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CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 

COFNODION Y CYFARFOD MISOL  
A GYNHALIWYD AR NOS IAU YR 28.08.2014 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 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 Elsie Dafis.   

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

 Cynghorwyr: 
 Andrew Carter;  
 Greg Evans; 

Hag Harris (Cynghorydd Tref & Sirol); 
Ann Morgan; 
Rob Phillips; 
Cyngh. Kistiah Ramaya; 
David Smith;  
Selwyn Walters; 
Dorothy Williams; & 
Derek Wilson.  
Aelod o’r Cyhoedd: Mr Chris Studman. 
Gohebydd y Wasg yn cynrychioli’r Cambrian News: Mr Matthew Taylor. 
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cyngh. John Davies,  
Y Cyngh. Chris Thomas a Mr Mike Lewis.    

3. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
3.1 Bu i’r Gyngh. Elsie Dafis a’r Cyngh. Hag Harris ddatgan buddiant personol pan 

drafodwyd y cais am gymorth ariannol oddi wrth Y Ganolfan Deuluol, Llanbedr 
Pont Steffan.  

4. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR YR 31ain O 
Orffennaf: Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 31ain o 
Orffennaf a’u derbyn yn gofnod cywir. 

5. MATERION PLISMONA 
5.1 Croesfannau Pelican sydd wedi eu lleoli ar y Stryd Fawr a Stryd y Bont: 

Adroddwyd bod y problemau’n gysylltiedig â’r croesfannau Pelican wedi eu 
datrys bellach.  

5.2 Derbyniodd amryw o drigolion yn ardal Llangybi neges ffôn ffug, ar yr 

31ain o Orffennaf gan ŵr o’r Asia’n honni ei fod yn ymchwilio i ddamwain ar 
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ran Cyngor Tref Llanbedr Pont Stefffan.  Y mae’r Heddlu’n ymwneud ag 
ymholiadau.  

5.3 Adroddwyd bod rhai plant yn gyrru beic ar balmentydd y dref.  Codir 
ymwybyddiaeth disgyblion Ysgol Bro Pedr o’r angen i gymryd gofal ar y ffordd 
pan fyddant yn dilyn y cwrs ar gynnig yn ymwneud â Diogelwch ar y Ffordd.  

5.4 Mynegwyd consyrn bod unigolion yn dal i yfed y diod feddwol ar y Sgwâr 
Harford er ei statws fel Parth Di-Alcohol.  

Dymunwyd yn dda i’r SCC yr Heddlu Hannah Evans a fydd yn ffarwelio â’r ardal 
cyn bo hir er mwyn ymwneud â dyletswyddau yng Nghaerfyrddin.  Diolchwyd 
iddi am ei chymorth yn ystod y gorffennol.  

6. MATERION YN CODI 
6.1 Arwyddion ar gyfer y Dref 

Casglwyd gwybodaeth parthed y lleoedd lle gellir manteisio o gymorth 
arwyddion o fewn y dref yn ystod y cyfarfod o’r 21ain Awst.  
PENDERFYNWYD darganfod os oedd angen nodi arwyddion pellach yn ystod 
y cyfarfod nesaf, cyn trosglwyddo’r wybodaeth at sylw’r Cyngor Sir.   

6.2 Y Stryd Newydd; Y mae angen marcio’r heol i ddilyn y gwaith ar wyneb y 
ffordd a gariwyd allan gan y Cyngor Sir yn ddiweddar.  PENDERFYNWYD 
cysylltu â’r Cyngor Sir. 

6.3 Canmlwyddiant i nodi dechreuad y Rhyfel Byd 1af 10.08.2014 
Adroddwyd bod y Digwyddiad wedi bod yn un llwyddiannus.  Y Ficer â gofal y 
Gwasanaeth oedd y Canon Brendan O’Malley.  PENDERFYNWYD anfon 
llythyr at y canlynol yn diolch iddynt am eu gwasanaeth sef Miss Lois Price 
(Biwglwr), Aelodau’r Heddlu, Aelodau’r Ford Gron, Llanbedr PS, Y Gyngh. 
Dorothy Williams am gymryd cyfrifoldeb am y trefniadau arlwyo, Y Band 
Aberporth, a Nick H (Hurio Car-Preifat a oedd wedi rhoi ei wasanaeth yn rhad 
ac am ddim). 
PENDERFYNWYD diolch hefyd i aelodau’r Siambr Fasnach am ddarparu 
Arddangosfeydd Ffenest Siop o safon uchel i nodi’r achlysur. 
Baneri/Polion Baneri: PENDERFYNWYD trafod ymhellach yn ystod cyfarfod 
nesaf o’r Is-Bwyllgor o’r 4ydd Medi.  

