
CYNGOR BRO PONTARFYNACH

Nos Iau 4ydd Mehefin, 2015

Cynhaliwyd cyfarfod yn Ysgol Mynach gyda’r canlynol yn bresennol:

Alun Jenkins (yn y Gadair gan nad oedd Cadeirydd nac Is-Gadeirydd yn bresennol), Jane 
Hopkins, Elise Powell, Brython Davies. 

1. YMDDIHEURIADAU 
Eluned Evans, Rhodri Jenkins, Phil Lloyd, James Raw, Cyng. Rhodri Davies.

2. COFNODION 7 Mai, 2015
Cadarnhawyd y cofnodion yn gywir ond am newid ychydig ar gofnod 4 (d) Blwch yr AA.  
Nid Lewis Lewis, Minffordd a adeiladodd y Blwch.  Lewis Lewis a drefnodd manylion yn 
ymwneud â'r geiriad Devil's Bridge ar y safle.  Cynigiwyd cywirdeb gan Jane Hopkins ac 
eiliwyd gan Elise Powell yn dilyn y newid uchod.

3. MATERION YN CODI O'R COFNODION 

(a) Cyflymdra tu allan i'r Ysgol ym Mhontarfynach
Derbyniwyd ymateb gan y Cyngor Sir yn nodi y byddai'n annhebygol y byddid yn awgrymu 
dodi uchafswm cyflymder o 20 m.y.a. tu allan i'r ysgol gan y tebygrwydd fyddai er mwyn 
cael cyflymder traffig lawr ddigon isel y byddai angen rhoddi mesurau i ostegu cyflymder 
traffig yn barhaol ar y ffordd. 

Nodwyd drwy bentref Pontarfynach bod Cyngor Sir Ceredigion yn bwriadu ymchwilio i'r 
posibilrwydd o ddodi uchafswm cyflymder rhwng yr Orsaf Reilffordd a'r Bont h.y. ar hyd y 
darn ffordd ble mae nifer sylweddol o gerddwyr.

Yn dilyn trafodaeth penderfynwyd i'r Clerc ymateb i'r Cyngor Sir gan nodi bod y Cyngor 
Bro yn anhapus gyda'r penderfyniad am y sefyllfa tu allan i'r ysgol a hefyd ymholi am y 
sefyllfa ar y darn ffordd yr ochr draw i'r Bont h.y. rhwng y Bont a Maes Carafanau'r 
Woodlands.  Angen nodi bod y Bont yn gymorth i ostwng cyflymder cerbydau yn y 
lleoliadau yma.

(b)    Eisteddfod Cwmystwyth
Derbyniwyd llythyr o werthfawrogiad am y rhodd wrth Ysgrifenyddes a Phwyllgor 
Eisteddfod Cwmystwyth.  Cyfeiriodd y Clerc ei bod wedi danfon llythyr o gefnogaeth, ar 
ran y Cyngor Bro, at Swyddogion Cyngor Sir Ceredigion i gydfynd gyda chais am grant 
Pwyllgor yr Eisteddfod i Gyngor Sir Ceredigion.

(c) Blwch yr AA
Adroddodd Alun Jenkins fod Bryan Thomas, Swyddog gyda'r Cyngor Sir wedi trefnu i fin 
halen newydd gael ei ddodi ger Blwch yr AA.  Penderfynwyd y byddai'r Clerc yn danfon 
llythyr personol o werthfawrogiad at Bryan Thomas.

