
CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN
COFNODION CYFARFOD MISOL

28.06.2012 AM 7.30PM
NEUADD YR EGLWYS

LLANBEDR PONT STEFFAN

Estynnwyd gwahoddiad i aelodau i gymryd rhan mewn gweddi cyn cychwyn y cyfarfod. 
Bu i’r Cyngh. Dave Smith offrymu gweddi.

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD
Croesawyd yr holl a oedd yn bresennol i’r Cyfarfod gan y Maer Kistiah 
Ramaya.  Bu i aelodau ddatgan eu cydymdeimlad â’r Dirprwy-Faer Dorothy 
Williams ar farwolaeth ei mam a hefyd â’r Cyngh. Selwyn Walters yn ei 
brofedigaeth o golli ei dad-yng-nghyfraith yn ddiweddar. Parchwyd munud o 
osteg. 

2. YN BRESENNOL 
Y Maer Cyngh. Kistiah Ramaya (Cadeirydd);
Cynghorwyr:
Elsie Dafis;
John Davies;
Greg Evans; 
Hag Harris; 
Ann Morgan;
Rob Phillips;
Dave Smith;
Selwyn Walters.
Mr Graeme Wilkinson (Gohebydd y Wasg: Y Carmarthn Journal)

3. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Dirprwy-Faer Y Gyngh. 
Dorothy Williams, Cyngh. Andrew Carter, Cyngh. Chris Thomas, Cyngh. 
Derek Wilson a’r Plismon Y Rhingyll 515 Delme Rees. 

4. MATERION PLISMONA
Soniwyd am y canlynol:
4.1 Adroddodd y Maer ei fod wedi trafod y bwriad, sy’n golygu na fydd 

staff yr Heddlu ar gael ar y ddesg-ffrynt, yng Ngorsaf yr Heddlu yn 
Llanbedr PS, gyda Prif Arolygydd yr Heddlu Robyn Mason 
a’r Arolygydd Huw Meredith.  Bu iddynt gytuno i drafod y mater gyda’r 
Cyngor Tref (CT).  I’r perwyl hwn, pederfynwyd cydlynu cyfarfod rhwng 
cynrychiolwyr yr Heddlu, Y Cyngor Tref ac eraill â diddordeb, i leisio 
gwrthwynebiad cryf i’r bwriad a’r effaith anffafriol ar y dref Brifysgol 
Llanbedr PS. Disgwylir ateb parthed dyddiad cyfleus i alw’r  
Cyfarfod. Derbyniwyd ebost gan y Plismon Delme Rees, a oedd yn 
darllen: Y mae hyn yn golygu (y bwriad) na fydd sicrwydd y bydd  
rhywun ar gael ar y ddesg-ffrynt rhwng yr oriau 0800 a 1800 awr;  
byddai rhaid i unrhyw un a fydd yn ymweld â’r safle gwneud defnydd o’r  
“Intercom” ar y drws ffrynt, sy’n cario’r neges yn syth i’r ystafell reoli i  



ddarganfod pa swyddogion sydd ar gael yn yr ardal.  Y mae’r nifer o  
Swyddogion yr Heddlu sydd wedi eu penodi ar gyfer yr orsaf heb eu  
newid ac y mae’n debygol y bydd cynnydd yn y nifer o SCCH (Swyddog  
Cymorth Cymunedol yr Heddlu) yn ystod y misoedd nesaf.  Gresynwyd 
y ffaith nad oedd ymgynghoriad swyddogol wedi cymryd lle.  Er bod y 
nifer o SCCH yn debygol o gynyddu’n yr ardal, roedd aelodau o’r farn 
nad oedd hyn yn sefyllfa ffafriol o gymharu â’r gwasanaeth cownter sy’n 
cynnig gwasanaeth o 8am tan 6.00pm (Dydd Llun i Ddydd Gwener heb 
gynnwys Gŵyl y Banc)

4.2 Y mae alcohol yn cael ei yfed ar Sgwâr Harford, er bod yr ardal wedi 
ei chynnwys o fewn y Parth Di-Alcohol.  PENDERFYNWYD hysbysu’r 
heddlu. 

5. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU: 
5.1 Cyngh. Selwyn Walters pan yn ystyried y cais ariannol gan Bwyllgor y 

Carnifal. 
5.2 Cyngh. Hag Harris: pan drafodwyd y prosiect Balchder Pentrefi. 
5.3 Cyngh. Rob Phillips: pan yn ymwneud â’r Cais Cynllunio A120396.

6. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFODYDD A GYNHALIWYD AR Y 
25ain O Fai 2012: Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod o’r CT a 
gynhaliwyd ar y 25ain a’u derbyn yn gofnod cywir. 

7. MATERION YN CODI
7.1 Seremoni Urddo’r Maer: 1 Mehefin 2012: bu’r digwyddiad yn un 

llwyddiannus.  Cyngh Kistiah Ramaya (Maer 2012-13); Cyngh. Dorothy 
Williams (Dirprwy-Faer 2012-13)

7.2 Prosiect Balchder Pentrefi: Bu i’r Gyngh. Elsie Dafis gysylltu â Tai  
Ceredigion parthed y cais am gymhorthdal ar gyfer y palmant ym 
Mharc-Y Felin.  Y mae 2 gyfarfod safle wedi cymryd lle yng nghwmni 
cynrychiowyr o Gyngor Sir Ceredigion a Thai Ceredigion.  Y mae’n 
ofynnol i ddarganfod y gost, cyn symud ymlaen â’r Cynllun.  

7.3 Cadwyn y Maer: trwsio nodweddion penodedig: y mae’r ddau ddarn a 
oedd eisoes yn rhydd wedi eu gludo’n ôl i’r brif pendant d/l Siop 
Rhiannon, Tregaron.  Parthed y tyllau bychain sy’n ymddangos ar ran 
arall o’r gadwyn soniodd y Cyngh. Selwyn Walters fod 2 gigfran a phen 
yr ych ar goll.  Dim datblygiadau i’w hadrodd. 

7.4 Dathliadau Jiwbilî Diemwnt y Frenhines 5 Mehefin 2012: 
Dosbarthu’r Cwpanau: Adroddodd Y Maer iddo ddosbarthu’r cwpanau 
ar 4 achlysur i blant yr ardal.  Y mae oddeutu 80 cwpan yn weddill o’r 
cyfanswm o 500.  Bydd y Cyngor Tref yn gwneud cais am ad-daliad 
TAW (Treth ar Werth) a oedd wedi ei gynnwys ym mhris y cwpan ac i 
ddarganfod beth yw’r sefyllfa parthed TAW petai’r CT yn gwerthu’r 
cwpanau i bobl eraill. 

7.5 Gynau: bydd trefniadau’n cael ei gwneud i lanhau’r gynau d/l’r Gyngh. 
Dorothy Williams.  Y mae’r Faeres bellach ym meddiant gŵn.

7.6 Llyfryn ar gyfer Ymwelwyr: y mae’r Cyngh. Phillips wedi diweddaru’r 
Llyfryn a bydd Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant yn argraffu’r llyfryn 
ar ran y Cyngor Tref. Holwyd tybed a fyddai’r Cyngor Tref yn gytun i 
gymryd cyfrifoldeb am stondin yn ystod y Ffair Fwyd o’r 28ain o 
Orffennaf er mwyn hybu’r dref.  Roedd y stodin wedi ei logi eisoes 
gyda’r bwriad bod aelodau’r Siambr Fasnach yn bresennol i edrych ar 
ei ôl, yn ystod y Ffair Fwyd, ond methiant bu’r ymgais i ddod o hyd i 
wirfoddolwyr.  Bu i’r Gyngh. Elsie Dafis, Y Gyngh. Ann Morgan, y 
Cyngh. John Davies a’r Clerc gynnig eu gwasanaeth.  Bydd yr 
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arddangosfa’n cynnwys hen luniau a gwybodaeth ar gyfer ymwelwyr ee 
llwybrau cerdded a llwybrau seiclo’n yr ardal. 

