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CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 
COFNODION Y CYFARFOD MISOL  

A GYNHALIWYD AR NOS IAU YR 11.06.2015 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 Maer Y Cyngh. Chris Thomas offrymu gweddi. 
 

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD & MATERION PERSONOL 
Croesawyd yr holl a oedd yn bresennol i’r Cyfarfod gan y Maer y Cyngh. Christopher 
Thomas. 
Gohiriwyd y Cyfarfod o’r dyddiad a gytunwyd sef y 28ain o Fai gan fu farw’r Cyngh. 
Greg Evans, yn drist, ar y 26ain o Fai 2015.  Bu i aelodau barchu munud o osteg er 
cof am y Cyngh. Greg Evans a oedd wedi bod yn aelod gweithgar o’r Cyngor Tref am 
sawl degawd.  Darllenodd y Maer y llythyr a dderbyniwyd gan Mrs Dawn Evans, 
gwraig y diweddar Cyngh. Greg Evans.  Roedd yn darllen, mewn rhan, 
“Hoffwn ddiolch i chi am anrhydeddu taith olaf Greg yn Eglwys San Pedr.  Mae’r ffaith 
ei fod wedi ei gydnabod fel Cynghorydd a Ffrind da, yn gysur mawr i ni.  
Gwerthfawrogir eich cefnogaeth di-duedd yn ystod ei salwch ac ar ôl ei farwolaeth.”  

2. YN BRESENNOL 
Y Maer Y Cyngh. Christopher Thomas  (Cadeirydd). 
Cynghorwyr: Elsie Dafis; John Davies; Hag Harris (Cynghorydd Tref & Sirol); Ann 
Morgan; Rob Phillips; Dorothy Williams & Derek Wilson.  
Y Cyngh. Sirol Ifor Williams 
Aelod o’r Cyhoedd: Mr Chris Studman. 
Gohebydd y Wasg yn cynrychioli’r Cambrian News: Mr Chris Betteley. 
Gohebydd y Wasg yn cynrychioli’r Carmarthen Journal: Mr Guto Llewelyn.  
Cyfieithydd ar y Pryd: Mrs Carol Thomas. 
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Derbyniwyd ymmddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Dirprwy-Faer David Smith; 
y Cyngh. Andrew Carter; y Cyngh. Kistiah Ramaya &’r Cyngh. Selwyn Walters.  

3. MATERION YN YMWNEUD Â’R HEDDLU 
 3.1 Ymgyrch Codi Ymwybyddiaeth – Cyflymder Cerbydau 

Trefnwyd yr Ymgyrch, wythnos o hyd, ar gyfer mis Mehefin eleni, gyda’r 
bwriad o godi ymwybyddiaeth modurwyr o gyfyngiadau cyflymder.   

3.2 Darpariaeth Camerau Teledu Cylch Cyfyng (CTCC): Y mae Comisiynydd yr 
Heddlu Dyfed-Powys Christopher Salmon wedi mynegi na fydd yr Heddlu’n 
cwrdd â’r gost o ail-gyflwyno CTCC ar ôl i’r Cyngor Sir ddileu tâl am y 
gwasanaeth ohwerydd toriadau cyllidebol.  Roedd aelodau o’r farn fod CTTC 
yn arf holl-bwysig i leihau troseddau ac ofn troseddau.  Dywedwyd bod 
Swyddogion yr Heddlu’n amgyffred CTCC yn arf defnyddiol ar gyfer casglu 
gwybodaeth a tystiolaeth.   

  
4. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 

Ni ddatgelwyd fuddiant personol yn ystod y cyfarfod hwn.  
 

5. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 30ain O Ebrill 
2015:  
Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 30ain o Ebrill 
2015 a’u derbyn yn gofnod cywir.   
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6. MATERION YN CODI  
6.1 Rheolau Sefydlog (Adolygiad) Y Cyngor Tref: disgwylir dwyn y mater i 

fwcwl yn ystod y dyfodol agos.  
6.2 Ymgynghoriad ar ddyfodol darpariaeth Cartrefi Preswyl Cyngor Sir 

