
       CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN
COFNODION CYFARFOD MISOL

28.02.2013 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. John Davies offrymu gweddi.
1. CROESO GAN Y CADEIRYDD 

Croesawyd yr holl a oedd yn bresennol i’r Cyfarfod gan y Maer Kistiah Ramaya. 

2. CYFLWYNIAD
Mr Gwyndaf Tobias, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (7.30-8.30pm)

Diolchodd Mr Tobias i aelodau’r Cyngor Tref am y cyfle i egluro iddynt y sefyllfa 
o fewn y Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ac yn enwedig ar gampws 
Llanbedr Pont Steffan yn sgîl newidiadau diweddar. Pwysleisiodd y ffaith nad 
oedd cynlluniau ar y gweill i gau’r Coleg yn Llanbedr PS ond yr oedd yn ofynnol 
i ymwneud ag arbedion ariannol.  

Yn ystod ei gyflwyniad bu iddo sôn am y canlynol:
1. Cyllid: Y mae grantiau “bloc” wedi’u dileu.  Bydd yr incwm yn ddibynnol ar 

daliadau a wneir gan fyfyrwyr unigol sef oddeutu £8,500 y flwyddyn.
2. Adrannau Addysg Grefyddol a Diwinyddiaeth; nid yw’r adrannau yma’n 

denu’r mwyafrif o fyfyfyrwyr, dim ond ryw 8% o’r is-raddedigion.   
3. Nid oedd diswyddiadau gorfodol wedi cymryd lle ond yn hytrach 

diswyddiadau gwirfoddol.
4. Y mae rhif isel o fodiwlau wedi’u hail-gyfeirio i staff eraill heb amharu ryw 

lawer ar gyrsiau. Y mae myfyrwyr wedi eu hysbysu gan egluro’r sefyllfa 
iddynt yn ysgrifenedig neu wyneb yn wyneb. 

5. Campws Llanbedr PS: y mae £6miliwn wedi’i fuddsoddi ar gyfer campws 
Llanbedr PS yn ddiweddar i gynnwys uwchraddio’r Llyfrgell, Neuadd Y 
Celfyddydau, darpariaeth ychwanegol o adnoddau chwaraeon a chreu 
Canolfan ar gyfer myfyrwyr.  Y mae’r Coleg hefyd wedi gweithio mewn 
partneriaeth â’r Awdurdod Addysg Lleol i greu Llain Astro yn y dref; y mae 
cyfraniad y Coleg yn golygu gall yr Awdurdod Addysg Lleol lawrllwytho nifer 
o grantiau ar gyfer y llain.  Y mae’r Coleg wedi ennill Gwobr Cynaliadwy 
Papur y Guardian yn ddiweddar ac yn ymroi i dderbyn statws Canolfan 
Dechnoleg Arallddewis.  Gobeithir gosod agenda Iechyd Gwledig mewn lle. 
Y mae person wedi’i apwyntio i’r swydd a grewyd er mwyn datblygu’r Coleg 



yn Llanbedr PS ac i gydweithio â phartneriaid Addysg Bellach a phartneriaid 
allanol eraill. 

6. Y mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant wedi cyfuno â’r Brifysgol 
Metropolitan Abertawe o dan y Siarter Frenhinol Y Brifysgol 1828.  Bydd y 
datblygiad hanesyddol yn galluogi’r Brifysgol ar ei newydd-wedd i wella ar y 
profiad a gynigiwyd i fyfyrwyr ac i adeiladu ar lwyddiant presennol y 
partneriaid sydd wedi cyfuno eisoes.  Bydd Metropolitan Abertawe yn cael ei 
ddiddymu ond yn cadw ei enw o fewn Prifysgol Cymru.  Bydd asedion ac 
atebolrwydd yn cael eu trosglwyddo i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. 
Cynigir gyrsiau o hyd o gampws Caerfyrddin, Llanbedr PS, Abertawe a 
hefyd Llundain sydd â strategaeth rhyngwladol sy’n gorgyffwrdd â’r Ysgol 
Fusnes a’r Sefydliad Confucius. 

7. Gan fod myfyrwyr yn talu £8,500 yn flynyddol roedd Mr Tobias o’r farn bod 
rôl y dref yn dod yn fwy pwysig ar gyfer denu darpar fyfyrwyr gan eu bod yn 
debygol o edrych ar beth all y dref gynnig mewn cyd-destun ee cyfolgaeth. 