(ch) Yswiriant
Adroddodd y Clerc ei bod wedi cymharu'r gwahanol yswiriant ac mae'r cwmni fwyaf ffafriol 
oedd Cwmni Yswiriant Zurick ar gost o £422.74 a thrwy hynny wneud arbediad o £236.80 
ar Gwmni AON. Yn dilyn ymlaen o'r cofnodion diwethaf, a gan fod angen gwneud taliad 
cyn y 1af o Fehefin trefnwyd bod Jane Hopkins ac Eluned Evans wedi arwyddo siec o 
fewn y dyddiad penodol.
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(d) Blwch Ffônau Coch - Yn dilyn trafodaeth deallir fod Grwp Cofnodion Cwmystwyth a 
diddordeb mewn mabwysiadu'r Blwch Ffôn Coch yng Nghwmystwyth. Deallir hefyd mai 
Fferm Pentref sydd berchen y ddaear o dan y Blwch a bod trefniadau mewn llaw i            
ddi-gysylltu y cyflenwad trydan.  Cytunwyd mewn egwyddor i'r Cyngor Bro fabwysiadu'r 
blwch yn y lle cyntaf ond bod angen mwy o wybodaeth a thrafodaethau pellach.  Y Clerc i 
gysylltu gyda BT yn nodi fod diddordeb mewn egwyddor gyda'r Cyngor Bro a gofyn iddynt 
roddi'r cynnig cyntaf ar y blwch yng Nghwmystwyth a'r Blwch yn Nhrisant i'r Cyngor Bro.  
Y Clerc hefyd i gysylltu gyda Chynghorau Bro eraill i ymholi am wybodaeth sut yr 
aethpwyd ymlaen i fabwysiadu blwch o fewn eu cynghorau bro hwy.

(dd) Lorïau ail-gylchu/biniau:  Derbyniwyd ymateb wrth y Cyngor Sir yn nodi fod gyrwyr y 
loriau i gyd wedi cael eu hatgoffa i fod yn ofalus o'i cyflymder wrth yrru'r loriau. 

(e)    Loriau trwm yn teithio rhwng Frongoch i Abermagwr.
Adroddodd y Clerc ei bod wedi hysbysu'r Cyngor Sir diwrnod wedi'r cyfarfod diwethaf a 
bod trefniadau wedi cael ei gwneud yn syth i gerbyd glanhau'r ffordd ymweld â'r lleoliad y 
diwrnod hwnnw. 

(b) Giât mochyn ar y llwybr o Bontarfynach i Borth:  Derbyniwyd cydnabyddiaeth gan y 
Cyngor Sir.                         

4. CYLLID

(a) Llyfr Cofnodion: Cyfeiriodd y Clerc ei bod wedi archebu llyfr cofnodion newydd.  
Cytunwyd i dalu anfoneb o £164.40 (£137.00 + £27.40 TAW).  Cynigiwyd y taliad gan  
Jane Hopkins ac eiliwyd gan Elise Powell.

(b)  Ail-gylchu: Derbyniwyd taliad o £18.90 am nwyddau ail-gylchu am Chwarter 4 (Ionawr-
Fawrth 2015)

5. CYFRIFON 2014/15
Derbyniwyd gadarnhad gan Gwyn Evans, archwilydd mewnol ei fod wedi gwneud 
archwiliad manwl o’r cyfrifon a’u cofnodir yn gywir.  Cyflwynodd y Clerc y cyfrifon i’r 
aelodau ac yn dilyn y drefn archwilio, y Clerc i ddanfon y daflen Awdit at yr archwilydd 
allanol, yn dilyn cael y Cadeirydd i arwyddo'r daflen.   Cytunwyd i dalu swm o £35.00 i 
Gwyn Evans am ei wasanaeth o archwilio'r cyfrifon.  Cynigiwyd y taliad gan Jane Hopkins 
ac               Elise Powell

Nodwyd fod £535.12 yn y cyfrif cyfredol a £5114.36 yn y cyfrif cadw ar 31ain o Fawrth 
2015.

6. UNRHYW FATER ARALL

(a) Dwr yng Nghwmystwyth
Adroddodd Brython Davies fod dwr yn rhedeg o dir Gate Cottage heibio Trem y Dyffryn ac 
i lawr i'r afon yng Nghwmystwyth.  Deallir fod yna amheuaeth a oedd yna rywbeth yn y dwr 
yn hytrach na dwr glaw gan fod yna liw llwydedd anarferol i'r dwr.  Y Clerc i gysylltu gydag 
Adran Amgylchedd Cyngor Sir Ceredigion gan ofyn iddynt ymchwilio i natur y dwr yma. 
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7. DYDDIAD CYFARFOD NESAF
Nos Iau 2 Gorffennaf, 2015 yn Ysgol Mynach.
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Pwyllgor yr Eisteddfod i Gyngor Sir Ceredigion.

