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CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 

COFNODION Y CYFARFOD MISOL  
A GYNHALIWYD AR NOS IAU Y 29.05.2014 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. Chris Thomas offrymu gweddi. 
 

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

2. YN BRESENNOL  
Y Maer Elsie Dafis (Cadeirydd). 

 Cynghorwyr 
 Y Dirprwy-Faer y Cyngh. Chris Thomas; 
 John Davies; 
 Greg Evans; 

Y Cyngh. Sirol a Thref Hag Harris; 
Ann Morgan; 
David Smith;  
Chris Thomas;  
Selwyn Wlters; & 
Derek Wilson. 
Aelod o’r Cyhoedd: Mr Chris Studman. 
Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (SCCH) Andrew Jones a SCCH o dan 
hyfforddiant sef Alice. 
Gohebydd y Wasg yn cynrychioli’r Cambrian News – Mr Tom Wilson 
Gohebydd y Wasg yn cynrychioli’r Carmarthen Journal – Mr Guto Llewelyn 
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cyngh. Andrew Carter;  
Y Cyngh. Rob Phillips a’r Cyngh. Kistiah Ramaya.  
 

3. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
3.1 Bu i’r Maer, Y Gyngh. Elsie Dafis, Y Cyngh. Selwyn Walters a’r Cyngh. 

Hag Harris ddatgan buddiant personol pan drafodwyd y cais am gymorth 
ariannol a dderbyniwyd oddi wrth Bwyllgor y Carnifal, Llanbedr Pont Steffan.  

 
4. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR YR 24ain O 

Ebrill: Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 24ain o Ebrill a’u 
derbyn yn gofnod cywir arwahân i un gwelliant sef bod y Cyngh. Chris Thomas wedi 
datgan buddiant personol pan drafodwyd y cais am gymorth ariannol dan law’r Ffair 
Fwyd, Llanbedr Pont Steffan. 
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5. MATERION PLISMONA 
 Adroddwyd y materion canlynol at sylw aelodau: 

5.1 Bu i Andrew Jones gyflwyno ei hun fel Swyddog Cymorth Cymunedol yr 
Heddlu (SCCyr Heddlu) a apwyntiwyd yn ddiweddar ar gyfer Llanbedr Pont 
Steffan.   
Y mae wedi ymgymryd â’r swydd o SCC yr Heddlu ers pum mlynedd bellach 
ac yn medru’r iaith Gymraeg yn rhugl. 
Adroddodd fod y nifer o droseddau o fewn y dref wedi disgyn yn ystod y mis 
diwethaf, gan fod yr Heddlu wedi ymdrechu i gerdded o gwmpas y dref ar nifer 
o achlysuron.  Gofynnodd y Maer tybed a fyddai’r heddlu’n parhau i wneud hyn 
dros fisoedd yr haf.  Adroddodd SCCH Jones ei fod yn fwriad i wneud hyn.  

5.2 Y mae yfed gwrth-gymdeithasol wedi bod yn weladwy’n y dref yn ystod y mis 
diwethaf.  Y mae’r heddlu’n delio â materion yn ymwneud â’r ieuainc yn loetran 
o fewn ardaloedd yn y dref.  

5.3 Y mae’r heddlu wedi bod ynghlwm â 6 trosedd yn ymwneud â chyffuriau.  
5.4 Y mae 2 lladrad wedi cymryd lle mewn archfarchand ac arestiadau wedi 

dilyn. 
5.5 Trosedd Cadw Trefn ar y Cyhoedd – dyn a oedd yn byw y tu allan i’r ardal 

wedi cyflawni’r Drosedd.  
 

6. MATERION YN CODI 
6.1 Maes Parcio’r Cwmins:  
 Adroddodd y Cyngh. Harris fod y Cwmins wedi’i gofrestru’n ddiweddar o 

fewn y Gofrestrfa Tir ar gyfer Lloegr a Chymru yn enw Cyngor Sir Ceredigion.  
Y mae yn awr yn fwriad gan y Cyngor Sir i gyflwyno tâl am barcio ar y 
Cwmins.  Dywedodd y Cyng Harris ei fod wedi derbyn copi o Deitl y Cwmins, 
bellach, dan law’r Cyngor Sir.  Does dim dogfen swyddogol yn ymwneud â’r 
Teitl wedi ei derbyn cyn belled gan y Cyngor Tref.  Cytunodd y Cyng. Harris i 
drosglwyddo’r ddogfen at sylw Cynghorwyr.  

