
 

Cyngor Cymuned Llanfihangel-yng-Ngwynfa 

  

Munudau cyfarfod nos Lun, Ionawr 20fed, 2020, yn yr Hen Ysgol,  
Dolanog, am 7.00yh 

 
Presennol: Cr Ifan Owen (Cadeirydd), Cr Fiona Montague, Cr Llion Jones, Cr Emyr Jones, Cr Paul O’Connell 

a’r Cr Geraint Gittins 

 

Ymddiheuriadau (001)   

Cr Paul Jenkins a’r Cr Alan Broughall 

 

Datganiad o ddiddordeb (002) 

Dim 

 

Munudau (003) 

CYTUNWYD i dderbyn munudau cyfarfod Rhagfyr 16eg 2019 fel cofnod cywir.   

 

Materion yn codi o’r munudau blaenorol (004) 

Dim 

 

Adroddiad y Cadeirydd (005)  

Dywedodd y Cadeirydd fod Eglwys Llanfihangel wedi cau. Fe’i caewyd o achos y costau cynnal a chadw uchel. 

Ychwanegodd ei fod wedi derbyn yr hawl i fwrw ymlaen i werthuso’r tir ar gyfer ehangu’r Fynwent  Gyhoeddus. 

 

Adroddiad y Cynghorydd Sir (006) 

Dywedodd y Cynghorydd Sir, y Cr Emyr Jones, fod cyllid ar gael i’w ryddhau ar gyfer gwella wyneb ffordd yr 

C2119 (ffordd Pendugwm).    
 

CIC/ y Grŵp Clwstwr (007) 

Dim i’w adrodd. 

 

Gohebiaeth (008) 

Dim 

 

Y wefan (009) 

I’w osod ar agenda’r cyfarfod nesaf.  Gweithred y Clerc 

 

Toiledau Dolanog   (010) 

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

Dolanog .  I’w drafod yn y cyfarfod nesaf. Gweithred y Clerc 

 

Hysbysfwrdd Llanfihangel   (011) 

CYTUNODD y Cyngor i osod hysbysfwrdd newydd yn y fynwent, am gost o £250.00. Gweithred y Clerc 

 

Adroddiad Ariannol a Chysoniad Banc y Trydydd Chwarter (012) 

Cyflwynwyd yr adroddiad a’r datganiad ariannol ar gyfer y trydydd chwarter. CYTUNODD y Cyngor i  

dderbyn yr adroddiad. 

 

Cyllid  2020-21 (013) 

CYTUNODD  y Cyngor i dderbyn y gyllideb ac y dylid gosod y praesept ar £14,000 ar gyfer y flwyddyn 2020-

21. (£65.42pa ar gyfer pob aelwyd (£1.25 yr wythnos). 

   



 

Cyllid  (014) 

Ffigyrau datganiadau’r banc:  Cyfrif Cyfredol:  £7847.78 

                   Cyfrif Cadw:      £11,959.13 

   

Taliadau:  

  Cyflog a Chostau’r Clerc     £162.79 (BACS) 

  Cyllid a Thollau EM PAYE    £38.00 (BACS) 

 OZLOOS     £48.00 

 Hafren Dyfrdwy     £48.75 

Neuadd Llanfihangel    £500.00 

  Neuadd Llwydiarth     £500.00 

  Neuadd Dolanog     £500.00 

Arlliw “Giant”     £17.10 (BACS) 

 Cyngor Sir Powys     £1.00      

 

Cynllunio (015) 

19/1963/LLAWN  Cyfeirnod Grid: E: 307201 N: 312776 Cynnig: Adeiladu adeilad amaethyddol i 

orchuddio llociau defaid – cyfeiriad y safle: tir i’r dwyrain o Ddolanog, Dolanog,  ger Y Trallwng,  Powys 

SY21 0LF 

CYTUNODD y Cyngor i beidio gwrthwynebu’r cais. 

 

 

19/2028/LLAWN Cyfeirnod Grid: E: 308514 N: 314769 Cynnig: Newid adeilad amaethyddol i 

ddefnydd cymysg i greu anheddiad, swyddfa/derbynfa, storfa ac i gynnwys defnydd amaethyddol. Gosod 

tanc septig a’r holl waith cysylltiedig. Lleoliad: Cyfie, Llanfihangel, Llanfyllin Powys SY22 5JE.   

CYTUNODD y Cyngor i beidio gwrthwynebu’r cais. 

 

Y priffyrdd (016) 

Clywodd y Cyngor am y sylwadau canlynol yn ymwneud â’r priffyrdd: 

a. yr U2119 rhwng Cyfie a Halfen – tyllau mawrion sydd angen sylw. 

b. y B4395 ger y drofa am yr C2094 - twll mawr yn y ffordd sydd angen sylw 

 

Gwybodaeth i’r aelodau (017) 

Mae aelodau pwyllgor neuadd Llwydiarth yn gofyn am ganiatad i osod banc dillad Byddin yr 

Iachawdwriaeth yn y maes parcio.  Cytunodd y Cyngor i hyn, cyn belled nad yw’n cymeryd llefydd 

parcio. 

 

Ymddiswyddodd y Cr Paul O’Connell gan ei fod yn gadael yr ardal i weithio dramor. Diolchodd y Cadeirydd 

iddo am ei wasanaeth i’r Cyngor hwn dros y blynyddoedd diwethaf. 

  

CYTUNODD y Cyngor i gynnal y cyfarfod nesaf yn Neuadd Llanfihangel, nos Lun, Chwefror 17
eg

 2020 am 

7.00yh. 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

 

 

 



 

 