8. 1 Awst 2013: cyfuno â Choleg Sir Gâr a Choleg Ceredigion, Sefydliadau 
Addysg Bellach.  Bydd gan y Drindod Dewi Sant perchenogaeth cyflawn o’r 
ddau sefydliad. 

CWESTIYNAU O’R LLAWR – TRAFODAETH I DDILYN
Dywedodd y Maer mai dymuniad y Cyngor Tref oedd cael ei hysbysu o 
newidiadau o fewn y Coleg, pan yr oeddynt yn mynd yn eu blaen.  Dylai fod 
cydweithrediad ar lefel uwch rhwng y Cyngor Tref a’r Coleg.  I’r perwyl hwn 
byddai o fudd i’r ddau gorff petai cynrychiolydd o’r Brifysgol yn mynychu 
cyfarfodydd y Cyngor Tref yn amlach.  

Holodd y Cyngh. Phillips tybed a fyddai ail-strwytho yn digwydd yn flynyddol, yn 
ddibynnol ar gyflenwad a’r galw.  Dywedodd Mr Tobias y byddai’r cyfuniad â 
Metropolitan Abertawe yn sicrhau sylfaen ariannol. 

Bu i’r Cyngh. Phillips ofyn beth oedd y sefyllfa parthed yr adeiladau a brynwyd 
eisoes gan y Coleg, o fewn y dref

• Yr Hen Ysgol: i hybu iechyd gwledig.  Y mae’r swydd wedi’i lenwi ar gyfer 
person i symud y mater ymlaen – hyfforddiant gofal-iechyd. 

• Adeilad y Llywodraeth:  Hyfforddiant Ceredigion wedi dirwyn i ben; nifer o 
unedau gwag o fewn yr adeilad ar hyn o bryd; nid yw’r Coleg yn ystyried 
gwaredu â’r adeilad. 

Dywedodd y Gyngh. Morgan nad oedd yr holl incwm a dderbyniwyd yn dod o 
daliadau is-raddedigion ond yn ogystal o daliadau myfyrwyr ymchwil.  Eglurodd Mr 
Tobias na fyddai’r coleg yn medru derbyn mwy na rhif arbennig o fyfyrwyr ymchwil 
a PhD, yn ystod y dyfodol yn unol â Pholisi Cyngor Cyllido Addysg Uwch Cymru.  

Bu i’r Gyngh. Dafis ofyn am wybodaeth parthed y Cynllun Hywel Dda ac yr oedd yn 
ymddangos iddi hi fel petai bod adnoddau’n cael eu gwasgaru dros nifer o fannau. 
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“Pa arbenigedd sydd gan y Coleg mewn materion iechyd?” Pwysleisiwyd  y 
byddai’r coleg yn ymroi i gynnwys gofal-iechyd o fewn y gymuned a hefyd 
hyfforddiant gofal-iechyd. 

Soniodd y Cyngh. Carter bod rhai swyddi wedi’u llenwi gan staff yn iau a oedd ar 
safle cyflogaeth yn îs i’r rai hynny yr oeddynt wedi cymryd eu lle.  Fel canlyniad, 
roedd arbedion arian wedi eu gwneud. 

Y mae 1,000 o fyfyrwyr ar gampws Llambed ond y mae’r nifer posibl yn uwch o 
lawer.  Y mae marchnadau Lloegr ac Iwerddon heb wedi’u harchwilio cyn belled.  

Roedd rhai aelodau o’r farn bod diswyddiadau gorfodol wedi cymryd lle.  Nid hyn 
oedd dealltwriaeth Mr Tobias o’r sefyllfa.  Yn ei dŷb ef roedd digon o geisiadau 
wedi’u cyflwyno o dan y Cynllun Gwirfoddol i beidio â gwneud hyn. 

Dywedodd y Cyngh. Walters ei fod yn angenrheidiol i wynebu’r ffaith fod y Coleg 
yn Llanbedr PS, fel yr adnabu eisoes ac o fewn Prifysgol Cymru, yn newid ee yn 
awr i gynnwys addysg bellach yn ogystal ag addysg uwch. 

