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CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 

COFNODION Y CYFARFOD MISOL O’R 27.03.2014  
NEUADD YR EGLWYS, LLANBEDR PONT STEFFAN AM 7.30PM 

NEUADD YR EGLWYS 
Estynnwyd gwahoddiad i aelodau i gymryd rhan mewn gweddi  

cyn cychwyn y cyfarfod. Bu i’r Gyngh. Ann Morgan 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; 

Y Cyngh. Sirol a Thref Hag Harris; 
Y Gyngh. Ann Morgan; 
Robert Phillips;  
David Smith;  
Chris Thomas & 
Derek Wilson. 
Aelod o’r Cyhoedd: Mr Chris Studman. 
SCC yr Heddlu Hannah Evans a SCC yr Heddlu o dan hyfforddiant sef Alice. 
Gohebydd y Wasg yn cynrychioli’r Cambrian News – Mr Norman Williams 
Gohebydd y Wasg yn cynrychioli’r Carmarthen Journal – Mr Guto Llewelyn 
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cyngh. Kistiah Ramaya a’r 
Cyngh. Selwyn Walters.  

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 ac 
ymadawodd â’r ystafell. 

3.2 Y Maer, Y Gyngh. Dorothy Williams pan ystyriwyd adnewyddu’r yswiriant 
Ieuanc Mewn Ysbryd.  

4. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR YR 27ain O 
Chwefror: Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 27ain o 
Chwefror a’u derbyn yn gofnod cywir arwahân i’r canlynol: 

 Ymddangosodd enw’r Cyng. David Smith fel y Cyngh. Derek Smith o fewn y rhestr 
yn nodi’r unigolion a fu’n bresennol yn ystod y drafodaeth yn ymwneud â chyfuno 
Awdurdodau Lleol yng Nghymru.  

 Cofnod 13.6, “Soniodd y Cyngh. Carter am y llwybrau cerdded cyfagos i Lyn 
Falcondale a bod canghennau’n rhwystr. “  Ni soniwyd am ganghennau fel rhwystr. 
Trafodwyd arwyddion wedi’u lleoli ger y llyn.  

  
5. MATERION PLISMONA 

5.1 Holodd Cynghorwyr tybed a fyddai’n bosibl i’r heddlu ymweld ag ysgolion i 
atgofio plant o beryglon pan yn croesi’r heol.  Cyfeiriodd y Cyngh. Carter i 
ddigwyddiad pan fu bron i un disgybl ifanc gael ei daro gan gerbyd ger cyffordd 
Rhodfa’r Bryn a’r Stryd Fawr.  Adroddodd SCC yr Heddlu Hannah Evans fod yr 
heddlu’n ymweld â’r ysgol yn gyson a bod y llinellau melyn sydd wedi’u lleoli o 
flaen yr ysgol yn effeithiol yn y bwriad o atal modurwyr rhag aros.   
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5.2 Y Parth Di-Alcohol: dosbarthwyd 11 rhybudd ar lafar a 5 rhybudd 
ysgrifenedig. 

6. DIRPRWY-MAER 2014-15 
Derbyniwyd llythyr oddi wrth y Cyngh. Chris Thomas yn cadarnhau ei fod yn derbyn 
yr enwebiad o’r swydd o Ddirprwy-Faer am y flwyddyn fwrdeistrefol 2014-15 a 
dywedodd, “  …. Bydd yn fraint ac yn anrhydedd i dderbyn yr enwebiad am y cyfnod 
dan sylw”.  

7. MATERION YN CODI 
7.1 Cynigion ar gyfer Cynhadledd Flynyddol/Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol 

2014: Un Llais Cymru.  PENDERFYNWYD peidio â chyflwyno cynigion. 

7.2 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.  
PENDERFYNWYD cyflwyno 3 cwestiwn megis: 
7.2.1 Deallwn fod cytundeb ar gyfer y gwasanaeth-bws yn dirwyn i ben ar 

ddiwedd Mehefin 2014 hynny yw, darparwyd y cyllid ychwanegol o 
£162,000 gan y Cynulliad Cenedlaethol ar gyfer Ceredigion, yn 
gychwynnol tan yr amser hynny.  Beth sy’n debygol o ddigwydd ar ôl yr 
amser hynny? 

