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Cyn dechrau’r Cyfarfod gwahoddwyd holl yn bresennol i gymryd 
rhan mewn gweddi.  Offrymodd y Cyngh. Rhys Bebb Jones weddi. 

 
CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 

COFNODION Y CYFARFOD MISOL 
28.06.2018 NEUADD FICTORIA, LLANBEDR PONT STEFFAN 

AM 7.00pm. 
 
1. CROESO’R CADEIRYDD A MATERION PERSONOL 

Estynnodd y Maer, y Cyngh. Ann Bowen Morgan groeso cynnes i bawb i’r 
cyfarfod. 

2. DATGANIAD DERBYN SWYDD: CANLYNIAD ETHOLIAD 
DIWRTHWYNEBIAD 
Rhybudd Cyhoeddus oddi wrth Mr Eifion Evans, Swyddog Canlyniadau, 
Cyngor Sir Ceredigion dyddiedig 1 Mehefin 2018, yn adrodd bod y canlynol 
wedi eu hethol fel Cynghorwyr Tref ar gyfer Llanbedr Pont Steffan heb 
wrthwynebiad. 
Richard Marks, Helen Thomas, Gary Thorogood ac Emma Wood. 
Ymgymerodd Richard Marks, Helen Thomas ac Emma Wood â'r Datganiad 
Derbyn Swydd ac ymrwymo i barchu’r Cod Ymddygiad a ddisgwylir oddi wrth 
aelodau Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan. Cyflwynwyd hwy yn unigol gan y 
Maer cyn iddynt gychwyn ar y swydd o Gynghorydd Tref. 

3. YN BRESENNOL 
Y Maer Y Cyngh. Ann Bowen Morgan; Y Dirprwy-Faer y Cyngh. Robert 
Phillips; Y Cyngh. Rhys Bebb-Jones; Y Cyngh. R. G (Hag) Harris; Y Cyngh. 
Elin T. Jones; Y Cyngh. Richard Marks; y Cyngh. Dinah Mulholland; y Cyngh. 
Kistiah Ramaya; Y Cyngh. David Smith; Y Cyngh. Christopher Thomas, Y 
Cyngh. Helen Thomas; Y Cyngh. Selwyn Walters a’r Cyngh. Emma Wood. 
Eleri Thomas, Clerc Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan (Cyflogwyd fel Clerc 
9.05.2005-30.06.2018). 
Meryl Thomas, Clerc Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan (cychwynnwyd ar y 
swydd ar y 18.06.2018). 
Cyfieithydd ar y Pryd: Carol Thomas. 
Gohebydd y Wasg: y Cambrian News: Mike Lewis. 
Rhingyll Richard Marshall. 
Cyflwyniad yn Unig: Dirprwy Prif Weithredwr Cymdeithas Tai Cymru a’r 
Gorllewin: Shayne Hembrow. 
Cydweithwyr: Gareth Thomas (Swyddog Datblygu) & Glenda Bowen. 
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
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Ymddiheurodd Gary Thorogood am ei anallu i fynychu’r cyfarfod oherwydd 
salwch.  Y mae trefiandau ar y gweill iddo ymwneud â’r Datganiad Derbyn 
Swydd. 

4. CYFLWYNIAD – CYMDEITHAS TAI CYMRU A’R GORLLEWIN 
Dywedodd Mr Hembrow fod gan Gymdeithas Tai Cymru a’r Gorllewin fwy na 
50 mlynedd o brofiad o ddarparu tai rhent a chyd-berchnogaeth fforddiadwy 
yng Nghymru.  Ar hyn o bryd, rheolwyd mwy na 11,500 o dai fforddiadwy 
mewn 15 ardal awdurdod lleol yng Nghymru.  Roedd y rhain yn cynnwys mwy 
na 3,000 o eiddo ar gyfer pobl hŷn yn ogystal â thai â chymorth ar gyfer pobl 
ag ystod o anghenion penodol, megis anableddau corfforol a meddyliol. 
Roedd cyfanswm o 20,000 o denantiaid ynghlwm.  Rheolwyd 955 o eiddo yng 
Ngheredigion, 49 ohonynt yn Llanbedr Pont Steffan.  Cyfunodd Tai Cymru a’r 
Gorllewin â Thai Cantref, Cymdeithas Tai a leolwyd yng Nghastell Newydd 
Emlyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf, gan gynnwys rhaglen fuddsoddi o 
£10 miliwn.  Rheolir cyn-eiddo Cantref bellach o'r Brif Swyddfa yng 
Nghaerdydd. 
Mae Tai Cymru a’r Gorllewin yn cydweithio â Chyngor Sir Ceredigion; mae'r 
gyfraith yn gosod rhwymedigaeth ar y Cyngor Sir i helpu bobl sy'n agored i 
niwed.  Ymdrechir i sicrhau bod tenantiaid, a ddyrannwyd i Lanbedr Pont 
Steffan, yn byw yng Ngheredigion neu’n y dref ei hun. Dywedwyd bod 80% o'r 
tenantiaid ar gyfer Llanbedr Pont Steffan, yn lleol tra bod gan y "nifer fach" o'r 
tu allan i Geredigion gysylltiadau teuluol â’r sir. Adroddodd bod pob cartref yn 
cwrdd â Safon Tai Cymru, buddsoddwyd yn fawr mewn stoc ac ymdrinwyd ag 
atgyweiriadau yn gyflym.  Monitrwyd y cartrefi ddwywaith yr wythnos. 
Ariannwyd swyddogion i weithio gyda'r Heddlu, defnyddiwyd ffilm Camerau 
Teledu Cylch Cyfyng yn aml a cheisiwyd datganiadau gan denantiaid yn 
achosion lle roedd posibiliad o ymddygiad troseddol. 

