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           CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 
COFNODION Y CYFARFOD MISOL  

A GYNHALIWYD AR NOS IAU Y 27.08.2015 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 Gyngh. Dorothy Williams offrymu gweddi. 
 

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD & MATERION PERSONOL 
Croesawyd yr holl a oedd yn bresennol i’r Cyfarfod gan y Maer Christopher Thomas. 

2. YN BRESENNOL 
Y Maer Y Cyngh. Christopher Thomas (Cadeirydd). 
Cynghorwyr: Dirprwy-Faer David Smith; John Davies; Elsie Dafis;  
Hag Harris (Cynghorydd Tref & Sirol); Ann Morgan; 
Kistiah Ramaya, Selwyn Walters a Dorothy Williams.   
Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (SCC yr Heddlu) Ryan Jones ac  
Adam Thomas.  
Aelod o’r Cyhoedd: Mr Chris Studman. 
Gohebydd y Wasg yn cynrychioli’r Carmarthen Journal: Mr Guto Llewelyn. 
Gohebydd y Wasg yn cynrychioli’r Cambrian News: Mr Chris Bettley. 
Gohebydd y Wasg yn cynrychioli’r Papur Bro Clonc: Mr Dylan Lewis.  
Cyfieithydd ar y Pryd: Mrs Carol Thomas. 
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cyngh. Andrew Carter;  
Y Cyngh. Rob Phillips a’r Cyngh. Derek Wilson.  

3. MATERION YN YMWNEUD Â’R HEDDLU  
 Hysbyswyd aelodau o’r canlynol: 

3.1 Y mae lladron wedi dwyn gwin a gwin-Champagne oddi wrth adeilad ar 
Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, Llanbedr Pont Steffan. 

3.2 Diwrnod Sioe Llanbedr Pont Steffan: roedd y briffordd yn arwain at safle’r sioe 
yn wlyb ac yn llithrig.  

3.3 Y mae’r nifer o ymddygiad gwrth-gymdeithasol wedi disgyn eleni, wrth 
gymharu â’r flwyddyn cynt, yn y dref. 

3.4 Yfir diodydd feddwol yn gyhoeddus ar strydoedd gefn y dref, tu ôl i’r 
Archfarchnad Sainsbury ac ym Mharc-yr-Orsedd.  

3.5 Baw Cŵn ar strydoedd y dref: Y mae’n bosibl i’r Warden Cŵn i osod tocyn yn 

syth os dalier y person sy’n troseddu.  
3.6 Arwyddion Parth Di-Alcohol ar gyfer Parc-yr-Orsedd: yn derbyn sylw.  

4. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
4.1 Bu i’r Cynghorwyr David Smith, Dorothy Williams a Hag Harris ddatgan 

buddiant personol pan drafodwyd y mater yn ymwneud â’r goleuadau Nadolig yn 
Llanbedr Pont Steffan.  

4.2 Boed i’r Cyngh. Selwyn Walters ddatgan buddiant personol pan gyflwynwyd y 
Cais Cynllunio parthed Clwb Rygbi a Phêl Droed, Llanbedr Pont Steffan gerbron 
aelodau.  

5. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 30.07.15 
Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 30ain o Orffennaf 
2015 a’u derbyn yn gofnod cywir.   

6. MATERION YN CODI  
6.1 Goleuadau Nadolig: Cynhaliwyd cyfarfod yn diweddar rhwng y Maer, Dirprwy-

Faer ac aelodau’r Siambr Fasnach.  Y mae nifer o’r goleuadau mewn cyflwr trist.  
Derbyniwyd llythyr yn dilyn y cyfarfod oddi wrth Mr Gary Thorogood, Cadeirydd y 
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Siambr Fasnach, Llanbedr Pont Steffan.  Y mae dau opsiwn yn bodoli sef 1) i 
waredu â’r goleuadau sydd ar ddiwedd oes, neu 2) y rhai mewn cyflwr mwyaf 
gwael i’w dychwelyd i’r gwneuthurwyr i’w trwsio.  Y mae’r Siambr Fasnach yn 
gwario tua £500 y flwyddyn i drwsio’r goleuadau.  I gyfnewid yr holl oleuadau 
bydd angen £30,000.  Er bod y Siambr Fasnach yn trefnu Cinio a Raffl ar gyfer 
codi arian i drwsio’r goleuadau, holwyd tybed a fyddai’n bosibl i’r Cyngor Tref i 
gyfrannu £2,000 y flwyddyn er mwyn ariannu’r cynllun a fyddai’n mynd yn ei 
flaen. Byddai aleodau’r Siambr yn parhau i roi o’u hamser a’u hegni i sicrhau fod 

y dref yn edrych ei gorau adeg yr Ŵyl y Nadolig.  