7.7 Cyrsiau ar gyfer Cynghorwyr newydd: Bu i’r Cyngh. Dave Smith 
                      fynychu cwrs ar y 6 Mehefin, Llety Parc, Aberystwyth sef
                      Ymsefydlu Cynghorwyr Newydd.  Roedd y cwrs wedi bod o fudd, yn ei
                      farn ef, a gellir derbyn gwybodaeth pellach wrth ymweld â gwefan
                      Un Llais Cymru. 

7.8 Cyfarfod Traffig CSC: 18.06.2012: Cadeirydd newydd ethol: y Cyngh 
Alun Williams.  Bu i’r Cyngh. Selwyn Walters, cynrychiolydd y Cyngor 
Tref ar y Pwyllgor rhaeadru gwybodaeth parthed y cyfarfod.  Disgwylir 
cofnodion y cyfarfod d/l’r cyngor sir maes o law.  Materion a drafodwyd: 
Rhodfa’r Bryn: y mae’r gwelliannau a gyflwynwyd, wedi bod yn gam 
positif ar y cyfan; y mae’r CSC yn dal i fonitereiddio’r sefyllfa.  Parcio 
Sifil: y mae’r awennau wedi eu trosglwyddo bellach i’r CSC, ar y 4 
Mehefin.  Materion a drafodwyd:  Arolwg ar gyfer y Dref: i dderbyn sylw 
o bosibl.  Croesi’r Heol-Heol y Gogledd; Cyffordd Heol y Bryn/Heol 
Cambrian; Lôn Picton, Maes parcio’r Rookery (a pharcio dros nos); 
Amserlen Bws (cyfrifoldeb y Cyngor Sir yw darparu gwybodaeth); Y 
Cwmins (disgwylir adroddiad yn ymwneud â’r sefyllfa gyfreithiol parthed 
y Cwmins).  Bydd y Pwyllgor Traffig yn cyfarfod bob 3 mis ac yn 
cyfarfod nesaf ym Mis Medi.  PENDERFYNWYD trefnu cyfarfod 
arbenning ar gyfer y Cyngor Tref cyn hynny i drafod y sefyllfa ynglŷn â 
thrafnidiaeth yn y dref. 

7.9 Cinio ar gyfer y ddwy gynghorwraig newydd ymddeol: i adael y 
mater ar y bwrdd, gan fod Mrs Margaret Davies-Evans yn teimlo’n 
anhwylus ar hyn o bryd.

7.10 Ynglŷn â Digwyddiadau ee Dydd Sul y Cofio, pan fydd heolydd ar gau 
i draffig, rhaid cyflwyno cais i’r Awdurdod Lleol. Y mae heolydd wedi eu 
cau’n gyfangwbl at ddefnydd y cyhoedd yn ystod, Dydd Sul Y Cofio, Y 
Ffair Nadolig a’r Carnifal.  PENDERFYNWYD: y Cyngh. Harris i geisio 
gwybodaeth pellach oddi wrth yr Arolygydd yr Heddlu. 

7.11 Pontfaen: Arwydd Stryd newydd ar gyfer y dref: ebost oddi wrth y CSC 
yn cyfleu nad yw’n bosibl iddynt glustnodi amser ar hyn o bryd i’r cais, 
oherwydd y gwaith ychwanegol yn ymwneud â dyfodiad cyfrifoldeb y 
Cyngor Sir am barcio sifil.  

7.12 Bydd y Ficer newydd sef y Parch.Chris Webb yn cael ei sefydlu gan 
yr Esgob Tyddewi y Gwir Barchedig Wyn Evans ar Nos Lun 2 o 
Orffennaf am 7.00pm yn Eglwys San Pedr Llanbedr PS.  Penderfynwyd 
y byddai’r Cyngh. Hag Harris yn cynrychioli’r Cyngor Tref yn rhinwedd 
ei swydd fel Maer newydd ymddeol, oherwydd absenoldeb y Maer a’r 
Dirprwy-Faer.  

