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CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 

COFNODION Y CYFARFOD MISOL O’R 27.02.2014  
NEUADD YR EGLWYS, LLANBEDR PONT STEFFAN 

 
Trafodaeth: Cyfuno Awdurdodau Lleol yng Nghymru’n ystod y dyfodol  

 
Cyn dechrau’r cyfarfod, sef o 7-7.30pm, rhoddwyd cyfle i aelodau i drafod cyfuno’r  
Awdurdodau Lleol presennol yng Nghymru, yn ystod y dyfodol a’r effaith ar Ward 
Llanbedr Pont Steffan. 
 
Yn Bresennol ar gyfer y Drafodaeth: Y Cadeirydd Y Maer Dorothy Williams;  
Dirprwy-Faer y Gyngh. Elsie Dafis; Y Cyngh. Rob Phillips, Y Cyngh. Dave Smith,  
Y Cyngh. Selwyn Walters &’r Cyngh.Greg Evans (bu iddo gyrraedd am 7.15pm) 
 
Y mae’r Comisiwn Williams yn sôn y dylid cyfuno nifer o Awdurdodau Lleol y 
presennol.  Y mae’r Adroddiad wedi argymell y dylid cyfuno Cynghorau yng Nghymru 
gan greu 10, 11 neu 12 Awdurdod Lleol yn hytrach na’r 22 presennol.  Fel canlyniad 
i’r ail-drefnu gwelir gostyngiad yn y nifer o Gynghorau wrth eu cyfuno gan ddefnyddio 
ffiniau presennol. 
 
Y mae Aelodau’r Cynulliad gwrthblaid wedi mynegi consyrn parthed y gost o bosibl 
a’r golled o hunaniaeth lleol mewn rhai ardaloedd.  
 
Y mae’r Adroddiad, a luniwyd gan Brif Weithredwr blaenorol y GIG Cymru sef Paul 
Williams, yn ystyried sut y gellir cyflwyno gwelliannau ar gyfer nifer o wasanaethau 
cyhoeddus a’u gwneud yn fwy atebol. 
 
Y mae’r Comisiwn Williams wedi sôn y bydd trafodaethau’n ymwneud â sut i fwrw 
ymlaen â’r cyfuno’n dechrau erbyn Pasg 2014.  
 
Y mae’r opsiynau ar gyfer Ceredigion yn cynnwys cyfuno â Sir Benfro neu cyfuno Sir 
Gâr, Sir Benfro a Cheredigion, y siroedd a ffurfiwyd Dyfed mewn blynyddoedd 
blaenorol i greu un Awdurdod Lleol.   
 
Ymgymerwyd ag ail-drefnu yng Nghymru, y tro diwethaf dau ddegawd yn ôl. 
 
1. Ym 1974, ffurfiwyd 8 Sir a 37 Rhanbarth yng Nghymru; 
2. Ym 1996 cyflwynwyd 22 Awdurdod Undebol i gymryd lle (1) 

 
Y mae’r Adroddiad yn argymell y dylai’r Cynghorau newydd fod o fewn Ardaloedd 
Byrddau Iechyd a Lluoedd yr Heddlu presennol ac heb fod yn amharu ar ardaloedd 
daearyddol sy’n gymwys ar gyfer cymorth Ewrop. 
 
Roedd aelodau Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan o blaid cyfuno Ceredigion, Sir Gâr 
a Sir Benfro ac i gynnwys y Dyffryn Teifi. 
 
Gallai dyletswyddau Cynghorau Tref a Chymuned newid hefyd gan glustnodi pŵer 
ychwanegol iddynt.  Gallent gyfuno.  
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     7.30pm – Y PRIF GYFARFOD  
     CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 

COFNODION CYFARFOD MISOL 
27.02.2014 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 & MATERION PERSONOL 

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; 
 John Davies; 

Greg Evans;  
Y Cyngh. Sirol a Thref Hag Harris; 
Robert Phillips;  
Kistiah Ramaya; 
David Smith & 
Selwyn Walters. 
SCC yr Heddlu Hannah Evans.  
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Gyngh. Ann Morgan;  
Y Cyngh.Chris Thomas; Y Cyngh. Derek Wilson; SCC yr Heddlu Ryan Jones &  
Mr Guto Llewelyn (Gohebydd y Wasg yn cynrychioli’r Carmarthen Journal). 
Roedd aelodau’n flin i glywed am farwolaeth tad-yng-nghyfraith y Gyngh. Ann 
Morgan yn Ysbyty Allt-Y-Mynydd, Llanybydder, yn ddiweddar. 

3. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
3.1 Bu i’r Maer, Y Gyngh. Dorothy Williams ddatgan buddiant personol pan 

drafodwyd y cynigion Torri Gwair a Chynnal & Chadw’r Llwybrau Cerdded .  
3.2 Y Maer, Y Gyngh. Dorothy Williams, Y Cyngh. David Smith, Kistiah Ramaya 

a’r Cyngh. Rob Phillips pan ail-ystyriwyd y cais am gymorth ariannol gan 
Gymdeithas Gefeillio Llanbedr PS.  

3.3 Y Cyngh. Rob Phillips pan roddwyd sylw i’r Cais Cynllunio yn ymwneud â 
Barley Mow.  

4. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR YR 30ain O 
Ionawr: Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 30ain o Ionawr 
a’u derbyn yn gofnod cywir arwahân i’r canlynol: 
4.1 PENDERFYNWYD benthyca ychydig o eiddo’r Cyngor Tref at ddefnydd 

Amgueddfa Llanbedr Pont Steffan ac nid Amgueddfa Ceredigion.  
4.2 Bu i’r Maer y Gyngh.Dorothy Williams ddatgan buddiant personol pan 

drafodwyd y cais am gymorth ariannol gan Gymdeithas Gefeillio Llanbedr Pont 
Stefan. 

5. MATERION PLISMONA 
5.1 Y mae nifer o wrthdrawiadau wedi digwydd yn ddiweddar ar gyrion Llanbedr 

PS ar y Briffordd A482 Llanbedr PS i Aberaeron ar ran o’r heol yn ymestyn o 
North Lodge pellter o hanner milltir i gyfeiriad y gogledd hyd at Gilfachwen.  
PENDERFYNWYD hysbysu’r Cyngor Sir o gonsyrn y Cyngor Tref parthed 
cyflwr yr heol a holi tybed a fyddai’n bosibl i ail-ystyried y rhybuddion cyflymder 
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sydd mewn lle o ran safbwynt iechyd a diogelwch.  Derbyniwyd ateb gan Mr 
Phill Jones, Cyngor Sir Ceredigion,  

 Y mae’r rhan o’r heol yr ydych yn cyfeirio ati ar yr A482 yn derbyn sylw ar hyn 
o bryd oherwydd y gwrthdrawiadau traffig diweddar.  

 Y mae’r Heddlu’n ymchwilio ymhellach i’r gwrthdrawiadau a byddant yn cael eu 
cofnodi ar ddata-bas y Cyngor Sir ac yn derbyn sylw arbenning ar ôl derbyn y 
manylion yn ffurfiol oddi wrthynt. 

 Y mae arolwg ar gyflwr priffyrdd Ceredigion yn cael ei ymgymryd yn flynyddol.  
Y mae ychydig traul ddisgwyledig i’r arwyneb ar y rhan yma o’r A482 ers pan ei 
gosodwyd ym 2010, sydd heb fod angen sylw brys.  Rydym wedi bod yn 
monitro’n fanwl cyflwr yr holl heolydd i ddarganfod pa rannau, os o gwbl, sydd 
angen blaenoriaeth er mwyn manteisio’n llawn ar yr adnoddau prin sydd ar 
gael.  

 Bydd y Cyngor Sir yn archwilio i gyflwr arwyneb yr heol yn y lleoliad hwn yn 
ychwanegol i’r arolwg blynyddol arferol er mwyn asesu ei gyflwr, oherwydd y 
damweiniau sydd wedi’u hadrodd yn ddiweddar.  Bydd y canlyniadau yn 
ogystal â phrofion eraill yn penderfynu pa gamau sydd yn angenrheidiol.  Yn 
ychwanegol bydd y rhan yma o’r heol yn cael ei hasesu fel rhan o arolwg y 
Cyngor ar gyfyngiadau cyflymder.  Yn y cyfamser rydym wedi gosod arwyddion 
yn datgan y geiriau “Heol Llithrig” er mwyn rhybuddio modurwyr o’r angen i yrru 
â gofal.  