 Dywedodd rai Cyngorwyr, yn hytrach na chyfrannu un swm cyson yn flynyddol 
gwell syniad oedd cyfrannu yn ôl yr angen ar ôl ymwneud ag asesiad o gyflwr y 
goleuadau. 

 Cytunodd y Cynghorwyr mewn egwyddor i gwrdd â’r gost gan eu bod o’r farn bod 
y goleuadau Nadolig yn hwb i’r dref dros ddeufis y flwyddyn.  Bydd y drafodaeth 
rhwng y Cyngor Tref a’r Siambr Fasnach yn parhau.  

6.2 Hysbysiad Is-Etholiad; Seddau Gwag Cyngor Tref Llanbedr Pont-Steffan, 
Hysbysiadau Cyhoeddus yng nghyswllt llenwi’r seddau wâg i’w harddangos o 
fewn Ward Llanbedr Pont-Steffan.  Mae etholiad i’w gynnal i ethol 3 Cynhgorydd 
dros yr Adran Etholiadol Cyngor Tref Llanbedr Pont-Steffan.  Gellir cyflwyno 
papurau enwebu i Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron ar unrhyw 
ddiwrnod wedi dyddiad yr hysbysiad ond heb fod yn hwyrach na 12 o’r gloch 
canol dydd ar yr 11eg o Fedi 2015.  PENDERFYNWYD arddangos yr hysbysiad 
o fewn y gymuned.   

6.3 Planhigion ar Fynedfa’r Dref: Y mae’r Maer Christopher Thomas yn ymwneud 
ag ymholiadau parthed y gost o gynwysyddion planhigion.  

6.4 Cofrestr Datgan Buddiant Personol ar gyfer Aelodau’r Cyngor Tref.  
 PENDERFYNWYD llunio rhestr o fuddiannau personol Cynghorwyr er mwyn eu 

trosglwyddo ar safle ar y We’r Cyngor Tref.  Datgelir buddiant unwaith yn unig ar 
wefan y Cyngor Tref.  Bydd diweddaru’r Gofrestr yn broses barhaol.  Yn 
ychwanegol, rhoddir cyfle i Gynghorwyr i ddatgan fuddiant personol yn ystod 
cyfarfodydd misol, er mwyn eu cynnwys o fewn y Cofnodion.  

 Briff Cyfreithiol NALC Gorffennaf 2015 Deddf Llywodraeth Leol 
(Democratiaeth) Cymru 2013 (Cymru’n Unig) 

 Adain 55-58 o’r Ddeddf Llywodraeth Leol (Democratiaeth) Cymru (Y Ddeddf 
2013) daeth i rym ar y 1af o Fai 2015.  Maent yn cynnwys dyletswyddau ar 
Gynghorau Tref a Chymuned i gyhoeddi gwybodaeth ar-lein.  Mae’r Briff yn 
ystyried y canlynol: 
1. Ad.55 – Dyletswydd i gyhoeddi gwybodaeth ar Safle ar y We y Cyngor 