Ceredigion: Cynhaliwyd Sesiwn Galw-Heibio i drafod y mater ymhellach ar y 
7fed o Ebrill 2015.  Mynychwyd y Cyfarfod gan y Maer y Gyngh. Elsie Dafis  
ac y mae wedi cyflwyno ymateb i’r rhan gyntaf o’r broses Ymgynghori ar ran y 
Cyngor Tref.  PENDERFYNWYD anfon llythyr at Fwrdd Iechyd Hywel Dda yn 
dweud bod y Cyngor Tref yn mynegi consyrn y gallai’r golled o’r gwelyau 
gofal-cyswllt sydd ar gynnig yn awr yn Hafan Deg Llanbedr PS gael effaith 
anffafriol ar ddarpariaeth iechyd yn ardal Llanbedr Pont Steffan.  Y mae’r 
gwelyau agosaf ar gynnig yng Nghaerfyrddin neu Aberystwyth.  Y mae’r 
gwelyau gofal-cyswllt sydd wedi’u lleoli yn Hafan Deg wedi galluogi unigolion 
sydd wedi eu rhyddhau o’r ysbyty, dderbyn gofal fel rhan o’u hadferiad, yn nes 
at eu cartref gan y Tîm Nyrsio Rhanbarthol lleol a’r staff ymroddgar y Cartref 
Preswyl.  Gallai’r trefniant hwn effeithio’n negyddol ar Ystadegau Gohiriad 
Trosglwyddiadau Gofal.  PENDERFYNWYD gwahodd cynrychiolydd o Fwrdd 
Iechyd Hywel Dda i gyfarfod dyfodol y Cyngor Tref er mwyn trafod ymhellach.   

6.3 Clwb Ieuenctid Llanbedr Pont Steffan: Gwahoddir Ann Sweeting Prif 
Swyddog yr Ieuenctid Cyngor Sir Ceredigion i gyfarfod mis Medi y Cyngor 
Tref, er mwyn trafod cynlluniau ar gyfer dyfodol y Clwb Ieuenctid yn Llanbedr 
Pont Steffan.   

6.4 GARDD GOFFA 
 Derbyniwyd ateb gan Mr Paul Arnold parthed y gost o gynnal a chadw’r Ardd y 

Gofgolofn.  Y mae’r gost o gynnal a chadw’r Ardd tua £4,800 yn flynyddol a 
chanran uchel o’r gost sef £4,000 ar gyfer planhigion ar gyfer y gwelyau 
blodau, darparu planhigion eraill a chynnal a chadw parhaol.  
PENDERFYNWYD hysbysu’r Cyngor Sir o ddymuniad y Cyngor Tref i gymryd 
cyfrifoldeb am yr Ardd.   

 Parthed derbyn bwlbiau Cennin Pedr fel rhodd PENDERFYNWYD, yn ystod y 
cyfarfod diwethaf i gyflwyno cais ffurfiol i Mr Paul Arnold CSC.  Adroddwyd 
nad oedd yn debygol y byddai’r bwlbiau ar gael ar gyfer y Cyngor Tref eleni. 

6.5 Cyfarfod Ymgynghorol Traffig CSC: 28 Mai 2015:  Dosbarthir y Cofnodion 
maes o law gan y Cyngor Sir.  Y mae’r Cyngor Sir wedi ymgymryd ag 
Adolygiad Cyfyngiad Cyflymder ar heolydd y Sir.  Fel canlyniad, y mae oedi 
pan rhoddir sylw i ohebiaeth a dderbynnir gan yr Adran Draffig. Ee ceisiadau 
am arwyddion priffyrdd a data traffig.   

 Bolerdi i atal cerbydau rhag parcio ar Stryd y Coleg: gellir cyflwyno o bosibl 
bolerdi ar Stryd y Coleg i atal cerbydau rhag parcio ar y palmantau er mwyn 
osgoi’r gost sy’n gysylltiedig ag adnewyddu’r slabiau.  

 Planhigion ar Fynedfa’r Dref:  PENDERFYNWYD y byddai’r Maer 
Christopher Thomas yn ymwneud ag ymholiadau parthed dod o hyd i’r gost o 
brynu planhigion newydd ar gyfer mynedfeydd i’r dref a’r gost. 

 Trafodwyd trefnu digwyddiad casglu sbwriel yn ystod y Cyfarfod 
Ymgynghorol Traffig.  Y mae’r Cyngor Sir yn darparu bagiau ar gyfer y 
sbwriel ac offer codi sbwriel.  Roedd aelodau o’r farn y dylai unigolion gymryd 
cyfrifoldeb ac anelu am amgylchedd glân.  

