
1 

 

CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 
COFNODION Y CYFARFOD MISOL  

A GYNHALIWYD AR NOS IAU YR 30.10.2014 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; John Davies; 
Hag Harris (Cynghorydd Tref & Sirol); Ann Morgan; Rob Phillips; David Smith; 
Selwyn Walters; Chris Thomas;Dorothy Williams; & Derek Wilson.  
Aelod o’r Cyhoedd: Mr Chris Studman. 
Gohebydd y Wasg yn cynrychioli’r Cambrian News: Mr Mike Lewis. 
Arolygydd yr Heddlu Mike Melly & 
Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu Ryan Jones.  
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cyngh. Greg Evans a’r  
Cyngh. Kistiah Ramaya.  

3. MATERION PLISMONA 
 Trafodwyd y materion canlynol: 
 3.1 Adroddodd y Gyngh. Dorothy Williams ei bod wedi derbyn cwynion oddi  

trigolion bod bechgyn yn rasio ceir yn gyflym ac yn swnllyd drwy’r dref.  
Dywedodd yr Arolygydd yr Heddlu Melly, er nad oedd yr Uned Draffig wedi ei 
lleoli bellach yn y dref, byddai Swyddog Traffig yn cael ei glustnodi i’r ardaI i 
fonitro ac i adrodd nôl ar ba fesuriadau fydd yn cael eu cymryd i ddelio â’r 
bechgyn yn rasio ceir.  

3.2 Y mae plant yn ymgynnull tu allan i Gyfleusterau Cyhoeddus sy’n eiddo’r 
Cyngor Sir ger yr Archfarchnad Sainsbury (Adran y Menywod) ac yn defnyddio 
iaith anweddus.  Y mae presenoldeb gymaint o blant yn ei gwneud yn anodd i 
aelodau’r cyhoedd i dderbyn mynediad i’r toiledau.  Adroddodd yr Arolygydd yr 
Heddlu Melly y byddai’n bosibl i gosbi rhieni’r troseddwyr o dan y 
Ddeddfwriaeth - Adran 35.   

3.3 Holodd y Gyngh. Williams hefyd tybed a fyddai’n bosibl ail-sefydlu’r 
Camerau Teledu Cylch Cyfyng tu allan i Archfarchnad Sainsbury.  Dywedodd 
yr Arolygydd Melly byddai’n ofynnol cyflwyno cais i’r Adolygiad Perfformiad y 
Sir, ar ôl sefydlu’r nifer o gwynion.  Gallai Llanbedr PS fod mewn 
cystadleuaeth â threfi eraill a oedd o bosibl wedi cyflwyno nifer uwch o 
gwynion ac fel canlyniad byddai’r angen ar gyfer y trefi hynny yn cael eu 
hamgyffred yn uwch na Llanbedr Pont Steffan.  Ychwanegodd yr Arolygydd 

Heddlu Melly, “Gallwn gasglu ynghyd Grŵp Patrolio er mwyn derbyn 

presenoldeb Swyddogion a SCC yr Heddlu yn ystod amserau penodol.” 
3.4 Y mae ffenest yr Optegydd, Stryd y Bont wedi ei dorri.  
3.5 Gwesty’r Castell: Y mae arwydd wedi ei ddifrodi gan fandaliaid. 
3.6 Bu i 4 landrofer barcio ar y palmant ger yr Archfarchnad Spar y Dydd Iau 

cynt.  
3.7 Y mae’r problemau’n gysylltiedig â Teras Teifi wedi’u datrys. 
3.8 Holwyd tybed a fyddai’r Heddlu’n medru cynnig help llaw i reoli traffig yn 

ystod Gwasanaeth y Cofio o’r 9fed o Dachwedd ger y Gofgolofn, Llanbedr PS. 
Y mae’r Heddlu’n gobeithio gwneud hyn.  
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3.9 Dywedodd yr Heddlu, pan fyddai pobl yn adrodd digwyddiadau roedd yn 
anghenrheidiol i ddatgelu gymaint o wybodaeth â phosibl ac i adrodd y mater 
at sylw’r Heddlu cyn gynted ag ymarferol er mwyn derbyn y canlyniad gorau.    

4. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
Bu i’r Cyngh. Rob Phillips ddatgan buddiant personol pan ystyriwyd y cais am 
gefnogaeth ariannol dan law’r Ford Gron, Llanbedr Pont Steffan. (Cofnod 10.2.1) 

5. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR YR 24ain O Fedi: 
Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 24ain o Fedi a’u derbyn 
yn gofnod cywir. 

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.  Ychwanegwyd i’r   
rhestr yn ystod y cyfarfod diwethaf.  Trosglwyddwyd yr wybodaeth at sylw’r 
Cyngor Sir i dderbyn ystyriaeth yn ystod y Cyfarfod Rheoli Traffig o’r 14eg o 
Dachwedd.  

6.2 Y Cyngor Tref i fabwysiadu’r Gofgolofn, o bosibl: Ystyriwyd y posibilrwydd o 
fabwysiadu’r Gofgolofn yn ystod cyfarfod o’r Is-Bwyllgor o’r 4ydd o Fedi.  
Cymeradwywyd y cynnig gan y Cyngh. Selwyn Walters, y Cyngh. John Davies 
a’r Cyngh. Dave Smith yn ystod y cyfarfod o’r Is-Bwyllgor.   PENDERFYNWYD 
cysylltu â’r Cyngor Sir i ddarganfod y cyllid blynyddol sy’n gysylltiedig â’r 
Gofgolofn a gofyn tybed a fyddai’n bosibl i’r Cyngor Sir i beintio’r rheiliau.  
Disgwylir datblygiadau.    

6.3 Rheoliadau Sefydlog y Cyngor Tref: Dim Datblygiadau i’w hadrodd.  
6.4 Cynllun Shwmae: Lansiwyd ar Ddydd Mercher 15 Hydref o 10am-12Canol 

Dydd.  Adroddodd y Gyngh. Ann Morgan fod y digwyddiad wedi bod yn un 
llwyddiannus.  Estynnwyd cymorth gan y Cyngh. Rob Phillips a’r  
Cyngh. Selwyn Walters.  

6.5 Traws Link Cymru: Ail-adeiladu’r rheilffordd o Gaerfyrddin i Aberystwyth: yn 
gofyn am gefnogaeth ar gyfer y fenter.  PENDERFYNWYD trosglwyddo llythyr 
o gefnogaeth.  

6.6 Parti Nadolig Ieuanc Mewn Ysbryd: cynhelir y Parti ar Ddydd Mercher y 
3ydd o Ragfyr 2014 yn y Neuadd Fictoria i ddechrau am 2.30pm.  Bydd y 
Maer yn cysylltu ag unigolion parthed cyfraniadau.  

6.7 Cyfarfod Ymgynghorol Cyngor Sir Ceredigion: Dydd Llun 10fed o 
Dachwedd 2014 am 6.30pm yn Ysgol Bro Pedr.  Cyfarfod Cyhoeddus i drafod 
yr Ymgynghoriad yn ymwneud â Chyllid y Cyngor Sir 2015-16: er gwybodaeth. 

6.8 Gwasanaeth Sul y Cofio: Dydd Sul 9fed o Dachwedd am 11am ger y 
Gofgolofn, Llanbedr Pont Steffan a dwy funud o osteg ar Sgwâr Harford ar yr 
11.11.2014 am 11am.  Gwnaethpwyd y trefniadau priodol ar gyfer y 
Digwyddiad/au. 