 
Cyflwynodd Hacer Developments Cyf Apêl yn erbyn penderfyniad Cyngor Sir 
Ceredigion i wrthod ei gais i ddymchwel adeiladau'r ysgol a chodi 20 o 
anheddau preswyl fforddiadwy, gyda pharcio cysylltiedig ar safle hen Ysgol 
Ffynnonbedr Heol y Bryn, â chefnogaeth dyraniad Grant Tai Cymdeithasol 
Llywodraeth Cymru (Croes-gyf: 10.3).  Perchennog yr hen ysgol yw Prifysgol 
Cymru y Drindod Dewi Sant.  Pe bai Hacer Cyf yn ennill yr Apêl, bydd y Cais 
Cynllunio yn mynd yn ei flaen.  Eglurwyd mai’r Datblygwyr oedd Hacer Cyf ac 
nid Tai Cymru a’r Gorllewin.  Gofynnodd y Cyngh. Phillips tybed pam na ellid 
tynnu'r Apêl yn ôl ac ymdrechu i gydweithio â’r gymuned, i geisio ffordd 
ymlaen. Adroddodd Mr Bembrow y dylai’r apel fynd yn ei flaen 
Cwestiynwyd yr angen lleol am y datblygiad ar yr hen safle’r ysgol. 
Dywedodd y Rheolwr Datblygu, Geraint Thomas, y byddai’r safle 
Ffynnonbedr, yn hwyluso'r galwad am dai fforddiadwy, gyda dros 400 ar y 
rhestr aros, llawer ohonynt o Lanbedr Pont Steffan. 
Teimlai rhai aelodau nad oedd meddylfryd Cymdeithas Tai Cymru a’r 
Gorllewin, a seilwyd yng Nghaerdydd, yn cydfynd ag ethos trefi gwledig 
bychain.  Ymddangosodd rheolaeth ymddygiad gwrthgymdeithasol, y 
Cymdeithas Tai, yn aneffeithiol yn Llanbedr Pont Steffan ac roedd 
ymweliadau â’r tai gan yr Heddlu yn ddigwyddiad cyffredin. 
Adroddwyd bod amryw o faterion, ar draws sawl eiddo yn ymwneud â phobl 
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agored i niwed. 
Er bod aelodau'n cydfynd â'r angen i estyn llaw i bobl agored i niwed, yn 
gefnogol iawn i gamau adferiadau cyffuriau / alcohol ac am helpu’r digartref, 
roedd y sefyllfa ohoni ar hyn o bryd, yn Llanbedr PS yn effeithio ar ansawdd 
bywyd llawer o drigolion Heol y Gogledd a Heol y Bryn a oedd yn honni eu 
bod yn dioddef ymddygiad gwrthgymdeithasol yn rheolaidd; roedd rhai 
tenantiaid Heol y Gogledd yn byw, "mewn hinsawdd o ofn". Cyfeiriodd y Cyng. 
Helen Thomas at lythyr gan breswylydd pryderus sy’n byw yn y fflatiau ar 
Heol y Bryn. 
Teimlwyd y gallai Cymdeithas Tai Cymru a’r Gorllewin fod yn fwy agored a 
thryloyw wrth hysbysu’r cyhoedd am y camau mewn lle i ymdrin â materion a 
godir a'r gefnogaeth a gynigir. Roedd cyfathrebu yn allweddol wrth ddelio â 
chonsyrn preswylwyr y dref ac i geisio ateb. 
Dywedodd Mr Hembrow nad oedd datrys problemau cymdeithasol yn hawdd 
ac roedd dadfenddiannu yn broses gyfreithiol hirwyntog; roedd Tai Cymru a’r 
Gorllewin yn cysylltu'n rheolaidd â'r Heddlu ac yn cymryd ei gyfrifoldeb i 
drigolion a chymunedau yn ddifrifol iawn. 
Teimilai rhai bod  y sustem Dyrannu Lloegr a Chymru y mae’n ofynnol iddynt 
gydymffurfio â, ar hyn o bryd, yn golygu bod tenantiad y dod I fewn o tu allan I’r 
ardal. Beth bynnag, roedd Cymru a Gorllewin wedi esbonio yn eu cyflwyniad y 
gwaith o ddyrannu tai cyffredin. 
 