6.6 Cloc Neuadd y Dref- Adroddwyd bod y cloc yn taro bellach. 
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7. GOHEBIAETH  
7.1 Mynediad i Wybodaaeth am Gynghorau a Chymuned: Canllawiau oddi wrth 

Llywodraeth Cymru sy’n rhoi dyletswydd ar Gynghorau Tref a Chymuned i 
ddarparu gwybodaeth yn electronig (Atodiad 1). 

7.2 Datgan Buddiant Personol (canllawiau newydd) 
Y mae gofynion y cod ymddygiad, fel y mae’n berthnasol i gynghorau 
cymuned a thref, fel a ganlyn:- 
a) Mae’n rhaid i gynghorwyr ddatgan budd personol, ac os yn briodol, 

rhagfarnol ynghylch materion perthnasol pan maent yn bresennol mewn 
cyfarfodydd.  

b) Pan mae cynghorwyr yn datgan budd personol am y tro cyntaf, mae’n 
rhaid iddynt roi cadarnhad ysgrifenedig o’r budd i’r Swyddog Priodol, cyn 
neu’n union wedi diwedd y cyfarfod. Er nad yw’n ofynnol    yn y cod, 
mae’n arfer da i’r Swyddog Priodol gofnodi’r datganiadau hyn yng 
nghofnodion y cyfarfod. 

c) Dylai’r Swyddog Priodol gofnodi buddiannau a ddatgelir mewn 
cyfarfodydd am y tro cyntaf yn y gofrestr buddiannau sy’n ofynnol o dan 
adran 81 Deddf Llywodraeth Leol 2000.  

d)  Mae’n rhaid i’r gofrestr fod ar gael i’w harchwilio gan y cyhoedd ar 
unrhyw adeg resymol ac, yn sgîl Deddf 2013, mae’n rhaid ei gosod ar 
wefan y cyngor. 

  
Dylid diweddaru’r gofrestr cyn gynted ag y bo hynny’n rhesymol ymarferol ar ôl 
pob cyfarfod pan gaiff buddiannau newydd eu datgelu. 

 PENDERFYNWYD cydymffurfio â’r canllawiau. 
 

7.3 Peidiwch â Cholli’ch Cyfle - Cynllun Buddsoddi Cronfa Datblygu Rhanbarthol 
Ewrop:  Gohebiaeth oddi wrth Mr Gareth Rowlands yn tynnu sylw at gyfle a allai 
godi pe byddai Llywodraeth Cymru’n sicrhau cyllid drwy Gronfa Datblygu 
Rhanbarthol Ewrop ar gyfer buddsoddi cyfalaf yng nghanolbarth Cymru.  Bwriedir 
defnyddio’r arian i fuddsoddi mewn adeiladau canol tref nad ydynt yn cael eu 
defnyddio, ond y gellid eu rhoi at ddiben masnachol drwy fuddsoddi ynddynt.  Mae’n 
rhaid i bob cais nodi’r noddwr a diben y buddsoddiad, sy’n gorfod bod yn gysylltiedig 
â chreu gwaith; yn ddelfrydol, drwy dargedu pobl ddi-waith.  Bydd y buddsoddiad yn 
dod o dan reolau Cronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop, ac felly ni chaniateir gwario 
arian ar adeiladau at ddibenion manwerthu neu breswyl yn bennaf.  
Rhaid derbyn manylion cryno erbyn 15 Mehefin 2015.  Er Gwybodaeth. 

7.4 Nac anghofiwn: annog cymunedau i wneud cais am grant i ddiogelu eu cofeb 
ryfel 
 
Mae cymunedau ledled Cymru yn cael eu hannog i fanteisio ar grantiau arbennig a 
gynigir gan Lywodraeth Cymru i atgyweirio a diogelu cofebion rhyfel cymunedol fel 
rhan o weithgareddau cofio'r Rhyfel Byd Cyntaf. 
Mae'r manylion ymgeisio ar gyfer un o'r grantiau hyn ar gael yn 
http://cadw.gov.wales/historicenvironment/help-advice-and-
grants/grants/grantsforwarmemorials/?skip=1&lang=cy 
 
Daeth y grant i ddiogelu eu cofeb ryfel i fodolaeth yn Ebrill 2014.  

 Clustnodir sylw pellach i’r mater ar ôl trosglwyddo’r Ardd Goffa i ofal y Cyngor 
Tref.  
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7.5 Dweud Eich Dweud am faterion diogelwch cymunedol gan gynnwys 
gwasanaethau tân a phlismona lleol: Siambr Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, 
Aberaeron 10fed Mehefin 2015: 7-9pm. Er gwybodaeth.   