6.9 CCB Un Llais Cymru 4ydd o Hydref: Mynychwyd y cyfarfod gan y Maer y 
Gyngh. Elsie Dafis a’r Gyngh. Dorothy Williams.  PENDERFYNWYD gofyn 
tybed a fyddai’n bosibl derbyn y Cynigion yn ysgrifenedig cyn y CCB, yn ystod 
y dyfodol.  

 Adroddodd Siaradwr o Gernyw yn ystod y Cyfarfod ei fod yn angenrheidiol i 
Gynghorau Tref a Chymuned dderbyn adnoddau cyn y medrant ddarparu 
prosiectiau er lles y gymuned.   

6.10 Arddangosfeydd Blodau yn y dref dros fisoedd yr haf: Llythyr oddi wrth 
Mrs Monica Anderson, Cwmann yn datgan ei gwerthfawrogiad o’r 
arddangosfeydd blodau yn y dref dros fisoedd yr haf a’r hydref, “Y maent yn 
llwythog mewn blodau, yn cael eu cadw mewn cyflwr ardderchog ac yn 
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gymwys ar gyfer ystyriaeth o fewn y categori priodol o’r Gystadleuaeth, 
Prydain Mewn Blodau.  Mewn amser heriol o ran adnoddau ariannol a 
siopau’n cau ynghanol trefi a dinasoedd, y mae arddangosfeydd blodau’n 
debyg i’r rai hynny a welir yn Llanbedr Pont Steffan yn galondid mawr”. 

 PENDERFYNWYD diolch i Mr Robert Jones, Canolfan Arddio Robert a 
Chyngor Sir Ceredigion am ddarparu arddangosfeydd blodau yn y dref dros 
fisoedd yr haf.  

6.11 Gwaith ar wyneb y ffordd, Stryd Newydd, Llanbedr Pont Steffan: 
Derbyniwyd ateb gan Gyngor Sir Ceredigion parthed ail-arwynebu’r ffordd.  Y 
mae’r contractwr wedi derbyn cyfarwyddiadau i ymwneud â gwelliannau cyn 
gynted â phosibl yn hytrach na gosod llinellau ar hyn o bryd.  Ar ôl cwblhau’r 
gwaith bydd y llinellau’n cael eu gosod.  

6.12 Derbyniwyd ateb oddi wrth Mr Kevin Edwards: Swyddog Prosiect Bwcabus 
parthed parhad y gwasanaeth ar ôl Ebrill 2015 o fewn Llanbedr Pont Seffan.  
Dywedodd Mr Edwards ei fod yn falch i glywed fod y Cyngor Tref yn amgyffred 
y gwasanaeth Bwcabus yn un gwerthfawr o fewn y gymuned.  Y maent yn 
brwydro i sicrhau cyllid ar ôl Ebrill 2015 ac yn y broses o lunio  
Achosion-Busnes a fydd un cael eu cyflwyno gerbron y Cynulliad 
Cenedlaethol mewn ymdrech i gryfhau’r ddadl.  

6.13 Materion Sbwriel: Eglwys San Pedr, Llanbedr Pont Steffan 
 Derbyniwyd ymateb oddi wrth Mr P J Arnold, Pennaeth y Gwasanaeth 

Bwrdeistrefol ac Amgylcheddol, Cyngor Sir Ceredigion yn sôn fod yr hinsawdd 
ecenomaidd presennol yn rhoi grym bwysau ar adnoddau ac y mae’n ofynnol 
i’r Cyngor Sir i ganolbwyntio ar gasglu sbwriel mewn ardaloedd sydd o dan ei 
ofal yn uniongyrchol.  Felly, oherwydd hyn ni fydd yn bosibl i ymwneud â 
gwaith o fewn mynwent Eglwys San Pedr.  Serch hynny, efallai y bydd yn 
bosibl i drefnu casglu sbwriel y tu allan i’r Eglwys o dan trefniant dros-dro yn 
gychwynnol, petai’r binau’n cael eu gadael mewn man amlwg ar y ffordd fawr.  
Bydd Swyddog o’r Awdurdod yn cysylltu â chynrychiolydd o’r Eglwys i weld 
petai hyn yn bosibl. 

