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CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 

COFNODION Y CYFARFOD MISOL  
27.07.2017 NEUADD YR EGLWYS SAN PEDR, LLANBEDR PS 

 
Gwahoddwyd aelodau i gymryd rhan mewn gweddi cyn dechrau’r Cyfarfod.  
  Boed i’r Cyngh. David Smith offrymu gweddi.  
CYFLWYNIAD; Jina Hawkes; Peter Skitt, Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda 
Yn ddiweddar, cyhoeddodd Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda newidiadau i rai 
glinigau, a ddarparwyd ynghynt o Feddygfa Bro Pedr, Llanbedr Pont Steffan. Ni 
wnaeth y Bwrdd Iechyd gytuno i brydles hir-dymor, er mwyn parhau â rhai 
gwasanaethau, o Safle’r Feddygfa Stryd y Bont.  Roedd y Brydles flaenorol ar yr 
ystafelloedd, a ddefnyddiwyd ar gyfer y clinigau, dros gyfnod o 20 mlynedd a 
phenderfynwyd peidio a’i hadnewyddu; ni ellid gosod mewn lle cytundeb newydd, 
oherwydd hyd y brydles a’r gost. 
Gwnaeth Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda gynghori cleifion cofrestredig ym 
Meddygfeydd Llambed a Llanybydder a'r rhai hynny sy’n cael ei gweld gan y 
Gwasanaethau Deintyddol Cymunedol, am newidiadau dros dro i’w mynediad at rai 
o glinigau’r Bwrdd Iechyd sy’n cael eu cynnal ar hyn o bryd ym Meddygfa Llanbedr 
Pont Steffan o’r 1af o Orffennaf 2017. 
Adleolwyd pum clinig dros dro, i leoliaidau i gynnwys, mewn rhai achosion, i ffwrdd o 
Lanbedr Pont Steffan, sef: 
• Therapi Lleferydd ac Iaith; 
• Clinig Pediatrig; 
• Clinig Methiant y Galon; 
• Clinig Deintyddol Cymunedol; & 
• Clinig Podiatreg. 
Mynegodd aelodau'r Cyngor Tref gonsyrn ynglŷn â phenderfyniad y Bwrdd Iechyd i 
beidio ag adnewyddu’r brydles ar yr ystafelloedd, a gynhaliwyd y clinigau yn 
flaenorol; dull y cyfathrebu ac ymgynghori â chleifion; diffyg ymagwedd strategol a'r 
effaith anffafriol ar y cleifion. 
Roedd terfyniad y brydles bresennol yn hysbys ers cryn amser a theimlwyd y gellid 
bod wedi sefydlu trefniadau priodol ac ymgynhori â’r cleifion, yn llawer cynt.  
Gofynnwyd a fyddai arbedion yn cael eu gwneud o dan y cynllun "dros dro"; a 
lleisiwyd amheuon ynghylch pellter y byddai rhaid i deuluoedd ifanc, yr henoed a'r 
methedig deithio i fynychu clinigau arallddewis yn Nhregaron, Aberteifi neu 
Aberaeron; hyn ollyn awgrymu costau ychwanegol yn ymwneud â theithio ac amser. 
Trafodwyd proffesiynoldeb y llythyr a ddosbarthwyd i’r cleifion; nis cynhwyswyd 
pennawd a dyddiad ac mewn un achos anfonwyd at fabi, tra ni dderbyniwyd y llythyr 
o gwbl gan eraill.  Roedd y pennawd, "Llythyr TERFYNOL - Meddygfa Llanbedr Pont 
Steffan" wedi creu aflonyddwch meddwl i rai pobl gregus.  Argymhellwyd anfon 
llythyron sicrwydd dilynol. 
Ysgwyddodd Mr Peter Skitt, Cyfarwyddwr Hywel Dda Ceredigion gyfrifoldebeb am y 
newid a bu iddo sicrhau aelodau'r Cyngor Tref y gwneir pob ymdrech i ddatrys y 
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mater.  Addawodd y byddai'r gwasanaeth yn parhau’n lleol a byddai Llanbedr Pont 
Steffan yn derbyn Canolfan Iechyd Integredig ei hun yn y pen draw. Roedd 
cynlluniau ar waith i sefydlu Grŵp Prosiect Gofal Iechyd Llanbedr Pont Steffan, yn 
ystod y misoedd nesaf. 
Gresynwyd y diffyg cynllunio ymlaen llaw ac ymagwedd gydlynol gan yr Ymwelydd 
Iechyd Rhian Davies yn ogystal â cholli clinig deintyddol y dref yn dilyn ymddeoliad y 
deintydd preswyl. 
Dylai cleifion gyfeirio unrhyw ymholiadau i Wasanaethau Cymorth Cleifion Bwrdd 
Iechyd Prifysgol Hywel Dda ar 0300 0200 159. 
1. CROESO’R CADEIRYDD A MATERION PERSONOL  