5.2 Bu i’r Cyngh. Greg Evans ofyn pa mor llwyddiannus oedd y Parth Di-Alcohol i 
atal yfed y diod feddwol mewn lleoedd cyhoeddus.  Dywedodd SCC yr Heddlu 
Hannah Evans fod yr Heddlu’n arolygu’r ardaloedd.  

6. MAER 2014-15 
Derbyniwyd llythyr oddi wrth y Dirprwy-Faer y Gyngh. Elsie Dafis yn cadarnahu ei 
bod yn derbyn y swydd o Faer am y flwyddyn fwrdeistrefol 2014-15.  Datganwyd 
llongyfyrchion iddi ar gyrraedd ei statws newydd o fewn y Cyngor Tref.  

7. MATERION YN CODI 
7.1 Cofnodion Cyfarfodydd y Gorffennol: Y mae’r holl gofnodion ym meddiant 

y Cyngor Tref yn ymestyn yn ôl i 1974 wedi eu trosglwyddo i Archifau 
Ceredigion.  Gwnaethpwyd y trefniadau anghenrhediol gan y Cyngh. Rob 
Phillips.   

7.2 Taith Dreftadaeth Tref Llanbedr Pont Steffan: gobeithir ail-wampio’r llyfryn 
presennol ac i’r Cyngor Tref i dalu’r gost.  Bydd y Cyngor Tref yn 
mabwysiadu’r Daith Dreftadaeth Tref Llanbedr Pont Steffan – Y Cyngh. 
Selwyn Walters i gysylltu â Hanes Llambed. 

7.3 Cynllun Croeso i Gerddwyr: Bydd yr Is-Bwyllgor yn cyfarfod yn ystod y 
dyfodol agos.  

7.4 Dylan Thomas: Adroddwyd bod trefniadau’n mynd yn eu blaen o fewn y dref i 
nodi canmlwyddiant genedigaeth Dylan Thomas a’i gysylltiadau â’r dref ee 
Noson o Benillion a Pheint; Arddangosfa Gelf. 

7.5 Canmlwyddiant i nodi dechreuad y Rhyfel Byd 1af ym 2014 
Y mae’r pris parthed y baneri a’r pyst baneri ym meddiant y Maer.  

 Y mae’r Cwmni Gwasanaethau Coed Llanbedr PS wedi tocio’r coed ger y 
Gofgolofn yn ddiweddar.  PENDERFYNWYD y byddai’r Maer yn gwneud 
ymholiadau parthed y posibilrwydd o ail-blannu coed sy’n gweddu â’r ardal.  

 Dydd y Cofio: Canmlwyddiant Dechreuad y Rhyfel Byd Cyntaf; Dydd Sul 
10 Awst 2014.  Bydd yr Is-Bwyllgor yn cyfarfod eto ar y 7fed o Fawrth.    

7.6 Cinio ar gyfer Newynog Ein Byd: dyddiad ar gyfer cynnal y ginio dan 
arweiniad y Cyngor Tref: Dydd Gwener 7fed o Fawrth 2014.  Gwnaed 
trefniadau pellach.  
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7.7 Gwefan y Cyngor Tref: adroddodd y Cyngh, Rob Phillips fod angen cryn 
dipyn o waith golygu ar y safle oherwydd y newidiadau a gyflwynwyd yn 
ddiweddar. 

7.8 Disgo Ysgol Bro Pedr: Dydd Iau 10fed o Ebrill. 
8. GOHEBIAETH 

8.1 Cyfarfod Ymgynghorol 2014 
 Gwahoddiad i Gynghorwyr i gwrdd ag Arweinydd y Cyngor Sir, Y 

Cynghorydd Ellen ap Gwynn a’r Prif Weithredwr, Miss Bronwen Morgan, i 
drafod materion sydd o ddiddordeb cyfredol i’r ddau gorff.  Cynhelir y cyfarfod 
yn yr Ystafell Gyfarfod, Ysgol Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan ar nos Fawrth 1 
Ebrill am 7.00pm.  Hoffai’r Cyngor Sir petai’r Cyngor Tref yn ei hysbysu 
ymlaen llaw o unrhyw faterion yr hoffai drafod yn y cyfarfod.  

8.2 Medal i Gofio’r Rhyfel Byd Cyntaf: ar gyfer Cynghorau Tref a Chymuned: 50 
uned @ £3.25 yr un.  PENDERFYNWYD peidio prynu’r medalau. 