 Yn ychwanegol i lanhau’r strydoedd a gwaith cysylltiedig sy’n cael ei ddarparu 
gan y Cyngor Sir yn barod, y mae cymorth yn cael ei glustnodi ar gyfer 
unigolion a grwpiau i’w helpu i wella eu hamgylchedd.  Ar lefel ymarferol y 
mae hyn yn cynnwys y ddarpariaeth o gasglwyr-sbwriel, sachau sbwriel a 
trefnu casglu’r sbwriel sy’n codi fel canlyniad i unrhyw weithgaredd casglu 
sbwriel.  Y mae’r Awdudrod yn cydweithio’n agos â mudiadau megis, “Cadw 
Cymru’n Daclus” a “Caru Ceredigion”.  

 Bydd y llythyr yn cael ei drosglwyddo at sylw’r Eglwys San Pedr, Llanbedr PS.  
6.14 Sgwâr Harford: Gohebiaeth oddi wrth Mr Gerwyn Jones, Cyngor Sir 

Ceredigion parthed peintio a chynnal a chadw y Sgwâr.  
PENDERFYNWYD gofyn am welliannau’n ymwneud â’r canlynol  

 1. Pwmp y Ffynnon – heb fod yn gweithio’n effeithiol ar hyn o bryd.  
 2. Y Ffynnon – y mae angen gwella cyflwr “pennau’r anifeiliad” fel yr 

ymddangosant ar y Ffynnon.   
  3. Ffens haearn nadd – angen ei drwsio. 
  4. Cafn y Ffynnon – angen ei lanhau. 
  5. Lle i Eistedd: angen ymdrin â materion yn ymwneud â chynnal a 

chadw.  
7. GOHEBIAETH 

7.1 Copi o’r hysbyseb Cyngor Sir Ceredigion sy’n ymddangos yn y Wasg 
Leol: Rhestr Gymeradwy ar gyfer Darparu Gwasanaethau Clirio Eira ac 
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Unrhyw Wasanaethau Argyfwng Perthnasol Eraill: PENDERFYNWYD 
arddangos ar hysbysfwrdd y Cyngor Tref.   

7.2 CAVO: Ffair Gwirfoddoli: 3ydd Tachwedd 2014: Neuadd Fictoria, Llanbedr 
PS 2-7pm: er gwybodaeth.  

7.3 Ceredigion Age Cymru: mae Age Cymru Ceredigion wedi agor swyddfa 
allgymorth bob dydd Mercher yn Neuadd Fictoria yn Llanbedr Pont Steffan.  
Estynnwyd gwahoddiad i aelodau i’r Lansiad ar Ddydd Mercher y 5ed o 
Dachwedd am 3pm.  Mi fydd y swyddfa allgymorth yn darparu gwasanaeth 
gwybodaeth chyngor diduedd am ddim a chyfrinachol ar gyfer 50+ sy’n 
cynnwys gwiriadau budd-daliadau ac awgrymiadau sut i wneud y mwyaf o’ch 
arian.  Fe’r all bobl hefyd gymryd mantais o’r gwasanaethau niferus megis 
eiriolaeth ariannol, grwpiau gweithgareddau, gwasanaeth glanhau a thorri 
ewinedd.  Mi fydd dosbarthiadau cyfrifiaduron yn cael eu cynnal bob prynhawn 
dydd Mercher 1-3pm am dâl o £2.00. 

7.4 CCB: Age Cymru: Dydd Iau 20fed Tachwedd 2-4pm, Clwb Rygbi Llanbedr 
Pont Steffan.  Bydd y Gyngh. Ann Morgan yn mynychu’r cyfarfod ar ran y 
Cyngor Tref.  

