
Cofnodion Cyfarfod Blynyddol Cyngor Cymuned Llanfihangel Ystrad a gynhaliwyd ar 

Nos Fawrth, 11eg Mai  2021  yn Neuadd Felinfach 

Cyn dechrau’r cyfarfod argoffwyd bawb am reolau cynnal cyfarfodydd mewn 

neuaddau pentref a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn weithredol o’r 3ydd o Fai 

2021.  Cynhaliwyd y cyfarfod gyda’r holl weithdrefnau a phrotocolau isod ar waith. 

• Gosod bordydd a chynnal pellter cymdeithasol o 2 fetr. 

• Gwisgo masg trwy gydol y cyfarfod.  

• Darparwyd hylif dwylo ar bob ford 

• Cadwwyd y sesiwn yn gryno 
 
PRESENNOL 

Cynghorwyr : Glyn Davies (Cadeirydd) Johnny Davies, Daniel Evans, Haf Hughes, Lynford 

Thomas, Lyn Williams, Gerwyn Owen, Alan Henson, Hywel Ifans 

1.YMDDIHEURIADAU 

Y Cynghorwyr  Owen Llywelyn. Harry Williams 

2. PERSONOL           Dim materion personol 

3. DATGELU BUDDION PERSONOL    Dim i’w datgelu 

4. COFNODION 

Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod yr 11eg Awst 2020 yn gywir.  Cynigiwyd gan Y Cyng. 

Gerwyn Owen, ac eiliwyd gan Y Cyng.Lynford Thomas 

5.. MATERION YN CODI                   Dim materion I’w trafod 

6. DEWIS SWYDDOGION 2021-22 

Swydd     Cynigydd:  Eilydd 

i. Cadeirydd :  Gerwyn Owen  Cyng. L Williams Cyng. D. Evans 

ii. Is-Gadeirydd : Cyng. O. Llywelyn Cyng.L. Thomas  Cyng. J. Davies 

Cadarnhawyd penodiad  y Cadeirydd yn unfrydol.   

Yn absenoldeb Y Cyng. Owen Llywelyn, penderfynwyd cysylltu ag ef i’w 

hysbysu o’r penderfyniad. 

iii. Arwyddwyd y Datganiad Derbyn Swydd gan Y Cyng. Gerwyn Owen  

iv. Penderfynwyd yn unfrydol ail-ethol y Clerc a’r Archwilydd Mewnol i 

ymgymryd â’r swyddogaethau ar gyfer 2021-2022.  Cynigiwyd gan Y Cyng. 

Haf ac eiliwyd gan Y Cyng. Hywel Ifans. 

Wrth drosglwyddo’r awennau i’r Cadeirydd newydd, diolchodd Y Cyng. Glyn Davies i bawb 

am eu cydweithrediad yn ystod blwyddyn anodd o ran cynnal cyfarfodydd o bell gan 

ddymuno’n dda i’r Cyng. Gerwyn Owen yn y swydd am y flwyddyn nesaf.  



Wrth dderbyn y swydd diolchodd Y Cyng. Gerwyn Owen yntau i’r Cyng. Glyn Davies am ei 

waith dros flwyddyn a fu’n ddigon heriol.   

7. CYLLID 

I. Cyfrfion 2020-21.  Cwblhawyd y gwaith o archwilio’r cyfrifon gan yr Archwilydd 

Mewnol.  Nodwyd y canlynol i sylw’r aelodau: 

a. Camgymeriad clerigol yn nhâl Mr. Tony Bretland.  Cyflwynwyd siec o £611. 

80 iddo am ei waith.  Y swm cywir wrth ychwanegu 2% ar daliad 2019-2020 

ddylai fod £601.80.   Penderfynwyd yn unfrydol seilio’r codiad cyflog eleni ar 

y swm cywir sef £601.80 a bod yr amrywiad o £10 yn cael ei nodi a’i dderbyn 

yn unol ag adroddiad yr Archwilydd Mewnol. 

b. Tynnwyd sylw yn yr adroddiad am fwriad y Cyngor i gyfrannu swm sylweddol 

tuag at greu neu gefnogi prosiect cymunedol ond ei fod wedi bod yn anodd i 

symud ymlaen â’r cynllun oherwydd y cyfyngiadau clo.   

c. Yn rhan o’r Archwiliad Allanol, gofynwyd am y dogfennau canlynol:  Cytundeb 

y Clerc a Swydd Ddisgrifiad y Clerc.  Trafodwyd y ddwy ddogfen a luniwyd 

mewn ymateb i’r cais.  Penderfynwyd eu derbyn fel dogfennau gweithredol. 