 
 Mynegodd aelodau siom parthed y canlyniad a’r cyfnod amser a aeth hebio 

cyn sefydlu perchenogaeth.  Roedd rhai Cynghorwyr o’r farn y gallai 
cyflwyniad y peiriant Talu ac Arddangos ar y Cwmins fod yn ddyfodiad 
anffafriol ar gyfer modurwyr sy’n byw ger y Cwmins gan na fydd y Cyngor Sir, 
o bosibl, yn barod i glustnodi Caniatâd Arbennig ar eu cyfer i barcio ar y maes-
parcio. 

 
 Dywedodd y Cyngh. Greg Evans y dylai’r Cyngor Tref fod yn cynrychioli y rai 

hynny a oedd heb fod yn berchen ar garej neu fynedfa wrth gefn, ar gyfer 
parcio eu cerbydau.  Gallai’r gost o Ganiatâd Arbennig fod gymaint â £250 y 
flwyddyn ac nid oedd hyn yn sicrhau lle parcio. PENDERFYNWYD gofyn i’r 
Cyngor Sir am Ganiatâd Parcio Arbennig ar gyfer y rai hynny a oedd yn byw’n 
gyfagos sef i ddarparu un lle sicr ar gyfer parcio i’r tai sydd heb fod â garej neu 
fynedfa wrth gefn.  

 
 Adroddodd y Cyngh. Harris ei fod eisoes wedi gofyn i’r Cyngor Sir petai 

Caniatâd Arbennig yn medru cael ei ddarparu ar gyfer holl drigolion cyfagos 
ond methiant fu’r ymgais 

 Bu i’r Maer Elsie Dafis fynegi consyrn fod y Metr ar gyfer parcio, a oedd wedi 
ei gyflwyno’n barod ar y Cwmins, ond ar hyn o bryd yn datgan y geirau Heb 
Fod yn Gweithio yn gofyn am dâl a oedd ddwywaith yr hyn a ofynnwyd ym 
maes parcio’r Rookery.  Bu i’r Maer hefyd ddatgan consyrn fod y gost ar gyfer 
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parcio ar Faes Parcio’r Rookery wedi dwbli yn ystod mis Ebrill eleni.  
PENDERFYNWYD gofyn am eglurhâd dan law’r Cyngor Sir.  

 
6.2 Taith Dreftadaeth Tref Llanbedr Pont Steffan:  Bydd y Cyngor Tref yn 

mabwysiadu’r Daith Dreftadaeth Tref Llanbedr Pont Steffan.  Y Cyngh Walters 
i symyd y mater ymlaen.  Darperir taflenni o fewn yr Amgueddfa Llanbedr Pont 
Steffan.  

6.3 Cynllun Croeso i Gerddwyr: i ddechrau ynghanol y dref.  
6.4 Canmlwyddiant i nodi dechreuad y Rhyfel Byd 1af ym 2014 

PENDERFYNWYD cynnal cyfarfod o’r Is-Bwyllgor ar Ddydd Mawrth 3 o 
Fehefin am 2pm.  Lleoliad: Amgueddfa Llanbedr PS. 

6.5 Gwefan y Cyngor Tref: Dylai’r safle ar y We ar ei newydd wedd fod mewn lle 
erbyn dechrau Mehefin 

6.6 Digwyddiad Dylan Thomas; PENDERFYNWYD cyfrannu £250 ar gyfer y 
Gweithdy Haf, a gynhelir ar Ddydd Sul y 1af o Fehefin yng Ngwesty’r 
Glynhebog, Llanbedr Pont Steffan.  Y mae’r Dref yn croesawu 15 o 
Americanwyr gan gynnwys eraill, i’r Ysgol Haf Dylan Thomas o fewn y 
Brifysgol.   

6.7 Y Parc gyferbyn â’r Orsaf Heddlu:  Adroddwyd bod y gwair yn hir ac angen 
ei dorri.  Meddylid fod y gwair heb fod yn cael ei dorri yn awr cyn amled ag o’r 
blaen oherwydd cwtogi gan y Cyngor Sir.  PENDERFYNWYD ceisio 
gwybodaeth ar y nifer o doriadau sy’n cael eu hymgymryd yn ystod y tymor 
dan law’r Cyngor Sir ac i gynnwys y mater ar Agenda’r cyfarfod nesaf.  