7.5 CAVO: CCB: Dydd Iau 27ain Tachwedd am 1.00pm yn Neuadd yr Eglwys 
Santes Anne, Penparcau, Aberystwyth: er gwybodaeth.  

7.6 Poster: Arddangosfa Tân Gwyllt: Y Ford Gron, Llanbedr Pont Steffan.  
PENDERFYNWYD arddangos ar hysbysfwrdd y Cyngor Tref – gwybodaeth 
parthed yr Arddangosfa Tân Gwyllt o’r 5ed o Dachwedd 2014. 

7.7 Gohebiaeth dan law’r Safle ar y We y Cyngor Tref: Mudiad Partneriaeth 
Trigolion Kronberg ac Aberystwyth.  Y mae’r wybodaeth angenrheidol wedi ei 
gyfleu at eu sylw. 

7.8 Gohebiaeth oddi wrth Adran y Priffyrdd, Eiddo a Gwaith Cyngor Sir 
Ceredigion yn cyfleu na fydd y Cyngor Tref mwyach yn cael cydnabyddiaeth 
pan fydd yn adrodd ynghylch mater sydd a wnelo â chynnal a chadw’r priffyrdd 
neu beirianneg yn y dyfodol.  Bu’n rhaid roi’r gorau i hyn oherwydd 
gwasgfeydd enbyd ar cyllidebau a’r angen i arbed arian o fewn 
gwasanaethau’r Cyngor.  Wrth benderfynu hyn ystyriwyd sylwadau pendant 
oddi wrth aelodau lleol yn mynegi eu dymuniad i gwtogi ar gostau postio.  

7.9 Dweud Eich Dweud:Gwasanaeth Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin 
Cymru yn Lansio Arolwg Ymgynghoriad Cyhoeddus: Cynllun Strategol Drafft 
2015-2020 & Chynllun Gwella Blynyddol Drafft 2015-16.  Yn ei gyfarfod ar y 
29fed o Fedi 2014, fe wnaeth yr Awdurdod gymeradwyo Cynllun Strategol 
Drafft 2015 a Thu Hwnt, sy’n traethu ei flaenoriaethau ar gyfer y pum mlynedd 
nesaf, a Chynllun Gwella Blynyddol Drafft 2015-16, sy’n manylu ynghylch y 
newidiadau a’r gwelliannau a fydd yn cael eu gwneud dros y flwyddyn nesaf.  
Mae’r dogfennau ymgynghori ar gael trwy ymweld â Gwefan y Gwasanaeth, 
www.mawwfire.gov.uk a chlicio ar y faner ar frig y dudalen. 

7.10 Gweithdy Gwerthwch i Gymru: Gweithdy rhyngweithiol a fydd yn cynnig 
cipowg cyffredinol ar wefan Gwerthwch i Gymru a sut mae’n cael ei 
ddefnyddio fel adnodd gan mudiadau’r trydydd sector sydd am gyflenwi’r 
sector cyhoeddus yn uniongyrchol a thrwy isgontractwyr.  Dydd Iau 6ed o 
Dachwedd 2014, 9.30am-12.30pm yn swyddfeydd CAVO, Llanbedr Pont 
Steffan.  

7.11 Gohebiaeth dan law’r Safle ar y We y Cyngor Tref oddi wrth Prifysgol 
Cymru Y Drindod Dewi Sant yn gofyn tybed a fyddai’n bosibl i gynnwys y 
Ganolfan Lloyd-Thomas o fewn yr adran “Lleoedd i Aros”.  Y mae’r Cyngh. 
Rob Phillips wedi ymwneud â’r dasg.  

http://www.mawwfire.gov.uk/
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7.12 Prosiect Balchder Pentrefi: Derbyniodd Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan 
grant gan y prosiect Balchder Pentrefi, wedi’i ariannu drwy’r Cynllun Datblygu 
Gwledig.  Un o ofynion y cynllun hwnnw yw bod y Cyngor Sir yn cael 
cadarnhad ysgrifenedig o’r cyngor a’r cymorth a ddarparwyd i Gynghorau Tref 
a Chymuned.  Ynghlwm roedd Cofnod O Gefnogaeth a ddarparodd y 
Swyddog Prosiect wrth ddatblygu’r Prosiect.  Bu i’r Maer y Gyngh. Elsie Dafis 
arwyddo’r ffurflen i gadarnhau bod 10.5 awr o gefnogaeth wedi ei dderbyn yn 
ystod rhediad y Prosiect.   

