
 

 

 
 
 
 
 

CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 
COFNODION CYFARFOD MISOL 

29.08.2013 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. Robert Phillips offrymu gweddi. 
 

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD  
Croesawyd yr holl a oedd yn bresennol i’r Cyfarfod gan y Maer Dorothy 
Williams.   
 

2. YN BRESENNOL  
Y Maer Dorothy Williams(Cadeirydd). 

 Cynghorwyr 
 Y Dirprwy-Faer y Gyngh. Elsie Dafis; 
 Andrew Carter; 

Greg Evans;  
Cyngh. Sir a Thref Hag Harris; 
Ann Morgan; 
Robert Phillips; & 
David Smith. 
 
Gohebydd y Wasg 
Croesawyd Mr Norman Williams, Gohebydd y Wasg y Cambrian News ar ei 
ymweliad cyntaf fel arsylwydd cyfarfodydd y Cyngor Tref.  
Mr Guto Llewelyn (Carmarthen Journal)  
 
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Y Cyngh John Davies; y 
Cyngh. Kistiah Ramaya; Y Cyngh. Chris Thomas a’r Cyngh. Derek Wilson.  
 

3. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
3.1 Y Cyngh. Phillips pan yn trafod y cais am gymorth ariannol oddi wrth y 

Ford Gron, Llanbedr Pont Steffan.  
 

4. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 25ain O 
Orffennaf: Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 25ain 
o Orffennaf gan y Maer a’u derbyn yn gofnod cywir. 
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5. MATERION PLISMONA 
 

5.1 Yn ystod y cyfarfod cynt trafodwyd Cŵn Yn Baeddu a’r rheolau sydd 

mewn lle, ee cerdded cŵn ar Gae Maesyderi.  Dim Datblygiadau i’w 

hadrodd.  PENDERFYNWYD cysylltu â’r Cyngor Sir i ofyn am wybodaeth 

pellach parthed yr Is-Ddeddfau sy’n ymwneud â chŵn yn baeddu.  

5.2 Arwydd Parth Di-Alcohol sydd wedi ei ddifrodi, Y mae’r Cyngor Sir 
wedi darparu arwydd newydd ar gyfer Parc-Yr-Orsedd.  Gobeithir derbyn 
arwydd ychwanegol ar gyfer y parc i’w arddangos ar fynedfa Bryn-yr-
Eglwys. 

5.3 Gresynwyd y ffaith gan y Cyngh. Evans nad oedd presenoldeb yr 
heddlu’n weladwy ar strydoedd y dref yn ystod noson Sioe Llambed.  
Difrodwyd nifer o arddangosfeydd blodau.  Adroddwyd bod ymladdfa 

wedi codi ac yn nhŷb rhai aelodau deallwyd bod Swyddogion yr Heddlu 

wedi’u galw allan ac wedi datrys y broblem.  PENDERFYNWYD dwyn y 
mater at sylw’r Heddlu a holi tybed a fyddai’n bosibl cael presenoldeb 
gweladwy’r heddlu ar strydoedd y dref yn ystod digwyddiadau blaenllaw.  
Adroddwyd bod Sioe Llambed wedi bod yn llwyddiant a darpariaethau 
diogelwch digonol wedi bod mewn lle.  

5.4 Y Ddesg Ffrynt, Gorsaf Yr Heddlu, Llanbedr Pont Steffan: bydd gorsaf 
yr heddlu y gorffennol ar Deras Temple yn ail-agor ar gyfer y cyhoedd am 
2 fore’r wythnos.  Dileer gwasanaeth symudol y Cwmins.  

 
6. MATERION YN CODI 

6.1 Maes Parcio’r Cwmin: Disgwylir ateb oddi wrth Mrs Sarah Hughes,  
Adran Gyfreithiol, Cyngor Sir Ceredigion.  

6.2 Hysbysfwrdd Newydd: Y mae’r hysbysfwrdd gwedd-newydd wedi ei ail-
osod eisoes ar y safle, gerllaw’r Llyfrgell.  Y mae angen ymwneud â 
gwelliannau pellach cyn bod y gwaith wedi’i gwblhau’n gyfangwbl.  