5. MATERION YN YMWNEUD Â’R HEDDLU 
Adroddodd y Sarsiant Marshall y canlynol: 
5.1 Mae'r Heddlu yn cyd-weithio â Thai Chymru a’r Gorllewin i ddelio ag 

ymddygiad gwrthgymdeithasol. 
5.2 Adroddwyd bod 25 trosedd wedi eu cyflawni ym mis Mai 

(7 yn gysylltiedig ag alcohol; 4 ar y Stryd Fawr) a 
20 trosedd ym mis Mehefin; 
isel oedd yr ystadegau misol ar gyfer Llanbedr Pont Steffan. 

5.3 Yr ail wythnos ym mis Mai - adferwyd offer garddio. 
5.4 Arestiwyd dyn am ddwyn pan oedd mewn siop. (Mai) 
5.5 10 Mai 2018: arestiad parthed cyffuriau. 
5.6 22ain Mai - 3 wedi eu harestio yn dilyn digwyddiad ar Heol y Gogledd. 
5.7 Anghydfod yn y Royal Oak: 2 berson a oedd yn gyfrifol am nifer o 

droseddau wedi eu harestio.(Mai/Mehefin) 
5.8 Trosedd rhywiol difrifol wedi cymryd lle. (Mai/ Mehefin) 
5.9 Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu: un Swyddog yn ymroddedig 

i'r dref, sef Ryan Jones. Hefyd Plismon Matthew Richards. 
Ail-leolwyd Plismon Gerwyn Slinger i Aberaeron. 

5.10 Gellid gosod mewn lle Tîm Datrys Problemau Cymdogaeth. 
 
6. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD O’R 31AIN O FAI 2018 

CYNIGIWYD (y Cyngh. Kistiah Ramaya) EILIWYD (Y Cyngh. Elin T Jones) a 
PHENDERFYNWYD bod y cofnodion o’r 31ain o Fai 2018 yn gywir ac fe’u 
harwyddwyd fel rhai cywir gan y Cadeirydd y Cyngh. A B Morgan. 

 
7. DATGAN BUDDIANT PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 

7.1 Datganodd y Cyngh. E T Jones ddiddordeb pan ystyriwyd y cais am 
gymorth ariannol dan law’r Ŵyl Fwyd 
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Llanbedr Pont Steffan ac ymadawodd â’r Ystafell. 
(Cadeirydd Pwyllgor y Ffair Fwyd). 

7.2 Datganodd y Cyngh. H Thomas ddiddordeb pan ystyriwyd y cais am 
gymorth ariannol dan law Pwyllgor y Carnifal.  (Aelod o Bwyllgor y 
Carnifal). 

 
8. MATERION YN CODI O’R COFNODION CYNT 

8.1 Swydd o Glerc Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan: Datganwyd 
llongyfarchion i Meryl Thomas ar ei phenodiad yn Glerc rhan-amser y 
Cyngor Tref; cyflogir Meryl yn ogystal yn yr Adran Gyflogres Prifysgol 
Cymru y Drindod Dewi Sant ac y mae yn un o drigolion Cwmann. 
Diolchodd y Maer, i’r Clerc, Eleri Thomas sy’n gorffen ei swydd ar y 
30ain o Fehefin 2018 am ei chyfraniad dros ystod o 13 mlynedd; 
cyflwynodd rhodd o flodau a thocyn arian iddi.  Diolchodd Eleri aelodau 
am eu cymorth yn ystod y cyfnod hwnnw a dymunwyd yn dda i’r 
Cyngor Tref yn ystod y dyfodol wrth i aelodau ymroi i wasanaethu 
preswylwyr y dref. 

8.2 Gweinyddiaeth ynghylch Newid Clerc: y mae’n fwriad i ddileu 
manylion ffôn cyfredol BT / band eang ar yr 30.06.2018.  Bydd 
trefniadau newydd yn berthnasol ar ôl y dyddiad hwn.  Bydd angen 
gwaredu â manylion rhif ffôn 01570 421 496 oddi ar arwyddion ee Parc 
yr Orsedd; Cae Maesyderi. 
Dogfennau: gwaredir â dogfennau penodol (ee Ceisiadau Cynllunio) a 
throsglwyddo dogfennau pellach at sylw Meryl Thomas i gynnwys 
regalia dinesig. (1.07.2018) 
Allweddi: i'w trosglwyddo i'r Maer. (2.07.2018) 
Back-up - ffeiliau ar gyfrifiadur y Cyngor Tref – cariwyd allan ar yr 
30.06.2018. 
Cyfrifiadur: desgiadur ac argraffydd; dyddiad trosglwyddo-Meryl 
Thomas 1.07.2018. 
Cofnodion y Cyfarfod Misol: Dydd Iau, 28 Mehefin 2018: Cytunwyd i 
dalu'r clerc sydd ar fin gadael ei swydd ar y 30.06.2018, sef Eleri 
Thomas am lunio Cofnodion Drafft y cyfarfod 28.06.2018 (dwyieithog). 
Cytunwyd i dalu'r Clerc sy'n gadael £15 / awr (hyd at uchafswm o 6 
awr) pe bai ei holynydd yn ceisio cyngor ar ôl yr 30.06.2018. 