7.13 Un Llais Cymru: Cyfarfod Ardal Ceredigion: a gynhaliwyd ar Ddydd Mercher 
22ain o Hydref am 7pm yn Siambr y Cyngor, Neuadd y Sir, Penmorfa, 
Aberaeron.  Nid oedd cynrychiolaeth y Cyngor Tref yn bresennol yn ystod y 
cyfarfod hwn. 

7.14 Mark Williams AS: Cais i arddangos poster i hysbysu amser a dyddiad 
cymhorthfeydd o fewn yr ardal.  PENDERFYNWYD arddangos y poster ar yr 
hysbysfwrdd.   

7.15 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig.  
8. TRANSITION LLAMBED 
 Rhoddodd y Cyngh. Greg Evans ddiweddariad. 
 8.1 Roedd y Digwyddiad yn ymwneud ag ail-agor y Sinema o fewn y Neuadd  

Fictoria wedi bod yn un llwyddiannus.  Cafodd y Sinema ei hagor yn 
swyddogol gan y Maer y Gyngh. Elsie Dafis ar y 25ain o Hydref 2014.  Roedd 
yr achlysur wedi denu cynulleidfa o oddeutu 60 o bobl ac yn eu plith Mrs 
Margaret Davies-Evans cyn Gynghorydd-Dref ac yn Dywysydd yn Sinema y 
Neuadd Fictoria yn ystod ei ddyddiau cynnar sef y 1950au.  

8.2 Ramp ar gyfer yr anabl – Neuadd Fictoria.  Dim Datblygiadau i’w Hadrodd.  
9. MATERION CYNLLUNIO 

9.1 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 30ain Hydref £19.00. 
10.1.2 Torri Gwair: Cae Maesyderi £120.00. 
10.1.3 Cyflog y Clerc Medi 2014 £685.93 (net); Cyllid a Thollau Ei Mawrhydi 

£72.16. 
10.1.4 3 Copi o Allwedd y Gât ar gyfer Cae Maesyderi £2.50 x3 
10.1.5 Trwydded Cau’r Ffordd Cyngor Sir Ceredigion £33.00 
10.1.6 Uwchseinydd: Dydd Sul y Cofio: Mr Gwynne Davies £60.00 
10.1.7 Plethdorch: Y Lleng Brydeinig £20.00. 
10.1.8 Hurio Festri Shiloh ar gyfer Cyfarfod yn ymwneud â Materion 

Cynllunio 9fed Hydref 2014: £8.50. 
10.1.9 Ieuanc Mewn Ysbryd: Hurio’r Neuadd £14.00 
10.1.10 Parc-yr-Orsedd Mr Eirwyn Williams £1,160.00 
10.1.11 Baner; Cynllun Shw’mae d/l’r Cyngh. Phillips £21.87; TAW £4.38. 
10.1.12 Blodau-Cascade £20.00 
10.1.13 Inc ar gyfer yr Argraffydd £61.08 (i gynnwys TAW) 

 10.2 CAIS AM GYMORTH ARIANNOL  
10.2.1 Ford Gron Llanbedr Pont Steffan; Arddangosfa Tân Gwyllt £300.00. 
10.2.2 Yr Eisteddfod Genedlaethol 2015 £100.00 

11. 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 
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dâl o £74 + TAW.  Dosbarthwyd yr Adroddiad ymysg aelodau.  Y mae 
sylw yn cael ei glustnodi i’r materion sydd angen sylw.   