7.13 Pwyllgor Ardal Ceredigion: Un Llais Cymru: Nos Fercher 27ain o 
Fehefin am 7.00pm ym Mhenmorfa, Aberaeron.  Nid oedd y CT wedi ei 
gynrychioli’n ystod y cyfarfod hwn. 

7.14 Lansio Cynllun Ehangu Bwcabus: Dydd Llun 9 Gorffennaf 2012: 
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Y Dirprwy-Faer y Cyngh Dorothy 
Williams a’r Cyngh. Rob Phillips i gynrychioli’r Cyngor Tref yn ystod y 
Lawnsiad.  Bu i’r Gyngh. Dorothy Williams fynegi consyrn eisoes 
parthed y gwasanaeth-bws Arriva. 

8. GOHEBIAETH
           8.1 Sesiwn Hyfforddiant ar y Cod Ymddygiad: 24.06.2012 & 4.07.2012:
                CSC: Bydd y Gyngh. Elsie Dafis ac Ann Morgan yn mynychu’r cwrs ar
                 y 4ydd o Orffennaf. 
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           8.2 Engage/ Ymgysylltu: CSC: cyfrifoldeb am gynrychioli materion ar ran
                 plant a phobl ifanc.  Apwyntiwyd y Gyngh. Elsie Dafis ar gyfer y rôl.
            8.3 Cymru Wledig: Cylchgrawn: er gwybodaeth. 
            8.4 Dŵr Cymru: angen gosod 2cilomedr o bibell ddŵr newydd ochr yn ochr â
                 Heol Llanfair rhwng Brongest a Fferm Llwynieir a bydd y rhan fwyaf o’r
                 gwaith yn digwydd ar y cae ger yr heol.  Y gwaith i ddechrau ar y 18
                 Mehefin a bydd yn cymryd tua phum wythnos i gwblhau. 
           8.5 Gohebiaeth d/l’r safle ar y we y Cyngor Tref: gan berson sy’n byw
                mewn fflat wedi ei rhentu ar Fferm Gwarcoed.  Hoffai edrych ar Drwydded
                yr adeilad: I gyfeirio’r ymholiad at sylw’r Cyngor Sir.  
            8.6 Ymateb gan Fwrdd Iechyd Hywel Dda i’r ymholiadau diweddar: 
                8.6.1 Parthed y Feddygfa yn Llanbedr PS i agor ei drysau ar gyfer y
                         cyhoedd am awr neu ddwy dros y penwythnos: y mae ymholiad y CT
                         wedi ei drosgwlyddo at sylw’r Feddygfa, Llanbedr PS.  Yn yr ateb a
                          dderbyniwyd dywedwyd nad oedd unrhyw Ganolfannau Iechyd
                          Meddyg Teulu ar agor dros y penwythnosau; yr hyn oedd ar gael
                          oedd y gwasanaeth Allan o’r Oriau Arferol (Out of Hours).  Gellir
                          derbyn y gwasanaeth drwy ffonio rhif eich meddygfa gan fod y llinell
                          ffôn wedi ei chysylltu â’r gwasanaeth.  Y mae GIG Uniongyrchol
                          (NHS Direct) ar gael 24 awr y dydd ac yn cynnig cyngor ar faterion
                          meddygol (Ffôn: 08454647) ac y mae’r fferyllfa hefyd yn darparu
                          gwybodaeth. 
               8.6.2 Parthed: tybed a fyddai’n bosibl I’r Siop Fferyllydd agor ei ddrysau
                        am awr neu ddwy ar Fore Ddydd Sul yn Llanbedr PS: o dan y
                        Rheoleiddiadau Fferyllol y GIG y mae’n ofynnol bod y Fferyllfa ar agor
                        40 awr yr wythnos i gydfynd, gan amlaf, ag oriau’r Feddygfa.  Os oes
                        angen oriau ychwanegol gan y GIG, y mae tâl am y gwasanaeth sef
                         £168.95 yr awr ar gyfer y Sul. Y mae fferyllfeydd mwy eu maint ee
                        Boots ar agor yn aml am 6 awr ar y Sul ar raddfa fasnachol ac nid
                        yw’n ofynnol i’r GIG i ymwneud ag ynrhyw daliadau.  Ar hyn o bryd y
                         mae 12 Fferyllfa, yn ardal Bwrdd Iechyd Hywel Dda,  ar agor yn ystod
                         y Sul sef Aberystwyth, Rhydaman, Caerfyrddin, Hwlffordd, Llanelli a
                         Dinbych y Pysgod.  Y mae’r trefi’n adlewyrchu poblogaeth uchel ac
                         fel canlyniad lleoliad y Gwasanaeth Allan o Oriau y Meddyg Teulu.  Y
                         mae gwasaneth cyfnod un awr yn cael ei gynnig ar ffurf cylchres yn
                         Llandysul ar ddydd Sul fel rhan o’r Gwasnaeth Allan o Oriau y
                         Meddyg Teulu. 
    8.7 Ombwdsmon: Adroddiad Blynyddol 2011/12: er gwybodaeth. 
    8.8  Mr Mark Williams AS: Poster: yn sôn am ei gymhorthfa yn Llanberd PS: i   
           arddangos ar yr hysbysfwrdd. 
    8.9  Llythyr gan Mrs Carol Davies, Ysgrifenyddes y Siambr Fasnach, Llanbedr
           PS, “Gan nad yw’r Cyngor Sir yn darparu basgedi crog bellach, y mae rhai
           aelodau wedi bod mor garedig â chyfrannu/noddi basgedi ar gyfer y dref.
           Rydym wedi cysylltu â’r CSC i ofyn caniatâd i’w clymu ar y postion parod ar
           gyfer y basgedi, 4 ar y Sgwâr ger y Gofgolofn a 2 gyferbyn â Hafan Deg.
           Byddai’r Siambr Fasnach yn dra ddiolchgar petaech yn sicrhau bod yr 
           Yswiriant Atebolrwydd ar gyfer y Cyhoedd  presennol  y Cyngor Tref yn
           addas ar eu cyfer. “  Ar hyn o bryd y mae Polisi Yswiriant y CT yn cynnwys y
           4 Prif Arddangosfa o Blanhigion ar fynedfeydd y dref a 30 o fasgedi sy’n
           hongian.     
    8.10 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig. 