8.3 Maes Chwarae Maes-y-Felin: Trosglwyddo o ofal Tai Ceredigion i’r 
Cyngor Tref 
Roedd y Cyngh. Christopher Thomas wedi ystyried y Brydles Ddrafft 
(99 mlynedd) ac awgrymodd sylwadau; mae angen cryn dipyn o 
fuddsoddiad ar gyfer y parc.  Dylid gosod mewn lle Yswiriant 
Atebolrwydd Cyhoeddus y Cyflogwr.  Ceisiwyd cyngor y cyngorydd 
newydd ei ethol sef y Cyngh. Marks.  PENDERFYNWYD cysylltu â 
Thai Ceredigion i ofyn tybed a oes Arolwg Blynyddol Ardal Chwarae 
wedi ei ymgymryd neu cynlluniau ar ei gyfer ym 2018. 

8.4 Ffynnon Sgwâr Harford: Llanbedr Pont Steffan: 
Yn dilyn y cyfarfod safle a gynhaliwyd ar yr 16.11.2017 rhwng Mr Eirian 
Jones CSC, y Maer a'r Dirprwy Faer i drafod y Ffynnon ac ardal y 
Sgwâr, awgrymwyd Prydles 99 mlynedd a’r Cyngor Tref yn ysgwyddo 
cyfrifoldeb am y Ffynnon a'r ardal Sgwâr Harford.  Cytunodd y Cyngor 
Tref mewn egwyddor i dderbyn y cynnig ar yr amod bod y canlynol yn 
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cael eu gweithredu: 
1. Atgyweirio’r pwmp a sicrhau ei fod ac yn weithredol; 
2. CS Ceredigion i lanhau / chwynu’r ardal o flaen llaw; 
3. Eglurhad parthed y trefniant a fabwysiadwyd mewn perthynas â 
gwasanaethu'r biniau ac ysgubo'r ardal; 
4.Darparu dadansoddiad o'r gost presennol; 
5. Esboniad - gofynion yswiriant; 
6. Gan fod yr ardal yn parhau i fod yn eiddo Cyngor Sir Ceredigion o 
dan y Brydles 99 Mlynedd, a allai'r Cyngor Tref gyflogi contractwyr i 
wneud gwelliannau / cynnal a chadw neu a fyddai'n rhwym i rheoliadau 
CS Ceredigion? 
Dywedodd Mr Eirian Jones, Rheolwr Cynnal a Chadw Adeiladau, CSC, 
yn ei ateb o’r 25.04.18 fod yr aelod o staff a neilltuwyd i'r mater wedi 
bod yn sâl ond roedd y mater staffio bellach wedi'i ddatrys a dylai 
dderbyn sylw cyn bo hir.  Adroddwyd yn ystod y cyfarfod hwn y 
dylid symud y brydles ymlaen cyn gynted a bo modd. 

8.5 Bin Ysbwriel a gollwyd: gerllaw Clwb Rygbi Llanbedr Pont Steffan. 
Cysylltwyd â Ch.S Ceredigion a Teify Forge (darparwyr y gatiau) i 
ymwneud ag ymholiadau parthed y bin a arferai ei leoli yn y cyffiniau 
hyn, cyn cyflwyno'r gatiau newydd.  Ni allent gynnig help llaw. 
Penderfynwyd ceisio cyngor y Rheolwr Clwb Rygbi Llanbedr Pont 
Steffan (Cyngh. Selwyn Walters i gyflawni'r dasg). 
Ystyriwyd gwasanaethu biniau sbwriel y dref a'r cyrff, a oedd yn gyfrifol 
am wneud hynny mewn lleoliadau penodol, er enghraifft Cyngor Sir 
Ceredigion, Tai Ceredigion, Cyngor Tref (Parc-yr-Orsedd a Maesyderi 
ar hyn o bryd). Teimlwyd y dylid gweithredu cynlluniau addysgol i 
annog pobl i waredu â’u sbwriel mewn modd cyfrifol. 