11.1.2 Adroddodd y Cyngh. Harris ei fod wedi derbyn cwynion yn ystod y 
diwrnodau diweddar fod darnau o wydr wedi eu sgathru ar y Parc.  
Dywedodd ei fod wedi casglu’r darnau o wydr erbyn hyn.  

11.2 RHEOLI CAE MAESYDERI: 
11.2.1 Cynhaliwyd y cyfarfod diwethaf ar yr 16eg Medi 2014 am 7pm.  

Cynhelir y cyfarfod nesaf ar yr 17eg Chwefror 2015.  
11.2.2 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.   

11.2.3 Nid oedd gweithwyr y mudiad RAY Ceredigion yn medru derbyn 
mynediad i gae Maesyderi ar ddydd Sul 19eg o Hydref i gynnal y 
Sesiwn Chwarae gan na fu’n bosibl i leoli allwedd.  PENDERFYNWYD 
darparu allwedd ar eu cyfer.  

11.2.4 Gwahoddiad i fynychu CCB RAY Ceredigion: 19eg Tachwedd: er 
gwybodaeth. 

11.2.5 Ebost oddi wrth Gill Byrne Prif-Weithredwr RAY Ceredigion yn 
gofyn tybed a fyddai’n bosibl i wneud cyflwyniad i’r Cyngor Tref er 
mwyn rhoi diweddariad yn ymwneud â’r Sesiynau Chwarae.  Nodwyd 
bod sawl cyflwynaid wedi ei dderbyn gan RAY Ceredigion yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf.  PENDERFYNWYD trefnu’r cyflwynaid ar gyfer y 
Gwanwyn o’r flwyddyn nesaf. 

11.3 PALMANTAU 
 11.3.1 Stryd y Coleg: Y mae problemau’n dal i fodoli ar y palmant hwn. 
 11.3.2 Adroddodd y Dirprwy-Faer y Cyngh. Chris Thomas fod 4 unigolyn 

wedi syrthio ar y palmant sydd wedi ei leoli rhwng Siop y Spar a Siop 
Gwilym Price a bod dau ohonynt wedi torri braich.  PENDERFYNWYD 
adrodd y mater at sylw’r Cyngor Sir.  

 11.4 LLWYBRAU CERDDED 
Y mae Mr Eirwyn Williams wedi cwblhau’r gwaith ar y llwybrau cerddedd ar 
gyfer y Tymor 2014.  

12. UFA 
12.1 Bydd Mrs Marx, Heol Y Bryn yn dathlu ei phenblwydd yn 100 mlwydd oed ar 

yr 8fed o Dachwedd 2014.  PENDERFYNWYD cyflwyno tusw o flodau iddi er 
mwyn nodi’r achlysur. 

12.2 Digwyddiad Siopa’n Hwyr, 4ydd Rhagfyr 2014 
 Dyweddodd y Gyngh. Dorothy Williams na fyddai’n debygol y byddai’r Siambr 

Fasnach yn llwyfannu’r Digwyddiad Siopa’n Hwyr eleni oherwydd, “diffyg arian 
a gweithlu”.  Dywedodd fod cymorth ariannol y Cyngor Tref yn hanfodol er 
mwyn sicrhau ei barhad.  Mynegwyd consyrn gan rai aelodau parthed y 
pwysau’r gwaith i gynnal gweithgaredd o’r fath o fewn cyfnod amser byr iawn.  
Bu i aelodau gytuno’n unfrydol i ddarparu’r cyllid angenrheidol. Bydd y Cyngor 
Tref yn cysylltu â’r Siambr Fasnach i ofyn am ganiatad cyn symud y mater yn 
ei flaen. 

Daeth y Cyfarfod i ben am 9.30pm. 
13. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  

NOS IAU 27AIN TACHWEDD 2014 AM 7.30PM. 
 

 