Tref/Cymuned 
Ad.55 1(a) o’r Ddeddf 2013 yn rhoi dyletswydd ar gyngor cymuned/tref i 
ddarparu ar ffurf electronig, manylion ar sut i gysylltu â’r corff ac os yn 
wahanol, y clerc gan gynnwys 1) rhif ffôn 2) cyfeiriad post 3) cyfeiriad e-bost. 
Ad.55 1(b) yn rhoi dyletswydd ar gyngor cymuned/tref i ddarparu ar ffurf 
electronig manylion yn ymwneud ag aelodau megis 1) enw’r aelod 
2)manylion cyswllt yr aelod 3) plaid gwleidyddol yr aelod (os o gwbl) 4) Y ward 
y mae’n ei chynrychioli (os yn berthnasol) 5) pa swydd o fewn y cyngor y mae 
wedi ei benodi iddi 6) Ymaelodaeth o unrhyw Is-Bwyllgor. 
Nid oedd un Cynghorwraig o blaid datgelu ei rhif ffôn ar gyfer dibenion y 
cyhoedd.  
Y mae Paragraff 12 o’r Canllaw yn cadarnhau na fydd angen darparu cyfeiriad 
e-bost yn electronig ond bydd angen datgan enw a manylion cyswllt. 
Ad. 56- Yr angen i roi rhybudd cyhoeddus o gyfarfodydd yn electronig 
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Ad.56 o’r Ddeddf 2013 yn diwygio ad.232 o’r Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 
(Deddf 1972) i gynnwys yr angen ychwanegol i gyhoeddi rhybudd cyhoeddus 
o gyfarfodydd 3 diwrnod llawn cyn y cyfarfod.  
Ad.57 Anghenion yn ymwneud â Rhybudd ar gyfer y Cyfarfod a’r Agenda 
Y mae Ad. 57 o’r Ddeddf 2013 yn diwygio Amserlen 12 o’r Ddeddf i ddarparu 
yn electronig, cyn belled ag ymarferol bosibl, unrhyw ddogfennau yn 
ymwneud â’r materion i’w trafod yn ystod y cyfarfod.  Nid yw’r gofynion hyn yn 

berthnasol pan yn trafod materion a fydd yn debygol, yn nhŷb y Cyngor, i’w 

trafod mewn dull preifat neu sy’n wrthwyneb i unrhyw ddeddfwriaeth 
ychwanegol.  
Ad.58 – Gofynion parthed cofrestru buddiannau aelodau 
Y mae Ad.58 yn diwygio ad.81 o’r Ddeddf Llywodraeth Lleol 2000 ac yn galw 
ar Gyngorau Cymuned a Thref i gadw a chyhoeddi Cofrestr Electronig o 
fuddiannau ariannol a diddordebau eraill a grybwyllwyd yn y Model Cod 
Ymddygiad.  Y mae hyn yn ychwanegol i’r angen bod y Cofrestr ar gael i’w 
harolygu yn swyddfeydd y Cyngor yn ystod oriau rhesymol. 
Ad.58 (7A) o’r Ddeddf 2013 yn trosglwyddo cyfrifoldeb i osod mewn lle 
ac i ddiweddaru’r gofrestr o ddiddordebau oddi ar ysgwyddau’r Swyddog 
Monitro’r yr Awdurdod Lleol i Swyddog Priodol y Cyngor Tref/Cymuned. 

6.5 Ardal Chwarae Maes-y-Felin- Tai Ceredigion 
 Cyfarfu aelodau’r Cyngor Tref â Mr Llyr Edwards, Cyfarwyddwr Gwasanaethau 

Eiddo, Tai Ceredigion i ddarganfod gwybodaeth pellach parthed trosglwyddo, o 
bosibl, yr ardal chawarae, sydd ar hyn o bryd yn gyfrifoldeb ar y Cymdeithas Tai 
sef Tai Ceredigion i ofal y Cyngor Tref.  Gall y Cyngor Tref o bosibl brydlesu neu 
brynu’r ardal chwarae oddi ar y landlord presenol.  Meddylid mai ond tal mewn 
enw’n unig, dylid gofyn amdano petai’r Cyngor Tref yn cael y cynnig prynu’r parc.  
Tynnodd ganlyniadau arolwg diweddar gan yr Arolygwyr Chwarae RoSPA sylw i 
wendidau yn ymwneud â’r offer chwarae.  Roedd Cynghorwyr o baid parhad 
mewn trafodaethau a holwyd am ffigyrau penodol parthed cynnal a chadw’r parc.  
Ariannir y parc ar hyn o bryd gan denantiaid Tai Ceredigion sy’n trigo ym Maes-y-
Felin.  Ysyriwyd o bosibl, sefydlu Partneriaeth rhwng y Cyngor Tref a’r Clybiau 
Rygbi a Phêl-Droed Llanbedr Pont-Steffan yn ystod y dyfodol petai’r parc yn cael 
ei drosglwyddo i ofal y Cyngor Tref.   

