
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN - 
PWYLLGOR GWEINYDDIAETH   

COFNODION Y CYFARFOD 26.09.19 YN NEUADD FICTORIA, 
LLANBEDR PONT STEFFAN AM 6.30YH 

 
 

1. CROESO’R CADEIRYDD 

   Gwnaeth y Maer Cyng. Rob Phillips croesawu pawb i’r cyfarfod . 
 

2. PRESENNOL 

Y Maer Cyng. Rob Phillips, y Dirpry-Faer Cyng. Selwyn Walters, Cyng. Kistiah 

Ramaya & Cyng. Rchard Marks  

   Meryl Thomas – Clerk y dref 

 

3. YMDDIHEURIADAU 

Cyng. Helen Thomas & Cyng. Dinah Mulholland 

 

4. CYLCH GORCHWYL 

Mae'r Maer, y Cyng. Rob Phillips, wedi ysgrifennu cylch gorchwyl I bob un o 

bwyllgorau'r cyngor. Pob pwyllgor i edrych dros eu cylch gorchwyl ac adrodd yn ôl i'r 

Maer. 

a. Pwyllgor Gweinyddiaeth 

Diben cyffredinol y pwyllgor hwn yw sicrhau bod cyllid y cyngor, ei staff, a'i 

rwymedigaethau statudol yn cael eu cynnal yn unol ag arferion da, ac i weinyddu 

gwasanaethau, nad ydynt yn gyfrifoldeb y pwyllgorau sefydlog eraill. Pob pwyllgor i 

edrych dros eu cylch gorchwyl ac adrodd yn ôl i'r Maer. 

1. Ystyried a pharhau i adolygu: 
(i) prif amcanion y Cyngor. 
(ii) yr holl brif faterion polisi sy'n effeithio ar ardal Cyngor y dref. 
(iii) datblygu gwasanaethau newydd sy'n bodoli eisoes a rhai sy'n cael eu cyflwyno. 
(iv) trefn blaenoriaethau rhwng gwasanaethau neu brosiectau, a chynghori 
pwyllgorau eraill yn unol â hynny. 
 
 
 



2. bod yn gyfrifol am drefniadau ariannol a chyfrifyddu'r Cyngor. 
3. ystyried a phenderfynu ar argymhellion gan bwyllgorau gwasanaethau ar gyfer 

amrywiadau mewn staffio. 
4. cadw'r cyfrifoldeb cyffredinol dros faterion cyflogaeth. 
5. bod yn gyfrifol am gydymffurfio â deddfwriaeth diogelu data a rhyddid 

gwybodaeth. 
6. adolygu'r Rheolau Sefydlog, cylch gorchwyl y pwyllgorau, telerau'r dirprwyo i 

swyddogion a'r rheoliadau ariannol, ac argymell diwygiadau i'r Cyngor. 
7. ystyried unrhyw faterion sy'n effeithio ar Aelodau, gan gynnwys lwfansau Aelodau 

a rhaglen cyfarfodydd y Cyngor. 
8. bod yn gyfrifol am asedau, cofnodion ac archifau'r Cyngor. 
9. bod yn gyfrifol am asedau ffisegol y Cyngor (ac eithrio pan fyddant yn dod o dan 

gylch gwaith Pwyllgor arall). 
10. bod yn gyfrifol am faterion cyhoeddusrwydd, gan gynnwys unrhyw adroddiad 

blynyddol, a llunio cylchlythyrau tref. 
11. bod yn gyfrifol am drefniadau Llywodraeth electronig y Cyngor, gan gynnwys 

gwefan y Cyngor. 
12. bod yn gyfrifol am wariant o fewn y terfynau a gymeradwywyd yn flaenorol gan y 

Cyngor ar gyfer hyrwyddo a/neu reoli unrhyw gyfleusterau neu weithgareddau 
sy'n dod o fewn cylch gorchwyl y Pwyllgor. 

13. penodi is-bwyllgorau ad-hoc i oruchwylio prosiectau penodol sydd â therfyn 
amser. 