6.4 Sgwâr Harford:  Ystyriwyd y posibilrwydd o dacluso Sgwâr Harford, unwaith 
yn rhagor. Dywedodd y Cyngh. Rob Phillips fod ymdrech wedi ei wneud yn 
ystod ei gyfnod fel Maer, pedair blynedd ynghynt i geisio contractwyr i 
ymwneud â gwelliannau i’r ardal ond methiant fu’r ymgais oherwydd bod 
angen ar gontractwyr i gydymffurfio â rheolau’r Cyngor Sir cyn cario allan 
gwelliannau ar eiddo’r Cyngor Sir.  Adroddwyd bod y pwmp wedi ei drwsio.  Y 
mae’r Bwrdd Dylan Thomas yn ffurfio rhan o Drywydd Dylan Thomas sy’n 
dechrau ei daith yng Nghei Newydd.  Y mae’r meinciau wedi eu trwsio droeon.  
PENDERFYNWYD cysylltu â’r Cyngor Sir i ofyn tybed a ydy’n bosibl tacluso’r 
Sgwâr a gosod cot o baent mewn mannau sydd eu hangen.  

6.5 Twristiaeth: Dywedwyd bod yr arddangosfeydd blodau wedi ychwanegu at 
brydferthwch y dref dros fisoedd yr haf.  Bwriedir edrych ar y cynwysyddion 
Blodau/Planhigion ar fynedfeydd i’r dref yn ystod y Gwanwyn nesaf i weld os 
oes angen eu trwsio. 

 Taflenni: Y mae hanner bocs yn weddill.  Bydd yn ofynnol, o bosibl  argraffu 
mwy ohonynt yn ystod y dyfodol.  

 Arweinlyfr ar gyfer Llanbedr PS: yn cael ei drafod gan y Siambr Fasnach.  
6.6 Rheoliadau Sefydlog y Cyngor Tref; PENDERFYNWD: Y Gyngh. Dorothy 

Williams a’r Gyngh. Ann Morgan i glustnodi sylw pellach i’r Rheoliadau 
Sefydlog.  
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6.7 Bydd y Cynllun Shwmai Shwmai yn cael ei lansio ar yr 16eg o Hydref 2014.  
PENDERFYNWYD cymeradwyo’r prosiect a bydd Is-Bwyllgor yr Iaith 
Gymraeg y Cyngor Tref yn chwarae rhan allweddol er mwyn hybu’r fenter.  
PENDERFYNWYD clustnodi swm i fyny hyd at £50 i gwrdd â gofynion 
gweinyddol yn ymwneud â’r fenter.  

6.8 Maes Parcio’r Cwmins: Ymateb gan y Cyngor Sir am y cais am barcio’n rhad 
ac am ddim ar faes parcio’r Cwmins ar Ddydd Sul yng ngoleuni’r ffaith nad oes 
tâl yn cael ei godi ar y Sul mewn trefi megis Caerfyrddin.  Yn yr ymateb gan 
GSC, dywedwyd Penderfynwyd yn ystod Pwyllgor Craffu Trefi sy’n Ffynnu o’r 
7fed o Fawrth 2013 i beidio a chaniatau parcio yn rhad ac am ddim ar gyfer 
ffyddloniaid yr Eglwysi a Chapeli ar y Sul.  Y mae’r incwm a godir o feysydd 
parcio yn cael ei ddefnyddio i gynnal gwasanaethau a meysydd parcio.  

6.9 Ymestyn y Linell Felen gyferbyn â chyffordd Hafan Deg: Adroddwyd bod y 
gwaith wedi ei gyflawni gan y Cyngor Sir.  

 
7. GOHEBIAETH 

7.1 CAVO; Y mae estyniad ar ddyddiad cau  Grant dan arweiniad Ieuenctid 
CAVO: er gwybodaeth.  

7.2 Cyngor Tref Aberystwyth: Rhybudd o Gyfarfod cyhoeddus a drefnwyd i 
drafod ad-drefnu gwasanaethau Ysbyty Gyffredinol Bronglais, Aberystwyth:  
Ffocws y cyfarfod yw trafod argymhellion Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda i 
ganoli gwasanaethau i ffwrdd o Ysbyty Cyffredinol Bronglais Aberystwyth yn 
benodol ac i israddio’r ddarpariaeth iechyd lleol.  Bu i’r Gyngh. Ann Morgan 
ddatgan diddordeb mewn mynychu’r cyfarfod. 

7.3 Gwasanaeth Bwcabus: Mae’r gwasanaeth a oedd i fod i ddod i ben ym mis 
Tachwedd 2014 wedi cael estyniad am 5 mis hyd at fis Ebrill 2015 gan 
ddefnyddio’r cyllid presennol.  PENDERFYNWYD darganfod os oedd cyllid ar 
gael i gynnal y gwasanaeth ar ôl hyn.  