  
6.6 Glanhau’r 4 Cysgodfan Bws o fewn y dref: y trefniant a osodwyd mewn lle ar y 

cychwyn oedd glanhau’r 4 cysgodfan bws bob eilfis.  Bydd y llochesi bws yn cael 
eu glanhau yn fisol yn ystod nifer o fisoedd y dyfodol gan ni lynwyd i’r trefniant 
cychwynnol yn ystod misoedd diweddar.  Holwyd i’r glanhawr y cysgodfannau-
bws, tybed a fyddai’n bosibl iddo lanhau toeau’r llochesi bws yn ogystal i’r 
rhannau sy’n weddill. 

6.7 Sgip ar y Rookery: Does dim system mewn lle i sicrhau bod y sgip yn cael ei 
gwacau’n rheolaidd ond yn hytrach caiff ei gwacau yn awr ac yn y man.  Bydd y 
Cyngh. Dave Smith yn cysylltu â LAS i ddarganfod gwybodaeth pellach.  Gall 
aelodau’r cyhoedd gysylltu â’r Cyngor Sir yn uniongyrchol ar 01545 572 572 os 
dymunant i ddatrys y broblem ar adegau arbennig. 

 
7.  GOHEBIAETH  

7.1 HER Y GYLLIDEB 

Mae Cyngor Sir Ceredigion yn wynebu toriadau difrifol yn ei gyllideb.  Mae angen  

newid y modd y dyrannir adnoddau ar draws gwasanaethau a gostwng faint o 
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arian y gwarir o £25 miliwn dros y tair blynedd nesaf.  Bydd yn rhaid dod o hyd i 

£10 miliwn yn y flwyddyn ariannol nesaf, sef 2016-17.   

Rhwng y 24ain o Awst a’r 5ed o Hydref y mae CSC yn annog pobl sy’n byw yn y 

Sir i gymryd rhan yn yr ymarfer ‘Her y Gyllideb’ a dweud eu dweud drwy 

ddefnyddio yr efelychydd cyllideb ar-lein. Bydd hyn yn dweud wrth y Cyngor Sir 

sut byddai trigolion y Sir yn mynd ati i fantoli cyllideb y flwyddyn nesaf.  Bydd 

adborth y cyhoedd o gymorth i’r Cynghorwyr pan byddant yn gosod cyllideb 

flwyddyn nesaf. 

Os nad oes gan unigolion fynediad i’r wê neu bod angen cymorth arnynt i gymryd 

rhan, mae croeso iddynt alw heibio unrhyw un o lyfrgelloedd y sir, ble bydd aelod 

o staff ar gael i’w helpu.  Bydd cynrychiolaeth o’r Cyngor Sir yn bresennol yn y 

lleoliadau canlynol er mwyn hyrwyddo wyneb yn wyneb: 

  

 

 

 

Am ragor o wybodaeth neu i gymryd rhan yn Her y Gyllideb, ewch i 

www.ceredigion.gov.uk/ymgynghoriadau neu cysylltwch â ni: 

E-bost:          swyddfarwasg@ceredigion.gov.uk 

Ffôn:              01545 572003 

Post:              Swyddfa’r Wasg, Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa, 

Aberaeron, SA46 0PA. 

Y dyddiad cau ar gyfer cymryd rhan yw 12yp dydd Llun 5 Hydref 2015. 

7.2 Gohebiaeth oddi wrth Swyddog Gwirfoddoli CAVO yn gofyn tybed a fyddai 
diddordeb gan y Cyngor Tref i dderbyn gwasanaeth gwirfoddolwyr i helpu allan 
gyda gwaith garddio a chynnal a chadw.  PENDERFYNWYD ceisio gwybodaeth 
pellach oddi wrth Un Llais Cymru cyn gwneud penderfyniad.  

7.3 Gwahoddiad i gyfarfod cyntaf Lleisiau Ceredigion dros gydraddoldeb.  Mae 
Cyngor Sir Ceredigion yn gweithio’n agos gyda Heddlu Dyfed Powys i lansio 
fforwm i gefnogi ymgysylltu â’r gwaith sy’n ymwneud â Chydraddoldeb i’w gynnal 
yng Nghanolfan Rheidiol rhwng 4.00-6.00pm ar Ddydd Mawrth y 15eg o Fedi 
2015. 

7.4 Dyfodol parciau a’u heffaith gadarnhaol ar les; Seminar a drefnwyd gan y 
Swyddfa Archwilio Cymru-Y Gyfnewidfa Arfer Da 9am-1pm, 6 Hydref 2015, 
Swyddfa Archwilio Cymru, 24 Heol y Gadeirlan, Caerdydd. 