6.3 Rheolau Sefydlog y Cyngor Tref: Dim Datblygiadau.  
6.4 Gorfodi Parcio Sifil: Cyfarfod Safle 21 Awst 2013 am 2pm o dan 

arweinaid Mr Gerwyn Jones, Cyngor Sir Ceredigion a 2 Swyddog 
Gorfodi Sifil.  Yn bresennol yn ystod y Cyfarfod: Y Maer Y Gyngh. 
Dorothy Williams; Dirprwy-Faer Y Gyngh. Elsie Dafis; Cyngh. Tref & Sirol 
Hag Harris; Y Cyngh. Selwyn Walters; Y Cyngh. Sirol Ifor Williams & 
Eleri Thomas (Clerc). 

 Ers mis Mehefin 2012 mae Cyngor Sir Ceredigion wedi bod yn gyfrifol 
am weithredu cynllun Gorfodi Parcio Sifil y Sir.  Digwyddodd hynny yn 
sgîl cyfnod lle nad oedd y cyfyngiadau parcio’n cael eu gweithredu.  
Profwyd yn yr holl sylw i’r mater a’r ymatebion negyddol a welwyd yn 
ystod y cyfnod hwnnw nad oedd hynny’n gweithio o gwbl a bod angen 
gorfodi parcio.   

 Amcanion Y Cynllun 
 Mae Cynllun Ceredigion yn cynnwys rheoli parcio ar y stryd ac oddi ar y 

stryd a’r prif amcanion yw: 
1. Cynnal llif traffig a lleihau tagfeydd; 
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2. Cadw a gwarchod mynediad ar gyfer cerbydau a 
cherddwyr; 

3. Sicrhau’r defnydd gorau ar y llefydd parcio sydd ar gael; & 
4. Cyfrannu at wella diogelwch y ffyrdd.  

Mae’r cynllun yn cael ei weithredu gan dîm bach o Swyddogion Gorfodi 
Sifil, sef y Wardeniaid Traffig gynt.  Yn ystod y cyfarfod safle o’r 21ain 
Awst boed i’r personau a oedd yn bresennol dderbyn mewnwelediad i 
waith y Swyddog Gorfodi Sifil o fewn Llanbedr PS. 
 

6.5 Gwefan y Cyngor Tref: dywedwyd y dylid llafurio’n galed i 
ddiweddaru’r safle’n gyson.  Yn ogystal, dylid asesu’r wybodaeth sy’n 
ymddangos ar y safle ar y we’ n flynyddol.  

 Parthed y Cynllun Grant sydd ar gynnig ar hyn o bryd gan Gyngor Sir 
Ceredigion er mwyn gosod mewn lle gewfan ar gyfer Cynghorau Tref a 
Chymuned, roedd y Gyngh. Dafis a’r Cyngh. Phillips o’r farn na fyddai 
Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan yn debygol o deilyngu cymhorthdal 
gan fod gwefan mewn lle eisoes.  

6.6 Y mae canmlwyddiant yn nodi dechreuad y Rhyfel Byd 1af ar 
ddigwydd ym 2014 

 PENDERFYNWYD yn ystod y cyfarfod cynt i ddarganfod y gost o’r 
polion ar gyfer y baneri ac i docio’r coed ger y Gofgolofn.  Dim 
datblygiadau i’w hadrodd.   

 Bydd yn ofynnol i gysylltu â Changen Llanbedr PS Y Lleng Prydeinig.  
Ysgrifennydd: Y Cyngh. Dave Smith.  

 Derbyiwyd gwybodaeth gan Mr Neil Garrod, Cyngor Sir Ceredigion yn 
datgan bod y cebl cyflenwad trydan ar gyfer goleuadau llif y Gofgolofn 
wedi’i osod mewn lle, yn rhad ac am ddim gan y Cyngor Sir ar ran y 
Cyngor Tref.  Y mae piler bwydo newydd wedi’i gyflwyno fel rhan o 
gynllun gwelliannau goleuadau y Cyngor Sir a’r cebl cyflenwi’r Cyngor 
Tref wedi ei ddileu’n briodol oddi fewn.  Cynhwyswyd label yn datgan y 
geiriau, “Eiddo’r Cyngor Tref”.  Dylid cysylltu cyflenwad trydan metr y tu 
fewn i’r piler.  