8.3 Cynhadledd ar gadw a gofalu am dreftadaeth cofebion rhyfel Cymru: 
27ain Mawrth 2014, Maes y Sioe Frenhinol, Llanelwedd 

8.4  Mae CAVO yn cynnal dau gwrs ar wahan ar y pwnc Codi Arian drwy’r 
Rhyngrwyd. Mi fydd y sesiwn cyntaf yn cael ei gynnal ar y 6ed o fis Mawrth, ac 
yn canolbwyntio ar rheiny sydd heb fawr o wybodaeth na phrofiad wrth 
ddefnyddio cyfryngau cymdeithasol  a’r we. Mi fydd yr ail sesiwn yn cael ei 
anelu at rheiny gydag ychydig o brofiad a gallu yn yr uchod, i’w gynnal ar y 
27ain o fis Mawrth, fydd y ddwy sesiwn yn dechrau am 9.45-1.30pm. 

8.5 Cynigion ar gyfer Cynhadledd Flynyddol/Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

2014: Un Llais Cymru 
Gwahoddir aelod gynghorau i gyflwyno uchafswm o ddau gynnig i’w trafod yn 
y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar y 4ydd Hydref 2014, y mae’n rhaid iddynt 
gyrraedd yn y swyddfa Un Llais Cymru erbyn canolddydd ar ddydd Iau 17eg 
Ebrill 2014 man pellaf er mwyn i Bwyllgor Agenda’r Gynhadledd eu trafod. 
Er mwyn i gynigion fod yn dderbyniol, mae’n rhaid bodloni’r gofynion 
canlynol: 
Mae’n rhaid i gynnig adlewyrchu mater neu broblem genedlaethol – ni all Un 
Llais Cymru dderbyn cynigion sydd ond yn berthnasol i un ardal arbennig. 
(Gellir trafod materion lleol mewn cyfarfodydd Pwyllgorau Ardal.) 
Rhaid i bob cynnig gynnwys nodyn esboniadol byr (heb fod yn fwy na 150 
gair) er mwyn i’r Pwyllgor Agenda ddeall yn llawn y pwyntiau sy’n cael eu 
gwneud. 
Bydd y Pwyllgor Cynigion yn cyfarfod ar ddiwedd Ebrill 2014 a chaiff 
cynghorau wybod beth yw penderfyniadau’r Pwyllgor erbyn diwedd y mis. 
Os yw cynnig yn cael ei dderbyn ond fod y Pwyllgor yn awgrymu gwelliannau 
iddo, byddant yn cysylltu â’r cyngor/cynghorau perthnasol. Fe fydd gan y 
cyngor dair wythnos naill ai i dderbyn yr argymhellion neu gyflwyno fersiwn 
newydd; fel arall bydd y cynnig gyda’r gwelliant yn cael ei gyflwyno. 
Os yw cynnig un Cyngor yn cael ei dderbyn mae’n rhaid darparu enw’r 
cynigydd a’r eilydd (sy’n gorfod bod o gyngor arall) o leiaf dair wythnos cyn 
dyddiad y Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol. 
Mae’n rhaid i’r cynigydd a’r eilydd fod yn bresennol yn y Cyfarfod Cyffredinol 
Blynyddol er mwyn i’r cynnig/cynigion allu cael eu trafod.  Rhoddir uchafswm o 
3 munud yr un iddynt gynnig ac eilio’r cynnig. 
Bydd y rhestr derfynol o gynigion a gytunwyd yn cael ei danfon at gynghorau 
mewn da bryd ar gyfer eu cyfarfod ym mis Medi 2014 er mwyn rhoi amser i 
gynghorau ystyried a ydynt am i’w cynrychiolwyr bleidleisio mewn ffordd 
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arbennig (neu a ydynt yn fodlon iddynt benderfynu drostynt eu hunain yn dilyn 
y drafodaeth berthnasol). 