 
Y mae atebion i gwestiynau’r cyhoedd wedi’u cynnwys uchod.  Eglurodd y Maer, i 
aelodau’r cyhoedd a oedd yn bresennol mai’r drefn arferol ar gyfer y cyhoedd i 
siarad mewn cyfarfodydd y Cyngor Tref oedd i gyflwyno eu cais i’r Maer neu’r 
Clerc i ofyn am ganiatâd, cyn y cyfarfod.  Roedd yn barod i wneud eithriad yn ystod 
y cyfarfod hwn. 

Ar y terfyn diolchwyd i Mr Tobias am ei anerchiad. 

3. YN BRESENNOL 
Y Maer Kistiah Ramaya (Cadeirydd)

Cynghorwyr:
Y Dirprwy-Faer y Gyngh. Dorothy Williams;
Andrew Carter;
John Davies;
Elsie Dafis;
Greg Evans; 
Cyngh. Sir a Thref Hag Harris (bu iddo gyrraedd am 8.40pm gan iddo fynychu 
cyfarfod arall);
Ann Morgan;
Rob Phillips;
Chris Thomas;
Selwyn Walters.
2 xSwyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (SCCH
Mr Gwyndaf Tobias – Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant
3 aelod o’r cyhoedd a oedd yn bresennol yn ystod anerchiad Mr Gwyndaf 
Tobias.
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4. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Y Cyngh. Dave Smith a’r 
Cyngh. Derek Wilson.  

5. MATERION PLISMONA
Trafodwyd y canlynol:
5.1 Tynnwyd sylw’r heddlu i’r ymddygiad gwrth-gymdeithasol sy’n nodwedd 

o Barc-yr-Orsedd.  Y mae un o’r giatiau wedi ei difrodi’n ddiweddar gan 
fandaliaid.  Adroddwyd bod gwydr wedi’i chwalu’n cael ei gasglu ar 
raddfa ddyddiol gan Geidwad y parc.  Holodd y SCC yr Heddlu Adam 
Foal tybed a fyddai’n bosibl i’r Cyngor Tref i’w hysbysu pan fydd 
ymddygiad gwrthgymdeithasol yn mynd yn ei flaen yn y parc drwy ffonio 
101.

5.2 Cae Maesyderi: Y mae yna broblem yn ymwneud â thipio anghyfreithlon 
a gwydr wedi’i chwalu.

5.3 Swyddfa Symudol Yr Heddlu newydd ei gyflwyno: Gofynnodd y Cyngh. 
Phillips faint o bobl oedd yn gwneud defnydd o’r swyddfa symudol wrth 
gymharu â’r swyddfa Gorsaf yr Heddlu.  Adroddwyd bod llai o bobl yn 
defnyddio’r fan symudol.

5.4 Ymgynghoriad ar y Gyllideb a’r Cynllun Heddlu a Throseddu: 
gwahoddiad i leisio barn ynglŷn â chyllideb a phraesept arfaethedig yr 
heddlu: er gwybodaeth yn unig. 

5.5 Comisiynydd yr Heddlu yn cyfarfod â thrigolion Llanelli, Llyfrgell 
Cyhoeddus, Dydd Sadwrn 23ain Chwefror: er gwybodaeth.

6. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU: Dim wedi’u 
datgelu.

7. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFODYDD A GYNHALIWYD AR Y 
31ain O Ionawr: Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 
31ain o Ionawr a’u derbyn yn gofnod cywir.

8. ENWEBU MAER AR GYFER Y FLWYDDYN FWRDEISTREFOL 2013-14
Derbyniwyd llythyr gan y Dirprwy-Faer y Gyngh. Dorothy Williams yn mynegi ei 
bod yn derbyn yr enwebiad ar gyfer y swydd o Faer am y flwyddyn fwrdeistrefol 
2013-14. 
ENWEBU DIRPRWY-FAER AR GYFER Y FLWYDDYN FWRDEISTREFOL 
2013-14
Derbyniwyd llythyr gan y Gyngh. Elsie Dafis yn mynegi ei bod yn derbyn yr 
enwebiad ar gyfer y swydd o Ddirprwy-Faer am y flwyddyn fwrdeistrefol 2013-
14.