7.2.2 A allech egluro’r sefyllfa bresennol parthed y Camerau Teledu Cylch 
Cyfyng? 

7.2.3 A ydy’r Cyngor Sir wedi sefydlu perchenogaeth maes-parcio’r 
Cwmins? 

7.3 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. 

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

7.5 Canmlwyddiant i nodi dechreuad y Rhyfel Byd 1af ym 2014 
7.5.1 Llythyr oddi wrth Mr Neil Hinchliffe: Prif Swyddog Ystadau, Cyngor 

Sir Ceredigion parthed gwaredu gwaharddedig dwy goeden aeddfed 
a’u lleolwyd ger y Gofgolofn, Llanbedr Pont Steffan gan gontactwyr a 
oedd yn ymwneud âr gwaith ar ran y Cyngor Tref.  Atgoffwyd aelodau 
mai eiddo’r Cyngor Sir oedd y darn yma o dir.  Y mae’r gerddi er cof am 
y rai hynny a fu farw mewn rhyfeloedd byd wedi’u lleoli mewn Ardal 
Gadwraeth Tref Llambed ac fel canlyniad roedd y ddwy goeden wedi’u 
hamddiffyn.  Parhâd o’r hyn a ddywedodd yn ei lythyr, 
“Rhaid i mi fynnu fod y coed i gymryd lle y rai hynny a dociwyd yn cael 
eu plannu cyn gynted â phosibl a’r Cyngor Tref yn ysgwyddo’r gost.  
Dylai maint y coed fod gymaint fel eu bod yn creu argraff gweladwy ac 
yn debyg o ran pryd a gwedd i’r rai cynt. “ 
Adroddodd aelodau fod gwreiddau’r coed a dociwyd wedi pydru a’r 
coed yn berygl o ran safbwynt diogelwch.  Roedd nifer o aelodau o’r 
farn fod yr ardal dan sylw wedi gwella o ran safbwynt gweladwy ers 
tocio’r ddwy goeden a bod y Gofgolofn yn awr yn nodwedd mwy amlwg 
o’r dref.  
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PENDERFYNWYD trefnu cyfarfod â chynrychiolwyr y Cyngor Sir er 
mwyn trafod y ffordd ymlaen.  

7.5.2 Pyst Baneri: efallai y bydd yn ofynnol i dderbyn caniatâd y Cyngor Sir 
cyn gosod y pyst baneri mewn lle.  

7.5.3 Bu i’r Is-Bwyllgor gyfarfod ar y 7fed o Fawrth (Yn bresenol: Y Maer y 
Gyngh. D. Williams; y Cyngh. Walters; y Cyngh. Smith a’r Gyngh. Dafis) 
i drafod trefniadau ar gyfer nodi dechreuad y Rhyfel Byd Cyntaf.  Bydd 
yr orymdaith yn dechrau’r daith ger y Gofgolofn ar Ddydd Sul y 10fed o 
Awst am 11am cyn mynychu gwasanaeth yn Eglwys San Pedr.  
PENDERFYNWYD gofyn i’r Esgob i gymryd gofal y gwasanaeth yn yr 
Eglwys.  

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

   Bu i’r Gyngh. Elsie Dafis fynychu’r digwyddiad ynghynt yn y dydd.  
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.  Casglwyd 
£212.10 ar gyfer newynog ein byd. 

7.7 Gwefan y Cyngor Tref: E-bost gan Mr Chris Studman yn gofyn pryd fydd 
y safle newydd yn “fyw”.  Adroddodd y Cyngh, Rob Phillips fod angen cryn 
dipyn o waith golygu ar y safle cyn i hyn ddigwydd.  Bwriedir ymwneud â’r 
gwaith yn ystod y misoedd nesaf.  