6.7 Ymweliad â’r Cynulliad Cenedlaethol, Bae Caerdydd: nid oes 
dyddiad wedi’i osod.  

6.8 Ffair Fwyd Llanbedr Pont Steffan:  Adroddodd y Gyngh. Elsie Dafis 
fod y stondin dan ofal aelodau’r Cyngor Tref (Y Gyngh. Elsie Dafis; 
Cyngh. John Davies; Cyngh. Dave Smith; Cyngh. Hag Harries; Y Gyngh. 
Ann Morgan; Y Cyngh. Chris Thomas ac Eleri Thomas ar gyfnodau 
gwahanol yn ystod y dydd) wedi bod yn llwyddiant ac wedi cyflawni ei 
nod sef hybu twristiaeth leol ac wedi ennyn diddordeb nifer o ymwelwyr 
i’r Ffair.  PENDERFYNWYD y byddai’r Gyngh. Elsie Dafis yn cwblhau’r 
Ffurflen Werthuso.  

6.9 Cyfarfod Ardal Un Llais Cymru: Dydd Mercher 31 Gorffennaf am 
7.00pm.  Adroddwyd bod y Maer a’r Dirprwy-Faer wedi mynychu’r 
cyfarfod.  
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6.10 Adeilad yr Hen Ysgol: Heol y Bryn: Derbyniwyd ymateb gan Wendy 
Jane Wanmer, Swyddog Ystadau, Coleg Y Drindod Dewi Sant parthed 
torri’r gwair.  Nid oedd y contractwr cynt yn medru parhau â’r trefnaint a 
bu oedi cyn darganfod contractwr newydd.  Y mae’r mater wedi’i ddatrys 
bellach a chontractwr newydd wedi’i gyflogi. Ymgymerwyd â’r toriad 
cyntaf ar yr 11eg o Orffennaf ac ar raddfa pob pythefnos ar ôl hynny tan 
yr 16eg o Fedi.  Adolygir y sefyllfa, yr adeg hynny, i gydfynd â 
newidiadau yn amodau’r tywydd.   

 Y Cae Criced 
 Roedd Clwb Criced y Dref wedi llogi’r cae tan ddiwedd Gorffennaf ond 

bu iddynt ddileu’r brydles ynghynt na’r disgwyl.  Fel canlyniad doedd dim 
trefniadau mewn lle ar gyfer torri’r glaswellt.  Y mae’r gwair wedi’i dorri 
bellach a’r coleg yn y broses o geisio contractwr i dorri’r gwair yn gyson.  
Y mae hyn yn profi’n anodd ar hyn o bryd oherwydd arwynebedd y cae 
a’r offer arbennig sydd eu hangen er mwyn cyflawni’r gwaith.  Y mae’r 
coleg wedi bod mewn cysylltiad â nifer o gontractwyr lleol yn ddiweddar 
a gobeithir datrys y broblem yn ystod y dyfodol agos. 

 
  6.11 Basgedi Crog: Heol Y Gogledd; 

Derbyniwyd gohebiaeth gan Mr Neil Arnold CSC ar y 26ain o Orffennaf 
yn datgan y dylai’r fasged a’r ddull a fabwysiadwyd ar gyfer cysylltu’r 
fasged i’r polyn dderbyn cymeradwyaeth cyn eu prynu.  Y mae’r 
wybodaeth wedi’i gyfleu at sylw’r Siambr Fasnach.  

6.12 Y SEDD WAG: Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan: Ebost oddi wrth 
Helen Harries, Swyddog Gwasanaethau Etholiad, CSC yn gofyn tybed a 
fyddai’n bosibl trefnu cyfarfod â’r Cyngor Tref i drafod y sedd wag.  
PENDERFYNWYD trosglwyddo dyddiadau posibl at ei sylw.  

 
7. GOHEBIAETH 

7.1 Strategaeth Rhwydwaith Bysiau a Chludiant Cymunedol TraCC; 
Ymgynghori â Rhanddeiliaid a Phartneriaid.  Hoffai TraCC 
ymgynghori â’r Cyngor Tref ac estynnir gwahoddiad i aelodau i roi 
sylwadau ar Ddrafft Ymgynghori’r Strategaeth Rhwydwaith.   
Mae’r copi o Ddrafft Ymgynghori’r Strategaeth Rhwydwaith ar gael i’w 
ddarllen, ei lawrlwytho a’i brintio allan ar 
http://www.tracc.gov.uk/index.php?id=89&L=O.  Yn ogystal â’r Drafft 
Ymgynghori, mae TraCC wedi trefnu digwyddiadau ymgysylltu ym Medi 
2013 fydd yn cynnwys sesiwn briffio a chyfle i ofyn cwestiynau am y 
Strategaeth Rhwydwaith ddrafft; Dydd Iau 19 Medi, Canolfan Rheidol, 
Aberystwyth 10.00-12.00 Canol Dydd.  Bydd y Cyng.  Phillips yn 
cynrychioli’r Cyngor Tref yn ystod y cyfarfod hwn ac yn cyflwyno ymateb 
i’r Ymgynghoriad ar ran aelodau.  