6.8 Cyfarfod Agored, Siambr Fasnach Llanbedr PS 9.05.2014.  Y mae’r 
Cofnodion wedi’u dosbarthu eisoes.  

 Derbyniwyd ebost oddi wrth Carol Davies, Ysgrifenyddes y Siambr Fasnach 
yn sôn mai un o’r syniadau a gefnogwyd yn ddirfawr yn ystod y cyfarfod oedd 
diweddaru ac ychwanegu arwyddion o gwmpas y dref.  Roedd hyn yn 
cynnwys arwyddion ar gyfer ffîn y dref ac arwyddion parcio ar gyfer y Stryd 
Fawr.   

 “Y mae’r Siambr Fasnach yn gofyn tybed a fyddai’n bosibl i’r Cyngor Tref 
gymryd yr awenau parthed y mater.  A gellir gofyn i’r Cyngor Sir i’w darparu? A 
all y Cyngor Tref gysylltu â’r Cyngor Sir.  A fyddai’r Cyngor Tref yn barod i 
ysgwyddo’r gost os na fydd y Cyngor Sir yn medru eu darparu neu heb fod o 
fewn amser derbyniol? Y mae’r Maer y Gyngh Elsie Dafis wedi cysylltu â’r 
Cyngor Sir parthed y mater a bu iddi gynghori aelodau i geisio gwybodaeth 
parthed arwyddion brown drwy ddilyn y ddolen: 
http://www.tourismclusters.co.uk/uploads/northwest/teifireportwithlogos.pdf.   

 Adroddwyd bod 3 siop wag wedi’u llenwi eisoes.  Dywedodd aelodau ei fod yn 
hanfodol fod trigolion y dref yn gwneud eu gorau glas i hysbysebu’r dref ac i 
ddangos beth sydd ar gynnig.  Bu i’r Cyngh. Dave Smith argymell daparu 
Arweinlyfr yn debyg i’r hyn sydd wedi’i ddarparu eisoes gan dref Aberaeron.  
PENDERFYNWYD dod o hyd i Arweinlyfr Aberaeron ac i drafod y mater 
ymhellach yn ystod cyfarfod y dyfodol.   

 Arddangosfa ar gyfer Twristiaid: i ddefnyddio 2 ffrynt Siop ac i gofrestru: i 
drafod yn ystod y cyfarfod nesaf. 

 Adroddodd y Maer ei bod wedi cyflwyno erthygl i’r Papur Bro’r Clonc yn 
ymwneud â’r Cyfarfod Agored o’r 9fed o Fai. 

 PENDERFYNWYD cysylltu â CAVO i ofyn tybed a fyddai’n bosibl iddynt 

ddarparu gwybodaeth parthed cymhorthdal sydd ar gael ynglŷn â Datblygiad 

Busnes. 

http://www.tourismclusters.co.uk/uploads/northwest/teifireportwithlogos.pdf
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6.9 Pwyllgor Ardal Ceredigion Un Llais Cymru; Dydd Mercher 30 Ebrill 2014 
am 7pm, Ystafell Ystwyth, Neuadd y Sir, Penmorfa, Aberaeron:nid oedd 
cynrychiolaeth o’r Cyngor Tref wedi bod yn bresennol. 

6.10 Cyfarfod Ymgynghorol Traffig Cyngor Sir Ceredigion: Dydd Gwener 9fed o 
Fai 2014.  Trafodwyd y canlynol:  
1. Nid yw’r cerrig cobl wedi eu lleoli ar yr heol y tu allan i’r hen Neuadd y Dref 

wedi eu gosod yn wastad.  Gellir gwella ar gyflwr y gwaith adnewyddu.  

2. Tarmac – tu allan i’r Siop Pysgodyn a Sglodion Oh My Cod, Stryd Fawr – 

angen sylw.  

3. Llinellau melyn ar Stryd y Coleg. 

4. Cyflwyniad codi tâl am barcio ar Faes Parcio’r Cwmins. 

5. Heol y Porthmyn: does dim digon o bolerdi wedi eu gosod mewn lle.  Y 

mae modurwyr yn dal i barcio tu allan i’r Clwb Pêl Droed. 

6. Teras Cambrian; Arwydd 5milltir yr awr wedi diflannu.  A ydy’n bosibl 

derbyn arwydd o’r newydd? 