(c) Blwch yr AA
Adroddodd Alun Jenkins fod Bryan Thomas, Swyddog gyda'r Cyngor Sir wedi trefnu i fin 
halen newydd gael ei ddodi ger Blwch yr AA.  Penderfynwyd y byddai'r Clerc yn danfon 
llythyr personol o werthfawrogiad at Bryan Thomas.

(ch) Yswiriant
Adroddodd y Clerc ei bod wedi cymharu'r gwahanol yswiriant ac mae'r cwmni fwyaf ffafriol 
oedd Cwmni Yswiriant Zurick ar gost o £422.74 a thrwy hynny wneud arbediad o £236.80 
ar Gwmni AON. Yn dilyn ymlaen o'r cofnodion diwethaf, a gan fod angen gwneud taliad 
cyn y 1af o Fehefin trefnwyd bod Jane Hopkins ac Eluned Evans wedi arwyddo siec o 
fewn y dyddiad penodol.
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(d) Blwch Ffônau Coch - Yn dilyn trafodaeth deallir fod Grwp Cofnodion Cwmystwyth a 
diddordeb mewn mabwysiadu'r Blwch Ffôn Coch yng Nghwmystwyth. Deallir hefyd mai 
Fferm Pentref sydd berchen y ddaear o dan y Blwch a bod trefniadau mewn llaw i            
ddi-gysylltu y cyflenwad trydan.  Cytunwyd mewn egwyddor i'r Cyngor Bro fabwysiadu'r 
blwch yn y lle cyntaf ond bod angen mwy o wybodaeth a thrafodaethau pellach.  Y Clerc i 
gysylltu gyda BT yn nodi fod diddordeb mewn egwyddor gyda'r Cyngor Bro a gofyn iddynt 
roddi'r cynnig cyntaf ar y blwch yng Nghwmystwyth a'r Blwch yn Nhrisant i'r Cyngor Bro.  
Y Clerc hefyd i gysylltu gyda Chynghorau Bro eraill i ymholi am wybodaeth sut yr 
aethpwyd ymlaen i fabwysiadu blwch o fewn eu cynghorau bro hwy.

(dd) Lorïau ail-gylchu/biniau:  Derbyniwyd ymateb wrth y Cyngor Sir yn nodi fod gyrwyr y 
loriau i gyd wedi cael eu hatgoffa i fod yn ofalus o'i cyflymder wrth yrru'r loriau. 

(e)    Loriau trwm yn teithio rhwng Frongoch i Abermagwr.
Adroddodd y Clerc ei bod wedi hysbysu'r Cyngor Sir diwrnod wedi'r cyfarfod diwethaf a 
bod trefniadau wedi cael ei gwneud yn syth i gerbyd glanhau'r ffordd ymweld â'r lleoliad y 
diwrnod hwnnw. 

(b) Giât mochyn ar y llwybr o Bontarfynach i Borth:  Derbyniwyd cydnabyddiaeth gan y 
Cyngor Sir.                         

4. CYLLID

(a) Llyfr Cofnodion: Cyfeiriodd y Clerc ei bod wedi archebu llyfr cofnodion newydd.  
Cytunwyd i dalu anfoneb o £164.40 (£137.00 + £27.40 TAW).  Cynigiwyd y taliad gan  
Jane Hopkins ac eiliwyd gan Elise Powell.

(b)  Ail-gylchu: Derbyniwyd taliad o £18.90 am nwyddau ail-gylchu am Chwarter 4 (Ionawr-
Fawrth 2015)

5. CYFRIFON 2014/15
Derbyniwyd gadarnhad gan Gwyn Evans, archwilydd mewnol ei fod wedi gwneud 
archwiliad manwl o’r cyfrifon a’u cofnodir yn gywir.  Cyflwynodd y Clerc y cyfrifon i’r 
aelodau ac yn dilyn y drefn archwilio, y Clerc i ddanfon y daflen Awdit at yr archwilydd 
allanol, yn dilyn cael y Cadeirydd i arwyddo'r daflen.   Cytunwyd i dalu swm o £35.00 i 
Gwyn Evans am ei wasanaeth o archwilio'r cyfrifon.  Cynigiwyd y taliad gan Jane Hopkins 
ac               Elise Powell

Nodwyd fod £535.12 yn y cyfrif cyfredol a £5114.36 yn y cyfrif cadw ar 31ain o Fawrth 
2015.