 
7.2 Gwasanaeth y Bws Glas (The Blue Bus Service) 701 Aberystwyth- 

Abertawe-Caerdydd: Rhybudd – Gwasanaeth ychwanegol: er 
gwybodaeth.  

http://www.tracc.gov.uk/index.php?id=89&L=O
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7.3 Amserlen Bws: Bwcabus: Llanbedr PS a’r ardal oddi amgylch: 
Gwanwyn/Haf 2013: er gwybodaeth.  

7.4 Gwefan y Cyngor Tref 
7.4.1 Mr Jeff Mitchel yn gofyn tybed a fyddai’n bosibl derbyn Llyfryn 

Twristiaid ar gyfer Llanbedr PS.  PENDERFYNWYD anfon llyfryn 
at ei sylw.  

 7.4.2 Ymholiad parthed Caffi Conti: cyfeiriwyd at sylw’r Cyngor Sir. 
 7.4.3 Mr Ian Anderson yn ceisio hel achau a darganfod gwybodaeth 

am ei gefnder,  Maer blaenorol sef Mr Stanley Watkins.  
Cyfeiriwyd at sylw’r Cyngh. Selwyn Walters; y Cyngh. John 
Davies a’r Cyngh Greg Evans.  

7.4.4 Hawthorn Entertainments, Pen-y-Bont ar Ogwr: Pantomeim 
symudol: Robin Hood: nodwyd er gwybodaeth.  

7.4.5 Arweinydd Grŵp o’r mudiad lleol deddfiad yng Ngheredigion yn 

gofyn os oes adnoddau lleol ar gael, y gellir eu defnyddio ar gyfer 
hyfforddiant.  

 
7.5 E-bost oddi wrth Lucia yn gofyn tybed a fyddai’n bosibl gwneud 

cyflwyniad i’r Cyngor Tref parthed gwelliannau y gellir eu cyflwyno ar 
gyfer Parc-yr-Orsedd.  Trafododd y mater ynghynt â’r Cyngh. Harris.  
PENDERFYNWYD ei gwahodd i gyfarfod mis Medi neu Hydref.  

7.6 Chwarae dros Gymru: Newyddion chwarae a gwybodaeth gan yr 
elusen genedlaethol dros chwarae: er gwybodaeth. 

7.7 Diwrnod Agored Ysbyty Allt-y-Mynydd, Llanybydder: Cais yn gofyn i’r 
Maer i agor y digwyddiad ar yr 31ain Awst am 2pm.   

7.8 Swyddfa’r Post Llanbedr Pont Steffan Co-operative Cyf, Heol Y Bont, 
Llanbedr Pont Steffan, SA48 7AF.   

 Moderneiddio y Swyddfa’r Post 
 Y mae’r Swyddfa’r Post wedi penderfynu’n unol â chytundeb yr is-

bostfeistr, newid y gangen Swyddfa’r Post uchod i fod yn un o’i brif 
ganghennau steil newydd. 

 Bydd y newidiadau i’r gangen hon yn rhan o raglen buddsoddiad a 
chefnogaeth dros dair blynedd, y fwyaf yn hanes Swyddfa’r Post Cyf, 
fydd yn gweld o gwmpas 6,000 o ganghennau (oddeutu hanner 
rhwydwaith Swyddfa’r Post) yn amnewid i fod yn ganghennau steil 
newydd.  Y bwriad yw creu profiad adwerthiant fydd yn fwy modern a 
chyfleus fydd yn cynnwys oriau agor hwy.  

 Beth fydd hyn yn ei olygu i gwsmeriaid? 

 Cangen fydd newydd ei hailwampio, fyddai’n cynnig amgylchedd 
modern cynllun-agored i’r cwsmeriaid. 

 Yr un cynhyrchion a gwasanaethau. 

 Oriau agor hwy. 

 Byddai hefyd, ddetholiad o wasanaethau Swyddfa’r Post ar gael o 
dil ar y cownter adwerthiant yn ystod oriau agor y siop.  