7.8 Cysylltwyd â’r Bwrdd Iechyd Lleol i ofyn am eglurhâd paham yr adleolwyd y 
Ganolfan Allan o Oriau o Landysul i Aberteifi.  Dywedwyd nad oedd adleoliad 
wedi cymryd lle a bod y Ganolfan Allan o Oriau yn dal i fod wedi’i leoli yn 
Llandysul.  

8. Materion yn Codi ar Galendr y Cyngor Tref 
8.1 Seremoni Urddo’r Maer: 2.05.2014: y mae trefniadau yn mynd yn eu blaen.  
8.2 Digwyddiad ar Ddiwedd Tymor y Maer: Nos Wener 11eg o Ebrill, 7-7.30pm, 

Castle, Llanbedr Pont Steffan.  Dosbarthwyd y fwydlen.  
8.3 Disgo: Ysgol Bro Pedr: Dydd Iau 10fed Ebrill am 12.30pm. 

9. GOHEBIAETH 
9.1 Ffair Gwirfoddolwyr: Gwahoddiad i fod yn rhan o ddiwrnod agored a drefnir 

gan Llyfrgell Genedlaethol Cymru mewn partneriaeth â CAVO, i ddathlu a 
hyrwyddo gwirfoddoli.  PENDERFYNWYD darganafod y dyddiad pan gynhelir 
y Ffair.  

9.2 Cofnodion Cyfarfodydd y Gorffennol: Y mae’r holl gofnodion ym meddiant 
y Cyngor Tref yn ymestyn o 1974 tan Mawrth 2013 wedi eu trosglwyddo 
bellach  i Archifau Ceredigion.  Derbyniwyd yr anfoneb dan law’r Archifau 
Ceredigion, Canolfan Alun R Edwards, Neuadd y Dref, Aberystwyth.  

9.3 Mr Mark Williams AS: Rhybudd o ddyddiad y Gymhorthfa nesaf yn Llanbedr 
PS.  PENDERFYNWYD ei arddangos ar hysbysfwrdd y Cyngor Tref. 

9.4 Cadarnhad o Gasgliadau’r Arolwg ar Leoedd Chwarae a Chaeau Chwarae 
Ceredigion: yn amgaeedig at ddefnydd Cynghorwyr roedd canlyniadau’r 
arolwg a reolwyd gan RAY Ceredigion ym mis Mawrth 2013 ar phob lle 
chwarae a chae chwarae ar ddata-bâs cynllunio Cyngor Sir Ceredigion.  
Pwrpas yr arolwg oedd i ddiweddaru’r wybodaeth, cadarnhau perchenogaeth 
o’r lleoedd chwarae a’r caeau chwarae, asesu cyflwr ac hygyrchedd ac adrodd 
ar bresenoldeb arwyddo.  Y mae canlyniadau’r arolwg wedi’u postio i’r 
perchnogion , lle gwyddir, o leoedd chwarae a chaeau chwarae ar gyfer 
sylwadau.  PENDERFYNWYD edrych ar yr wybodaeth yn ymwneud â Pharc-
yr-Orsedd a Chae Maesyderi i weld petai’r ffeithiau’n gywir.  
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9.5 RAY Ceredigion: Cynhadledd Chwarae Ceredigion 24ain o Fawrth 2014: 
Cynrychiolydd y Cyngor Tref oedd y Gyngh. Elsie Dafis. 

9.6 Cynllun Gwella Blynyddol 2014-15: Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth 
a Gorllewin Cymru: er gwybodaeth. 

