
ADRODDIAD CYNGOR CYMUNED LLAFIHANGEL YSTRAD 
2021-2022 

Swyddogion 2021- 2022 

Cadeirydd 

Y Cyng. Gerwyn Owen   

Is-Gadeirydd 

Y Cyng. Owen Llywelyn 

CYNGHORWYR 

Glyn Davies,  Johnny Davies, Dan Evans, Hywel Ifans, Alan Henson, Haf Hughes, 
Lynford Thomas (Cynghorydd Sir), Harry Williams, Lyn Williams  

Clerc 

Eleri Lewis    

Archwiliwr Mewnol 

Gwyn Jones  

Trefn Cyfarfodydd; 

Mae’r Cyngor yn cwrdd ar yr ail Nos Fawrth bob mis am 7.30 yn Cribyn, 
Dihewyd a Felinfach. 

 

COVID 19 - CYFARFODYDD 2021-2022 

Yn sgil Covid 19 buom yn cwrdd dros ZOOM am gyfnod yn cynnwys mis Ebrill 
2021.  Ond o fis Mai 2021, cynhaliwyd y cyfarfodydd wyneb-yn-wyneb gan 
gadw at y rheolau diogelwch a chydymffurfio â rheolau pwyllgorau neuaddau 
Dihewyd a Felinfach.   Am y tro, nid oes cyfarfodydd yn cael eu cynnal yng 
Nghribyn oherwydd y cyfyngiadau ar ddefnydd yr ysgol ers i’r Cyngor Sir 
wagio’r adeilad o’r holl ddodrefn.   

 

 

 

 



CYLLID 

PRAESEPT AM Y FLWYDDYN 

£9,950 

CYFRANIADAU 

Beiciau Gwaed Aberystwyth.  £100   

Eisteddfod yr Urdd.  £25.00   

Radio Bronglais. £25.00  

Cerebal Palsy Cymru. £25.00 

Macmillan yng Ngheredigion.  £100   

Ysgol Dihewyd.  £400.00 

 

ARCHWILIAD ALLANOL 

Yn 2019-2020 cyflwynwyd y  cyfrifon ar sail incwm a gwariant am y tro cyntaf.  

Cyflwynwyd adroddiad yr Archwiliwr Allanol yng nghyfarfod mis Mawrth a 
derbyniwyd gan gofnodi’r canlynol:  Ar sail ein hadolygiad, yn ein barn ni mae’r 
wybodaeth yn y Ffurflen Flynyddol cydymffurfio ag arferion priodol ac nid oes 
unrhyw faterion wedi dod i’n sylw sy n peri pryder nad yw’r ddeddfwriaeth a r 
gofynion rheoleiddio perthnasol wedi eu bodloni. 

Nid ydym hyd yma wedi derbyn adroddiad 2020-21. 

 

CYLLIDEB DDRAFFT 2022-23 (Gweler yr Atodiad) 

Mewn ymgynghoriad â’r Archwilydd Mewnol cyflwynwyd cyllideb ddrafft 
2022-23 yng nghyfarfod mis Rhagfyr 2021 gyda diwygiadau a dderbyniwyd yng 
nghyfarfod mis Chwefror. 

Roedd y diwygiadau’n cynnwys dau bennawd newydd ar gyfer Gwaith 
Amgylcheddol a chostau parhaus gwrth-feirws y cyfrfiadur 

 

 

 



GWEITHGAREDDAU CYLLIDEB A GYFLAWNWYD 

Diffibriliwr.  Gosodwyd diffibriliwr ar wal y dafarn yn Temple Bar. Derbyniwyd 
grant o £200 gan Calonnau Cymru a defnyddiwyd £500 oedd yn ein coffrau yn 
rhodd gan deulu’r diweddar Mr. Ken Davies Felinfach. Y gost i’r Cyngor felly 
oedd £725.00    

 

Y Cyng. Gerwyn Owen a’r Cyng. Lynford Thomas 

 

Bocsus Blodau.  I gydymffurfio â’r nod i weithredu’r Polisi Amgylcheddol, 
prynwyd bocsus blodau ar gost o £660  i’w gosod yn y pentrefi.  Bydd y 
blodau’n cael eu hariannu o gyllideb 2022-23. 