8.6 Adroddiad Blynyddol Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth 
Ariannol – Chwefror 2014 
Y mae’r Adroddiad Blynyddol y Panel, dyddiedig mis Chwefror 2014 ac a fydd 
yn cael ei roi ar waith ym mlwyddyn ariannol 2014/15, bellach wedi’i gyhoeddi. 
Mae copi electronig o’r Adroddiad Blynyddol hwn, a llythyr eglurhaol ar gael ar 
wefan y Panel yn  www.remunerationpanelwales.org.uk  ac drwy ddilyn y linc 
hwn: 
http://wales.gov.uk/irpwsub/home/publication/201415/140212-irp-annual-
report-1415/?lang=cy  
Anfonwyd hwn hefyd at y Gweinidog Llywodraeth Leol a Chymunedau, ac 
Arweinwyr, Prif Weithredwyr a Gwasanaethau Democrataidd yr awdurdodau 
perthnasol, CLlLC, Un Llais Cymru a Chynghorau Cymuned a Thref. 
Os oes unrhyw ymholiadau ynghylch yr Adroddiad Blynyddol, gellir cysylltu ag 
Ysgrifenyddiaeth Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol drwy 
ebost IRPMailbox@cymru.gsi.gov.uk  neu ffonio 02920 80 10 47. 

8.7 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig.  
9. MATERION CYNLLUNIO 

9.1 Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Ceredigion 2007-2022: a fabwysiadwyd gan 
Gyngor Sir Ceredigion yn ystod Ebrill 2013.  

9.2 Pwyllgor Rheoli Datblygu: Agenda o’r Cyfarfod diwethaf a chofnodion y 
cyfarfod cynt: er gwybodaeth. 

9.3 Cais Cynllunio CSC: Rhif y Cais: A140004: Codi garej ar gyfer trwsio, 
arwerthiant a lle ar gyfer storio; Lleoliad: tir gerllaw ‘r Gwaith Carthffosiaeth, 
Barley Mow, Llanbedr PS.  Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad. 

9.4 Cais: A140095:  Arddangos Arwyddion, Tai Ceredigion, Uned 4, Parc 
Busnes Pont Steffan.  Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad. 
Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad.  

10. TRANSITION LLAMBED 
10.1 Gwahoddiad ar gyfer aelodau’r Cyngor Tref i fynychu Noson Agored, Neuadd 

Fictoria, Llanbedr PS ar Nos Wener 21ain o Fawrth am 7.30pm.  Yn ystod y 
noson bydd y Maer. Y Gyngh. Dorothy Williams yn agor y gegin newydd yn 
swyddogol er bod defnydd o’r gegin yn cael ei wneud yn barod gan rai 
mudiadau ee y Prosiect Coastal.  

11. CYLLID  
 11.1 TALIADAU  

11.1.1 Hurio Neuadd San Pedr ar gyfer y cyfarfod misol 27 Chwefror £38.00. 
11.1.2 Aelodaeth Un Llais Cymru 2014-15 £314.00 
11.1.3 Ieuanc Mewn Ysbryd: Hurio Neuadd Fictoria. 22.01.14; £14.00 
11.1.4 Inc ar gyfer y cyfrifiadur: £29.75; TAW £5.95; CYFANSWM: £35.70 
11.1.5 Cyflog y Clerc: Chwefror 2014 £705.66; Cyllid a Thollau EM £20.51.  

 11.2 DERBYNIADAU 
  11.2.1 Llog Banc Barclays: £143.61 

11.3 CEISIADAU AM GYMHORTHDAL 
11.3.1 Cyngor ar Bopeth (CAB) Ceredigion: £500.00.  Y mae gan y mudiad 

CAB bresenoldeb o fewn y dref sef Y Ganolfan Feddygol Llambed 
(Dydd Llun 9am-12 Canol Dydd) a Chanolfan Dydd Camfa.  

11.3.2 Cymdeithas Gefeillio Llanbedr Pont Steffan: £200.00. 
11.3.3 Aelwyd yr Urdd Llanbedr Pont Steffan £50.00. 
11.3.4 Cymdeithas Genedlaethol er Atal Creulondeb i Blant (NSPCC) £25.00 
11.3.5 Sefydliad Aren Cymru: £0. 

http://www.remunerationpanelwales.org.uk/
http://wales.gov.uk/irpwsub/home/publication/201415/140212-irp-annual-report-1415/?lang=cy
http://wales.gov.uk/irpwsub/home/publication/201415/140212-irp-annual-report-1415/?lang=cy
mailto:IRPMailbox@cymru.gsi.gov.uk
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11.3.6 Gofal Mewn Galar Cruse, Ceredigion: £0. 
11.3.7 Ymddiriedolaeth Cancr Unigolion yn eu Harddegau: £0. 
11.3.8 Victim Support: £0. 