9.7 Gwaredu Caeau Chwarae Awdurdodau Lleol 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ymgynghoriad ar reoliadau 
arfaethedig a chanllawiau ategol sydd i’w gwneud o dan Fesur Caeau 
Chwarae (Ymgysylltiad Cymunedau â Phenderfyniadau Gwaredu) (Cymru) 
2010.   
Mae’r dogfennau ymgynghori a’r wybodaeth am sut i ymateb ar gael drwy’r 
ddolen hon: Dolen Gymraeg:  
http://cymru.gov.uk/consultations/localgovernment/draft-regulations-and-
statutory-guidance-for-playing-fields/?lang=cy 

 9.8 RHYBYDD CADARNHAU GORCHMYNION AILDDOSBARTHU: 
FFYRDD A DDEFNYDDIR FEL LLWYBR CYHOEDDUS: 
57/15 LLANGYBI 
61/18 LLANGYBI 
57/17 LLANGYBI 
61/17 LLANGYBI 
62/10 LLANGYBI 

Mae’r Rhybudd yn ymwneud â Gorchymyn Ailddosbarthu a wnaed gan yr hen 
Gyngor Sir Dyfed yn 1991. Ni fu i’r awdurdod blaenorol gwblhau’r 
gweithdrefnau cyfreithiol ar y pryd gan nad oedd gwrthwynebiadau statudol i’r 
ailddosbarthiadau yn yr Atodlen wedi’u datrys. Tynnwyd y gwrthwynebiadau 
hynny yn ôl bellach.  Mae’n ofynnol yn awr bod Cyngor Sir Ceredigion yn 
cyhoeddi’r Rhybudd uchod i gadarnhau ailddosbarthiad y statws, ac i 
gwblhau’r gweithdrefnau.     
Os oes unrhyw sylwadau neu wrthwynebiad i’r newydiadau hyn mae angen i 
gwneud cais i’r Uchel Lys o fewn 42 niwrnod o’r hysbysiad hyn. 
Y mae rhai llwybrau ar y mapiau ynghlwm a’r Gorchymyn gwreiddiol sydd heb 
fod yn cael eu cadarnhau – yr unig lwybrau sy’n cael eu cadarnhau yw’r sawl a 
rhestrwyd uchod.   

9.9 Modiwl newydd ar ddatganoli gwasanaethau y gall Un Llais Cymru ei 
gynnig trwy drefniant pwrpasol i unrhyw gyngor neu grŵp o gynghorau yng 
Nghymru.  
Mae datganoli gwasanaethau yn fater pwysig yng Nghymru ar hyn o bryd, ac 
mae’r heriau a’r cyfleoedd mae’n eu creu yn fater sydd neu a fydd o bwys i’r 
rhan fwyaf o gynghorau cymuned a thref. 
Mae’r modiwl hyfforddiant newydd (2.5 awr o hyd) yn cynnig profiad hynod 
ryngweithiol i gynghorwyr a chlercod ac mae’n cynnwys meysydd allweddol: er 
gwybodaeth. 

 9.10 Diweddariad Cymdogion Cynnes: er gwybodaeth. 
9.11 Adleoliad Pencadlys S4C i Gaerfyrddin: anfodwyd llythyr yn cefnogi’r cais i 

leoli Pencadlys S4C yng Nghaerfyrddin.  
9.12 Ail-agor y rheilffordd i gysylltu Caerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan ac 

Aberystwyth.  Y mae llythyr o gefnogaeth wedi ei anfon at Elin Jones AC.  
Trafodwyd y ddadl yn ystod cyfarfod y Cynulliad Cenedlaethol ym Mae 
Caerdydd yn ddiweddar.  

9.13 Maes Hyfryd, Llanbedr Pont Steffan: Llythyr oddi wrth y Cyngor Sir yn sôn y 
mabwysiadwyd y ffordd yn briffordd a fydd yn cael ei chynnal a’i chadw gan 
arian cyhoeddus gan Adran 38 Deddf y Priffyrdd 1980 ar Chwefror 11eg 2014. 