6. UNRHYW FATER ARALL

(a) Dwr yng Nghwmystwyth
Adroddodd Brython Davies fod dwr yn rhedeg o dir Gate Cottage heibio Trem y Dyffryn ac 
i lawr i'r afon yng Nghwmystwyth.  Deallir fod yna amheuaeth a oedd yna rywbeth yn y dwr 
yn hytrach na dwr glaw gan fod yna liw llwydedd anarferol i'r dwr.  Y Clerc i gysylltu gydag 
Adran Amgylchedd Cyngor Sir Ceredigion gan ofyn iddynt ymchwilio i natur y dwr yma. 
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7. DYDDIAD CYFARFOD NESAF
Nos Iau 2 Gorffennaf, 2015 yn Ysgol Mynach.
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CYNGOR BRO PONTARFYNACH

Nos Iau 4ydd Mehefin, 2015

Cynhaliwyd cyfarfod yn Ysgol Mynach gyda’r canlynol yn bresennol:

Alun Jenkins (yn y Gadair gan nad oedd Cadeirydd nac Is-Gadeirydd yn bresennol), Jane 
Hopkins, Elise Powell, Brython Davies. 

1. YMDDIHEURIADAU 
Eluned Evans, Rhodri Jenkins, Phil Lloyd, James Raw, Cyng. Rhodri Davies.

2. COFNODION 7 Mai, 2015
Cadarnhawyd y cofnodion yn gywir ond am newid ychydig ar gofnod 4 (d) Blwch yr AA.  
Nid Lewis Lewis, Minffordd a adeiladodd y Blwch.  Lewis Lewis a drefnodd manylion yn 
ymwneud â'r geiriad Devil's Bridge ar y safle.  Cynigiwyd cywirdeb gan Jane Hopkins ac 
eiliwyd gan Elise Powell yn dilyn y newid uchod.

3. MATERION YN CODI O'R COFNODION 

(a) Cyflymdra tu allan i'r Ysgol ym Mhontarfynach
Derbyniwyd ymateb gan y Cyngor Sir yn nodi y byddai'n annhebygol y byddid yn awgrymu 
dodi uchafswm cyflymder o 20 m.y.a. tu allan i'r ysgol gan y tebygrwydd fyddai er mwyn 
cael cyflymder traffig lawr ddigon isel y byddai angen rhoddi mesurau i ostegu cyflymder 
traffig yn barhaol ar y ffordd. 

Nodwyd drwy bentref Pontarfynach bod Cyngor Sir Ceredigion yn bwriadu ymchwilio i'r 
posibilrwydd o ddodi uchafswm cyflymder rhwng yr Orsaf Reilffordd a'r Bont h.y. ar hyd y 
darn ffordd ble mae nifer sylweddol o gerddwyr.

Yn dilyn trafodaeth penderfynwyd i'r Clerc ymateb i'r Cyngor Sir gan nodi bod y Cyngor 
Bro yn anhapus gyda'r penderfyniad am y sefyllfa tu allan i'r ysgol a hefyd ymholi am y 
sefyllfa ar y darn ffordd yr ochr draw i'r Bont h.y. rhwng y Bont a Maes Carafanau'r 
Woodlands.  Angen nodi bod y Bont yn gymorth i ostwng cyflymder cerbydau yn y 
lleoliadau yma.

(b)    Eisteddfod Cwmystwyth
Derbyniwyd llythyr o werthfawrogiad am y rhodd wrth Ysgrifenyddes a Phwyllgor 
Eisteddfod Cwmystwyth.  Cyfeiriodd y Clerc ei bod wedi danfon llythyr o gefnogaeth, ar 
ran y Cyngor Bro, at Swyddogion Cyngor Sir Ceredigion i gydfynd gyda chais am grant 
Pwyllgor yr Eisteddfod i Gyngor Sir Ceredigion.