Disgwylir agoriad y Swyddfa’r Post wedd-newydd yn y lleoliad presennol 
ar Ddydd Mawrth 1 Hydref 2013 am 13.00.  Bydd angen cau’r gangen 
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am ailwampiad ychydig ddyddiau ynghynt ar Ddydd Iau 26 Medi 2013 
am 17.30.  Yn ystod cyfnod ailwampiad Swyddfa’r Post, bydd y siop yn 
parhau ar agor fel arfer.  
Canghennau Swyddfa’r Post arall yn yr ardal y gall cwsmeriaid  
eu defnyddio’n ystod yr ailwampiad: Swyddfa’r Post Llanybydder;  
Swyddfa’r Post Llanfair Clydogau.  
 

7.9 Ceredigion Cynnes: Cynllun wedi’i drefnu ar y cyd gan Gyngor Sir Ceredigion, 
Age Cymru Ceredigion, Gofal a Thrwsio Ceredigion a NYTH (cynllun gan 
Lywodraeth Cymru) yn gweithio gyda’i gilydd i nodi a gweithredu camau y gellir 
eu cymryd er mwyn sicrhau nad yw iechyd y rhai sy’n agored i niwed yn ein 
cymunedau gael ei effeithio gan yr oerfel.  Y mae gan Ceredigion y gyfradd 
farwolaethau uchaf yn ystod y gaeaf yng Nghymru ac y mae nifer y teuluoedd 
a’r unigolion sy’n dioddef tlodi tanwydd yn debygol o barhau i gynyddu.   

 Holir tybed a fyddai’n bosibl i’r Cyngor Tref i: 
1. Gefnogi cynllun peilot, lle y bydd NYTH, Gofal a Thrwsio Ceredigion, Age 

Cymru Ceredigion ac asiantaethau perthnasol eraill yn ymweld â’r ardal i 
gynnig cyngor ar inswleiddio eiddo ac effeithlonrwydd tanwydd.  Gobeithir 
targedu tair ardal yng Ngheredigion ac os yn llwyddiannus a chael adborth 
positif, mae yna bosibilrwydd y gall y cynllun wedyn gael ei ymestyn i 
ardaloedd eraill yn y Sir.  

2. Fod yn llysgennad yn yr ardal ar gyfer Cymdogion Cynnes.  Bydd hyn yn 
golygu bod â gwybodaeth berthnasol ym meddiant y Cyngor Tref am 
gadw’n gynnes yn ystod y gaeaf a helpu i sicrhau bod pobl agored i niwed 
yn yr ardal yn gallu cael gafael ar y wybodaeth hon.  Darperir pecynnau 
gwybodaeth y gellir eu dosbarthu i’r rhai, fydd yn elwa o gyngor a chymorth 
ynghylch tanwydd.  

3. Geisio annog pobl yn y gymuned i fod yn hyrwyddwyr ar gyfer Cymdogion 
Cynnes a chynorthwyo i ddosbarthu pecynnau gwybodaeth am gadw’n 
gynnes yn ystod y gaeaf yn yr ardal.  Gall y pecynnau hyn fod ar gael i’r 
henoed, i’r anabl ac i’r rhai sydd â chyflwr meddygol, a allai waethygu yn 
sgîl amodau oer.  Yn ddelfrydol, bydd digon o hyrwyddwyr yn cael eu 
canfod fel bod cyswllt ar gyfer Cymdogion Cynnes yn bodoli ymhob stryd 
neu ranbarth.  
Bydd asiantaethau megis NYTH (Cynllun a gefnogir gan Lywodraeth 
Cymru) yn gallu cynnig cymorth technegol ac ariannol i wella insiwleiddio 
thermal yng nghartrefi pobl a hefyd ddarparu boeleri mwy effeithlon yn rhad 
ac am ddim.  Er mwyn cyflawni hyn, fodd bynnag, mae angen dod o hyd i’r 
unigolion yn gyntaf. 
 