9.14 Digwyddiad Dathlu Cynnal y Cardi:10fed o Fai – Ystad yr Ymddiriedolaeth 

Genedlaethol, Llanerchaeron, Aberaeron 11am-4pm.  Mae Cynnal y Cardi yn 

http://cymru.gov.uk/consultations/localgovernment/draft-regulations-and-statutory-guidance-for-playing-fields/?lang=cy
http://cymru.gov.uk/consultations/localgovernment/draft-regulations-and-statutory-guidance-for-playing-fields/?lang=cy


5 

 

brosiect LEADER Echel 4 a chyllidwyd drwy’r Cynllun Datblygu Gwledig 
Cymru 2007-13 a ariennir gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Amaethyddol 
Ewrop ar gyfer Datblygu Gwledig.  Mae Cynnal y Cardi wedi rhoi cymorth 
ariannol i fusnesau newydd a phrosiectau a arweinir gan y gymuned.  Mi fydd 
y prosiect yn dod i ben yn 2014, felly cynhelir digwyddiad ar Ddydd Sadwrn 
10fed o Fai 2014 er mwyn dathlu’r hyn y mae’r prosiect wedi ei gyflawni yn 
ogystal â llwyddiannau’r busnesau newydd a grfnogwyd gan yr Ysgol Fenter 
a’r prosiectau a arweinwyd gan y gymuned.  Mi fydd y diwrnod hefyd yn 
arddangos llwyddiannau prosiectau Echel 3 o gwmpas y Sir.  Bydd y 
digwyddiad hefyd yn gyfle hefyd i’r prosiectau cymunedol a’r busnesau i 
hyrwyddo eu hunain. 

9.15 Cyfyngiadau Parcio: Bydd y ceisiadau a gyflwynwyd i’r Cyngor Sir ar y 13eg 
o Chwefror 2014 yn derbyn sylw maes o law yn ôl yr wybodaeth a 
dderbyniwyd oddi wrth Mr Tom Delph-Janiurek, Peiriannydd Uwch, Rheolaeth 
Traffig, Cyngor Sir Ceredigion.  

9.16 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig.  
10. MATERION CYNLLUNIO 

10.1 Cais Cynllunio CSC: Rhif y Cais: A140128: Y Bwriad: Gwaredu ag Adain 

106; cytundeb sydd berthnasol ar gyfer tŷ fforddiadwy.  Lleoliad: 18 Cwrt 

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

10.2 Cais Cynllunio CSC: Rhif y Cais: A140155: Y Bwriad: Newid defnydd siop 
fasnach ar gyfer Siop Milfeddyg, 4 Stryd Fawr, Llanbedr PS. Sylwadau’r 
Cyngor Tref: Yn hollol gefnogol i’r cais.   

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

11. CYLLID  
 11.1 TALIADAU 

11.1.1 Hurio Neuadd San Pedr ar gyfer y cyfarfod misol 27 Mawrth. 
11.1.2 Pop/Creision: Disgo Ysgol Bro Pedr £55.25 TAW £11.05 CYFANSWM: 

£66.30 
  11.1.3 Transition Llambed: Ieuanc Mewn Ysbryd– Hurio’r Neuadd Fach: £28.00 
  11.1.4 SWALEC Goleuadau Nadolig £707.69; TAW £141.54; CYFANSWM £849.23 

11.1.5 Cyflog y Clerc: Mawrth 2014: £705.66:Cyllid a Thollau EM £21.51.  
11.1.6 Cinio ar gyfer Newynog Ein Byd: Cynhwysion ar gyfer y Ginio: £57.70. 
11.1.7 Golau/ Gwres/ Storio: Ionawr/Chwefror/Mawrth  £60.00. 
11.1.8 Glanhau’r Llochesi Bws Ionawr/Chwefror/Mawrth  £60.00. 
11.1.9  Ffôn a Band Llydan BT Mehefin-Medi 2013 £113.39; TAW £22.68; 

CYFANSWM £136.07. 
11.1.10  Ffôn a Band Llydan BT Rhagfyr 13- Mawrth 2014 £104.86; TAW  £ 20.97; 

CYFANSWM £ 125.83.  
11.1.11  DJ Disgo: £80.00 
11.1.12  Hurio Festry Shiloh: Cyfarfod Cyllid  23 Ionawr 2014 £12.75.  
11.1.13  Taflenni: Dydd Sul y Cofio: £15.75. 
11.1.14  Trwydded Cau’r Ffordd: Dydd Sul y Cofio 2013: £30.00 
11.1.15  Teifi Forge: Hysbysfwrdd: £578.00; TAW £115.60; CYFANSWM £693.60. 
10.1.16  Cyflog y Clerc Mehefin/Gorff/ Awst 2013 £705.66 x 3; TAW £18.71; 

