefyllfa gyda’r toiledau yn Garej 

Felinfach ac a ddylent fod ar agor i’r cyhoedd erbyn hyn.  Penderfynwyd gwneud 

ymholiadau. 

11. DYDDIAD A LLEOLIAD Y CYFARFOD NESAF  

 12fed Ebrill, 2022 yn Neuadd Felinfach. 

   

 



 

 

 

 

 

 

 