(c) Blwch yr AA
Adroddodd Alun Jenkins fod Bryan Thomas, Swyddog gyda'r Cyngor Sir wedi trefnu i fin 
halen newydd gael ei ddodi ger Blwch yr AA.  Penderfynwyd y byddai'r Clerc yn danfon 
llythyr personol o werthfawrogiad at Bryan Thomas.

(ch) Yswiriant
Adroddodd y Clerc ei bod wedi cymharu'r gwahanol yswiriant ac mae'r cwmni fwyaf ffafriol 
oedd Cwmni Yswiriant Zurick ar gost o £422.74 a thrwy hynny wneud arbediad o £236.80 
ar Gwmni AON. Yn dilyn ymlaen o'r cofnodion diwethaf, a gan fod angen gwneud taliad 
cyn y 1af o Fehefin trefnwyd bod Jane Hopkins ac Eluned Evans wedi arwyddo siec o 
fewn y dyddiad penodol.
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(d) Blwch Ffônau Coch - Yn dilyn trafodaeth deallir fod Grwp Cofnodion Cwmystwyth a 
diddordeb mewn mabwysiadu'r Blwch Ffôn Coch yng Nghwmystwyth. Deallir hefyd mai 
Fferm Pentref sydd berchen y ddaear o dan y Blwch a bod trefniadau mewn llaw i            
ddi-gysylltu y cyflenwad trydan.  Cytunwyd mewn egwyddor i'r Cyngor Bro fabwysiadu'r 
blwch yn y lle cyntaf ond bod angen mwy o wybodaeth a thrafodaethau pellach.  Y Clerc i 
gysylltu gyda BT yn nodi fod diddordeb mewn egwyddor gyda'r Cyngor Bro a gofyn iddynt 
roddi'r cynnig cyntaf ar y blwch yng Nghwmystwyth a'r Blwch yn Nhrisant i'r Cyngor Bro.  
Y Clerc hefyd i gysylltu gyda Chynghorau Bro eraill i ymholi am wybodaeth sut yr 
aethpwyd ymlaen i fabwysiadu blwch o fewn eu cynghorau bro hwy.

(dd) Lorïau ail-gylchu/biniau:  Derbyniwyd ymateb wrth y Cyngor Sir yn nodi fod gyrwyr y 
loriau i gyd wedi cael eu hatgoffa i fod yn ofalus o'i cyflymder wrth yrru'r loriau. 

(e)    Loriau trwm yn teithio rhwng Frongoch i Abermagwr.
Adroddodd y Clerc ei bod wedi hysbysu'r Cyngor Sir diwrnod wedi'r cyfarfod diwethaf a 
bod trefniadau wedi cael ei gwneud yn syth i gerbyd glanhau'r ffordd ymweld â'r lleoliad y 
diwrnod hwnnw. 

(b) Giât mochyn ar y llwybr o Bontarfynach i Borth:  Derbyniwyd cydnabyddiaeth gan y 
Cyngor Sir.                         

4. CYLLID

(a) Llyfr Cofnodion: Cyfeiriodd y Clerc ei bod wedi archebu llyfr cofnodion newydd.  
Cytunwyd i dalu anfoneb o £164.40 (£137.00 + £27.40 TAW).  Cynigiwyd y taliad gan  
Jane Hopkins ac eiliwyd gan Elise Powell.