 
7.6 RAY Ceredigion:  y mae RAY Ceredigion wedi sicrhau nawdd tan ddiwedd Rhagfyr 

2015 ac yn y broses o wneud neu’n aros i glywed am amryw o geisiadau grant tymor-
hir. 

 Hefyd holwyd tybed a fyddai’n bosibl i aelodau i arwyddo’r Ddeiseb RAY Ceredigion 
yn gwrthwynebu toriadau mewn staff.  PENDERFYNWYD y byddai Cynghorwyr 
unigol yn arwyddo’r ddeiseb a fydd yn cael ei hanfon at y Gweinidog Llywodraeth 
Cymru Carl Sargeant.   

 Y mae RAY Ceredigion yn trefnu’r Ŵyl Flynyddol ar gyfer Plant a Phobl Ieuainc a 

gynhelir ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol DU ar Ddydd Mercher 5ed Awst 2015 
yn Aberaeron: er gwybodaeth.  

7.7 Cais dan law safle ar y we y Cyngor Tref: yn gofyn am wybodaeth pellach parthed 
Stryd/Lôn neu Heol Pound, Llanbedr PS.  Penderfynwyd ceisio gwybodaeth pellach 
oddi wrth Hanes Llambed. 

7.8 Pwyllgor Ardal Ceredigion: Dydd Mercher 24ain Mehefin 2015 am 7.00pm, Neuadd 
y Sir, Penmorfa, Aberaeron.  Bydd y Maer a’r Gyngh. Dorothy Williams yn 
cynrychioli’r Cyngor Tref yn ystod y cyfarfod hwn. 

7.9 Clwb Bowlio LlanbedrvPS yn gofyn am lythyr o gefnogaeth parthed adeiladu 
heulfan.  PENDERFYNWYD cefnogi’r cais. 

7.10 Gwledd y Cymrodyr Er Anrhydedd a Diwrnod Graddio 2015 Dydd Iau 9fed o 
Orffennaf a Dydd Gwener 10fed o Orffennaf.  Bydd y Maer a’r Dirprwy-Faer yn 
cynrychioli’r Cyngor Tref yn ystod y digwyddiadau. 

 
7.11 Un Llais Cymru: Manylion am sesiynau hyfforddi: er gwybodaeth. 
7.12 Un Llais Cymru: Cynhadledd Cynghorau Mwy Un Llais Cymru 8 Gorffennaf 2015 

Hafod a Hendre, Maes Sioe Frenhinol Cymru: er gwybodaeth. 
7.13 Un Llais Cymru: yn amgaeedig  holiadur a oedd yn  ceisio ymhelaethu ar yr arolwg 

a gynhaliwyd yn 2012 a fu mor werthfawr wrth ganfod hyd a lled y defnydd o TG a’r 
Rhyngrwyd gan Gynghorau Cymuned ar draws Cymru. Chwaraeodd y canlyniadau 
rôl allweddol i gael cefnogaeth gan y Cynulliad Cenedlaethol i dderbyn £385,000 o 
arian grant. https://www.research.net/s/OneVoiceWales2015 
 
Mae Un Llais Cymru yn awyddus i wybod pa gynnydd a wnaed dros y tair blynedd 
diwethaf ac i fesur effaith y grant ar y sector. 
 
Dylid cwblhau’r holiadur erbyn y 19eg Mehefin.  Cytunodd y Cyngh. Rob Phillips i 
gwblhau’r ffurflen ar ran y Cyngor Tref.  

7.14 Cymru Effeithlon:  Cyngor a gwybodaeth am ynni, gwastraff a dŵr.  Man cyswllt i 
helpu pobl a sefydliadau yng Nghymru arbed ar ynni a dŵr, a lleihau ac ailddefnyddio 
gwastraff yw Cymru Effeithlon: er gwybodaeth. 