Cyfrifiadur.  Prynwyd cyfrfiadur ac argraffydd newydd at ddefnydd y Clerc a 
gwaith y Cyngor.  Y gost oedd £1,480 

Prosiect Arbennig.  Defnyddiwyd £2,000  a glustnodwyd ar gyfer prosiect 
cymunedol i brynu cyfranddaliadau yn Menter Tafarn y Dyffryn. 

 

CYNLLUNIO  

Ceisiadau cynllunio a roddwyd gerbron a’r penderfyniad:- 

10 Bro Henllys, Felinfach. Estyniad  Cefnogwyd. 

Maesgolau Temple Bar.  Adeiladu annedd.  Gwrthodwyd ar sail diogelwch a 
chyfleustodau. 

Hendre Einon, Abermeurig, Cefnogwyd 

 

 



DIGWYDDIADAU A FYNYCHWYD AR-LEIN 

Rheoliadau Cynllunio Gwlad a Thref.  

Gweminar Ail Gartrefi .  

Cynhadledd Un Llais Cymru / SLCC.   

Cyfarfod y Cyngor Sir ac aelodau o’r Cynghorau Tref a Chymuned.  

Cyfarfod CAVO. Cyfafwyddiadau ar reoliadau COVID 

Cyngor Sir Ceredigion. Cyfarfod paratoi ar gyfer yr etholiad 

 

CYFLWYNIADAU GAN YMWELWYR 

CYFLWYNIAD GAN GYNRYCHIOLWYR GWEITHGOR DYFFRYN AERON 

Yn rhan o drafodaethau’r Cyngor ar gefnogi prosiect cymunedol cafwyd 
cyflwyniad gan Arwyn Davies ac Euros Lewis am waith Gweithgor Dyffryn 
Aeron a sefydlwyd yn wreiddiol mewn ymateb i golli Dairy Gold a’r Ffatri gaws.  
Erbyn hyn mae’r Gweithgor yn ymgynghori ar nifer o brosiectau amgylcheddol 
gan gynnwys ynni solar a ffyrdd o wynebu’r rheolau newydd arfaethedig ar sut 
i ddelio ȃ ‘slurry’ ar ffermydd.   

Ymweliad gan Charlotte Court, PCSO. 

Trefnwyd yr ymweliad hwn yn sgil y llythyr a anfonwyd at Gomisiynydd yr 
Heddlu yn lleisio pryderon y Cyngor am y defnydd cynyddol ac amlwg o 
gyffuriau yn lleol.  Esboniodd y PCSO bod yr Heddlu yn dibynnu’n helaeth ar 
wybodaeth gan y cyhoedd a bod unrhyw wybodaeth sy’n dod i law yn cael ei 
thrin yn gwbl gyfrinachol.  Bu cyfle hefyd i drafod y pryder am gyflymder traffig 
ar hyd y A482 a chyfeiriwyd y cyfarfod at wefan o’r enw Crash Maps UK sydd 
yn nodi nifer y damweiniau ar bob hewl yn y DU ac fe’i hanogodd y 
Cynghorwyr i ddefnyddio’r data ar y wefan i atgyfnerthu eu neges i’r Cyngor Sir 
os am newid terfynau cyflymder. 

 

 

 

 



YMGYRCHOEDD 

 

BWRDD IECHYD HYWEDL DDA. Ysgrifenwyd at Fwrdd Iechyd Hywel Dda i 
dynnu sylw at ein pryderon am y nifer o feddygon yn y Feddygfa yn Aberaeron 
a’r effaith mae hyn yn cael ar y gwasanaethau ehangach. 

CYFLYMDER TRAFFIG CRIBYN.  Yn dilyn pryderon a godwyd gan rai o drigolion 
Cribyn, bu’r Cyngor mewn trafodaeth gyda Chyngor Sir Ceredigion a Chynllun 
Gan Bwyll. Mae’r sefyllfa’n cael ei monitro ond mae’r holl fesuriadau a all cael 
eu gweithredu mewn grym. 

