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CYNGOR SIR CEREDIGION  
 
Adroddiad i’r: Cabinet 

 
Dyddiad y Cyfarfod: 2 Tachwedd 2021 
  
Teitl: Deisebau a ddaeth i law 

 
Pwrpas yr adroddiad: Hysbysu’r Cabinet am unrhyw ddeisebau a ddaeth i 

law 
 

 Er gwybodaeth 
 

Portffolio Cabinet ac 
Aelod Cabinet: 

Amherthnasol 

 
Mae’r Cyngor wedi derbyn y ddeiseb canlynol: 
 

Teitl y ddeiseb Nifer y 
llofnodwyr 

Aelod 
Cabinet  

Aelod Lleol (os 
ydyw’n 

berthnasol) 

Deiseb am loches bws – y 
flwyddyn nesaf mae llochesi bws 
newydd yn cael eu codi yn y 
pentref. Mae angen un tu allan i’r 
ysgol arnom yn wael. 

68 Cyng 
Dafydd 

Edwards 

Cyng Paul 
Hinge 

 
Bydd y gwasanaeth perthnasol yn awr yn ystyried cynnwys y ddeiseb. 
 

Llesiant 
Cenedlaethau’r 
Dyfodol: 

Oes Asesiad Effaith 
Integredig wedi ei gwblhau? 
Os na, esboniwch pam 

Amherthnasol – 
pwrpas yr adroddiad 
hwn yw adrodd 
ynghylch unrhyw 
ddeisebau sydd wedi 
dod i law 

Crynodeb: 
Hirdymor: Amherthnasol 
Cydweithio: Amherthnasol 
Cynnwys: Amherthnasol 
Atal: Amherthnasol 
Integreiddio: Amherthnasol 

 
Argymhelliad: Dylai’r Cabinet nodi’r ddeiseb canlynol a ddaeth i law 

- Deiseb am loches bws – y flwyddyn nesaf mae 
llochesi bws newydd yn cael eu codi yn y pentref. Mae 
angen un tu allan i’r ysgol arnom yn wael. 
 

Rheswm / Rhesymau 
dros y penderfyniad: 

Er mwyn hysbysu’r Cabinet am y ddeiseb / deisebau 
a ddaeth i law a gofyn i’r gwasanaeth / gwasanaethau 
perthnasol eu hystyried ymhellach. 
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Trosolwg a Chraffu: Amherthnasol 

 
Fframwaith Polisi: 
 

Y Cyfansoddiad a’r Protocol Deisebau 

Blaenoriaethau 
Corfforaethol: 
 

Amherthnasol 

Goblygiadau Ariannol 
a Chaffael: 
 

Amherthnasol 
 

Pwerau Statudol: Amherthnasol 
 

Papurau Cefndir: 
 

Amherthnasol 

Atodiadau: Atodiad A - Llythyr a dderbyniwyd gyda’r ddeiseb 
 
Swyddog Arweiniol 
Corfforaethol: 

Lowri Edwards, Swyddog Arweiniol Corfforaethol: 
Gwasanaethau Democrataidd 

Swyddog Adrodd: Lowri Edwards 
 

Dyddiad: 5 Hydref 2021 
 



CERF.OluiJM COUNTY COUNCIL
~ECEIVED

- 4 OCT 2021

CANOIJAN RHEIDOL

~~lr- ~~
Annwyl C.ynst.l0f\1J't'f,

Wedi sylwi fod rhai llochesi bysiau yn y gymuned yn cael eu dymchwel a

bod rhai newydd yn dod yn eu Ile.

A oes modd cael lloches bws yn y safle bws ger yr ysgol?

Mae plant yn y bore i gyd yn gorfod mynd ir lloches gyferbyn ar siop

sglodion. Fi'n siwr hefyd y bydde plant Ysgol Rhydypennau yn

ddiolchgar am lloches pan ydynt yn teithio ar y bws.

Hefyd rwyf yn pryderi am y croesfan sebra, rwyf wedi ei ddefnyddio

nifer o weithiau ac ddim yn teimlo yn saff wrth groesi.

Ni wedi colli y ddynes lollipop ac y byddem yn llawer hapusach pe bai y

groesfan yn cael ei newid i fod yn croesfan pelican, gwasgu bwtwm ar

goleuadau yn goch a pawb yn saffach i groesi eu plant ir Ysgol.

A wnewch chi ystyried y ddau beth yma yn eich cyfarfod nesa'?

Hefyd rwyf yn deall fod deiseb yn mynd o amgylch yr ardal.

Yn gywir

Medi 25 2021
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