7.5 Ebost dan law’r safle ar y we y Cyngor Tref yn gofyn pa gyfreithwyr a 
gymerodd drosodd oddi ar y Cwmni Philip Davies.  PENDERFYNWYD cyfeirio’r 
ymholwr at sylw’r Cwmni Cyfreithwyr Arnold Davies Vincent Evans, 33 Y Stryd 
Fawr, Llanbedr Pont Steffan. 

7.6 Cynllun Heneiddio’n Dda yng Ngheredigion sydd wedi ei baratoi er mwyn 

canfod y cyfleoedd gwaith presennol ac yn y dyfodol i ddiwallu anghenion y grŵp 

50+ yng Ngheredigion.  Sylwadau i’w cyflwyno erbyn y 18fed o Fedi 2015.  

7.7 Comisiynydd Pobl Hŷn Cymru 

Ym mis Tachwedd y llynedd, cyhoeddodd y Comisiynydd ‘Lle i’w Alw’n Gartref’, 
sef canfyddiadau  Adolygiad blwyddyn o hyd a oedd yn edrych ar ansawdd 
bywyd a gofal o bobl hŷn sy’n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru. 

Dyddiad Lleoliad Amser 

23 Medi Co-op, Llambed rhwng 10-12yp 

23 Medi Tu allan i Neuadd y Dref, Llambed rhwng 1-3yp 

http://www.ceredigion.gov.uk/ymgynghoriadau
mailto:swyddfarwasg@ceredigion.gov.uk


5 

 

Er bod enghreifftiau o ofal a chefnogaeth arbennig o dda ledled Cymru, a phobl 
hŷn yn byw mewn cartrefi a oedd wir yn 'gartref', roedd hefyd enghreifftiau bod 
ansawdd bywyd yn annerbyniol i ormod o lawer o bobl hŷn a oedd yn byw mewn 
cartrefi gofal.  

Fel rhan o adroddiad yr Adolygiad, cyhoeddwyd hefyd gyfres o Ofynion ar gyfer 
Gweithredu a oedd yn amlinellu pob cam gweithredu y disgwylir i gyrff a oedd yn 
rhan o'r Hadolygiad eu cymryd er mwyn sicrhau bod y gefnogaeth a'r gofal gorau 
yn dod yn safon ar gyfer Cymru gyfan. Ymatebodd yr holl gyrff hyn gan roi 
manylion y camau y byddent yn eu cymryd i gyflawni'r canlyniadau yr oedd yr 
Adolygiad yn canolbwyntio arnynt.  

Mae dadansoddiad llawn o ymateb pob corff i'r Gofynion ar gyfer Gweithredu ar 
gael hefyd ar y gwefan - 
http://www.olderpeoplewales.com/wl/reviews/residential_care_review/Response_
Register.aspx  

Mae'r rhan fwyaf o'r cyrff statudol a oedd yn rhan o'r adolygiad wedi rhoi sicrwydd 
i’r Comisiynydd y bydd newid yn cael ei gyflawni i sicrhau'r canlyniadau a geisir, 
gan amlinellu'n glir y camau y byddant yn eu cymryd i wella ansawdd bywyd pobl 
hŷn sy'n byw mewn cartrefi gofal yng Nghymru.  

7.8 Un Llais Cymru Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol: Naw Cynnig i’w trafod yn 
ystod CCB Un Llais Cymru ar Ddydd Sadwrn y 3ydd Hydref 2015.  

7.9 Rhybudd: Ffordd ar Gau Dros-dro. Dim mynediad drwyddo i gerbydau’r 
gwasanaethau brys.  Rhif y Ffordd C1023.  Lleoliad: Plot 1 Fferm Nantymead, 
Ffordd Llanfair, Llanbedr Pont Steffan 8.00 ar 27.08.15 -17.00 ar 28.08.15.  
Gwaith – Atgyweirio’r gwasanaeth dŵr. Ymgeisydd: Dŵr Cymru. 

