
 

Cyngor Cymuned Llanfihangel-yng-Ngwynfa 

 

Munudau cyfarfod nos Lun, Chwefror 17eg  2020, yn Neuadd  
Llanfihangel am 7.00yh 

 
Presennol: Cr Ifan Owen (Cadeirydd), Cr Fiona Montague, Cr Llion Jones, Cr Alan Broughall 

a’r Cr Geraint Gittins 

 

Ymddiheuriadau (018)   

Cr Emyr Jones a’r Cr Paul Jenkins   

 

Datganiad o ddiddordeb (019) 

Dim 

 

Munudau (020) 

CYTUNWYD i dderbyn munudau’r cyfarfod blaenorol, a gynhaliwyd ar yr 20fed o Ionawr  2020, fel cofnod 

cywir.   

 

Materion yn codi o’r munudau (021) 

Hysbysfwrdd Llanfihangel  – clywodd y Cyngor fod yr hysbysfwrdd newydd wedi ei osod yn ei le erbyn hyn. 

 

Adroddiad y Cadeirydd (022)  

Dywedodd y Cadeirydd bod beddoedd yn y fynwent, a gafodd eu prynu ym 1955, yn wag, gan fod y prynwr a’i 

gŵr wedi cael eu claddu mewn beddoedd eraill, a brynwyd gan y teulu, yn y fynwent.  Yn dilyn ymchwil, 

derbyniwyd nad oes perthnasau agos yn bodoli erbyn hyn. CYTUNODD y Cyngor bod y beddoedd hyn yn 

awr yn rhydd i’w gwerthu. 

Dywedodd y Cadeirydd hefyd bod digon o le yn y fynwent am oddeutu 40 mlynedd.  CYTUNWYD  i barhau 

efo’r broses o brynu tir i ehangu’r fynwent. 

 

Adroddiad y Cynghorydd Sir (023) 

Dim 

 

CIC /Grŵp y Clwstwr (024) 

Dyma wybodaeth ddaeth i law yn dilyn cyfarfod a gynhaliwyd ddechrau Chwefror: 

 Mae Llansanffraid & Llanfechain wedi tynnu’n ôl o’r Clwstwr (heblaw am y cysylltiad efo’r llyfrgell). 

 Tynnu’r dyfynbris ar gyfer cynnal a chadw a chasglu bagiau. 

Cyfarfod nesaf – dechrau mis Mawrth, o bosibl.   

 

Gohebiaeth (025) 

Ebyst oddi wrth swyddfa Archwilio Cymru – nodwyd gan y Cyngor 

 

Y Wefan (026) 

CYTUNODD y Cyngor i barhau gyda’r bwriad o brynu a chreu gwefan newydd, am gost o £499. Gweithred y 

Clerc. 

 

Toiledau Dolanog (027) 

Can fod yr amcanbris dros £500, mi fydd yn rhaid cael dau bris arall ar gyfer paentio muriau mewnol adeiliad 

toiledau Dolanog .  I’w drafod a’i benderfynu yn y cyfarfod nesaf. Gweithred y Clerc 

 

Cyllid  (028) 

Ffigyrau datganiadau’r Banc:                 Cyfrif Cyfredol:     £6752.51 



 

              Cyfrif Cadw:          £11,959.13 

   

Taliadau:  

  Cyflog a chostau’r Clerc                 £163.68 (BACS) 

  Cyllid a Thollau EM PAYE                 £38.00 (BACS) 

 OZLOOS     £48.00 

 Swyddfa Archwilio Cymru   £176.75 

 Aelodaeth Un Llais Cymru   £78.00 

 Mark Holden     £250.00 (BACS) 

 

CYTUNODD  y Cyngor y dylid anrhydeddu’r anfonebau a thaliadau. 

   

    

 

Cynllunio (029) 

Dim 

 

Priffyrdd (030) 

Clywodd y Cyngor fod y cwlfert o dan y ffordd ger yr U2117, ar ben ucha’r boncyn, wedi ei gau sy’n golygu bod 

dŵr yn llifo dros yr U2117. Mae angen “rodio’r” draen yno.  

 

Gwybodaeth i’r aelodau (031) 

Cynhelir Parti’r Pensiynwyr ddydd Sadwrn, 13eg o Fehefin 2020 – i’w osod ar agenda’r cyfarfod nesaf.  

Gweithred y Clerc. 

 

 

CYTUNODD y Cyngor i gynnal y cyfarfod nesaf yn Neuadd Llwydiarth, nos Lun, Mawrth 16
eg 

o Fawrth, 2020,  

am 7.00yh. 

 

 

 

 

 

Arwyddwyd …………………………………………………… (Cadeirydd) Dyddiad……………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 