9. MATERION YN CODI
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9.1 Prosiect Balchder Pentrefi: datblygiadau’n mynd yn eu blaen.  Y mae’r 
holl waith-papur yn ymwneud â’r prosiect ym meddiant y Gyngh. Elsie 
Dafis. 

9.2 Cinio ar gyfer newynog ein byd, Neuadd Eglwys San Pedr Llanbedr 
PS: 1af o Chwefror: Adroddwyd bod £233 wedi ei gasglu ar gyfer 
newynog ein byd d/l Eglwys San Pedr, Llanbedr PS.  Derbyniwyd llythyr 
gan Mrs Viv Moss, un o Wardeniaid yr Eglwys, yn diolch i’r Cyngor Tref 
am ymgymryd â’r ginio. 

9.3 Hysbysfwrdd y Llyfrgell: Dim datblygiadau i’w hadrodd. 
9.4 Newidiadau Arfaethedig ar Gyfer Gorchmynion Traffig: Ymateb a 

dderbyniwyd gan Y Cyngor Sir:
1. Ardal o flaen yr hen ysgol gynradd – dim gwaharddiad parcio.
2. Heol Cambrian – dim parcio ar yr ochr fewnol i’r tro yn unig. 

Caniateir parcio ar yr ochr allanol i’r tro.
3. Y mae sylw wedi ei glustnodi i gais y Cyngor Tref am gyfyngiadau 

parcio ar gyfer Heol Y Bont i weithredu o Ddydd Llun i Ddydd 
Sadwrn yn unig – lleoedd aros ar Stryd Y Bont 2 awr, 8am-6pm.

4. Y cais i wnued holl waharddiadau parcio o fewn y dref i weithredu 
o Ddydd Llun i Ddydd Sadwrn yn unig. Bydd angen grym sylw ar 
gyfer y cais ac ystyriaeth unigol ar gyfer yr holl safleoedd yn 
ymwneud â diogelwch ar y ffordd a thraffig.  Caiff y cais hwn 
ystyriaeth yn ystod yr adolygiad Gorchmynion Traffig nesaf sy’n 
debygol o ddechrau yn ystod Hydref/Gaeaf 2013.

5. Bydd cais y Cyngor Tref am “wagle” ar y Stryd Newydd yn 
debygol o dderbyn ystyriaeth yn ystod yr Adolygiad Gorchmynion 
Traffig (gweler rhif 4) 

9.5 Colofnau Stryd: Heol Y Gogledd: Teclynnau addasu: eu hangen ar y 
colofnau a ganlyn: C3 105 3056; C5 105 3055; C6 105 3054; C6 105 
3053. 

9.6 Llyfryn Rheolau Sefydlog Y Cyngor Tref: bydd llyfryn dwy-ieithog yn 
cael ei lunio.

9.7 Rheoliadau Ariannol Y Cyngor Tref: bydd dogfen ddwy-ieithog yn cael 
ei llunio.

9.8 Trwsio Cadwyn y Maer: trafodaeth yn mynd yn ei flaen rhwng y Maer
            a’r Cyngh Walters parthed trwsio’r gadwyn. 
9.9 Disgo Flynyddol: Ysgol Bro Pedr: Dydd Gwener 22 ain o Fawrth (pm). 

Y Gyngh. D. Williams i brynu’r pop a’r creision ar ran y Cyngor Tref.  Y 
mae’r ysgol yn ymwneud â’r trefniadau parthed y DJ.

 
10. GOHEBIAETH

10.1 Cludaint Cymunedol Ceredigion: Rhifyn 2: er gwybodaeth.
10.2 Cylchlythyr Hafan Cymru: er gwybodaeth.
10.3 Gohebiaeth a dderbyniwyd dan law’r safle ar y we y Cyngor Tref:

10.3.1 RAY Ceredigion: yn gofyn tybed a fydd y Prosiect Parc-Y-Felin 
wedi ei gwblhau erbyn yr 11eg o Fawrth gan fod y mudiad angen 
defnydd o’r cae i gynnal ei sesiynau chwarae.  Hysbyswyd Helen 
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Lewis, RAY Ceredigion na fydd y gwaith wedi ei orffen erbyn yr 
11eg o Fawrth.