9. MATERION CYNLLUNIO
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9.1 Cofnodion y Cyfarfodydd Pwyllgor Rheol Datblygu 14.03.2012 CSC + 
30.05.2012: Agenda ar gyfer y Cyfarfod o’r 13 Mehefin: er gwybodaeth. 

9.2 Caniatâd Cynllunio CSC: Rhif y Cais: A120286: Bwriad: Cyfnewid 3 
ffenest, Prif Neuadd yr Eglwys.  Lleoliad: Eglwys Fethodist San Thomas, 
Llanbedr PS.

9.3 Caniatâd Cynllunio: CSC: Rhif y Cais: A120286: Bwriad: Newid defnydd 
bae parcio’r garej presennol ar gyfer Swyddfa.  Lleoliad: Yr Orsaf Ambiwlans, 
Llanbedr PS. 

9.4 Cais Cynllunio: Rhif: A120396: Bwriad: Coddi anedd.  Lleoliad: Tir wrth gefn 
Brynmeddyg, Teras Fictoria, Llanbedr PS.  Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim 
gwrthwynebiad.  Serch hynny y mae aelodau yn datgan consyrn am y gorlifiad 
o draffig o’r Cwmins i Stryd Newydd gan gynnwys y cyffordd King’s 
Mead/Stryd Newydd. 