7.10 Gohebiaeth oddi wrth Leighton Andrews AC, Y Gweinidog Gwasanaethau 
Cyhoeddus yn cyfeirio i’r Ymgynghoriad a lawnsiwyd ar yr 17eg Awst ar 
Gyfarwyddiadau Drafft Llywodraeth Cymru i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth 
Leol Cymru.  Y mae’r Cyfarwyddiadau Drafft yn nodi’r hoff opsiwn ar gyfer 
ardaloedd awdurdod lleol arfaethedig yng Nghymru a gyhoeddwyd ym mis 
Mehefin.  Mae’r ddau opsiwn sy’n cael eu hystyried ar gyfer y Gogledd wedi’u 
cynnwys yn y Cyfarwyddiadau Drafft.  Mae’r ddogfen ymgynghori a’r 
Cyfarwyddiadau Drafft yn egluro’r cefndir ac yn holi cwestiynau a chroesawir 
safbwyntiau bobl ledled Cymru.  Bydd yr Ymgynghoriad ar agor am 12 wythnos 
ac yn cau Canol-Nos ar y 9fed o Dachwedd 2015.  

7.11 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig.   
 

8. MATERION CYNLLUNIO  
8.1 Rhif y Cais A150543: Y Bwriad: Trefniadau Parcio Diwygiedig ar gyfer rhandai 

newydd.  Lleoliad: Tir Cwrt Dulas, Stryd y Felin, Llanbedr Pont Steffan. 
Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad.  

8.2 Rhif y Cais: A150493. Y Bwriad: Cyfnewid ffenestri wrth gefn ffram UPVC am rai 
newydd gwydrog dauddyblyg â ffram pren.    Lleoliad: Gwesty’r Llew Du,  Stryd 
Fawr, Llanbedr Pont Steffan.  Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad.  

http://www.olderpeoplewales.com/wl/reviews/residential_care_review/Response_Register.aspx
http://www.olderpeoplewales.com/wl/reviews/residential_care_review/Response_Register.aspx
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8.3 Rhif y Cais: A150471.  Y Bwriad: Adeiladu eisteddle ar gyfer 118 o bobl a gwaith 
cysylltiedig.  Lleoliad: Clwb Rygbi a Phêl Droed, Heol y Gogledd,  Llanbedr Pont 
Steffan.  Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad. 

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

8.5 Gweithdy Hyfforddiant ar gynllunio am ddim 7.09.2015. Ceredigion. Gyda 
chyllid gan Lywodraeth Cymru a chefnogaeth Cyngor Sir Ceredigion, mae 
Cymorth Cynllunio Cymru yn cynnal gweithdy hyfforddiant ar gynllunio am ddim, 
ar gyfer Cynghorwyr Cymuned a Thref ar y 7fed o Fedi yng Nghanolfan Rheidol, 
Aberystwyth.  Bydd Y Gyngh. Ann Morgan a’r Clerc yn cynrychioli’r Cyngor Tref 
yn ystod y cyfarfod hwn.  

 
9. CYLLID  
 9.1 TALIADAU 

9.1.1 Hurio Neuadd San Pedr ar gyfer y cyfarfod 27.08.2015: £23.75 
9.1.2 G Williams: Torri Gwair, Cae Maeysderi £100 TAW £20 
 

9.2 CEISIADAU ARIANNOL 
 9.2.1 Shelter Cymru: PENDERFYNWYD gwneud cyfraniad o £50.00. 
 9.2.2 Gŵyl Cerddoriaeth Sanctaidd y Byd Llanbedr Pont Steffan: 

£200.00. 
 

 9.3 LLYTHYRON O DDIOLCH 

9.3.1 Pwyllgor Eisteddfod Gŵyl y Banc yn diolch i Gyngor Tref Llambed am y 

rhodd hael o £1,000 eleni eto.  Yn ogystal ag agor yr Eisteddfod ar ddydd 

Llun Gŵyl y Banc Awst, yn ôl yr arferiad, estynnwyd gwahoddiad i’r Maer 

i’r llwyfan i gyflwyno’r gadair sy’n rhoddedig gan Gyngor y Dre, i’r bardd 
buddugol, yn ystod Seremoni’r Gadeirio ar Ddydd Llun yr Eisteddfod.   

9.3.2 Ffair Fwyd Llanbedr Pont Steffan: Ebost oddi wrth Elin Jones, 
Cadeiryddes Pwyllgor y Ffair Fwyd yn diolch i’r Cyngor Tref am y rhodd o 
£1,000. 