10.3.2 Helen Lloyd: Cais i gynnwys ei gwasaneth Tacsi ar y safle ar y 
we: wedi’i wneud eisoes. 

10.3.3 Music Takes Action: yn gofyn am gymorth ariannol ac yn chwilio 
am noddwyr ar gyfer ei prosiect i gefnogi Ymchwil ar gyfer Canser 
a Thŷ Hafan.  PENDERFYNWYD peidio â gwneud cyfraniad. 

10.4 Llythyr oddi wrth Mr Goronwy Evans (yn y Gymraeg) yn diolch i’r Cyngor 
Tref am y geiriau caredig yn llongyfarch ef a Mrs Evans am gydlynu Plant 
Mewn Angen yn Llambed a’r Cylch am 30 mlynedd.  Casglwyd dros £1miliwn a 
hyfryd yw deall bod gryn dipyn o’r arian wedi dychwelyd i Lambed a’r Cylch 
mewn grantiau i brosiectau ac unigolion. 

10.5 Llythyr oddi wrth Mr Goronwy Evans (yn y Gymraeg) yn mynegi consyrn 
parthed cŵn yn baeddu ar strydoedd y dref.  PENDERFYNWYD cyfeirio ei 
lythyr at sylw’r Cyngor Sir. 

10.6 Galwad ffôn oddi wrth N. Davies, Ffynnonbedr yn gofyn tybed a fyddai’n 
bosibl gosod bin sbwriel/ cŵn yn baeddu ar y stâd.  PENDERFYNWYD 
cyfeirio’r cais at sylw Tai Ceredigion, landlord yr Ystâd. 

10.7 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig.

11. MATERION CYNLLUNIO
11.1 CEISIADAU CYNLLUNIO

11.1.1 Bwriad: diwygio amod 1 Caniatâd Cynllunio A080187 (parhau â’r 
defnydd A3 (bwyd a diod) ac ymestyn yr oriau ar agor.  Lleoliad: 
Llwyn House, 19 Stryd Fawr, Llambed. Rhif y Cais A130109. 
Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim gwrthwynebiad.

11.1.2 Bwriad: Codi 4 annedd tŷ-pâr, 2 ystafell wely.  Safle: Y Llew Du,
Y Stryd Fawr, Llambed.  Rhif y Cais: A130111.  Sylwadau’r 
Cyngor Tref: Dim gwrthwynebiad ond mynegir consyrn 
parthed mynedfa i’r safle.

11.1.3 Bwriad: Cyflwyno 6 fflat a gwaith cysylltiedig.  Lleoliad: Llysderi, 
Rhodfa’r Bryn, Llambed. Rhif y cais: A120867:  Cyfarfod ar y safle 
7.03.2013 am 12.00 canol-dydd. PENDERFYNWYD – Y Maer a’r 
Dirprwy-Faer i gynrychioli’r Cyngor Tref yn ystod y cyfarfod hwn.

11.2 Pwyllgor Rheoli Datblygu CSC: Cofnodion ac Agenda: er gwybodaeth.
11.3 Cwrs Cynllunio.  Swyddfa’r Cyngor Tref, 11 Stryd y Popty, Aberystwyth: 

Bydd y Maer, Y Cyngh. Rob Phillips a’r Gyngh. Elsie Dafis yn mynychu’r 
cyfarfod hwn.

12. TRANSITION LLAMBED
Y mae cynigion yn cael eu hêl ar gyfer uwchraddio’r gegin o fewn Neuadd 
Fictoria.
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13. CYLLID
13.1 TALIADAU

13.1.1 Tocio’r berth, Parc-Yr-Orsedd, Mr Emyr Jenkins £180 TAW £36, 
CYFANSWM £216

13.1.2 Cinio ar gyfer newynog ein byd d/l’r Gyngh. D. Williams £44.72
13.1.3 Cwrs Cynllunio: Cyngor Tref Aberystwyth £75
13.1.4Cyflog y Clerc Chwefror £677.05
13.1.5 EM Cyllid a Thollau Chwefror 2013 £26.41
13.1.6 Golau/ Gwres/ Trydan Ionawr & Chwefror £40
13.1.7 SWALEC: Goleuadau Nadolig £744.19
13.1.8 Defnydd ar gyfer trwsio’r meinciau d/l’r Cyngh Chris Thomas 