8.6 Casglu Sbwriel o fewn y Cynllun Trefi Taclus 
PENDERFYNWYD trefnu digwyddiad casglu sbwriel yn y dref ar ddydd 
Sadwrn 14eg Gorffennaf 2018 ac i recriwtio gwirfoddolwyr i gynnwys 
Pobl Ifanc, i gyfarfod ym Mharc-yr-Orsedd am 10.00am.  Cysylltodd y 
Maer, y Cyngh. Morgan â Rachel Mills, Cyngor Sir Ceredigion; darperir 
casglwyr sbwriel (x20) ac offer gan y Cyngor Sir.  Y bwriad yw trefnu 
gweithgareddau casglu sbwriel yn fisol. 

8.7 Menter Ddi-Blastig: bydd angen cynnal digwyddiad pellach i fod yn 
gymwys ar gyfer statws Ddi-blastig ar gyfer Llanbedr Pont Steffan. 

8.8 Gŵyl Fwyd Llanbedr Pont Steffan: Dydd Sadwrn, 28 Gorffennaf 
2018. Cytunodd y Cyng. Smith i ysgwyddo cyfrifoldeb am Stondin y 
Cyngor Tref, unwaith eto, eleni yn cwmpasu'r thema "Twristiaeth". 
Gofynnwyd tybed a fyddai Cynghorwyr yn barod i gynnig help llaw i 
warchod y stondin ar gyfnodau gwahanol yn ystod y dydd. 

8.9 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda: "Trawsnewid ein gwasanaethau 
iechyd. Ymgynghoriad ar wasanaethau gofal iechyd Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Hywel Dda” 
Gofynnir i drigolion Sir Gâr, Ceredigion a Sir Benfro, yn ogystal â’r 
rhanbarthau trawsffiniol ehangach, i fod yn rhan o hyn ac i ddweud eu 
dweud ar y tri chynnig i wella’r ffordd y mae GIG Cymru yn darparu 
gofal ar gyfer y poblogaeth yr ardal.  Clinigwyr sydd wedi cynllunio a 
phrofi pob un o’r cynigion, er mwyn sicrhau bod y gwasanaethau’n 



Eleri Thomas 14.07.2018  

ddiogel,yn gynaliadwy, yn hygyrch ac yn garedig ar gyfer y 
genhedlaeth bresennol a chenedlaethau’r dyfodol. 
Ym mhob un o’r tri chynnig, bydd Ysbyty Cyffredinol Dosbarth 
Bronglais yn parhau i ddarparu gwasanaethau i’r Canolbarth; adeiladir 
prif ysbyty newydd rhywle rhwng Arberth a San Clêr, a bydd 10 hyb 
cymunedol ar draws ardal y Bwrdd Iechyd. 
Parthed y ddogfen Ymgynghori, anogwyd aelodau’r Cyngor Tref a’r 
cyhoedd i ddarllen y ddogfen a rhannu barn.  Hefyd i fynychu 
digwyddiadau megis yr un a drefnwyd ar gyfer ddydd Llun 1af o 
Orffennaf 2018 yn Neuadd Fictoria, Llambed. 
Penderfynwyd datgan yn ystod y cyfarfod cynt nad oedd hyb ar gyfer 
Llanbedr Pont Steffan wedi'i gynnwys o fewn y cynlluniau cychwynnol a 
bod y Cyngor Tref yn gobeithio ei gynhwysir yn y cynlluniau terfynol. 
Byddai'r hwylusydd arfaethedig yn seiliedig 14 milltir ychwanegol o 
Lanbedr Pont Steffan o gymharu ag Ysbyty Glangwili, Caerfyrddin, a 
allai hyn effeithio rhai cleifion yn arw wrth deithio i'r ysbyty. Hefyd, ni 
chynhaliwyd unrhyw ymgynghoriad â’r Orsaf Ambiwlans. 
Mae trefniadau ar y gweill bod Mr Peter Skitt, Cyfarwyddwr Bwrdd 
Iechyd Hywel Dda Sir Ceredigion a Jina Hawkes yn mynychu cyfarfod 
mis Medi y Cyngor Tref. 

8.10 Ffotograff y Cyngor Tref: PENDERFYNWYD cymryd y llun am 7pm, 
cyn dechrau cyfarfod mis Medi y Cyngor Tref. Gynau i'w gwisgo. 

9. GOHEBIAETH 
9.1 Ymgynghoriad Cyhoeddus: Cyngor Sir Ceredigion: Safle Gwastraff 

Cartref Rhydeinon. Ar hyn o bryd mae 4 Safle Gwastraff Cartref yng 
Ngheredigion - Cilmaenllwyd ger Aberteifi, Stad Ddiwydiannol 
Glanyrafon ger Aberystwyth; Llanbedr Pont Steffan a Rhydeinon ger 
Llanarth. Safle Gwastraff Cartref ger Aberystwyth - gwasanaethu 
gogledd y sir a'r safle ger Aberteifi – gwasanaethu’r de a mae 2 safle 
sy'n cwmpasu canol y sir. 