NEWID ENWAU LLEOEDD.  Yn dilyn adroddiadau yn y wasg am y bwriad i 
newid enwau lleoedd – ac yn benodol Ystrad Aeron a Felinfach – cysylltwyd â’r 
Cyngor Sir i ddatgan gwrthwynebiad ac i ofyn am drafodaeth bellach yn lleol 
cyn gwneud penderfyniad terfynol.  

 

GWEITHGAREDDAU NEWYDD 

Pabi Gwyn. Cyflwynwyd Pabi Gwyn ochr-yn-ochr â’r Pabi Coch yn y 
gwasanaethau Sul y Cofio eleni. 

GWOBR Y GYMUNED 2021 

Derbyniwyd 5 enwebiad am y wobr.  Pleser oedd cyhoeddi mai Eluned Davies, 
Bryniau, Dihewyd oedd enillydd cyntaf oll. 

Dyma rai o’r pethau y mae Eluned ynghlwm â nhw: 

• Capel Bethlehem – Organyddes m 62 o flynyddoedd ac Ysgrifennydd yr 
Ysgol Sul a’r Capel am 27 o flynyddoedd. 

• Cyn-lywodraethwriag Ysgol Dihewyd 

• Aelod o Bwyllgor Neuadd y Pentre’ 

• Cadeirydd Pwyllgor Eisteddfod Dihewyd 

• Trysorydd y W.I ac Ysgrifennydd y Sir 

• Yn grefftwraig ddawnus sydd nid yn unig wedi ennill mewn sioeau gan 
gynnwys y Sioe Frenhinol ond yn barod iawn i rannu’r ddawn a dysgu 
erall mewn dosbarthiadau gwnio a chrefft. 



Er bod y blynyddoedd lawer o wasanaeth yn glod yn ei hunan teimlad y panel 
dewis oedd bod yr ystod eang o fudiadau mae Eluned wedi cefnogi a thrwy 
hynny sicrhau parhad y gweithgareddau hyn i eraill gael eu mwynhau ac elwa 
wrthynt yn bwysig i gofnodi. 

 

Y Cyng. Gerwyn Owen Miss. Eluned Davies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ATODIAD 1 



 

Cyllideb 2022-23 wedi'i diweddaru

Mae’r gyllideb yn seiliedig ar wariant hanesyddol fel a ganlyn:

Cyflogau a Chostau’r Clerc a’r Clanhawyr Arosfannau Bws £3,200

Gweinyddu PAYE £60

Costau Archwilwyr £420

Neuaddau ar gyfer cyfarfodydd £100

Cyfraniadau elusennol £1,300

Gwaith Amgylcheddol (blodau ayb) £1,360

Yswiriant £620

Un Llais Cymru aelodaeth / cynhadledd £430

Cofrestru ICO £40

System anti-virus £60

Cynnal y Wefan £120

Trydan – golau stryd £800

Costau Etholiad £240

Cronfa’r Cadeirydd £300

Costau eraill £500

Contingency £400

£9,950

Yn ychwanegol, bydd symiau yn cael eu neilltuo o fewn y gyllideb

i gwrdd a chostau sy’n ymwneud a phrosiectau sy’n debyg o cael 

eu dechrau / cwblhau yn ystod y flwyddyn, e.e.:

Gweithgor Dyffryn Aeron £2,000

Prosiectau arfaethedig £1,000

£12,950

Argymhellion:

1 Defnyddio £3,000 o'r gweddillion £3,000

2 Cynnig am Praesept o £9,950 £9,950

£12,950

Datganiad Gweddillion:

Cyfanswm Gweddillion 2020-21 £5,787

Llai defnydd tebygol 2021-22 £0

Cyfanswm a rhagwelir ar ddiwedd 31/03/22 £5,787

Llai swm argymhellir ei ddefnyddio 2022-23 (£3,000)

Cyfanswm gweddillion a rhagwelir Mawrth 2023 £2,787

Is-Gyfanswm

Cyfanswm Cyllideb

Cyfanswm 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