£35.78
13.1.9 Llogi’r Neuadd Fictoria ar gyfer yr Ieuanc Mewn

Ysbryd: 6.02.2013 & 20.02.2013 £36
13.1.10 Llogi’r Neuadd Fictoria Cyfarfod 17.01.2013 £9
13.1.11 Hurio Neuadd yr Eglwys: Cyfarfod Misol 28.02.2103
13.1.12 Glanhau’r Lloches Bws: Ionawr & Chwefror @ £20 y

Mis £40 (Debyd Uniongyrchol)

13.2 DERBYNIADAU £0
13.3 CEISIADAU AM GYMORTH ARIANNOL 

13.3.1 Ffair Fwyd Llambed: £1,500.  Adroddodd y Cyngh. Thomas fod 
cymhorthdal ar gyfer y Ffair Fwyd weid ei ostwng a bod Pwyllgor 
Y Ffair Fwyd yn wynebu her yn ystod yr amser sydd i ddod. 
Gwnaeth apêl yn gofyn i bersonau i ymuno â’r Pwyllgor 
(aelodaeth presennol = 4)

13.3.2 Pwyllgor Yr Henoed Cwmann: PENDERFYNWYD peidio â 
gwneud cyfraniad. 

13.3.3 Longwood: I adael y mater ar y bwrdd tan y cyfarfod nesaf.
13.3.4 Apêl Ambiwlans Awyr Cymru £50.00
13.3.5 Elusen Gofal Mewn Galar: PENDERFYNWYD peidio â gwneud 

cyfraniad. 
13.3.6 Sefydliad Aren Cymru: PENDERFYNWYD peidio â gwneud 

cyfraniad. 
13.3.7 Cymdeithas Alzheimer’s: PENDERFYNWYD peidio â gwneud 

cyfraniad. 
13.4 Polisi Buddsoddi’r Cyngor Tref- i’w gynnwys o fewn Rheoliadau 

Ariannol y Cyngor Tref
1. Pan dderbynnir y Praesept oddi wrth y Cyngor Sir bydd y 

Swyddog Ariannol yn sicrhau bod yr arian sy’n gydradd â 
gofynion y Praesept neu’r gwariant cyllidebol ar gyfer y flwyddyn, 
os yw hwn yn swm yn uwch na’r Praesept, yn cael ei osod mewn 
cyfrif ble gellir tynnu allan yr arian ar amrantiad a’i ddefnyddio fel 
cyfalaf gweithredol.

2. Bydd y cyfalaf yn cael ystyriaeth bob 3 mis wrth gymharu gwir 
wariant â gwariant tebygol ac os bydd diffyg yn cael ei rhagweld 
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trosglwyddir arian ychwanegol o’r arain wrth gefn, i’r cyfalaf 
gweithredol i gwrdd â’r diffyg.

3. Os bydd arian yn weddill ar ddiwedd y flwyddyn ariannol caiff 
hwn ei drosglwyddo i’r arian wrth gefn os na ddisgwylir gwariant 
yn ystod y dyfodol agos.

4. Gall arian wrth gefn ei fuddsoddi mewn cyfrifon sydd angen 
rhybudd cyn y caniateir tynnu arian o’r cyfrif.  Ni chaniateir gosod 
swm yn uwch na 50% o’r arain wrth gefn mewn cyfrifon sydd 
angen rhybudd yn hwy na 6 mis.

5. Bydd arian ond yn cael ei fuddsoddi mewn cyfrifon neu lluoswm 
banciau clirio DU neu eu sefydliadau ategol, Cymdeithasau 
Adeiladu wedi’u seilio yn y DdU neu stoc Llywodraeth DU.

13.5 PENDERFYNWYD y byddai’r Clerc yn derbyn tâl ychwanegol ar gyfer 
cyfieithu’r dogfennau Rheoliadau Sefydlog ac Ariannol Y Cyngor Tref o’r 
Saesneg i’r Gymraeg.  . Bydd y tâl yn seiliedig ar yr oriau a dreulir. 
Dywedodd y Clerc nad oedd yn bosibl iddi gyflawni’r dasg hon o fewn yr 
oriau a dderbynnir ar gyfer cyfieithu ac i weithredu Polisi Yr Iaith 
Gymraeg y Cyngor Tref sef 12 awr y mis. 