11.4 LLYTHYRON O DDIOLCH 
 11.4.1 Marie Curie Gofal Cancr am y rhodd diweddar o £50.00. 
11.5 ASESIAD RISG A RHEOLAETH (ARIANNOL) AR GYFER Y FLWYDDYN 

ARIANNOL 2013-14 (DRAFFT): Derbyniwyd y ddogfen ddrafft fel yr un cywir.  
11.6 CYFNOD BOND £16,000 WEDI DIRWYN i BEN: Banc Barclays:ar y 14eg o 

Chwefror.  PENDERFYNWYD trosglwyddo’r swm o £16,000 + Llog o £143.61 
i Gyfrif Gwobrwyo Cyfradd Sylfaenol. 

12. IS-BWYLLGORAU 
 12.1 PALMANTAU  

12.1.1 Ramp ar gyfer yr anabl – Neuadd Fictoria: Y mae Mr Brynmor 
Hughes CSC yn clustnodi sylw pellach i’r mater.  
Dim Datblygiadau i’w Hadrodd.  PENDERFYNWYD gwneud 
ymholiadau pellach.  

12.1.2 Holwyd tybed a fyddai’n bosibl i osod mewn lle cwrbyn disgynedig ar 
y palmant sydd wedi ei leoli ar y tro cyntaf i’r dde pan yn teithio o 
gyfeiriad Neuadd Fictoria ac i fyny’r bryn at Bryn-yr-Eglwys. 
PENDERFYNWYD cysylltu â’r Cyngor Sir.  

 12.2 LLWYBRAU CERDDED 
PENDERFYNWYD arddangos Rhybudd yn gwahodd cynigion ar gyfer cynnal  
a chadw’r llwybrau cerdded dros fisoedd yr haf.  Dyddiad Cau: Dydd Iau 27ain  
Mawrth 2014.  

 12.3 PARC-YR-ORSEDD 
12.3.1 Y FFENS: Derbyniwyd un cynnig gan Mr Kevin Jones, Garej Teifi 

Forge, Cwmann: i ddarparu a gosod mewn lle ffens faglau i gymryd lle’r 
ffens bren sydd wedi’i ddifrodi ar ffîn y parc.  Uchder y ffens 1metr 
20cm fel yr un bresennol – lliw du neu gwyrdd ar gael ar gyfer y got 
trefynol.  Y gost ar gyfer un metr o hyd yw £68.50 (heb gynnwys TAW).  
PENDERFYNWYD yn ystod cyfarfod y gorffennol i dderbyn y cynnig sef 
£5,800 (heb TAW) – lliw y ffens – gwyrdd.  Bydd y gwaith yn cael ei 
ymgymryd yn ystod y dyfodol agos.  

12.3.2 Arolwg Meysydd Chwarae: Parc-Yr-Orsedd: y mae trefniadau mewn 
lle i ymwneud â’r arolwg yn ystod Mehefin 2014 gan y Daparwyr 
Chwarae RoSPA am dâl o £65 + TAW.  

12.3.3 PENDERFYNWYD arddangos Rhybudd yn gwahodd cynigion ar gyfer 
cynnal a chadw’r parc dros fisoedd yr haf.  Dyddiad Cau: Dydd Iau 
27ain Mawrth 2014.  