Estynnodd y Maer, y Cyngh. Hag Harris groeso cynnes i bawb. 
Datganwyd llongyfarchion i’r Cyngh. Robert & Mrs Delyth Phillips ar 
enedigaeth eu mab, Tryfan Samuel.  
Cydymdeimlwyd ag Eleri Thomas, ar farwolaeth ei mam, Mrs Rachel-Anne 
Thomas. 
Cymerodd y ddau ddigwyddiad le ar Ddydd Sadwrn y 15fed o Orffennaf 2017. 

2. YN BRESENNOL 
Y Maer y Cyngh. R. G (Hag Harris); Y Dirprwy-Faer y Gyngh. Ann Morgan; Y 
Cyngh. Rhys Bebb Jones; Y Cyngh. David Smith; Y Gyngh. Elin Jones; Y 
Gyngh. Dinah Mulholland; Y Cyngh. Rob Phillips; Y Cyngh. Kistiah Ramaya 
&’r Cyngh. Selwyn Walters. 
Mr Mike Lewis: Gohebydd y Wasg y Cambrian News. 
Mr Robert Harries: Gohebydd y Wasg y Carmarthen Journal. 
Jina Hawkes; Peter Skitt – yn ystod Cyflwyniad Bwrdd Iechyd Hywel Dda. 
Rhian Davies, Ymwelydd Iechyd, Canolfan Iechyd Bro Pedr, Llanbedr Pont 
Steffan; yn ystod Cyflwniad Bwrdd Iechyd Hywel Dda.  

 YMDDIHEURIADAU AM ABSENEOLDEB 
Ymddiherodd y Cyngh. Chris Thomas am ei anallu i fynychu’r cyfarfod.  

3. MATERION YN YMWNEUD Â’R HEDDLU 
3.1 Prif Arolygydd yr Heddlu Richard Hopkin wedi gobeithio bod yn 

bresennol i drafod y Gorchymyn Gwarchod Gofod Cyhoeddus yn 
Llanbedr Pont Steffan ac i geisio cefnogaeth y Cyngor Tref. Yr oedd 
wedi ei oedi yn anorfod yn Sioe Frenhinol Cymru yn Llanfair-ym-Muallt 
a gofynnodd tybed allai gyfarfod â'r Maer y Cyngh. Hag Harris ac, 
efallai, ychydig o Gynghorwyr yr wythnos ganlynol i drafod Gorchymyn 
Gwarchod Gofod Cyhoeddus a materion plismona eraill, yr ystyrir yn 
berthansol gan y Cyngor Tref.  PENDERFYNWYD gwneud hynny.  