7.4 Llythyr oddi wrth aelodau Eglwys San Pedr, Llanbedr PS yn gofyn tybed a 
fyddai’n bosibl i’r Cyngor Tref i ysgwyddo’r cyfrifoldeb am wacau’r biniau y 
fynwent.  Y mae llwybr cyhoeddus yn rhedeg drwy’r fynwent ac fel canlyniad y 
mae tipyn o sbwriel yn cael ei daflu gan aelodau’r cyhoedd ar dir yr Eglwys.  
PENDERFYNWYD ail-gyfeirio’r llythyr at sylw’r Cyngor Sir gan fod materion fel 
hyn heb fod yn gyfrifoldeb ar y Cyngor Tref.  Diolchwyd i’r Cynghorydd Sirol 
Ifor Williams am wacau’r bin ar ben uchaf y fynwent yn rheolaidd.  Bu i 
aelodau bwysleisio’r angen o atgofio pobl o gynlluniau addysgiadol sydd 
mewn lle i annog unigolion i gymryd agwedd gyfrifol pan yn gwaredu â sbwriel.  
Cyfeiriwyd at wledydd Ewrop ee Yr Yswisdir ble nad oes bron dim sbwriel yn 
weladwy. 

7.5 Casgliad Gwastraff Gŵyl y Banc:  Darparwyd gwasanaeth casglu gwastraff 

cyfyngedig ar ddydd Llun Gŵyl y Banc 25ain Awst 2014 – Gwastraff mewn 

sachau duon yn cael ei gasglu.  Deunydd ailgylchu a gwastraff bwyd heb fod 
yn cael ei gasglu.   Roedd aelodau o’r farn y dylai fod cysondeb parthed 

trefniadau casglu o fewn trefi Ceredigion yn ystod Gŵyl y Banc.  Dydd Llun 

yw’r diwrnod a glustnodwyd ar gyfer Llanbedr PS.  Syrthir nifer o ddiwrnodau 

Gŵyl y Banc ar ddydd Llun.  PENDERFYNWYD cysylltu â’r Cyngor Sir i ofyn 

tybed a fyddai’n bosibl i drefnu nad oedd casgladiau sbwriel ar gyfer trefi 
Ceredigion yn syrthio ar ddiwrnodau’r wythnos a allai fod wedi eu clustnodi’n 

Ŵyl y Banc. 

7.6 Mae’n amser trafod toriadau:  Mae Cyngor Sir Ceredigion yn cynnal ymarfer 
ymgysylltu ynghylch y toriadau y bydd yn rhaid eu gwneud yng nghyllideb 
2015-16.  Bydd y Cyngor yn wynebu penderfyniadau anodd iawn wrth orfod 
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gwneud £11 miliwn o doriadau – 8.4% o gyfanswm y gyllideb- a bydd angen 
gwneud rhagor o doriadau mewn blynyddoedd i ddod.   

 Dros y flwyddyn hon bydd y Cyngor yn gwario £136.7m ar wasanaethau ond 
yn y dyfodol ni fydd yn cael digon o arian gan y Llywodraeth i’w alluogi i wneud 
yr holl bethau y mae’n gwneud ar hyn o bryd.  Bydd rhai gwasanaethau’n dod i 
ben a bydd rhai’n newid, a bydd hynny hefyd yn cael effaith ar nifer y staff.  
Mae’r Cyngor am holi’r cyhoedd pa fath o Gyngor yr hoffent ei gael yng 
Ngheredigion yn y dyfodol. 

 Ar ddiwedd yr ymgynghoriad bydd y Cyngor yn mynd ati ym mis Medi i 
ystyried yr ymatebion a geir, ac yna’n cyflwyno’r sylwadau i gynghorwyr lleol 
i’w helpu gyda’r gwaith o gynllunio ffordd ymlaen.  Wedi hynny bydd y Cyngor 
yn ymgynghori â’r cyhoedd ynghylch y cynigion.  Mae’r holl wybodaeth ynghyd 
â’r holiadur ar lein a hefyd ar gael ar y dudalen: 

 http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Eich-Cyngor/Maen-Amser-Trafod-
Toriadau/Pages/default.aspx. 

 Gofynnwyd tybed a fyddai’n bosibl i gwblhau’r holiadur ar-lein erbyn Dydd 
Gwener 12fed o Fedi 2104.  PENDERFYNWYD y byddai Cynghorwyr yn 
llenwi’r holiadur yn unigol os dyna oedd eu dymuniad. 

7.7 Gwobr Genedlaethol Dewi Sant: Enwebiad: enwebiadau i’w derbyn rhwng 
21ain Gorffennaf a 28ain Hydref 2014.  PENDERFYNWYD ystyried ymhellach 
yn ystod y cyfarfod nesaf. 