 

b. Pwyllgor Cynllunio 

Diben cyffredinol y Pwyllgor hwn yw: (a) sicrhau bod gwybodaeth leol wybodus yn cael 

ei rhoi ar gynllunio a chyfleu'r safbwyntiau hynny mewn ffordd amserol i'r awdurdod 

priodol lle y mae angen gwneud cyflwyniadau ar geisiadau ac ymgynghoriadau cyn 

ymgeisio cyn bod cyfarfod o'r cyngor llawn wedi'i drefnu ac nad yw'n bosibl nac yn 

angenrheidiol i drefnu cyfarfod llawn. Pan fydd terfynau amser cyflwyno'n caniatáu, 

caiff unrhyw geisiadau eu hystyried gan gyfarfod rheolaidd o'r Cyngor.  

1. ystyried pob cais a dderbyniwyd am ganiatâd cynllunio o fewn y dref, ac eithrio'r 
rhai sy'n deillio o'r Cyngor Tref ei hun, a chyflwyno sylwadau a/neu 
wrthwynebiadau i Gyngor Sir Ceredigion o fewn terfynau amser priodol; hefyd 
ystyried unrhyw geisiadau am ganiatâd cynllunio mewn ardaloedd cyfagos lle 
byddai cais o'r fath yn effeithio ar lesiant y dref a'i thrigolion os na all y cyngor 
llawn ddelio â cheisiadau. 

2. os bydd datblygiadau a gymeradwywyd yn ei gwneud yn ofynnol i ddarparu a/neu 
gynnal ardaloedd chwarae i blant neu ardaloedd mannau agored cyhoeddus ac ati 
gan y Cyngor Tref, sicrhau bod cyllid digonol (drwy gytundebau adran 106 neu 
debyg) ar gael i Gyngor y dref at ddibenion o'r fath.  

3. ystyried pob apêl yn erbyn gwrthodiad cynllunio, diffyg penderfyniad neu osod 
amodau gan Gyngor Ceredigion o fewn y dref a chyflwyno sylwadau i Lywodraeth 
Cymru. 

4. ystyried unrhyw gynigion sy'n ymwneud â'r cynllun datblygu lleol a chyflwyno 
sylwadau i Gyngor Sir Ceredigion. 



5. ystyried polisïau a materion datblygu a chynllunio allweddol a gwneud 
argymhellion i'r corff perthnasol neu i'r Cyngor. 

6. bod yn gyfrifol am ddarparu seddi cyhoeddus, cysgodfeydd bysiau, goleuadau ar 
gyfer troetffordd a biniau sbwriel, a chelfi stryd eraill y gall Cyngor y dref 
benderfynu arnynt. 

7. bod yn gyfrifol am gynnal a chadw'r asedau hynny sy'n gyfrifoldeb i'r Cyngor Tref. 
8. bod yn gyfrifol am wariant o fewn y terfynau a gymeradwywyd yn flaenorol gan y 

Cyngor. 
9. penodi is-bwyllgorau ad-hoc i oruchwylio prosiectau penodol sydd â therfyn 

amser. 
 

c. Pwyllgor Llwybrau Troed 

Diben cyffredinol y pwyllgor hwn yw bod yn gyfrifol am gynnal a chadw llwybrau troed. 