9.5 Cais Cynllunio: A120334: Bwriad: trosi swyddfeydd ar gyfer Tŷ Gwely & 
Brecwast.  Lleoliad: 16 Stryd y Coleg,  Llanbedr PS.  Dyddiad ar frig y llythyr a 
dderbyniwyd gan y CSC: 24 Mai 2012.  Ymateb a gyflwynwyd gan y Maer a’r 
Dirprwy-Faer: Dim Gwrthwynebiad. 

10. TREF TRANSITION LLAMBED
10.1 Llythyr gan aeoldau o Transition Llambed yn sôn eu bod yn cymryd 

arnynt eu hun yr her a gynigiwyd iddynt gan drefnwyr y Ffair Fwyd i 
gyfrannu at weithgareddau’r dydd o’r 28 o Orffennaf.  Eu bwriad yw 
darparu, ymysg gweithgareddau eraill, Ffwrn Pizza tân-coed.  Holwyd 
caniatâd i ddefnyddio talcen caled Parc-yr-Orsedd ger y brif fynedfa a 
gyferbyn â Neuadd Fictoria.  PENDERFYNWYD caniatau hyn. 

10.2 Adroddodd y Cyngh. Greg Evans fod Ymgynghorydd wedi’i apwyntio 
i lunio’r Cynllun Busnes a gyflwynir i’r Cyngor Sir.  Y mae cynlluniau ar 
y gweill i uwchraddio’r holl adelaid i gynnwys y Cyfleusterau 
Cyhoeddus, y Gegin a’r Ystafell Gynhadledd.  

11. CYLLID
11.1 TALIADAU

11.1.1 Cyflog y Clerc Ebrill 2012: Net £662.13; Treth: £16.35
Mai 2012: Net £662.13; Treth: £16.35

11.1.2 Materion cyflogres 2011-12: setio i fyny Cyflogres 2012-
13 ac ymwneud ag ymholiadau’n ystod y flwyddyn.  Mr 
Richard Mathers £100.

11.1.3 Hurio Neuadd yr Eglwys ar gyfer y cyfarfod misol 
24.05.2012: 3awr @ £7.50 yr awr: £22.50.  

11.1.4 Llinos Jones Cyfieithu: Seremoni Urddo’r Maer 1 
Mehefin 2012: 2 Awr @ £30 yr awr = £60. Costau teithio: 
Boncath – Llanbedr PS @ 45c y filltir £34.20.  Costau 
teithio ar gyfer dychwelyd y clustffonau i Benmorfa, 
Aberaeron: £25.65.  Cyfanswm: £119.85

11.1.5 J H Williams & Feibion: 500 Cwpan Jiwbilî £6.50 yr un 
(gan gynnwys TAW) (£2,708.33 + 20% TAW £541,76. 
Cyfanswm £3,250.00)

11.2 LLYTHYR O DDIOLCH
12.2.1 Eisteddfod Rhys Thomas Jones, Pantyfedwen: am y cyfraniad 

diweddar o £1,000. 
11.3 ARCHWILIAD ARIANNOL Y CYNGOR TREF 2011-12

Y mae’r Archwilwyr Allanol BDO Stoy Hayward wedi gwenud ymholidau 
pellach parthed Asedau Sefydlog y Cyngor Tref, y taliadau CTCC o 
£12,000 y flwyddyn (heb gynnwys TAW) a’r Rheoleiddiadau Sefydlog 
Ariannol.  
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11.4 Bydd cyfnod buddsoddiad y Bond 9 mis y Banc Barclays o 
£15,000 yn dod i ben cyn bo hir.  Llog a ddisgwylir £270.00. 
Penderfynwyd ail-fuddsoddi’r cyfanswm o £15,270.00 mewn Bond 
newydd, i ddechrau ar y 27ain o Orffennaf 2012.  Dyddiad Gorffenedig 
26 Ebril 2013.  Graddfa Llog: 1.7% y flwyddyn.  Llog a ddisgwylir ar ôl i’r 
cyfnod ddirwyn i ben £194.16. 