(b)  Ail-gylchu: Derbyniwyd taliad o £18.90 am nwyddau ail-gylchu am Chwarter 4 (Ionawr-
Fawrth 2015)

5. CYFRIFON 2014/15
Derbyniwyd gadarnhad gan Gwyn Evans, archwilydd mewnol ei fod wedi gwneud 
archwiliad manwl o’r cyfrifon a’u cofnodir yn gywir.  Cyflwynodd y Clerc y cyfrifon i’r 
aelodau ac yn dilyn y drefn archwilio, y Clerc i ddanfon y daflen Awdit at yr archwilydd 
allanol, yn dilyn cael y Cadeirydd i arwyddo'r daflen.   Cytunwyd i dalu swm o £35.00 i 
Gwyn Evans am ei wasanaeth o archwilio'r cyfrifon.  Cynigiwyd y taliad gan Jane Hopkins 
ac               Elise Powell

Nodwyd fod £535.12 yn y cyfrif cyfredol a £5114.36 yn y cyfrif cadw ar 31ain o Fawrth 
2015.

6. UNRHYW FATER ARALL

(a) Dwr yng Nghwmystwyth
Adroddodd Brython Davies fod dwr yn rhedeg o dir Gate Cottage heibio Trem y Dyffryn ac 
i lawr i'r afon yng Nghwmystwyth.  Deallir fod yna amheuaeth a oedd yna rywbeth yn y dwr 
yn hytrach na dwr glaw gan fod yna liw llwydedd anarferol i'r dwr.  Y Clerc i gysylltu gydag 
Adran Amgylchedd Cyngor Sir Ceredigion gan ofyn iddynt ymchwilio i natur y dwr yma. 

2



7. DYDDIAD CYFARFOD NESAF
Nos Iau 2 Gorffennaf, 2015 yn Ysgol Mynach.

3



CYNGOR BRO PONTARFYNACH

Nos Iau 4ydd Mehefin, 2015

Cynhaliwyd cyfarfod yn Ysgol Mynach gyda’r canlynol yn bresennol:

Alun Jenkins (yn y Gadair gan nad oedd Cadeirydd nac Is-Gadeirydd yn bresennol), Jane 
Hopkins, Elise Powell, Brython Davies. 
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Eluned Evans, Rhodri Jenkins, Phil Lloyd, James Raw, Cyng. Rhodri Davies.

2. COFNODION 7 Mai, 2015
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Derbyniwyd ymateb gan y Cyngor Sir yn nodi y byddai'n annhebygol y byddid yn awgrymu 
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cael cyflymder traffig lawr ddigon isel y byddai angen rhoddi mesurau i ostegu cyflymder 
traffig yn barhaol ar y ffordd. 

Nodwyd drwy bentref Pontarfynach bod Cyngor Sir Ceredigion yn bwriadu ymchwilio i'r 
posibilrwydd o ddodi uchafswm cyflymder rhwng yr Orsaf Reilffordd a'r Bont h.y. ar hyd y 
darn ffordd ble mae nifer sylweddol o gerddwyr.

Yn dilyn trafodaeth penderfynwyd i'r Clerc ymateb i'r Cyngor Sir gan nodi bod y Cyngor 
Bro yn anhapus gyda'r penderfyniad am y sefyllfa tu allan i'r ysgol a hefyd ymholi am y 
sefyllfa ar y darn ffordd yr ochr draw i'r Bont h.y. rhwng y Bont a Maes Carafanau'r 
Woodlands.  Angen nodi bod y Bont yn gymorth i ostwng cyflymder cerbydau yn y 
lleoliadau yma.

(b)    Eisteddfod Cwmystwyth
Derbyniwyd llythyr o werthfawrogiad am y rhodd wrth Ysgrifenyddes a Phwyllgor 
Eisteddfod Cwmystwyth.  Cyfeiriodd y Clerc ei bod wedi danfon llythyr o gefnogaeth, ar 
ran y Cyngor Bro, at Swyddogion Cyngor Sir Ceredigion i gydfynd gyda chais am grant 
Pwyllgor yr Eisteddfod i Gyngor Sir Ceredigion.

(c) Blwch yr AA
Adroddodd Alun Jenkins fod Bryan Thomas, Swyddog gyda'r Cyngor Sir wedi trefnu i fin 
halen newydd gael ei ddodi ger Blwch yr AA.  Penderfynwyd y byddai'r Clerc yn danfon 
llythyr personol o werthfawrogiad at Bryan Thomas.