Mae'r Safleoedd Gwastraff Cartref yn costio cyfanswm o oddeutu £1.1 

miliwn y flwyddyn i'w cynnal. Mae hyn yn cymharu â £1.6 miliwn ar 

gyfer darparu'r gwasanaeth casglu wrth ymyl y ffordd.  Er mwyn medru 

parhau i gynnig y gwasanaeth gorau posibl i holl drigolion, mae'n rhaid 

ystyried ffyrdd mwy effeithlon o ddarparu gwasanaethau. 

Mae'r gyfraith yn gosod rhwymedigaeth ar y Cyngor i ddarparu 

Safleoedd Gwastraff Cartref a bydd CSC yn parhau i fodloni'r 

rhwymedigaeth hon. 

Mae'r cyllidebau yn crebachu gan gynnwys yr arian grant sy'n cefnogi'r 

ddarpariaeth hon yn uniongyrchol. Wrth ymateb i hyn, efallai y bydd yn 

angenrheidiol ac yn fwy priodol darparu 3 safle gwastraff cartref yn y 

dyfodol - un safle yng ngogledd y sir, un safle yng nghanol y sir ac un 

safle yn ne'r sir. 

O ystyried y rhesymau a nodir uchod a'r ffaith bod y contract ar fin dod i 

ben, mae cyfle i adolygu'r gwasanaethau a ddarperir a gostwng y 

costau.  Ystyrir dyfodol safle Rhydeinon a gwahoddir barn am y 

cynigion. Yr opsiynau sy'n cael eu hystyried: 

Opsiwn 1: Cau Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon. 



Eleri Thomas 14.07.2018  

Opsiwn 2: Cadw Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon ar agor ond gan 

leihau nifer y diwrnodau y mae'r safle ar agor. 

Opsiwn 3: Cadw Safle Gwastraff Cartref Rhydeinon ar agor gan 

barhau â'r oriau agor presennol 
 

Bydd yr ymgynghoriad yn rhedeg am 6 wythnos ac yn gorffen ar y 5ed 
Awst 2018. Nodwyd er gwybodaeth. 

9.2 Cais gan RAY Ceredigion i ddefnyddio Parc-yr-Orsedd am 2 awr ar 
fore ddydd Mawrth dros wyliau'r haf.  PENDERFYNWYD caniatau. 

9.3     Cyngor Iechyd Cymunedol Hywel Dda: Adroddiad Cryno Terfynol: 
Adroddiad ar brofiad cleifion Damwain & Argyfwng; Mehefin 2018: er 
gwybodaeth. 

9.4 Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig: Adolygiad Blynyddol 2017: er 
gwybodaeth. 

9.5 Grant ar gyfer Diwrnodau Cofio: Mae ceisiadau ar agor ar gyfer 
grantiau hyd at £500 ar gyfer digwyddiadau i gefnogi gweithgareddau'r 
Diwrnod Coffa am ganmlwyddiant y Rhyfel Byd Cyntaf - Prosiect Arfau 
2018 ar gyfer yr Elusen a gofiwyd (Rheol Rhif: 1173739) 
PENDERFYNWYD: Y Cyngh. Rhys Bebb-Jones a'r Cyngh. Richard 
Marks i glustnodi sylw pellach i'r grant. Dyddiad cau ar gyfer ceisiadau: 
Dydd Sadwrn 30 Mehefin 2018. 

9.6 Huw James Cyfreithiwr: Derbyniwd llythyr parthed iawndal ar ran 
rhywun a gwympodd ar balmant yn y dref. Nid oedd yr wybodaeth yn y 
llythyr yn disgrifio unrhyw ardal o dal ofaleth Cyngor y Dref felly 
gofynnwyd am wybdarth pellach. Anfonwyd y manylion ymlaen at gwmni 
yswitiriad y Cyngor er gwybodaeth. 

9.7 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig. 
 

 
10. MATERION CYNLLUNIO 

10.1 Pwyllgor Rheoli Datblygu Cyngor Sir Ceredigion: 
Cofnodion y Cyfarfod diwethaf 
ac Agenda’r Cyfarfod nesaf. 

10.2 Cais Cynllunio: A180572 ac A180573. Derbyniwyd gan y Gyngor 
Tref: 22.06.2018. Lleoliad: Buckingham House, 1 Stryd yr Eglwys, 
Llanbedr Pont Steffan, SA48 7BT. Ymgeisydd: Lynda Ayre. Cynnig: 
Darparu ardal arwyneb caled ar gyfer 2 gerbyd. Sylwadau'r Cyngor 
Tref: Dim Gwrthwynebiad. 