 12.4 CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG (CTCC) 
Darpariaeth y dyfodol ar gyfer CTCC yng Ngheredigion  
Yn ystod y gorffennol y mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ysgwyddo’r gost sy’n 
gysylltiedig â’r camerau gan gynnwys eu cynnal a’u cadw a’r Heddlu wedi’u 
monitro’n Aberystwyth.  Beth bynnag, oherwydd toriadau mewn cyllid bydd y 
trefniant hwn yn dirwyn i ben ar yr 31ain Mawrth 2014.  Y mae’r Cyngor Sir 
wedi ei orfodi i ddileu cyfrifoldeb am y camerau a threfi mwyaf Ceredigion wedi 
cael y cyfle i ariannu’r camerau. 
Ystyriwyd yr amryw daliadau am y 6 camera o fewn y dref wedi eu seilio ar 
rannu cyfrifoldeb ag 1, 2 neu 0 Cyngor Tref.  Meddylid mai anodd oedd mesur 
gwerth CTCC fel modd o atal troseddau ac yr ofn o droseddau ar gyfer 
busnesau ac unigolion.   
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Penderfynwyd ceisio dod o hyd i gyfraniad yr Heddlu ac i dalu uchafswm o 
£15,457 hynny yw i rannu’r gost ag un neu ddau Cyngor Tref am gyfnod 
blwyddyn.  Y mae’r taliad yn cwrdd â’r gost trosglwyddiad a chynnal a chadw 
sylfaenol a heb fod yn cynnwys y gost o drwsio a chyfnewid offer.  
Penderfynwyd cysylltu â Choleg Llambed i ofyn tybed a fyddai’n bosibl gosod 
mewn lle trefniant ar gyfer y dyfodol .  Dywedwyd byddai’r gost yn uwch i’r 
presennol petai’r trywydd hwn yn cael ei ddilyn.  Yn ogystal, byddai’n ofynnol 
i’r Cyngor Tref i osod arian wrth gefn er mwyn cwrdd â’r gost tymor hir o 
adnewyddu’r camerau.  
Y mae’r Cyngor Tref ar hyn o bryd yn talu £1,250 yn flynyddol ar gyfer un 
camera.  Y mae’r gost wedi disgyn o £2,000 i £1,250 ers y 1af Ebrill 2013 (heb 
TAW) 
Bydd y Cyngh. Phillips, Ramaya a Harris yn cynrychioli’r Cyngor Tref yn ystod 
y cyfarfod CTCC nesaf sydd wedi ei drefnu ar gyfer Dydd Mercher 5ed o 
Fawrth am 2pm ym Mhenmorfa, Aberaeron.  

12.5 RHEOLI CAE MAESYDERI: Cyfarfod nesaf: Dydd Mawrth 8fed o Ebrill am 
7pm. 

13. UFA 
13.1 Holodd y Cyngh. Smith tybed a fyddai’n bosibl i anfon llythyr i’r Adran 

Addysg, Cyngor Sir Ceredigion i longyfarch yr Awdurdod Lleol am ei lwyddiant 
diweddar yn y maes Addysg.  Boed i Geredigion arddangos lefelau uchel o 
berfformiad ymhob cyfnod Addysg.  PENDERFYNWYD datgan llongyfarchion!  

13.2 PENDERFYNWYD cysylltu â’r Bwrdd Iechyd Lleol i ofyn am eglurhâd 
paham yr adleolwyd y Ganolfan Allan o Oriau o Landysul i Aberteifi.  

13.3 Adroddodd y Maer na fu’n bosib i gwsmeriaid dderbyn gwasanaeth y 
Swyddfa Bost a leolwyd o fewn yr Archfarchnad Co-op, Llanbedr PS, ynghynt 
yn y dydd gan fod yr archfarchnad wedi cau ei drysau am ychydig oriau a 
boed i’r holl adeilad heb fod ar gael ar gyfer cwsmeriaid.  Cwestiynwyd paham 
yr oedd yn ofynnol i amharu ar y gwasanaeth a gynigir gan y Swyddfa Bost 
pan oedd yr archfarchnad heb fod ar gael. 

13.4 Gwahoddiad i’r Cyngor Tref i ymweld â’r Siop Premier, Y Stryd Fawr ar yr 
28ain Chwefror am 4pm ar gyfer Ymweliad Cyn-Agoriadol.  Bydd y Siop yn 
agor ar y 1af o Fawrth 2014.  

13.5 Digwyddiad ar Ddiwedd Tymor y Maer: i gymryd lle ar ddiwedd Ebrill.  
Ystyriwyd lleoliad ar gyfer yr achlysur. 

13.6 Soniodd y Cyngh. Carter am y llwybrau cerdded cyfagos i Lyn Falcondale a 
bod canghennau’n rhwystr.  Trafodwyd arwyddion.  

 
14. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  

14.1 CYFARFOD MISOL NOS IAU 27 O FAWRTH AM 7.30PM  

 

 

Ar ddiwedd y Cyfarfod gwaharddwyd y Wasg a’r Cyhoedd er mwyn trafod y mater 
sy’n mynd yn ei flaen yn ymwneud ag Yswiriant.  

 
Daeth y Cyfarfod i ben am 9.30pm. 
 