13.6 Rheolaeth Ariannol Mewnol: PENDERFYNWYD y byddai’r Cadeirydd 
yn ymwneud ag un archwiliad y mis bob mis – sampl ar hap yn hytrach 
nag edrych ar bob gweithrediad fel sydd wedi ei wneud yn y gorffennol 
ac fel y benderfynwyd yn ystod cyfarfod mis Medi 2010 y Cyngor Tref.

14. IS-BWYLLGORAU
14.1 PALMANTAU

14.1.1 Heol Y Porthmyn: parcio ar y palmantau: mae’r Cyngor sir yn 
ymwybodol o’r broblem parcio ar Heol Y Porthmyn.  Y mae’r 
adran eisoes wedi ystyried y posibilrwydd o osod bolerdi ar y 
palmant.  Oherwydd culni’r palmant does dim digon o le i osod 
bolerdi’n ddiogel ar y palmant.
Y mae’r Swyddogion Gorfodaeth Parcio hefyd yn ymwybodol o’r 
sefyllfa ac mi fyddant yn cosbi parcio anghyfreithlon pan fydd 
adnoddau ar gael ar gyfer yr ardal. Y mae rhwystr ar balmant 
cyhoeddus yn fater ar gyfer yr Heddlu.  Bydd y sefyllfa’n cael ei 
hasesu ac ymchwiliad pellach yn cael ei ymgymryd. 
PENDERFYNWYD gofyn i’r Cyngor Sir tybed a fyddai’n bosibl 
gosod rheilyn metel ar y palmant ger y fynedfa i’r Clwb Pêl-Droed 
mewn ymgais i ddileu’r arfer o barcio ar y palmant.

14.1.2 Palmant y tu allan i’r Neuadd Fictoria: gosod rhemp i ganiatau 
mynedfa ar gyfer cadair-olwyn.  Atgoffwyd y Cyngor Sir o’r cais 
unwaith yn rhagor.

14.1.3 Consyrn Iechyd a Diogelwch: ar y palmantau rhwng Siop 
Gwilym Price a Spar.  Hefyd slabiau’n rhydd ar y palmant ger Yr 
Hen Swyddfa Bost a thu allan i’r Tŷ Bwyta Gwlad Yr India.

14.2 LLWYBRAU CERDDED
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14.2.1 Llunio Hysbyseb Cynigion ar gyfer cynnal a chadw’r llwybrau cerdded 
dros fisoedd yr haf a chwblhau’r ffurflen Cais Grant Prysgwydd Cyngor 
Sir Ceredigion 50%:  PENDERFYNWYD y byddai’r Cyngh. Carter yn 
hysbysu’r Clerc o’r llwybrau sydd angen eu trwsio ac yna bydd yr 
hysbyseb yn cael ei baratoi i’w arddangos, yn gwahodd cynigion.  Y 
mae’n angenrheidiol yn ogystal i arddangos y llwybrau sydd angen sylw 
ar fap ar gyfer y Cyngor Sir.  Hysbyswyd aelodau bod angen yr 
wybodaeth ar y Cyngor Sir erbyn y 30ain o Fawrth 2013.

14.3 PARC-YR-ORSEDD 
14.3.1 Llunio hysbyseb ar gyfer ceisio cynigion i gynnal a chadw’r parc:  

“Bydd yn ofynnol i ymgymryd â 2 Doriad Gwair y mis yn ystod misoedd  
Ebrill, Mai, Mehefin, Gorffennaf, Awst a Medi; Y gwair sydd wedi ei dorri  
– i’w waredu o’r safle;Casglu sbwriel 2 waith yr wythnos drwy’r flwyddyn;
Chwilio am arwyddion fandaliaeth a difrod drwy’r flwyddyn ac adrodd at  
sylw’r Cyngor Tref yn gyson.  Rhaid bod yswiriant priodol mewn lle. “
Derbyniodd yr hysbyseb gymeradwyaeth y Cyngor Tref a bydd yn cael ei 
arddangos ar hysbysfwrdd y Cyngor Tref ac ar y safle ar y we.  Holodd y 
Clerc tybed a fyddai’n bosibl i ofyn am adroddiad ysgrifenedig yn hytrach 
nag ar lafar o fewn yr hysbyseb.  Y mae’r contractwr presennol yn 
adrodd ar lafar at sylw’r Cyngh. Chris Thomas sy’n rhaeadru’r 
wybodaeth at sylw’r Cyngor Tref.  Cynigiodd y Gyngh. Elsie Dafis ac fe 
BENDERFYNWYD nad oedd angen adroddiad ysgrifenedig.  