7.15 Bil Iechyd y Cyhoedd (Cymru) – Darparu toiledau sydd ar gael i’r cynhoedd eu 
defnyddio 
Mae’r Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cyflwyno Bil Iechyd y 
Cyhoedd (Cymru) gerbron Cynulliad Cenedlaethol Cymru. Mae’r Bil yn ceisio tynnu 
cyfres o gamau ymarferol ynghyd mewn meysydd penodol er mwyn cael effaith 
gadarnhaol ar iechyd a llesiant. Daw’r Bil yn dilyn ymgynghoriad Papur Gwyn Iechyd 
y Cyhoedd y llynedd: http://llyw.cymru/consultations/healthsocialcare/white-
paper/?lang=cy 

7.16 Cymru Wledig: Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig: er gwybodaeth.  

https://www.research.net/s/OneVoiceWales2015
http://llyw.cymru/consultations/healthsocialcare/white-paper/?lang=cy
http://llyw.cymru/consultations/healthsocialcare/white-paper/?lang=cy
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7.17 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig.   
8. MATERION CYNLLUNIO  

8.1 Pwyllgor Rheoli Datblygu: CSC: Agenda’r Cyfarfod nesaf a Chofnodion y 
Cyfarfod diwethaf: er gwybodaeth.  

9. CYLLID  
 9.1 TALIADAU 

9.1.1 Hurio Neuadd San Pedr ar gyfer y cyfarfod 11.05.2015: £19.00 
9.1.2 Cinio Urddo’r Maer 1 Mai 2015: £1,223.28; TAW £244.66 
9.1.3 Hurio’r Hen Neuadd : Seremoni Urddo’r Maer 1af Mai £120.00 
9.1.4 Cyfieithu ar y Pryd: Seremoni Urddo’r Maer:  Mrs Carol Thomas 

£50.00 
9.1.5 Cyflog y Clerc Mai 2015 £699.59; Treth £55.10. 

 
9.2 CEISIADAU ARIANNOL 

9.2.1 Theatr Troedyrhiw: PENDERFYNWYD ceisio gwybodaeth pellach am 
y cwmni heb-fod-yn gwneud-elw cyn ystyried gwneud rhodd ariannol.  
Disgwylir ymateb i’r ymholiad.  

9.2.2 Aelwyd & Adran yr Urdd, Llanbedr PS: yn gofyn am gymorth ariannol 
at gyfer disgyblion a oedd wedi cystadlu yn yr Eisteddfod Genedlaethol 
yr Urdd yng Nghaerffili ar ddiwedd mis Mai.  PENDERFYNWYD 
cyfrannu £300.  

 
 9.3 LLYTHYR O DDIOLCH 

9.3.1 Oddi wrth y Ffair Fwyd Llambed am y rhodd diweddar o £1,500 
Cynhelir ar Ddydd Sadwrn 25ain o Orffennaf 2015 ar Gampws Llanbedr 
Pont Steffan Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Anfonwyd llythyr o 
gefnogaeth i aelodau o Bwyllgor y Ffair Fwyd yn eu cais am 
gymhorthdal dan law’r Cynllun Grant Cymunedol Cyngor Sir 
Ceredigion.   Bydd y Cyngor Tref â phresenoldeb yn ystod y Ffair Fwyd 
a’r Gyngh. Elsie Dafis yn gyfrifol am drefnu stondin y Cyngor Tref. 

 
9.4 ARDAL CHWARAE PARC-Y-FELIN-GRANT BALCHDER PENTREFI  
 PENDERFYNWYD y byddai’r Cyngor Tref yn talu £1 y flwyddyn i’r Muduad  

Tai Ceredigion, ar gyfer yr ardal a oedd wedi derbyn gwelliannau.  Bydd y 
Gyngh. Elsie Dafis yn clustnodi sylw pellach i’r mater.   

9.5 ARCHWILIAD MEWNOL Y CYNGOR TREF BLWYDDYN ARIANNOL 2014-
15: Y mae Mr Richard Matthers yn ymwneud â’r Archwiliad Mewnol ar hyn o 
bryd.  

10. IS-BWYLLGORAU 
 10.1 PARC-YR-ORSEDD 

10.1.1 Arolwg Meysydd Chwarae: Parc-Yr-Orsedd: y mae’r arolwg wedi ei 
gario allan yn ystod Mehefin 2014 gan y Daparwyr Chwarae RoSPA am 
dâl o £74 + TAW.  Dosbarthwyd yr Adroddiad ymysg aelodau.  Y mae 
sylw yn cael ei glustnodi i’r materion sydd angen sylw.  Y mae Parc-yr-
Orsedd wedi ei gynnwys o fewn y Meysydd Chwarae i’w harolygu eleni.  

10.1.2 Brithwaith:  Bydd y Cyngh. Christopher Thomas yn cysylltu â Mr Steve 
Edwardes i wneud trefniadau ar gyfer gwaredu â’r brithwaith oddi ar y 
cae.  