£20.51, £20.51. 
11.1.17  Cae Maesyderi Torri Gwair  £30.00. 
11.1.18  Gwefan y Cyngor Tref  £250.00; TAW  £50.00. CYFANSWM £300. 
11.1.19  Yswiriant Ieuanc Mewn Ysbryd 2014-15 £247.00 
 

 11.2 DERBYNIADAU 2013-14 
  11.2.1 Llog Lloyds TSB Bond £2,205.00. 
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  11.2.2 Llog Lloyds TSB £0.43 
  11.2.3 Cymhorthdal ar gyfer y safle ar y we: Cyngor Sir Ceredigion £500.00 
  11.2.4 Llog Cymdeithas Adeiladu Abertawe £0.10 
  11.2.5 Llog Santander £0.02 
  11.2.6 Llog Cyfrif Cae Maesyderi £0.48 
 
 11.3 CEISIADAU AM GYMHORTHDAL 

11.3.1 Ras Yr Iaith: 20fed Mehefin 2014 – Tref Llanbedr PS.  £50.00 

11.3.2 Radio Beca: Y Maer i ddarganfod gwybodaeth pellach parthed y 
mudiad.  

11.3.3 Prism: elusen leol sy’n darparu ystod o wasanaethau ar gyfer unigolion 
sy’n dioddef oherwydd camdriniaeth alcohol a chyffuriau yng 
nghymunedau Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro £0. 

11.3.4 Seren: Prosiect Cynghori. £0 
11.3.5 Cymdeithas Alzheimer: £0 
11.3.6 Lleng Saethau Tref Llambed: yn sôn am lwyddiant y digwyddiad a 

drefnwyd ar gyfer y 7fed o Chwefror a gobeithir trefnu digwyddiad arall 
ym 2015.  Holwyd tybed a fyddai’n bosibl i gefnogi’r fenter. Eglurwyd 
eisoes nad yw’r Cyngor Tref yn medru cefnogi digwyddiadau 
masnachol. 

11.4 LLYTHYRON O DDIOLCH 
 11.4.1 Cyngor ar Bopeth, Ceredigion & 
 11.4.2 . Cymdeithas Gefeillio Llanbedr Pont Steffan 
11.5 Dylid glynuwrth y rheol sef bod dau berson yn arwyddo sieciau, yn ôl y 

cyngor a dderbyniwyd gan Un Llais Cymru. 
12. IS-BWYLLGORAU 
 12.1 PALMANTAU  

12.1.1 Ramp ar gyfer yr anabl – Neuadd Fictoria: Derbyniwyd ebost gan 
Mr Brynmor Hughes CSC o’r 3 ydd o Fai 2012 (paragraff 3) sy’n 
ymwneud â’r mater  “….parthed yr Hen Swyddfa Bost codwyd y 
palmant pan yn ymwneud â gwelliannau yn yr ardal.  Nid yw hyn yn 
berthansol o fewn yr ardal dan ystyriaeth a does dim cynlluniau ar y 
gweill ar gyfer ardal y Neuadd Fictoria, Heol y Bryn.  Serch hynny, 
petai’r Cyngor Tref yn barod i gwrdd â’r gost neu petai cymhorthdal ar 
gael ar gyfer y Cyngor Tref buaswn yn barod i ail-ystyried. “ ac mewn 
gohebiaeth bellach, “ yn anffodus y mae darparu mynedfa yn ymestyn 
o’r palmant i’r neuadd heb fod yn gyfrifoldeb ar y Cyngor Sir gan nad 
yw’r darn dan sylw yn ddarn o’r briffordd ac fel canlyniad bydd yn 
ofynnol i’w ariannu a gwneud trefniadau i’w osod mewn lle gan y rai 
hynny sy’n rhedeg y Neuadd”. 