11.5 Cais am gymorth ariannol oddi wrth Bwyllgor y Carnifal: 
penderfynwyd cyfrannu £500.00

11.6 DERBYNNEB: Ad-daliad TAW: £3,446.61.
12. IS-BWYLLGORAU

12.1 GOLEUADAU STRYD: 
I adrodd nam golau ffoniwch 01545 572 572 neu anfon ebost at 
hpw@ceredigion.gov.uk gan ddyfynnu’r lleoliad neu’r rhif cyfeirnod. 

12.2 PALMANTAU
Mae problemau’n bodoli 
12.2.1 Ger y Tŷ Bwyta India, Stryd y Coleg: rhan sy’n berchen i’r Cyngor Sir;
12.2.2 Y briffordd y tu allan i’r Hen Neuadd y Dref; mae angen atgyweirio’r 

tarmac. 
12.2.3 Rhwng Siop Gwilym Price a Spar – o flaen y Cymorthfa Deintyddol
12.2.4 Palmant ar y fynedfa i’r Neuadd Fictoria ; y mae angen cwrbiau 

disgynedig i gydfynd â gofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail 
Anabledd 1995 (DDA) o’r heol i’r palmant ac o’r palmant i’r Neuadd.  Y 
Cyngor Sir sy’n gyfrifol am ymwneud â hyn. 

12.2.5 Bu i’r Cyngh. Rob Phillips ymddiswyddo oddi ar Is-bwyllgor y 
Palmantau.  Bydd y Cyngh. Dave Smith yn cymryd ei le. 

12.3 LLWYBRAU CERDDED 
12.3.1 Gwaith yn mynd yn ei flaen gan Mr Eirwyn Williams.

12.4 PARC-YR-ORSEDD
NI dderbyniwyd adroddiad oherwydd absenoldeb y Cyngh. Chris Thomas.  

12.5 CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG (CTCC)
Parthed: Costau Trawsyriad: CTCC
Penderfynwyd i geisio cyfarfod gan y Cyngor Sir i drafod ymhellach. Disgwylir  
ymateb gan y Cyngor Sir. 

12.6 RHEOLI CAE MAESYDERI
Cyfarfod nesaf Nos Fercher 25ain o Orffennaf am 6.00pm. Cynhaliwyd 
cyfarfod ar Ddydd Mercher 16 o Fai. (Cofnodion ynghlwm)

13. UFA 
13.1Bu i’r Gyngh. Elsie Dafis gyhoeddi y byddai’r Tempest yn cael ei lwyfannu
           gan y Longwood Players, ar y 15fed o Orffennaf am 3.00pm yn Llanddewi
            brefi. 
13.2Y mae’r Cyngh. Rob Phillips wedi diweddaru ei fanylion cyswllt.  Ei gyfeiriad 
            cartref presennol yw: Llety Clyd, Stryd Newydd, Llanbedr PS, Ceredigion
            SA48 7AL. 
13.3Y mae manylion cyswllt cynghorwyr ac aelodaeth o Is-Bwyllgorau wedi eu
           diweddaru ar safle ar y we y Cyngor Tref. 
13.4Dywedodd y Clerc fod cyfrifiadur y CT ers cyfnod o 6 blynedd, heb fod yn
           effeithlon o ran amser pan yn cyflawni tasgau.  Adroddwyd y gallai’r gliniadur a
           brynwyd gan y Cyngor Tref yn ddiweddar gymryd lle’r hen beiriant.
Daeth y Cyfarfod i ben am 9.30pm. 
DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

• CYFARFOD MISOL: NOS IAU 26AIN GORFFENNAF NEUADD YR 
EGLWYS AM 7.30PM.
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-----------------------------------------------------------------------(arwyddwyd a dyddiad)
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