10.1.3 PENDERFYNWYD llunio rhestr o’r gwaith sydd angen ei gyflawni yn 
y Parc a’r gost.  Cyfeiriwyd at y Castell, y mae angen atgyweirio’r 
grisiau ac adnewyddu’r boncyff.   Y mae angen prynu anifeiliad pren o’r 
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newydd a sbring newydd ar gyfer y giât.  (Y Cyngh. Christopher 
Thomas a’r Gyngh. Dorothy Williams)  

10.1.4 Arwyddion Parth Di-Acohol: y mae angen 2 arwydd newydd.  
PENDERFYNWYD cysylltu â’r heddlu.  

 
10.2 RHEOLI CAE MAESYDERI: 

10.2.1 Cynhelir y cyfarfod nesaf ar nos Iau y 25ain o Fehefin 2015 am 
6.30pm yn Neuadd Yr Eglwys, Llanbedr Pont Steffan.  

10.2.2 Parthed y £301 sy’n dal yng Nghyfrif y Cae, ac a weinyddwyd gan Mr 
D Conti, PENDERFYNWYD trosglwyddo’r arian i ofal Ysgol Bro Pedr fel 
rhodd i ariannu’r Trac Beic sy’n cael ei godi gan Bobl Ieuainc ar hyn o 
bryd.  Dim Datblygiadau. 

 
 10.3 LLWYBRAU CERDDED 

11.3.1 Ni dderbyniwyd adroddiad.  
 10.4 PALMANTAU 

10.4.1 Cyfeiriwyd unwaith yn rhagor i’r palmant a leolir rhwng Siop Spar a 
Gwilym Price. Hefyd y palmant ger y Tŷ Bwyta India, Stryd y Coleg (y 
tarmac ar ochr y palmant)   

 10.5 YR IAITH GYMRAEG 
Roedd Cyfieithydd ar y Pryd, sef Mrs Carol Thomas, yn bresennol am y tro 
cyntaf yn ystod  Cyfarfod Misol y Cyngor Tref.  Gallai aelodau fynegi eu hunain 
yn y Gymraeg neu’r Saesneg.  

 
11. UNRHYW FATER ARALL 

11.1 PENDERFYNWYD llongyfarch Cyngor Sir Cerediigon am uno’r Llyfrgell a’r 
Swyddfa Ranbarthol y Cyngor Sir yn Llanbedr Pont Steffan.  Roedd aelodau o 
blaid y ffaith ei bod wedi bod yn bosibl i gadw’r Llyfrgell ac i sicrhau dyfodol y 

gwasanaeth.  Yn eu tŷb hwy roedd y drefn newydd yn welliant i’r cynt ac yr 

oedd cyfuno’r 2 gwasanaeth yn sicrhau dyfodol cynaliadwy.  Y mae 
gwasanaeth Cofrestrydd ar gynnig bob Dydd Mercher.  Ariannwyd y 
newidiadau oherwydd grant a dderbyniwyd gan CyMAL. 

11.2 Hofrennydd yr Heddlu: Gofynnodd y Gyngh. Dorothy Williams tybed a 
fyddai’n bosibl i gysylltu â Comisiynydd yr Heddlu i ofyn a fyddai’n bosibl i 
gadw’r gwasanaeth Hofrennydd yr Heddlu yn yr Ardal.  

11.3 Ffenestri’r Cysgodfannau Bws: PENDERFYNWYD cysylltu â’r Glanhawr y 
Cysgodfannau Bws i ddarganfod pa mor aml y mae’r llochesi bws yn cael eu 
glanhau.  O dan y dref bresenool y mae’r llochesi i’w glanhau bod yn ail fis.  

11.4 PENDERFYNWYD cysylltu â Tai Ceredigion i ofyn tybed a ydy’n bosibl i 
drwsio siglen o fewn Parc-y-Felin ac i dacluso’r ardal.   

 
Daeth y Cyfarfod i ben am 9.00pm. 
 

12. DYDDIAD Y CYFARFODYDD NESAF  
12.1 DYDD IAU 25AIN MEHEFIN @6.30pm NEUADD YR EGLWYS, LLANBEDR 

PS. 
12.2 DYDD IAU 25AIN MEHEFIN @7.30pm CYFARFOD MISOL: NEUADD YR 

EGLWYS, LLANBEDR PONT STEFFAN.  
 

 
 