7. Heol y Bryn: Arwydd Dim Hawl Troi i’r Dde ar ôl dod o gyfeiriad 

Archfarchnad Sainsbury, wedi diflannu.  A ydy’n bosibl derbyn arwydd 

arall? 

8. Stryd Newydd-gorlenwad traffig. 

9. I gael gwared â lleoedd parcio 3-4 cerbydau o flaen y Gorsaf Heddlu er 

mwyn galluogi bysiau i deithio’n hwylus ar Deras Peterwell a phan yn troi i’r 

dde i gyfeiriad y Stryd Fawr. 

10. Gwaredu â rhan o’r tro siarp gyferbyn â Hafan Deg er mwyn caniatau 

bysiau i droi’n haws i’r chwith i Deras Peterwell o gyfeiriad y Stryd Fawr.  

11. Y mae cerbydau sy’n defnyddio’r fynedfa ger Caban y Porthor cynt, y 

Brifysgol, heb fod yn gweld traffig sy’n teithio o ‘r dde ar Stryd y Coleg.  

Gellir cyflwyno llinellau melyn hyd 2 gar. 

12. Cerbydau sydd angen troi i’r dde at Heol y Coleg pan yn teithio o gyfeiriad 

Heol Y Bryn yn cael anhawster gweld traffig sy’n teithio ar frys ar y 

cylchfan.  Y mae angen gosod drych ar gornel ochr chwith Heol yr Orsaf. 

13. Stondin Feiciau: PENDERFYNWYD gofyn am stondinau ar gyfer y 5 

lleoliad a ystyriwyd.  Y mae angen £200 ychwanegol cyn bod y Cyngor Sir 

yn medru eu gosod mewn lle.  PENDERFYNWYD holi os mai £200 oedd 

cyfanswm yr arian oedd ei angen neu £200 oedd y diffygion ar gyfer un 

stondin feinc. PENDERFYNWYD bwrw ymlaen â’r trefniadau os mai £200 

oedd y swm yr holwyd amdano. 

7. GOHEBIAETH 
7.1 Y mae llawer o ohebiaeth yn cael ei dderbyn yn electronig yn ystod y mis ac 

yn cal ei ail-gyfeirio at sylw Cynghorwyr sydd yn berchen ar gyfleuster ebost, 
rhwng cyfarfodydd.  Y mae’r Cynghorwyr hynny sydd heb fod yn berchen ar 
ebost yn derbyn yr wybodaeth yn ystod y cyfarfod misol nesaf heblaw ei fod yn 
fater brys ac fel canlyniad yn cael ei ddosbarthu i’r aelodau heb ebost rhwng 
cyfarfodydd ar ffurf clawr-caled. PENDERFYNWYD gosod y mater fel eitem ar 
Agenda y Cyfarfod nesaf. 

7.2 Sefydliad Prydeinig y Galon, Cangen Aberystwyth: yn gofyn am lythyr o 
gefnogaeth i ddiogelu Uned Gardioleg Bronglais.  Y mae Bwrdd Iechyd Hywel 
Dda wedi comisiynu Arolwg o’i Unedau Cardioleg yn ei phedwar brif ysbyty ac 
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yn argymell y dylid symud y Meddyg Ymgynghorol i Glangwili ac i ymweld â 
Bronglais am un diwrnod bob wythnos. PENDERFYNWYD anfon llythyr o 
gefnogaeth at y Gwir Anrhydeddus Carwyn Jones, AC, Prif Weinidog, 
Llywodraeth Cymru a danfon copi i Glan Davies, Sefydliad Prydeinig y Galon, 
Cangen Aberystwyth.  Cytunodd y Cyng. Dave Smith i lunio’r llythyr.  

7.3 Ffair Fwyd Pobl Ieuainc Llanbedr PS: Ebost oddi wrth Mr Chris Studman yn 
cyfleu bod y digwyddiad yn cymryd lle am y tro cyntaf erioed, ar Ddydd 
Sadwrn 5ed o Orffennaf.  Ceisiodd caniatâd y Cyngor Tref i ddefnyddio Parc 
yr Orsedd ar gyfer gweithgareddau’r awyr agored fel rhan o amserlen y dydd. 
PENDERFYNWYD rhoi caniatad.   