 
9.4 ARCHWILIAD ALLANOL BDO STOY HAYWARD: Cyfrifon Cyngor Tref 

Llanbedr Pont Steffan am y Flwyddyn Ariannol 2014-15.  Hysbysiad bod yr 
Archwiliad Allanol wedi ei gwblhau a’r Rhybudd yn caniatau etholwyr Ward 
Llanbedr PS i arolygu’r cyfrifon, i’w arddangos ar hysbysfwrdd y Cyngor Tref.  
Materion yn Codi fel canlyniad i’r Arolwg Allanol ar gyfer Llanbedr Pont 
Steffan am y Flwyddyn yn gorffen ar y 31 Mawrth 2015: bydd yn ofynnol i 
ymdrin â’r materion a grybwyllwyd gan yr Archwilydd Mewnol cyn ddiwedd y 
flwyddyn ariannol hon.  

 
9.5 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.    

 
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 ar yr ail o Orffennaf 2015 gan y Daparwyr Chwarae RoSPA am dâl o 
£65 + TAW.  Dosbarthwyd yr Adroddiad ymysg aelodau.  Y mae sylw yn 
cael ei glustnodi i’r materion sydd angen sylw.  
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10.1.2 Brithwaith:  Y mae’r Cyngh. Christopher Thomas wedi cysylltu â Mr Steve 
Edwardes i wneud trefniadau ar gyfer gwaredu â’r brithwaith oddi ar y 
maes.  Y mae’r grisiau sy’n arwain i’r Castell wedi eu trwsio a physt wedi 
derbyn sylw.  

10.1.3 Arwyddion Parth Di-Alcohol: y mae angen 2 arwydd newydd.  
PENDERFYNWYD yn ystod y cyfarfod diwethaf i gysylltu â’r Adran 
Priffyrdd, Eiddo a Gwaith, Cyngor Sir Ceredigion.  Dim Ymateb.  Cytunodd 
y Cyngh. Harris i ymwneud ag ymholiadau pellach.   

 
10.2 RHEOLI CAE MAESYDERI: 

10.2.1 Cymdeithas Frenhinol Atal Damweiniau (RoSPA): Adroddiad Arolwg 
Ardal Chwarae Diogel a gariwyd allan ar y 3ydd Orffennaf 2015.  Bydd 
sylw’n cael ei glustnodi i’r materion sydd angen sylw.  

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: Un toriad wedi ei gario allan. 
 
 10.4 PALMANTAU 

10.4.1 Cyfeiriwyd unwaith yn rhagor i’r palmant a leolir rhwng Siop Spar a 
Gwilym Price.  

10.4.2 Ardal gydag arwyneb tarmac tu allan i’r Popty Briwsion a’r Tŷ Bwyta yr 

India: angen gwelliannau: I adrodd at sylw’r Cyngor Sir.  
10.4.3 Y mae’r Cyngor Sir Ceredigion wedi glanhau’r palmantau yng nghanol y 

dref yn ddiweddar. 
 

11. UNRHYW FATER ARALL 
11.1 Goleuadau Angen Eu Trwsio: Tu allan i’r Castle a’r Siop Pysgodyn a Sglodion 

Oh My Cod.  I hysbysu CSC. 
11.2 Gofynnodd y Gyng. Ann Morgan tybed a fyddai’n bosibl i’r Cyngor Tref i ofyn i’r 

Archfarchnad Sainsbury yn Llanbedr PS petaent yn medru stocio mwy o 
gynnyrch Cymreig.  Fe’i cynghorwyd i gysylltu â’r Linell Gymorth ar gyfer 
Cwsmeriaid.  

11.3 Bu i’r Gyngh. Elsie Dafis fynegi consyrn parthed y cynnydd yn y gost o barcio 
ym meysydd parcio’r Rookery a’r Cwmins, heb rybudd. Y mae’r gost ar gyfer 
parcio gydol y dydd, sef £2.40 wedi codi’n uwch na dwbl yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf ar gyfer y ddau faes parcio.  Roedd aelodau o’r farn bod y cynnydd yn 
y gost wedi effeithio’n anffafriol ar fusnesau’r dref gan fod pobl yn awr yn 
amharod i yrru i’r dref.  

 
Daeth y Cyfarfod i ben am 9.10pm. 
 

12. DYDDIAD Y CYFARFODYDD NESAF  
12.1 DYDD IAU 24ain o FEDI @7.30pm NEUADD YR EGLWYS, LLANBEDR PS 

 
 
 