(ch) Yswiriant
Adroddodd y Clerc ei bod wedi cymharu'r gwahanol yswiriant ac mae'r cwmni fwyaf ffafriol 
oedd Cwmni Yswiriant Zurick ar gost o £422.74 a thrwy hynny wneud arbediad o £236.80 
ar Gwmni AON. Yn dilyn ymlaen o'r cofnodion diwethaf, a gan fod angen gwneud taliad 
cyn y 1af o Fehefin trefnwyd bod Jane Hopkins ac Eluned Evans wedi arwyddo siec o 
fewn y dyddiad penodol.
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(d) Blwch Ffônau Coch - Yn dilyn trafodaeth deallir fod Grwp Cofnodion Cwmystwyth a 
diddordeb mewn mabwysiadu'r Blwch Ffôn Coch yng Nghwmystwyth. Deallir hefyd mai 
Fferm Pentref sydd berchen y ddaear o dan y Blwch a bod trefniadau mewn llaw i            
ddi-gysylltu y cyflenwad trydan.  Cytunwyd mewn egwyddor i'r Cyngor Bro fabwysiadu'r 
blwch yn y lle cyntaf ond bod angen mwy o wybodaeth a thrafodaethau pellach.  Y Clerc i 
gysylltu gyda BT yn nodi fod diddordeb mewn egwyddor gyda'r Cyngor Bro a gofyn iddynt 
roddi'r cynnig cyntaf ar y blwch yng Nghwmystwyth a'r Blwch yn Nhrisant i'r Cyngor Bro.  
Y Clerc hefyd i gysylltu gyda Chynghorau Bro eraill i ymholi am wybodaeth sut yr 
aethpwyd ymlaen i fabwysiadu blwch o fewn eu cynghorau bro hwy.

(dd) Lorïau ail-gylchu/biniau:  Derbyniwyd ymateb wrth y Cyngor Sir yn nodi fod gyrwyr y 
loriau i gyd wedi cael eu hatgoffa i fod yn ofalus o'i cyflymder wrth yrru'r loriau. 

(e)    Loriau trwm yn teithio rhwng Frongoch i Abermagwr.
Adroddodd y Clerc ei bod wedi hysbysu'r Cyngor Sir diwrnod wedi'r cyfarfod diwethaf a 
bod trefniadau wedi cael ei gwneud yn syth i gerbyd glanhau'r ffordd ymweld â'r lleoliad y 
diwrnod hwnnw. 

(b) Giât mochyn ar y llwybr o Bontarfynach i Borth:  Derbyniwyd cydnabyddiaeth gan y 
Cyngor Sir.                         

4. CYLLID

(a) Llyfr Cofnodion: Cyfeiriodd y Clerc ei bod wedi archebu llyfr cofnodion newydd.  
Cytunwyd i dalu anfoneb o £164.40 (£137.00 + £27.40 TAW).  Cynigiwyd y taliad gan  
Jane Hopkins ac eiliwyd gan Elise Powell.

(b)  Ail-gylchu: Derbyniwyd taliad o £18.90 am nwyddau ail-gylchu am Chwarter 4 (Ionawr-
Fawrth 2015)
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archwiliad manwl o’r cyfrifon a’u cofnodir yn gywir.  Cyflwynodd y Clerc y cyfrifon i’r 
aelodau ac yn dilyn y drefn archwilio, y Clerc i ddanfon y daflen Awdit at yr archwilydd 
allanol, yn dilyn cael y Cadeirydd i arwyddo'r daflen.   Cytunwyd i dalu swm o £35.00 i 
Gwyn Evans am ei wasanaeth o archwilio'r cyfrifon.  Cynigiwyd y taliad gan Jane Hopkins 
ac               Elise Powell

Nodwyd fod £535.12 yn y cyfrif cyfredol a £5114.36 yn y cyfrif cadw ar 31ain o Fawrth 
2015.

6. UNRHYW FATER ARALL
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i lawr i'r afon yng Nghwmystwyth.  Deallir fod yna amheuaeth a oedd yna rywbeth yn y dwr 
yn hytrach na dwr glaw gan fod yna liw llwydedd anarferol i'r dwr.  Y Clerc i gysylltu gydag 
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