
Cofnodion Cyfarfod Cyngor Cymuned Llanfihangel Ystrad a gynhaliwyd ar Nos Fawrth, 

12fed Gorffennaf 2022 yn Neuadd Felinfach 

PRESENNOL 

Cynghorwyr : Lyn Williams (Cadeirydd),  Haf Hughes, Glyn Davies, Gerwyn Owen, Melinda 

Williams, Hywel Ifans,  

Y Cyng. Ceris Jones, Cynghorydd Sir. 

1.YMDDIHEURIADAU 

Y Cyng. Lynford Thomas, Johnny Davies, Dan Evans, Alan Henson, Harry Williams 

2. PERSONOL 

Dymunwyd yn dda i’r Cyng. Johnny Davies sydd wedi derbyn triniaeth ac i’r Cynghorydd Sir, 

Ceris Jones ar enedigaeth crwt bach ar y 9fed o Orffennaf. 

3. DATGELU BUDDION PERSONOL    

i.  Cais ariannol Eisteddfod Felinfach.  Y Cyng. Haf Hughes 

4. CADARNHAU COFNODION 14/6/22 

Cadarnhawyd cofnodion cyfarfod yn gywir.  Cynigiwyd gan Y Cyng. Glyn Davies ac eilwyd gan 

Y Cyng Hywel Ifans. 

5. MATERION YN CODI 

8vi. Gweithgor Dyffryn Aeron.   Dim newid 

i. 5 (9 ii.) Yswirio’r Deffibs.   Zurich wedi ymateb a fyddan nhw ddim yn codi am 

ychwanegu’r diffibs’ leni ond yn ychwanegu £15 blwyddyn nesa. 

ii. 10 i a iii.  Golau Stryd.   Cafwyd ymateb gan y Sir gan ofyn am union leoliad y go-

lau oedd angen.  Cadarnahwyd trwy’r Cyng. Harry Williams mae o flaen 51-54 Bro 

Henllys oedd angen y golau ychwanegol. 

iii. Maesymeillion. Cafwyd gwybodaeth y byddai Swyddog o’r cyngor a pheiriannydd 

yn ymweld â’r safle. Ni dderbyniwyd unrhyw wybodaeth bellach. Penderfynwyd 

y byddai’r Clerc yn cysylltu unwaith eto i weld beth yw’r sefyllfa. 

iv. 10.ii Ysgol Cribyn.  Ni dderbyniwyd ymateb i lythyr y Cyngor Cymuned ond mewn 

ymateb i’r Cyng. Ceris Jones, cadarnhaodd y Prif Weithrdwr, Eifion Evans, ei fod 

wedi derbyn e-bost gan y Clerc am y sefyllfa. Russell Hughes Pickering sydd yn 

delio gyda’r mater ar ran y Cyngor a dywedodd y  byddai’n cysylltu ag ef “I weld 

ble mae’r gwasanaeth arni gyda’r cynlluniau.” 



v. 10 iv. Palmentydd Dihewydd.  Cafwyd gwybodaeth gan y Cyng. Hywel Ifans bod 

gweithiwr y Cyngor wedi bod yn chwystrellu chwyn-laddwr ar hyd y palmentydd. 

vi. 10vi. Baneri Eisteddfod Genedlaethol. Dosbarthwyd yn y cyfarfod.   

6. CYLLID 

a. Tâl y Clerc am fis Mehefin £203.40 

b. Domain Renewal yr ebost £25.00 + £5.00 TAW = £30 

c. Anfoneb Robert’s Garden Centre am y bocsus blodau £625 + TAW =  £750 

d. Tal Papur Pennawd Lewis a Hughes £95 + TAW = £114.00 

e. Canslo siec Eisteddfod Pantyfedwen (1410) am £20 ac ail gyflwyno’r swm gyda siec 

1414 -  gan fod y ci wedi byta’r un gynta’ 

7. ADRODDIAD Y CYNGHORYDD SIR 

 

Cafwyd adroddiad trwy ebost gan y Cyng. Ceris Jones. Nododd y materion isod a godwyd 

gan drigolion yr ardal yn ystod y mis: 

• Cais am fesurau tawelu traffig yng Nghribyn 

• Gosod palmant o ystad Llys Mynach hyd at mynedfa’r Gaer. 

• Yr angen i dorri porfa ar y llain gerdded yn Felinfach. 

8. CYNLLUNIO 

 

A220353 Blaengors, Dihewyd. Yn dilyn sgwrs gynhywsfawr am y cais hwn 

penderfynwyd yn unfrydol cyflwyno’r sylwad isod: 

Cyngor Cymuned Llanfihangel Ystrad.   Nodwyd consyrn cyffredinol am y cynnydd yn y traffig 

ar yr hewl hon, ac ym mhentref Dihewyd yn sgil y datblygiad o ystyried bod maes gwersylla 

Maes y Meillion sydd gerllaw hefyd yn atynfa i nifer fawr o dwristiaid.  Ond, ar sail tytiolaeth 

yr ymgeisydd am y galw cynyddol am y gwasanaethau a nodir ganddo ar gyfer pobol sy'n 

aored i niwed gydag anghenion dysgu ychwanegol ni wrthwynebir y cais 

9. HYFFORDDIANT  

 I ychwanegu at y rhaglen hyfforddiant sydd ar waith penderfynwyd: 

i. i’r Cyng. Lynford Thomas wneud cwrs Iechyd a Diogelwch ar-lein Un Llais 

Cymru. 

ii. i’r Cyng. Lyn Williams i wneud cwrs Sgiliau Cadeirio Un Llais Cymur ar yr 28ain 

o Orffennaf.   Penderfynwyd yn unfrydol talu’r ffi o £35.00. 

 



10. GOHEBIAETH 

i. Cais am nawdd Eisteddfod Felinfach.   Penderfynwyd trafod y cais yn y cyfarfod hwn 

gan fod yr Eisteddfod yn cael ei chynnal ym mis Medi.  Penderfynwyd ar swm o 

£125.00 

ii. Derbyniwyd llythyron o ddiolch gan 

• CFFI Ceredigion 

• Clwb CFFI Felinfach  

• Noah’s Ark 

iii. Gwefan Dyffryn Aeron Bro 360.  Bydd y Cyng. Melinda Williams yn cynrychioli’r  

Cyngor yn y cyfarfod ar 13/7/22 i sefydlu’r wefan.  

 

11. UNRHYW FATER ARALL 

 

a. Mainc Heol Gwyddalis.   Nododd y Cyng. Hywel Ifans ei gonsyrn am ddiogelwch  y 

fainc. Yn dilyn trafodaeth penderfynwyd gwneud trefniadau i waredu’r fainc.  

Penderfynwyd y byddai’r Clerc yn gwneud ymholiadau am bris mainc blastig wedi’i 

hail-gylchu. 

b. Arwydd 30 Ystrad Aeron.  Mae’r arwydd wedi colli lliw ac nid yw’n bosib gweld y 

rhifau.  Penderfynwyd y byddai’r Clerc yn cysylltu â’r Sir. 

 

12. DYDDIAD A LLEOLIAD Y CYFARFOD NESAF 

 

 13g Medi, 2022 yn Neuadd Dihewyd. 

 

 

  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 


