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Rhagair gan Gadeirydd y Pwyllgor  

Mae'n bleser gennyf gyflwyno adroddiad blynyddol cyntaf Cyngor Tref Cei Newydd. Mae'n rhoi trosolwg o'i waith 
ar y Cyngor yn ystod y cyfnod rhwng 1 Ebrill 2021 a 31 Mawrth 2022. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Y Cynghorydd Gill Hopley 
2021/22 Maer Cyngor Tref Cei Newydd 
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Rolau a Swyddogaethau Cyngor Tref Cei Newydd 

Rôl y Cyngor 

Gwaith a wnaed gan y Cyngor Cymuned 

Mae Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn datgan bod pob rhan o Gymru mewn cymuned. Yn Lloegr , defnyddir y term 
"Cynghorau Plwyf" o hyd ond yng Nghymru, fodd bynnag, gelwir y term cyfreithiol a chyfansoddiadol ar gyfer yr unedau hyn 
o weinyddiaeth llywodraeth leol yn "Gynghorau Cymuned" 

Y Cyngor Cymuned yw'r haen isaf o lywodraeth leol ac mae agosaf at y cyhoedd o ran diwallu anghenion lleol. Mae gan y 
Cyngor nifer o hawliau a dyletswyddau statudol. 

Beth yw strwythur y Cyngor? 

Ceir rhestr o'ch cynghorwyr lleol ar y dudalen nesaf. Mae gan y Cyngor Tref 10 Cynghorydd nad ydynt yn cynrychioli 
unrhyw blaid wleidyddol. Fe'u hetholir bob 4 blynedd. Cyflogir Clerc/Swyddog Ariannol rhan-amser i ymdrin â'r holl 
drefniadau ar gyfer cyfarfodydd a pharatoi agenda i ymdrin â'r cofnodion a'r materion ariannol a gweinyddol sy'n 
gysylltiedig â gweithredu gwaith y Cyngor. Cyflogir contractwyr hefyd i wneud gwaith arbenigol megis atgyweirio a chynnal 
a chadw h.y. torri gwair, cynnal a chadw'r llwybrau troed ac yn y blaen. 

Mae'r Cyngor Tref yn gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio cyn i Gyngor Sir Ceredigion benderfynu arnynt. Maent yn 
darparu cyllid ar gyfer digwyddiadau, clybiau a gwasanaethau yn y dref. Mae'r Cyngor yn penodi aelodau i eistedd ar gyrff 
Llywodraethu'r Ysgol. 
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Sut mae'r Cyngor yn gweithio? 

Bydd unrhyw waith a wneir gan y Cyngor yn cael ei weithredu yn dilyn penderfyniadau a wneir mewn cyfarfodydd agored. 
Telir am unrhyw waith gydag arian cyhoeddus y mae'r Cyngor yn ei dderbyn drwy godi praesept sy'n rhan o'r Dreth Gyngor 
a bennir gan Gyngor Sir Ceredigion. 

Beth yw praesept y Cyngor? 

Yn 2020/21 pennir praesept y Cyngor ar £16,072.64 Codir y praesept i ariannu cyfrifoldebau'r Cyngor Tref gan gynnwys 
Parc Sgrialu, Coetir Maesypwll , dodrefn stryd a nifer o lwybrau troed yn yr ardal. 

Mae'r praesept yn cyfrif am £21.36 fesul eiddo (Band D). 

A all y cyhoedd fynychu'r cyfarfodydd? 

Ar bob cyfrif. Mae croeso i chi fynychu ein cyfarfodydd fel gwrandawyr yn unig – a byddem yn annog hynny. Nid oes gan 
aelodau'r cyhoedd hawl i gymryd rhan yn nhrafodaethau'r Cyngor na rhoi eu barn yn ystod y cyfarfod – fodd bynnag, efallai 
y bydd amgylchiadau eithriadol lle caniateir i'r cadeirydd alw am gyfraniad gan y cyhoedd ac iddynt wneud datganiad. 
Cynhelir cyfarfodydd y Cyngor yn fisol, ac eithrio mis Awst, ac fe'u cynhelir fel arfer ar ddydd Llun olaf pob mis yn Neuadd 
Goffa Cei Newydd. 