II. Archwilydd Mewnol. Penderfynwyd anfon llythyr at Mr. Gwyn Jones yn ei wahodd i 

weithredu fel ein Archwilydd Mewnol am y flwyddyn 2021-2022 yn unol â’r Cylch 

Gorchwyl. 

III. Costau Cynhgorwyr.  Arwyddwyd taflenni gan y Cynghorwyr i dynnu allan o 

dderbyn y Lwfans Cynghorwyr.  

IV. Tâl Gweithwyr Rhan-Amser.  Trafodwyd ychwanegu 2% i dâl y gweithwyr rhan-

amser. Penderfynwyd cynnig codiad o 2% i’r Clerc o Ebrill 2021. Penderfynwyd cael 

trafodaeth am godi gyfradd tâl y gweithwyr rhan-amser yn ogystal ag oriau gwaith y 

Clerc yn dilyn adolygiad o’r gofynion yn ystod y misoedd nesaf.  

V. Gweinyddu Cyflogres.  Penderfynwyd gofyn i gwmni Antur Teifi i weinyddu’r 

system cyflogres a PAYE ar gyfer cyflog y Clerc am 2021-22 ar gost o £5.00 y mis. 

Telir yr anfoneb yn flynyddol, sef £60.00 + TAW. 

VI. Asedau ac Yswiriant.  Yn dilyn derbyn y manylion yswirio gan Zurich Municipal am 

2021-2022 penderfynwyd nad oedd angen newid unrhywbeth ar yr atodlen am eleni 

ond i’w trafod eto yn y cyfarfod cyffredinol y flwyddyn nesa’. Rhennir y dogfennau cyn 

y cyfarfod blynyddol 2022. 

VII. Rheolau Ariannol.  Trafodwyd y rheolau ariannol a ddiwygiwyd yn ystod 2019-2020 

mewn ymgynghoriad â Gwyn Jones, yr Archwilydd Mewnol. Derbyniwyd yn unfrydol 

ar gyfer gweithredu yn ystod 2021-22. 

Penderfynwyd derbyn pwynt i (a-c) sef y cyfrifon ac adroddiad yr Archwilydd Mewnol 

ynghyd â phwyntiau ii – vii. yn unfrydol.  Cynigiwyd gan Y Cyng. Lyn Williams ac eiliwyd gan 

Y Cyng. Glyn Davies.   



 

 

8. ASESIAD RISG 

Nododd y Cyng. Lynford Thomas, ein Ymgynghorydd Iechyd a Diogelwch, 

newidiadau i’r Asesiad Risg.  Ychwanegwyd Apendics 1 – sef rheolaur cynnal 

cyfarfodydd yn sgil Covid 19 yn seiliedgi ar ganllawiau Llywodraeth Cymru ac 

Apendics 2 – ffurflen Asesiad Risg i’w chwblhau cyn pob cyfarfod tra bod rheolau 

Covid mewn grym. Penderfynwyd derbyn y Polisi Asesiad Risg a’i  adolygu yn y 

cyfarfod blynyddol y flwyddyn nesa’.  

9. Y COD YMDDYGIAD 

Atogoffwyd y Cynghorwyr o’u cyfrifoldebau a phwysleisiodd y Cynghorydd Sir 

bwysigrwydd gweithredu’n ofalus ac yn gyfrifol mewn swydd gyhoeddus.  

Derbyniwyd y Cod yn unfrydol. 

10. TREFN CYFARFODYDD 

Penderfynwyd yn unfrydol gadw ymlaen ar drefn o gwrdd ar yr ail nos Fawrth o bob 

mis yn Neuadd Goffa, Felinfach, Ysgol Cribyn a Neuadd Dihewyd am 7.30yh.  

Nodwyd y gallai’r trefniadau hyn newid yn sgil Covid 19 ac y gwneir penderfyniadau 

parthed cynnal cyfarfodydd trwy ymgynhgoriad â’r Cadeirydd, Y Cynghorydd â gofal 

dros Iechyd a Diogelwch a’r Clerc. 

11 UNRHYW FATER ARALL 

 Nid oedd unrhyw faterion yn codi 

12. DYDDIAD A LLEOLIAD Y CYFARFOD NESAF 

 I’w gadarnhau. 
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