7.4 Ebost oddi wrth Mr Dafydd Williams dan law safle ar y We y Cyngor Tref:  
Fel rhywun sydd yn meddwl y byd o’r dref y mae ambell beth am y dref sy’n 
tanseilio eich ymdrech fel Cyngor i ddangos y dref ar ei gorau er mwyn denu 
busnes i’r dref.  Rhestraf rai ohonynt yn gryno: cyflwr y palmentydd mewn 
ambell fan ee ger cyffordd Stryd y Felin; Chwyn yn tyfu’n wyllt ar hyd y 

strydoedd ee Heol yr Orsaf; Biniau mawr yn llawn dŵr a budredd tu allan i dai 

myfyrwyr a rhai ers misoedd ee Heol yr Orsaf- maent yn drewi, yn denu llygod 
ac yn beryglus i blant; sbwriel dychrynllyd ar yr heol ger yr Hen Quarry.  
Cytunodd y Maer y Gyngh Elsie Dafis y ymateb i gonsyrn Mr Williams. 

7.5 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol Cyngor Sir Ceredigion: Cadeiryddiaeth 
Cyngor Sir Ceredigion ar gyfer Blwyddyn Fwrdeistrefol 2014-15 wedi ei 
benderfynu mewn Cyfarfod o’r Cyngor Sir a gynhaliwyd ar brynhawn Dydd 
Mercher 21ain Mai 2014.  Oherwydd amgylchiadau ni fu’n bosibl estyn 
gwahoddiad i’r gwesteion sifig.  Fodd bynnag, cynhelir Cinio Sifig ar Ddydd 
Gwener 26ain o Fedi 2014.  

7.6 Prosiect Coastal: PENDERFYNWYD anfon llythyr at y Cyngor Sir yn cyfleu 
bod y Cyngor Tref yn hollol gefnogol i amcanion y Prosiect Coastal ac i barhâd 
y gwasanaeth yn Llanbedr PS. 

7.7 Wythnos Gofalwyr:9-15fed Mehefin; 9.30am-3.30pm, Neuadd Fictoria, 
Llanbedr PS: er gwybodaeth. 

7.8 Llythyr oddi wrth Bwyllgor y Carnifal yn sôn ei fod yn fwriad ganddynt i 
ddefnyddio Parc-yr-Orsedd ar Ddydd Sadwrn 31ain o Fai i  
gynnal digwyddiad ar gyfer plant.  

7.9 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig.  
 

8. TRANSITION LLAMBED 
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”. PENDERFYNWYD gofyn am gyfarfod safle i drafod y mater 
ymhellach.  

9. MATERION CYNLLUNIO 
9.1 Cais Cynllunio CSC: Rhif y Cais: A140189: Y Bwriad: Codi estyniad i greu 

ystafell fyw; Diwygio Caniatâd Cynllunio A120334 (newid defydd ar gyfer ) 
Lleoliad: 16 Stryd y Coleg, Llanbedr PS.  Ymgeisydd: Gwasg Edwin Mellen 
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Cyf.  Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad (a gyflwynwyd gan 
ddirprwyaeth y Cyngor Tref).  

9.2 Cais Cynllunio: Newid defnydd siop fasnach i Siop Milfeddyg a Swyddfa.  
Lleoliad: 4 Stryd Fawr, Llanbedr PS.  Ymgeisydd Gwasanaeth Milfeddyg Cyf.  
Rhif y Cais: A140155. 

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

 
10. CYLLID  
 10.1 TALIADAU 

10.1.1 Hurio Neuadd San Pedr ar gyfer y cyfarfod misol 29 Mai £28.50. 
10.1.2 G.Williams: Torri Gwair: Cae Maesyderi £120.00 

10.1.3 Eisteddfod Gŵyl y Banc: Llais Llwyfan Llanbedr PS: 

PENDERFYNWYD noddi’r ail gystadleuaeth o £500.00. 
10.1.4 Pwyllgor Y Carnifal: PENDERFYNWYD cyfrannu £500. 
10.1.5 Inc ar gyfer yr Argraffydd ac argraffu taflenni ar gyfer Seremoni 

Urddo’r Maer £89.21. 
10.1.6 Cyflog y Clerc (Net) Ebrill 2014 £638.30 Treth £84.83. 
10.1.7 Lwfans y Maer £2,915.00 
10.1.8 Transition Llambed: Ieuanc Mewn Ysbryd: £28.00. 
 