 
7.8 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig.  
 

8. TRANSITION LLAMBED 
Ramp ar gyfer yr anabl – Neuadd Fictoria -PENDERFYNWYD mewn cyfarfod cynt 
i ofyn am gyfarfod safle i drafod y mater ymhellach.  Dim Datblygiadau i’w Hadrodd.  

9. MATERION CYNLLUNIO 

9.1 Caniatâd Cynllunio: A140388: Y Bwriad: Newid Defnydd Parlwr Tatŵ ar gyfer 

Siop Cario Bwyd i Ffwrdd i Fwyta A3: Lleoliad: 17 Sgwâr Harford, Llanbedr 
Pont Steffan.  

9.2 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 28 Awst £19.00. 
10.1.2 Torri Gwair: Cae Maesyderi £120.00. 
10.1.3 Cyflog y Clerc Gorffennaf 2014 £685.93 (net); Cyllid a Thollau Ei 

Mawrhydi £72.16. 
10.1.4 Argraffu Taflenni: Gwasanaeth o’r 10fed Awst £110.16 
10.1.5 Bwyd ar gyfer y Bwffe o’r 10fed Awst & Blodau ar gyfer yr Eglwys d/l 

y Gyngh. Dorothy Williams £148.80 
10.1.6 Cyfrifiaduron Teifi: Trwsio’r Cyfrifiadur £30.00 
10.1.7 Biwglwr: Miss Lois Price £25.00 
10.1.8 Band Aberporth £100 

 10.2 DERBYNIADAU 
10.2.1 Cafodd £206.46 o’r arian a gasglwyd yn ystod y Gwasanaeth o’r 10fed 

o Awst ei roi at ddefnydd y Lleng Brydeinig – Adran Llanbedr PS. 
 
 10.3 CEISIADAU ARIANNOL 

10.3.1 Canolfan Deuluol Llanbedr PS £5,000. 

http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Eich-Cyngor/Maen-Amser-Trafod-Toriadau/Pages/default.aspx
http://www.ceredigion.gov.uk/Cymraeg/Eich-Cyngor/Maen-Amser-Trafod-Toriadau/Pages/default.aspx
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10.4 Archwiliad Ariannol Allanol Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan am y 
flwyddyn yn gorffen 31ain Mawrth 2014: y mae’n ofynnol yn awr i dderbyn 
cymeradwyaeth ac ardystiad y Cyngor Tref yn dilyn yr Archwiliad. 

11.0 IS-BWYLLGORAU 
 11.1 PARC-YR-ORSEDD 

 
11.1.1 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.  Bydd 
sylw yn cael ei glustnodi i’r materion sydd angen sylw.  Adroddodd y 
Cyngh. Chris Thomas fod y Castell wedi ei drwsio ond y mae angen 
sylw ar rai materion eraill o fewn y parc. 

 11.2 CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG (CTCC) 
Y mae Comisiynydd yr Heddlu yn clustnodi sylw pellach i’r ddarpariaeth o 
GTCC mewn rhai ardaloedd.   

11.3 RHEOLI CAE MAESYDERI: Cyfarfod nesaf 16eg Medi 2014 am 7pm.  
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.   

11.4 PALMANTAU: Y mae’r palmant gerllaw y Cyfrifydd 81 Stryd y Bont mewn 
cyflwr gwael, 

11.5 LLWYBRAU CERDDED: Adroddodd y Cyngh. Carter fod y llwybrau cerdded 
mewn cyflwr da ac ar agor ar gyfer cerddwyr.  Trafodwyd y llwybr cerdded ger 
Dolau Gwyrddion. 

  
12. UFA 
 

12.1 Dolen Gyfnewid Ysgol: Ysgol Kalix. Gogledd Sweden ac Ysgol Bro Pedr: 
Bydd Parti o Sweden yn ymweld â Llanbedr PS yn ystod y dyfodol agos.  

12.2 PENDERFYNWYD datgan llongyfarchion i ddisgyblion Ysgol Bro Pedr ar eu 
llwyddiant mewn arholiadau allanol diweddar.  

12.3 Y mae tyllau’n amlwg ar yr heol ardal Kingsmead: PENDERFYNWYD 
adrodd at sylw’r Cyngor Sir.  

13. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
NOS IAU 25AIN MEDI 2014 AM 7.30PM. 

 
Ar derfyn y cyfarfod gwaharddwyd y Cyhoedd a’r Wasg er mwyn trafod y cais am 
gymorth ariannol oddi wrth y Ganolfan Deuluol, Llanbedr PS.  
Daeth y Cyfarfod i ben am 9.30pm. 
 
 
 