Gellir derbyn pecynnau gwybodaeth i gynnwys thermomedrau ystafell i’w 
dosbarthu gan wirfoddolwyr  

 
Naomi McDonagh, Swyddog Iechyd yr Amgylchedd, Cyngor Sir Ceredigion 
Naomi.mcdonagh@ceredigion.gov.uk  or 01545 572105 

mailto:Naomi.mcdonagh@ceredigion.gov.uk
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Gweneira Raw Rees, Cydlynydd Strategaeth Pobl Hŷn,  Cyngor Sir 

Ceredigion gweneira.raw-rees@ceredigion .gov.uk or 01545 574019 
Gwyneth Jones, Cyfarwyddwr Age Cymru Ceredigion  
gwyneth.jones@accardigan.org.uk or 01239 615 777 
Dafydd Pugh Jones, Prif Swyddog, Gofal a Thrwsio Ceredigion 
dafyddpj@cantref.co.uk or 01970 639 920. 

 

7.10 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig. 
 

8. CEISIADAU CYNLLUNIO 
8.1 Cais Cynllunio:A130525AV: Y Bwriad; Arddangos hysbysebion, 

Banc Lloyds TSB Plc, 9 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan (i gynnwys yn 

awr arwydd wedi’i oleuo) : Ymgeisydd: Grŵp Bancio Lloyds.  Sylwadau’r 

Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad.  
8.2 Cais Cynllunio: A130573: Bwriad: Dymchwel heulfan ac adeiladu 

estyniad deulawr Lleoliad:  20 Bryn yr Eglwys, Llanbedr Pont Steffan.  
Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad.  

8.3 Cais Cynllunio: A130596: Y Bwriad: Gwaredu â sied presennol ac 
adeiladu garej.  Lleoliad: Aughlish, Bryn Road, Lampeter.  Sylwadau’r 
Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad ond mynegir peth consyrn parthed 
uchder y garej.  

 
9. TRANSITION LLAMBED 

9.1 Holodd y Cyngh. Evans tybed a fyddai’n bosibl defnyddio Neuadd 
Fictoria fel man cyfarfod misol y Cyngor Tref.  PENDERFYNWYD 
ymweld â’r Neuadd i weld pa adnoddau sydd ar gynnig, cyn gwneud 
penderfyniad.  (Y Cyngh. Evans i ymwneud â’r trefniadau) 

9.2 Holwyd tybed a fyddai’n bosilb i’r mudiad Transition Llambed dderbyn 
crynodeb o gofnodion y Cyngor Tref i’w gynnwys o fewn y cylchgrawn “Y 
Grapevine” .  PENDERFYNWYD anfon y cofnodion ar ffurf electronig yn 
fisol at eu sylw.  

 
10. CYLLID  
 10.1 TALIADAU  

10.1.1 Hirio Neuadd San Pedr ar gyfer y cyfarfod misol 29 Awst £17.00. 
10.1.2 Argraffu taflenni ar gyfer y dref: Prifysgol Cymru Y Drindod 

Dewi Sant: £266.67; TAW £53.33 CYFANSWM: £320.00. 
10.1.3 Hirio Neuadd Yr Eglwys San Pedr: Ieuanc Mewn Ysbryd: 7 awr 

@£8.50 = £59.50.  
    

10.2 CEISIADAU AM GYMHORTHDAL 
10.2.1 Shelter Cymru: Adroddwyd nad oedd cymhorthfa ar gynnig yn 

Llanbedr Pont Steffan.  PENDERFYNWYD gwneud cyfraniad o 
£50.00. 

10.2.2 Coedwig Gymunedol Longwood: PENDERFYNWYD gofyn am 
eglurhâd ar sut y bwriedir defnyddio’r cyfraniad a wneir gan y 
Cyngor Tref.  

mailto:gweneira.raw-rees@ceredigion
mailto:gwyneth.jones@accardigan.org.uk
mailto:dafyddpj@cantref.co.uk
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10.1.3 Ford Gron Llambed: Arddangosfa Tân Gwyllt: £300. 
 

 10.3 DIOLCH 
Derbyniwyd neges o ddiolchgarwch ar lafar dan law’r Gyngh. Ann 

Morgan oddi wrth Bwyllgor yr Eisteddfod Gŵyl Y Banc, Llanbedr Pont 

Steffan am y rhodd o £1,000.  
- 
11. IS-BWYLLGORAU 
 
 11.1 PALMANTAU  

11.1 Rhemp ar gyfer yr anabl – Neuadd Fictoria: Y mae Mr Brynmor 
Hughes CSC yn clustnodi sylw pellach i’r mater.  
Dim Datblygiadau i’w Hadrodd.  