10.3 Cais Cynllunio A171092: Ysgol Gynradd Ffynnonber: Cynnig: 
Dymchwel adeiladau Ysgol a chodi 20 o anheddau preswyl fforddiadwy 
gyda pharcio, tirlunio a gwaith atodol cysylltiedig.  Datblygir a rheolir y 
safle gan Dai Cymru a’r Gorllewin. 
Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 – Apêl Adran 78 
Safle: Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Llanbedr Pont Steffan 
Y Bwriad: Dymchwel adeiladau ysgol a chodi 20 anheddau preswyl 
fforddiadwy â pharcio cysylltiedig, tirweddu a Gwaith atodol. 
Hysbysiad dan law Mr Russell Hughes-Pickering, Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: Economi ac Adfywio fod apêl wedi ei gyflwyno gan 
Hacer Developments Cyf yn erbyn y penderfyniad i wrthod caniatad 
cynllunio ar gyfer y bwriad uchod yn Ysgol Gynradd Ffynnonbedr, Heol 
y Bryn, Llanbedr Pont Steffan. 
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Mae’r Arolygiaeth Gynllunio wedi nodi bod yr apel yn mynd i gael ei 
ystyried trwy’r weithdrefn gynrychiolaeth ysgrifenedig. 
Gellid gweld sail yr apel a’r dogfennau cysylltiedig yn yr Adran 
Gynllunio, Neuadd y Sir, Stryd y Farchnad, Aberaeron yn ystod oriau 
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agor arferol neu trwy Porth Gwaith Achos Apeliadau: 
https://acp.planninginspectorate.gov.uk. 
Bydd unrhyw sylwadau a wneir ynglyn a’r cais yn cael eu hanfon 
ymlaen at yr Arolygiaeth Gynllunio, fodd bynnag os hoffir gwneud 
sylwadau ychwanegol mae’n rhaid derbyn y sylwadau erbyn yr 
17/07/18. 
i dderbyn copi o benderfyniad yr apel, rhaid ysgrifennu at yr Arolygiaeth 
Gynllunio gan ddefnyddio’r cyfeiriad: Adeilad y Goron, Parc Cathays, 
Caerdydd, CF10 3NQ. 

10.4 Cynlluniau Lleoedd: Llywodraeth Cymru: cynhaliwyd y cyfarfod 
cychwynnol ar nos Iau 7fed o Fehefin 2018. Cofnodion y cyfarfod 
wedi’u dosbarthu. Y cyfarfod nesaf: Nos Fawrth 3ydd o Orffennaf am 
6pm, Swyddfa CAVO. Mae cynlluniau ar y gweill i brynu bwrdd gwyn, 
easel a chynnig profiad rhyngweithiol dan law Fb. Awgrymwyd na 
ddylid cyfyngu'r ffocws yn gyfan gwbl at brosiectau busnes / 
manwerthu ond i gynnwys materion lles / problemau yn ymwneud â’r 
economi. Rhaid sefydlu nod ac amcanion y Grŵp 

11. CYLLID 
11.1 TALIADAU 

11.1.1 Cyflog y Clerc Mai 2018 £806.80; Tollau EM & YG £98.49. 
11.1.2 Gwasanaeth Garddio Dyfed: Parc-yr-Orsedd £191.66. 
11.1.3 Cyflog y Clerc Mehefin 2018 £826.87; Tollau EM & YG 

£111.87 
11.1.4 Storio offer y Cyngor Tref/ Golau/ Gwres: Ebrill, Mai Mehefin 

2018 £20 x3 
11.1.5 Stampiau/ papur ac ati: £44.64. 
11.1.6 BT Ffôn (Rhif: 01570 421 496) & Band Eang: £219.89 

(Mehefin/ Gorffennaf/ Awst). (wedi ei ddileu 29.06.2018- angen 
mis o rybudd gan BT). Disgwylir ad-daliad 29.07.18-29.09.18. 

11.1.7 Teify Forge £1,452.00 (gan gynnwys TAW): Gatiau; Cae 
Rygbi. (50% o’r gost, 50% wedi’i dalu gan y Clwb Rygbi 
Llambed) 

11.1.8 Seremoni Urddo’r Maer 2018: Bwffe: £1,356.40 (gan gynnwys 
TAW) 

11.2 CEISIADAU ARIANNOL 
11.2.1 Ffair Fwyd Llanbedr Pont Steffan £1,000.  CYTUNWYD 
11.2.2 Carnifal Llanbedr Pont Steffan £500. CYTUNWYD 