Cyfarfod Blynyddol 

Mae'r cyfarfod blynyddol yn ddyletswydd gyfreithiol fel y nodwyd yn Neddf Llywodraeth Leol 1972. Rhaid cynnal y 
cyfarfodydd blynyddol  ym mis Mai. Y Cyngor sy'n penderfynu ar y dyddiad. Rhaid i'r eitem gyntaf ar yr Agenda fod yn ethol 
Cadeirydd y Cyngor Cymuned am y deuddeg mis nesaf 
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Etholiad 

I gael ei ethol yn Gynghorydd rhaid i aelod fod yn gymwys o dan y gyfraith , bod yn Ddinesydd Prydeinig a rhaid iddo fod 

wedi cyrraedd 21 oed. 

Rhaid i'r ymgeisydd hefyd fod- 

etholwr llywodraeth leol 

wedi meddiannu, yn ystod y deuddeg mis cyfan cyn y diwrnod hwnnw, unrhyw dir neu fangre arall yn yr un ardal fel 

perchennog neu denant 

prifathro, neu fan gwaith yn unig, yn ystod deuddeg mis cyn yr etholiad, sydd wedi bod yn yr ardal honno. 

yn byw yn ystod y cyfan o ddeuddeg mis yn yr ardal honno, neu o fewn tair milltir i'r ardal honno 

 



7 

3 
   

 Aelodaeth o'r Cyngor 

2020/2021  

Mae gan Gyngor Tref Cei Newydd 10 Cynghorydd 

Aelodau'r Cyngor (05/05/17-Etholiadau Llywodraeth Leol Mai 2022) 

Y Cynghorydd Gill Hopley (Cadeirydd) 2020/21 

Y Cynghorydd Jennifer Davies       

Y Cynghorydd Julian Evans 

Y Cynghorydd Steve Hartley 

Y Cynghorydd Peter Hopley 

Y Cynghorydd Dan Potter 

Y Cynghorydd Marc Rees 

Y Cynghorydd Brett Stones 

Y Cynghorydd Huw Williams 
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Gwaith y Cyngor yn 

2021/2022 
 
1. Arwyddion cŵn 
Yn eu cyfarfod a gynhaliwyd ym mis Mai 2021, cytunwyd na fyddai'r arwyddion dim baw cŵn yn cael eu codi. Oherwydd 
nifer y cŵn ar y prif draeth a waherddir o'r 1af o Fai ymlaen, cytunwyd y byddai arwyddion yn cael eu prynu ynghyd â 
phosibilrwydd o faner ar y ffordd i lawr i'r traeth. Byddai'r arwyddion o'r ail ddyfynbris yn cael eu prynu.  Yn y cyfarfod ym 
mis Mehefin, cytunwyd, oherwydd nifer y cŵn ar y prif draeth a waherddir o'r 1af o Fai ymlaen, y cytunwyd y byddai dau 
arwydd palmant yn cael eu prynu gyda deiliad panel anhyblyg. 
 
Adroddwyd yn y cyfarfod ym mis Gorffennaf bod yr arwyddion baw cŵn wedi'u rhoid fynnu, roedd baw cŵn yn parhau i fod 
yn fater o bwys. Hefyd, mae cŵn yn enwedig yn gynnar yn y bore i'w gweld ar y prif draeth. Cytunwyd y dylid cysylltu â'r 
warden. 
 
2. Gwahardd cŵn ar y prif draeth 
Yn dilyn cais gan y Cyngor ynghylch gwahardd cŵn ar y prif draeth, derbyniwyd e-bost gan CCC ynghylch gwahardd cŵn 
ar y prif draeth drwy'r flwyddyn. Oherwydd y pandemig, nid oedd swyddogion yn gallu cynorthwyo gyda'r cais hwn ar hyn o 
bryd. 
 