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.  Cysylltwyd 
â’r Cyngor Sir ac adroddwyd bod yr ardal dan sylw o fewn ardal eang a 
fydd yn derbyn gwelliannau yn ystod y flwyddyn ariannol 2014-15.  
Bydd cyfleusterau ar gyfer yr anabl yn cael eu darparu yn y lleoliad hwn 
fel rhan o’r Cynllun Gwella. 

12.1.3 Adroddwyd bod problemau’n bodoli ar balmantau sydd wedi eu lleoli 
ar Stryd y Porthmyn, rhwng Siop Gwilym Price a Spar; ac ar y Sryd 
Newydd.  i adrodd at sylw’r Cyngor Sir.  

 12.2 LLWYBRAU CERDDED 
Parthed Rhybudd yn gwahodd cynigion ar gyfer cynnal  
a chadw’r llwybrau cerdded dros fisoedd yr haf.  Dyddiad Cau: Dydd Iau 27ain  
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Mawrth 2014.  Derbyniwyd dau ddatganiad o ddiddordeb sef 1) Mr Eirwyn 
Williams £830 y toriad & 2) Mr Jason Wilkins, Cylch Valley Landscaping 
£2,315 y toriad.  PENDERFYNWYD derbyn cynnig Mr Williams. 

 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 Parthed; Rhybudd yn gwahodd cynigion ar gyfer cynnal a chadw’r parc 
dros fisoedd yr haf.  Dyddiad Cau: Dydd Iau 27ain Mawrth 2014.  
Derbyniwyd un cynnig oddi wrth Mr Eirwyn Williams sef £1,086.  
PENDERFYNWYD derbyn cynnig Mr Williams ac i ddiolch iddo am ei 
waith yn ystod y gorffennol yn ymwneud â’r Parc a chynnal a chadw’r 
llwybrau cerdded. 

12.3.4 Graffiti: yn dal i fodoli ar y Castell. 
12.3.5 Lansiad Arwyddion Maes Chwarae Di-fwg: Lansiwyd yr arwyddion 

yn ystod Cynhadledd Chwarae RAY Ceredigion ar y 24ain Mawrth.  
PENDERFYNWYD : Y Cyngh. Chris i arddangos yr arwyddion ar gyfer 
Parc-yr-Orsedd a Chae Maesyderi. 

 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 ac 
Aberteifi ac Aberystwyth wedi gwrthod cynnig y Cyngor Sir, bydd y trefniant 
hwn yn dirwyn i ben ar yr 31ain Mawrth 2014.  Boed i aelodau ystyried 
opsiynau eraill mewn ymgais i barhau â’r gwasanaeth ar ôl y dyddiad hwn.  Y 
mae’r Cyng. Phillips wedi cychwyn trafodaeth â Mr Aled Williams , Rheolwr 
Campws Llambed, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant i ofyn tybed a 
fyddai’n bosibl i’r Coleg i ddarparu’r gwasnaeth a’r Cyngor Tref yn cyfarfod â’r 
gost o wneud hyn.  Byddai hyn yn golygu trefniant cymhleth ag obligiadau 
cyfreithiol, ariannol a thechnolegol.  
Ystyriwyd y camerau a fydd heb fod yn weithredol ar ol y 31ain o Fawrth a 
holwyd tybed a oedd cynlluniau ar y gweill i’w disodli.  

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

13. UFA 
13.1 PENDERFYNWYD cysylltu â’r mudiad Tai Ceredigion i ofyn os oes 

trefniadau mewn lle ar gyfer cynnal a chadw y garejys yn eu gofal. 
13.2 Y Siop Newydd Agor: Premier: adroddwyd bod hysbysebion parthed y siop 

yn cael eu harddangos mewn gwahanol safleoedd o fewn y dref.  
Daeth y Cyfarfod i ben am 8.45pm. 
14. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  

14.1 CYFARFOD MISOL NOS IAU 24ain O EBRILL AM 7.30PM  

 