11.2 Y mae namau i’w gweld ar y palmantau ger Siop Gwilym Price 
a’r Ddeintyddfa.  Hefyd tu allan i’r Llyfrgell.  PENDERFYNWYD 
adrodd y mater at sylw’r Cyngor Sir.  

11.1.3 Adroddwyd bod slabiau’n cael eu tynnu’n rhydd oddi ar 
balmantau pan yn ymwneud â gwelliannau a heb fod yn cael eu 
gosod yn ôl gan y rhai hynny sy’n ymwneud â’r gwaith ee yng 
nghyffiniau’r siop Sglodion a Physgodyn, “Oh My Cod”.  Bu i’r 
Cwmni Nwy beidio ag ail-osod y slabiau ond yn hytrach gwasgaru 
tarmac ar yr ardal.  Adroddwyd bod yr arfer hwn o beidio ag ail-

osod y slabiau wedi ei sylwi ar balmant ger y Tŷ-Bwyta’r India, y 

Popty Briwsion a’r Hen Neuadd Y Dref.  
 
 11.2 LLWYBRAU CERDDED 

Y mae Mr E Williams yn rhoi sylw i’r llwybrau cerdded.  
 
 11.3 PARC-YR-ORSEDD 

11.3.1  Arolygwyr Digley: y mae’r Cwmni heb fod yn masnachu bellach.  
Y mae trefniadau ar y gweill i gysylltu â’r Cwmni ARD 
Playgrounds. Y gost ar gyfer arolygu un neu 2 barc yw £175 + 
TAW (dwy-waith y flwyddyn). 

11.3.2 PENDERFYNWYD yn ystod y cyfarfod diwethaf y byddai 
dirprwyaeth o’r Cyngor Tref yn cyfarfod i drafod gwelliannau y 
gellir eu cyflwyno ar gyfer y parc.  Dim Datblygiadau. 

 
 11.4 CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG (CTCC) 

Nid yw’r Adroddiad misol wedi ei dderbyn ers sawl mis. 
PENDERFYNWYD gofyn am eglurhâd.  
 

11.5 RHEOLI CAE MAESYDERI: Gofynnwyd i’r torrwr gwair y llynedd tybed 
a fyddai’n bosibl iddo ymgymryd â dau doriad ym mis Awst a dau doriad 
ym mis Medi @ £100 y toriad.  Dywedodd mai £250 oedd pris y toriad 
cyntaf a £100 y toriad ar ôl hynny.  PENDERFYNWYD gwrthod y cynnig 
a cheisio torrwr gwair addas yn ystod y dyfodol agos.  
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11.6 YR IAITH GYMRAEG 
 Gwahoddiad i’r Cyngor Tref i ymaelodi â Cynghrair Cymunedau 

Cymraeg.  Y nod yw sefydlu fforwm o grwpiau cymunedol a chynghorau 
er mwyn rhannu syniadau ac arfer da ynghylch cynnal ac adfywio’r 
Gymraeg ar lawr gwlad.  PENDERFYNWYD dwyn y mater at sylw’r 
Gyngh Ann Morgan a’r Cyngh. Rob Phillips.  

 
12. UFA 
 

12.1 Nid oedd sbwriel wedi ei gasglu oddi ar strydoedd y dref yn ystod 
Dydd Llun Gŵyl y Banc o’r 26ain Awst 2013.  Roedd aelodau o’r farn 
nad oedd digon o wybodaeth wedi bod ar gael i’r cyhoedd parthed y 
trefniant hwn.  Mynegwyd consyrn parthed casgliadau dyfodol Gŵyl Y 
Banc.  PENDERFYNWYD cysylltu â Mr Steve Davies, Cyngor Sir 
Ceredigion i ofyn tybed a fyddai’n bosibl iddo fynychu cyfarfod nesaf y 
Cyngor Tref i drafod y mater ymhellach.  

 
12.2 Ras-Yr-Iaith: gohiriwyd y digwyddiad tan 2104.  Gwnaed cyfraniad o 

£50 ynghynt yn y flwyddyn.  
 
12.3 PENDERFYNWYD estyn llongyfarchion i ddisgyblion Ysgol Bro Pedr am 

eu llwyddiant mewn arholiadau diweddar.  
 
Daeth y Cyfarfod i ben am 8.55pm. 
 
13. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 

13.1 CYFARFOD MISOL NOS IAU 26 MEDI AM 7.30PM NEUADD YR 
EGLWYS, LLANBEDR PONT STEFFAN. 

 
 
 

 

 