 10.2 DERBYNIADAU  
10.2.1 Ffair Fwyd Llanbedr Pont Steffan: Derbynneb am y rhodd diweddar o 

£1,500. 
 

 10.3 ARCHWILIAD ARIANNOL MEWNOL 
Bydd yr archwiliad yn cael ei ymgymryd yn ystod y dyfodol agos gan Mr 
Matthers ar gyfer Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan am y flwyddyn ariannol 
2013-14. 
Boed i’r Maer newydd ymddeol Dorothy Williams ymwneud ag arolwg o’r 
taliadau a’r sefyllfa ariannol am y flwyddyn 2013-14, cyn dechrau’r cyfarfod 
hwn, mewn cydweithrediad â’r Swyddog Ariannol Cyfrifol.  
 

11. IS-BWYLLGORAU 
 11.1 PALMANTAU  

11.1.1 Y mae 2 damwain wedi cymryd lle, unwaith yn rhagor ger Troedrhiw, 
Llanbedr Pont Steffan.  Y mae’r palmant yn ddiffygiol.  Y mae Cyngor 
Sir Ceredigion yn clustnodi sylw i’r mater. 

 
 11.2 PARC-YR-ORSEDD 

11.2.1 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.  

11.2.2 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.  
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11.2.3 Y mae boncyff y goeden gastanwydden sydd wedi ei lleoli ym Mharc 
yr Orsedd yn dangos arwyddion o bydru. 

 
 11.3 CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG (CTCC) 

Y mae Comisiynydd yr Heddlu yn clustnodi sylw pellach i’r ddarpariaeth o 
GTCC mewn rhai ardaloedd.   
 

11.4 RHEOLI CAE MAESYDERI: Cynhelir y cyfarfod nesaf ar Nos Fawrth 17eg o 
Fehefin am 7pm. 

 
11.5 YR IAITH GYMRAEG 
 RAS YR IAITH 
 Cynhelir ar Ddydd Gwener 20fed o Fehefin a disgwylir i’r ras gyrraedd 

Llanbedr PS rhwng 2-3pm.  Erfynnir am stiwardiaid ar gyfer y digwyddiad.  
 

12. UFA 
12.1 PENDERFYNWYD anfon llythyr at y Cyngh. John Adams-Lewis yn diolch 

iddo am ei gymorth yn ymwneud â thref Llanbedr PS yn ystod ei gyfnod fel 
Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion yn y Flwyddyn Fwrdeistrfol 2013-14.  

12.2 Canolfan Feddygol Llanbedr Pont Steffan: PENDERFYNWYD yn ystod y 
cyfarfod diwethaf i wahodd cynrychiolydd o’r Ganolfan Feddygol i gyfarfod 
dyfodol y Cyngor Tref er mwyn trafod y newidiadau sy’n mynd yn eu blaen o 
fewn y Ganolfan Feddygol.  Gofynnodd Rheolwr y Ganolfan am fanylion 
pellach o’r hyn y dymunir eu trafod.  PENDERFYNWYD gofyn am eglurhâd 
pellach parthed y System Apwyntiadau a sut y maent yn delio â gofynion brys 
a gofynion sydd heb angen sylw brys, o fewn y Feddygfa.  

12.3 Cost Cinio Ysgol i Staff yn codi o £3.80 i £6.00 yn ddyddiol ym mis Medi ar 
gyfer oedolion sy’n dymuno bwyta Cinio Ysgol ar y Campws Iau.  

12.4 Gofynnodd y Cyngh. Harris, tybed a fyddai’n bosibl i anfon llythyr yn 
datgan llongyfarchion i Caitlin Page a Ffion Quan am gael eu dewis i 
gynrychioli Cymru  ym Mhencampwriaeth Ryngwladol Rhedeg ar Fynyddoedd 
yn yr Eidal.  PENDERFYNWYD anfon llythyr atynt.  

12.5 PENDERFYNWYD darganfod pwy sydd â cyfrifoldeb o gynnal a chadw’r 
goleuadau sydd wedi eu lleoli ar Bont yr Afon Teifi ar ffîn Sir Gâr a 
Cheredigion ar gyrion y dref.  PENDERFYNWYD cysylltu â’r Cyngor Sir. 

 
Daeth y Cyfarfod i ben am 9.40pm. 
 
13. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  

13.1 CYFARFOD MISOL NOS IAU 26ain O FEHEFIN 2014 AM 7.30PM  

 

 

 

 