1.  i fonitro cyflwr llwybrau troed yn ardal y Cyngor Tref. 
2. penodi, goruchwylio a monitro'r broses o ddyfarnu a goruchwylio unrhyw  
gontractau cynnal a chadw ar gyfer llwybrau troed. 
3. gwneud cais am gyllid lle bo'n briodol ar gyfer cynnal a chadw a hyrwyddo llwybrau 
troed. 
4. gweithio a chysylltu â chyrff eraill sydd â diddordeb (ee cerddwyr Llambed) i fonitro 
a gwella llwybrau troed. 
5. i gysylltu â cherddwyr Llambed a'r cylch a Walkers are Welcome i hyrwyddo 
llwybrau lleol. 
6. argymell cyflwyniadau i ymgynghoriadau perthnasol. Y cyngor llawn fydd yn gwneud 
y cyflwyniadau terfynol ac eithrio mewn amgylchiadau eithriadol pan na fydd yn bosibl 
gwneud hynny. 
7. cynorthwyo'r clerc i baratoi cyllideb ar gyfer gwaith cynnal a chadw llwybrau. 
8. hyrwyddo bioamrywiaeth a gwella amodau amgylcheddol. 
9. bod yn gyfrifol am wariant o fewn y terfynau a gymeradwywyd yn flaenorol gan y 
cyngor ar gyfer hyrwyddo a/neu reoli unrhyw gyfleusterau neu weithgareddau sy'n 
dod o fewn cylch gorchwyl y pwyllgor. 
10. penodi is-bwyllgorau ad-hoc i oruchwylio prosiectau penodol sydd â therfyn 
amser. 

 

d. Pwyllgor Parc a Blodau 

Diben cyffredinol y Pwyllgor hwn yw bod yn gyfrifol am gynnal a chadw a gwella 

parciau a darparu arddangosiadau blodau yn y dref. 

1. ystyried a gweithredu, fel y bo'n briodol, gynigion ar gyfer hyrwyddo a datblygu 
chwaraeon, meysydd chwarae, meysydd hamdden, ardaloedd chwarae plant a 
mannau agored cyhoeddus. 
2. sicrhau bod y cyfleusterau hamdden ac amwynder a ddarperir gan y cyngor yn cael 
eu rheoli'n briodol, gan gynnwys unrhyw adeiladau ac offer cysylltiedig. 
3. penodi, goruchwylio a monitro'r broses o ddyfarnu a goruchwylio unrhyw 
gontractau cynnal a chadw ar gyfer parciau. 
4. nodi, goruchwylio a monitro'r gwaith o ddyfarnu a goruchwylio unrhyw gontractau 
ar gyfer offer newydd neu gyfarpar yn y parc. 



5. i fonitro cyflwr parciau ac adroddiad o’r arolygiad. 
6. trefnu gwaith atgyweirio brys a thynnu gwariant fel y caniateir yn y rheoliadau 
ariannol. 
7. addrodd i’r cyngor llawn am waith atgyweirio nad yw ar frys. 
8. penodi, goruchwylio a monitro'r broses o ddyfarnu a goruchwylio unrhyw cytundeb 
ar gyfer darparu blodau, dyfrio a gwasanaethau cysylltiedig. 
9. cysylltu â'r Siambr Fasnach ynghylch darparu arddangosiadau blodau. 
10. hyrwyddo bioamrywiaeth a gwella amodau amgylcheddol mewn parciau ac 
arddangosfeydd blodau. 
11. bod yn gyfrifol am wariant o fewn y terfynau a gymeradwywyd yn flaenorol gan y 
cyngor ar gyfer hyrwyddo a/neu reoli unrhyw gyfleusterau neu weithgareddau sy'n 
dod o fewn cylch gorchwyl y pwyllgor. 
12. penodi is-bwyllgorau ad-hoc i oruchwylio prosiectau penodol sydd â therfyn 
amser. 
 

e. Pwyllgor yr Iaith Gymraeg 

Diben cyffredinol y pwyllgor hwn yw monitro cynllun iaith Gymraeg y cyngor a 

gweithio gyda sefydliadau eraill i hyrwyddo diwylliant Cymreig a'r defnydd o'r 

Gymraeg. 