14.3.2 Trwsio offer / coed:  Y mae’r coed wedi derbyn sylw.  Diolchwyd i’r 
Cyngh. Chris Thomas a’r Cyngh. Andrew Carter am drwsio’r ffens ger 
Heol Y Gogledd.

14.3.3 Arolwg Meysydd Chwarae: Bydd yr arolwg yn cael ei gario allan yn 
ystod mis Mawrth neu Ebrill.

14.3.4Ardal Gwahardd Alcohol: Y mae’r arwydd yn datgan statws di-alcohol 
y parc wedi’i ddifrodi.  Y mae’r arwydd ym meddiant 
Ceidwad y Parc ar hyn o bryd. 

14.4 CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG 
Adroddiad CTCC diweddar: heb ei dderbyn.  Dim gwybodaeth wedi’i dderbyn 
cyn belled parthed gostyngiad posibl yn nhaliadau blynyddol y CTCC. 

14.5 PWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI
14.5.1 Cynhaliwyd cyfarfod ar Nos Fawrth 12fed o Chwefror 2013. Cofnodion 

ynghlwm. Dywedodd y Cyngh. Selwyn Walters ei fod yn ymddiswyddo 
oddi ar Bwyllgor Y Cae. 

14.6 YR IAITH GYMRAEG
14.6.1 Adolygiad Blynyddol: Y Cyngh. Phillips yn y broses o lunio’r adolygiad. 
14.6.2 Cynhadledd: Y Cyfrifiad a’r Iaith Gymraeg: Mountain Gate, Tŷ Croes, 

Rhydaman 14.03.2013 i gynnwys siaradwyr megis Meri Huws, 
Comisiynydd yr Iaith Gymraeg, Leighton Andrews AC a Simon Thomas 
AC: Nodwyd er gwybodaeth.

14.6.3 Gweithdy: Canlyniad y Cyfrifiad, Ceredigion a’r Iaith Gymraeg, 
Dydd Gwener 8 Maerth 2013, Siambr Y Cyngor, Neuadd Cyngor 
Ceredigion, Aberaeron. 
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15. UFA
15.1 Maes-parcio Sainsbury’s: Y mae darnau arian £1 ffug wedi’u defnyddio 

i dalu ar gyfer parcio ar faes parcio Sainsbury.
15.2 Codi tâl i barcio ym meysydd parcio’r dref:  Bu i’r Maer dynnu sylw i’r 

gost ychwanegol ar gyfer parcio o bosibl ym maes parcio’r Rookery a 
chyflwyniad tâl ar gyfer y Cwmin.  Nid fydd yna dâl ar ôl 6pm. 
PENDERFYNWYD gofyn i’r Cyngor Sir tybed a fyddai’n bosibl i beidio â 
chodi tâl ar Ddydd Sul gan fod 3 Capel ar gyrion maes-parcio’r Cwmin. 
Adroddwyd nad oedd y Cyngor Tref wedi derbyn gwybodaeth ffurfiol gan 
y Cyngor Sir yn hysbysu aleodau o’r newidiadau, cyn belled. 

15.3 Llyfryn ar gyfer ymwelwyr: Cllr Phillips i drefnu cynhyrchiad 2,000 o 
gopiau i’w dosbarthu’n lleol.for distribution in the locality. 

Daeth y cyfarfod i ben am 10.22pm.

16. DYDDIADAU CYFARFODYDD/DIGWYDDIADAU’R DYFODOL
16.1 Pwyllgor Rheoli Cae Maesyderi Maesyderi: Nos Fercher 6ed o 

Fawrth, 6.30pm Swyddfa Menter Llambed.
16.2 Disgo Ysgol Bro Pedr P’nawn Gwener 22ain o Fawrth – 12.45pm.
16.3 Cyfarfod Misol, Neuadd Yr Eglwys San Pedr Nos Iau 28ain o Fawrth 

am 7.30pm. 

-----------------------------------------------------------------------(arwyddwyd a dyddiad)
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