3. Ceisiadau Cynllunio 
Caiff Ceisiadau Cynllunio eu hystyried ym mhob cyfarfod ac anfonir sylwadau at y Gwasanaeth Cynllunio yn unol â hynny. 
 
4. Goryrru ar Ffordd Newydd 
Codwyd pryderon unwaith eto gan Aelodau ynghylch goryrru ar New Road, a chysylltwyd â'r heddlu. 
 
 
Roedd gwaith wedi'i gwblhau i adnewyddu  difrod yn y parc ynghyd â gwaith atgyweirio mawr yn dilyn Arolygiad Blynyddol 
y parc. 
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Gwaith y Cyngor  

2021/2022 
 
 
5. Parc Sglefrfyrddio 
Roedd gwaith wedi'i gwblhau i adnewyddu safle difrod yn y parc ynghyd â gwaith atgyweirio mawr yn dilyn Arolygiad 
Blynyddol y parc. 
 
6. Materion Traffig 
E-byst a anfonwyd at Gyngor Sir Ceredigion ynghylch parcio modurwyr ar angylion cywir ar  Heol Tywyn 
 
7. Cyfleusterau cyhoeddus 
Anfonwyd sawl e-bost yn gofyn am agor y cyfleusterau cyhoeddus gan y ganolfan Chwaraeon Dŵr. Adroddwyd yn y 
cyfarfod ym mis Gorffennaf fod y cyfleusterau cyhoeddus gan y  ganolfan chwaraeon dŵr wedi  
wedi'u hagor. Croesawyd eu hagoriad ac roeddent yn cael eu glanhau i safon uchel.  
 
8. Gwagio biniau 
Cynhaliwyd trafodaethau hir yn y cyfarfod ym mis Gorffennaf ynghylch gwagio biniau. Roedd y Cyngor Sir wedi cynnig mwy 
o finiau, fodd bynnag, nodwyd eu bod yn cael eu gwagio ddwywaith y dydd am 8am a 2pm.  
Roedd yr Aelodau o'r farn y dylid gwagio'r biniau am 6pm hefyd. Byddai'r farn hon yn cael ei chyfleu i CCC. Adroddwyd yn y 
cyfarfod ym mis Tachwedd fod y biniau unwaith eto wedi bod yn broblem fawr dros gyfnod yr haf a bod y blychau a 
ddefnyddiwyd gan y siopau sglodion yn parhau i rwystro'r biniau, ac felly gofynnid am y biniau mwy. Nodwyd hefyd nad 
oedd y biniau a oedd ar ben y slip i lawr i'r ganolfan Bywyd Gwyllt wedi'u diogelu i'r rheiliau. 
 
9. Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 2021 
Rhoddodd y Clerc y wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau yn y cyfarfod ym mis Gorffennaf am elfennau'r Ddeddf a oedd yn 
berthnasol i'r Cynghorau Tref a Chymuned. Cytunwyd i ymchwilio ymhellach i'r offer sydd ei angen; a'r costau i ddarparu ar 
gyfer cyfarfodydd hybrid. 
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10. Rheolwr harbwr 
Anfonwyd gwahoddiad at Reolwr yr Harbwr yng nghyfarfod mis Tachwedd i fynychu cyfarfod y Cyngor Tref i fynd i'r afael â 
materion a godwyd yn ymwneud â'r harbwr. Roedd y Cynghorydd J Davies wedi gofyn am i'r harbwr a'r ardal gyfagos gael 
eu trafod. Mynegodd ei siom ynghylch annibendod a glendid y ddau gyda chwyn, mieri, offer wedi torri, cawod wedi torri ar 
lithriad tywodlyd, siediau gwag heb unrhyw ymdrech i gyhoeddi eu prydlesau, post lamp wedi'i dorri gan y ganolfan 
chwaraeon dŵr ac ati. Nid oedd yn glir ychwaith beth oedd rôl Rheolwr yr Harbwr a'r Harbwrfeistr i ddelio â'r materion hyn. 
Cytunwyd y byddai'r Cynghorydd Davies yn darparu rhestr lawn o'r materion yr oedd yn ofynnol eu cyfeirio at y Cynghorydd 
Potter i'w hanfon ymlaen i  wasanaeth Clic. Roedd yr holl Aelodau'n cytuno ac yn cefnogi sylwadau'r Cynghorydd J Davies.  
 