1. bod yn gyfrifol am fonitro cynllun iaith Gymraeg y Cyngor. 
2. darparu adroddiad blynyddol ar weithrediad y cynllun i'w gyflwyno i'r cyngor a 
Chomisiynydd y Gymraeg, ac annog sylwadau gan drigolion ar sut y gellir gwella 
darpariaeth y cyngor. 
3. argymell gwelliannau i'r cynllun i'r Cyngor.l 
4. monitro statws y Gymraeg yn y dref. 
5. gwneud argymhellion ar gyfer cyflwyniadau i ymgynghoriadau a chamau 
gweithredu i'r cyngor llawn. 
6. Cydweithio â chyrff eraill i hyrwyddo'r defnydd o'r Gymraeg a diwylliant Cymreig 
trwy ddigwyddiadau fel gorymdaith Dydd Gwyl Dewi, clonc ac Eisteddfod Rhys 
Thomas James Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan. 
7. bod yn gyfrifol am wariant o fewn y terfynau a gymeradwywyd yn flaenorol gan y 
cyngor ar gyfer hyrwyddo a/neu reoli unrhyw gyfleusterau neu weithgareddau sy'n 
dod o fewn cylch gorchwyl y pwyllgor. 
8. penodi is-bwyllgorau ad-hoc i oruchwylio prosiectau penodol sydd â therfyn amser. 

 

f. Pwyllgor yr Amgylchedd – i’w gwneud 

 

g. Pwyllgor Datblygu Newydd - i’w gwneud 

 

RHEOLAU ARIANNOL 

 

Awgrymodd y Maer, Cyng. Rob Phillips, newid y pwyntiau canlynol yn 

rheoliadau ariannol enghreifftiol Un Llais Cymru – 

1.14 Dylai'r cyngor gymeradwyo unrhyw rhodd nid dim ond rhai dros £5000.00 

(ac eithrio gwariant ar ddiogelwch brys neu gyllidebau a ddirprwyir i 



bwyllgorau) 

2.2   adrodd yn ôl i'r cyngor ac nid i'r pwyllgor gweinyddiaeth. 

3.1   Bydd pob pwyllgor yn cyflwyno manylion am unrhyw wariant arfaethedig 

sylweddol i'r clerc mewn  digon o amser cyn i ddogfen y gyllideb flynyddol gael 

ei chynhyrchu. 

5.2   rhestr daliadau a gymeradwywyd bob mis i'w rhoi i'r maer ym mhob 

cyfarfod. 

5.8   bydd unrhyw grant refeniw neu gyfalaf cyn talu, yn ddarostyngedig i'w 

gadarnhau drwy benderfyniad y cyngor.Ychwaneger 5.9 newydd "dim ond gyda 

banciau clirio'r DU neu eu his-gwmnïau, cymdeithasau adeiladu o'r DU, undebau 

credyd yn y DU neu stoc Llywodraeth y DU" y bydd cronfeydd yn cael eu rhoi mewn 

cyfrifon neu gynhyrchion, ac ailrifo yn dilyn cymalau. 

6.4  bydd sieciau neu orchmynion talu a dynnir ar y cyfrif banc yn unol â'r 

atodlen a gyflwynir i gyngor y pwyllgor yn cael eu llofnodi gan ddau aelod o'r 

cyngor neu gan gynghorydd a'r clerc. 

6.10 rhaid i bob taliad o'r fath gael ei wneud gan ddefnyddio awdurdodiad naill 

ai gan ddau aelod o'r cyngor neu gan aelod o'r cyngor a'r clerc. 

6.18  bydd unrhyw gerdyn debyd a ddyroddir i'w ddefnyddio yn cael ei 

gyfyngu'n benodol i'r clerc a bydd hefyd yn cael ei gyfyngu i uchafswm o 

£500.00 ar gyfer trafodiad unigol oni bai y caiff ei awdurdodi gan y cyngor 

neu'r pyllgor cyllid yn ysgrifenedig cyn i unrhyw orchymyn gael ei osod. 

6.19  gellir rhoi cerdyn debyd rhagdaledig i weithwyr sydd â therfynau 

amrywiol. Y cyngor fydd yn pennu'r terfynau hyn. Bydd y cyngor a'r awdurdod 

yn cael gwybod am unrhyw drafodion a phryniannau fydd yn cael eu prynu yn 

ôl disgresiwn y cyngor. 

6.22  dileu. 

 

Daeth y cyfarfod i ben am 7.30yh 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