11.3 MATERION ARIANNOL PELLACH 
11.3.1 Grant Thornton: Archwiliad Ariannol Allanol 2017-18: 

dogfennau i gyrraedd Grant Thornton erbyn Ddydd Llun16eg 

o Orffennaf 2018.  Y mae Mr Derek Marshall yn ymwneud â’r 
Archwiliad Ariannol Mewnol ar hyn o bryd ac yn adrodd yn ôl i’r 
Cyngor ar Nos Fercher 11eg o Orffennaf 2018 am 6pm yn y 
Neuadd Fictoria. Bydd angen i’r Cadeirydd a’r Swyddog 
Ariannol Cyfrifol arwyddo’r ddogfen a nodi cyfeirnod y cyfarfod 
ble gymeradwywyd y cyfrifon am y flwyddyn ariannol 2017-18. 
Crynodeb Derbyniadau a Thaliadau ar gyfer y Flwyddyn 
Ariannol 2017-18: dosbarthwyd ymysg aelodau.  Cariwyd 
drosodd ar ddechrau’r flwyddyn ariannol £117,090.29. 

https://acp.planninginspectorate.gov.uk/
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11.3.2 Bydd angen dileu dau o'r llofnodwyr sydd wedi'u hawdurdodi 
i arwyddo'r sieiciau sy'n gysylltiedig â Chyfrif Cyfredol Banc 
Lloyds y Cyngor Tref. Hefyd, i ychwanegu llofnodwyr newydd yn 
unol â'r trefniant sydd mewn lle - 2/3 ar hyn o bryd - Cadeirydd / 
Dirprwy Gadeirydd / Clerc; adolygir yn flynyddol. 

12. IS-BWYLLGORAU 
Cofnodion y Cyfarfod i sefydlu Aelodau'r Is-bwyllgorau, ynghlwm. 
Penderfynwyd clustnodi sylw pellach i aelodaeth yr is-bwyllgorau yn ystod y 
cyfarfod nesaf. 

` 12.1 Parciau: Cynhaliwyd cyfarfod ar nos Fercher 20fed o Fehefin 2018. 
Penderfynwyd prynu offer chwarae pren (X6) i'w lleoli ym Mharc-yr- 
Orsedd o fewn yr ardal a glustnodwyd ynghynt ar gyfer y Castell. Cost 
£10,629 (heb TAW) dan law’r Darparwyr Playdale.  (Cynigiwyd gan y 
Cyngh. Rob Phillips ac eiliwyd gan y Cyngh. Elin T Jones). Lluniadau 
ar y gweill. Cytunwyd i gysylltu â Meinir Davies, CS Ceredigion i geisio 
cyllid o dan law Grant Cymunedol Ceredigion. 

12.2 Llwybrau Cerdded: Mr Eirwyn Williams sy’n cynnal y llwybrau 
cerdded dros fisoedd yr ha. Adroddwyd bod problemau’n bodoli ger y 
Bont Creuddyn. 

12.3 Blodau: Arddangosfeydd Blodau wedi’u gosod mewn lle o fewn y 
dref. 
Darperir y planhigion gan Ganolfan Arddio Llanarth i gynnwys y 3 
cynhwysydd planhigyn ar Fynedfeydd i'r Dref (£3,700 cyn TAW); bydd 
Cyngor Sir Ceredigion yn Cynnal a Chadw'r tir (£3,120 cyn TAW) a 
Mr Robert Jones yn ymwneud â gwaith dyfrhau (£4,200 + TAW). 

12.4 Yr Iaith Gymraeg: 
12.4.1 Gig Bryn Fôn: 

16 Mehefn 2018 wedi bod yn lwyddaint ac wedi denu tyrfa o 
150 o bobl. Trefnwyd mewn partneriaeth â Chered. 
Diolchwyd i’r Cyngh. AB Morgan am gydlynu’r digwyddiad. 

12.4.2 Meddylid nad oedd 3 aelod yn rhif digonol ar gyfer Is-Bwyllgor 
yr Iaith Gymraeg i’w hadolygu’n ystod y cyfarfod nesaf. 

12.5 Croeso i Gerddwyr : Kay Davies yn paratoi’r dogfennau ar gyfer 
hystyriaeth.  Dim Datblygiadau. 

12.6 Gweinyddiaeth 
12.6.1 Rheoliad Gwarchod Data Cyffredinol: yn orfodol i’w weithredu 

o’r 25ain Mai 2018. 
13. UNR HYW FATER ARALL 
 13.1 Roedd y Cynghorydd Rhys Bebb Jones o’r farn y byddai'n arfer da 
 i'r Cyngor Tref fuddsoddi mewn baner er mwyn rhoi cyhoeddusrwydd i 

ddigwyddiadau penodol. 
Gan nad oedd unrhyw fusnes arall, daeth y Cyfarfod i ben am 
10.05pm. ' 
Dyddiad y cyfarfod nesaf: 
Cyfarfod Misol:  Nos Iau 26ain o Orffennaf 2018 @7.30pm, Neuadd 
Fictoria, Llanbedr Pont Steffan. 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------(arwyddwyd/ 
dyddiad ) 