11. Arwydd Cyngor Tref Cei Newydd 
 Roedd arwydd newydd Cyngor Tref Cei Newydd wedi'i brynu a'i godi yng nghefn y Neuadd Goffa.  
 
12. Cyfarfod rhwng cynrychiolwyr y Cyngor Sir a Chynghorau Tref a Chymuned – 22 Tachwedd 2021 
Roedd y Cynghorydd D Potter yn bresennol ar ran Cyngor Tref Cei Newydd. 
 
13. Llyfrgell Newydd wedi'i lleoli yn Neuadd Goffa Cei Newydd 
Rhoddwyd ystyriaeth i'r cais i barhau i dalu am drydan y llyfrgell yn y neuadd. Cytunodd yr Aelodau i'r cais hwn, sef tua 
£30.00 y mis. 
 
14. Baner Lest We Forget a Baner Cyngor Tref Cei Newydd 
Codwyd baner Lest We Forget ar gyfer Sul y Cofio a  chytunwyd y byddai Baner Cyngor Tref Cei Newydd yn cael ei phrynu 
a'i chodi. 
 
15. Coeden Nadolig a godwyd yn Sgwâr yr Ucheldir 
Roedd y Cyngor Tref wedi trefnu a thalu am y Goeden Nadolig yn Sgwâr yr Ucheldir. (o flaen yr hen lyfrgell) 
 
16. Bolardiau wedi'u codi  
Roedd materion yn ymwneud â'r bolardiau wedi'u trafod mewn sawl cyfarfod ac roedd e-byst a oedd yn peri pryder wedi'u 
hanfon at Gyngor Sir Ceredigion. Yn y cyfarfod ym mis Ionawr, adroddwyd bod y bolardiau wedi'u tynnu ar sgwâr yr 
ucheldir fodd bynnag, byddai'r bolardiau'n aros ar waelod y Dref ger yr hen Wellington.  
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Blaenoriaethau'r Dyfodol  
 

Y blaenoriaeth y byddai Cyngor Tref Cei Newydd eu hystyried yn 2021/22 

 

• Gosod y system Hybrid newydd yn Siambr y Cyngor 

• Peintio meinciau 

• Disodli meinciau 

• Prosiect arwyddion 

• Gwelliannau i Barc Sglefrfyrddio 
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Mynychu Cyngor Tref Cei Newydd / Cysylltu a ni  

Mae'r Cyngor yn awyddus i weld Aelodau'r cyhoedd yn mynychu Cyngor Tref Cei Newydd 

Ac eithrio eitemau cyfrinachol, mae'r holl fusnes yn cael ei gynnal yn gyhoeddus.  

Cyhoeddir yr holl bapurau agenda cyhoeddus  ar-lein 3 diwrnod gwaith cyn y cyfarfod 

 

Mrs Dana Jones, (Clerc) 

Pencnwc bach, 

Cross Inn, 

Llandysul, 

Ceredigion. 

SA44 6EN 

Gwefan:- 

http://new-quaytowncouncil.co.uk/ 

Manylion cyswllt yr Aelodau:-Cynghorwyr - Cynghorwyr - Cyngor Tref Cei Newydd (new-quaytowncouncil.co.uk)  

https://new-quaytowncouncil.co.uk/cy/cynghorwyr/