3.2 Derbyniwyd ymateb i'r cais a anfonwyd i Swyddfa'r Heddlu a 
Chomisiynydd Troseddu Dyfed Powys, Mr Dafydd Llywelyn 
ynghylch ail-gyflwyniad Camerâu Teledu Cylch Cyfyng (CTCC) mewn 
ardaloedd penodol Sir Gaerfyrddin, Ceredigion, Sir Benfro a Phowys. 
Mae grym sylw’n cael ei roi i ail-fuddsoddi CTCC yn yr ardal plismona a 
bydd dadansoddiad o'r galw sy'n deillio o ddata sy'n ymwneud â 
throsedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yn pennu lle bydd CTCC yn 
cael eu gweithredu. Ni fydd y camerâu yn cael eu hadfer ond yn 
hytrach mabwysiadir ymagwedd sy'n sicrhau monitro a chefnogaeth 
ddigonol, gan alluogi'r CTCC i gael eu gosod mewn modd ystyrlon. 
Mae'r Comisiynydd Heddlu a Throsedd wedi addo buddsoddi mewn 
CTCC ac wedi ymrwymo i'w cyflwyno. Mae'r tîm sy'n gyfrifol am 
ystyried yr ardaloedd lle y dylid gweithredu CTCC yn atebol i 
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gyfarwyddyd y Comisiynydd Gwyliadwriaeth i sicrhau bod yna "angen 
holl bwysig".  Adroddodd Swyddogion Lleol Llanbedr Pont Steffan fod 
yr economi gyda'r nos yn dawel yn y dref ac o gwmpas y dref, ac felly 
byddai'n anodd cwrdd â gofynion "angen holl bwysig". Felly, ar hyn o 
bryd nid oes unrhyw gynlluniau i adfer camerâu teledu cylch cyfyng o 
fewn Llanbedr Pont Steffan. 
Dywedodd aelodau’r Cyngor Tref nad oedd troseddau yn ystod y nos, 
yn aml, yn cael eu hadrodd yn Llanbedr Pont Steffan 

4. DATGAN BUDDIANT PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
Dim wedi’i ddatgan. 

5. CADARNHAU COFNODION CYFARFOD 29AIN O FEHEFIN 2017 
Cytunwyd eu bod yn gofnod cywir.  Llofnodwyd y Cofnodion gan y Cadeirydd 

6. MATERION SY’N CODI O’R COFNODION CYNT 
6.1 Ardal Chwarae Maes-y-Felin: Gohebiaeth gan Mr Llyr Edwards, 

Cyfarwyddwr Gwasanaethau Eiddo, Tai Ceredigion; dywedodd y 
byddai'r sleid aml-chwarae yn cael ei dynnu i ffwrdd o’r parc a'r ardal 
oddi tani yn cael ei gorchuddio â glaswellt.  Mae trefniadau ar y gweill i 
sicrhau bod y cyfarpar sydd ar ôl, yn cyrraedd y safon angenrheidol. 
Cynhelir Arolwg Blynyddol a bydd materion sy’n derbyn asesiad-risg 
Sgôr 6 neu’n uwch o fewn yr Adroddiad yn derbyn sylw gan Dai 
Ceredigion cyn trosglwyddo'r Parc i ofal y Cyngor Tref.    
Dim datblygiadau i’w hadrodd yn ystod y cyfarfod hwn. 

6.2 Arddangosfeydd blodau’r dref dros fisoedd yr haf i gynnwys 
Planwyr wrth fynedfeydd y dref: Y mae potiau llai o faint wedi’u 
defnyddio ar bwrpas.  

 Derbyniwyd anfoneb o £4,080 dan law Canolfan Garddio Llanarth ar 
gyfer darparu planhigion. PENDERFYNWYD cysylltu â Chyngor Sir 
Ceredigion i holi paham fod y Cyngor Tref wedi derbyn yr anfoneb gan 
mai’r Cyngor Sir Ceredigion sydd wedi ennill y contract. Gellid yn 
ogystal, gofyn am gyngor Archwilydd Mewnol y Cyngor Tref, Derek 
Marshall. 

6.3 Rhestr Anrhydedd: wedi ei symud o'r Swyddfa Ddidoli Post Llanbedr 
Pont Steffan a’i storio ar hyn o bryd yng nghartref y Maer y Cyngh. 
David Smith.  PENDERFYNWYD cysylltu â Phrifysgol Cymru Y 
Drindod Dewi Sant i ofyn tybed a allai’r Bwrdd gael ei storio ar gampws 
y Brifysgol.  

6.4 Hysbysfwrdd Llyfrgell y dref: (glanhau a gwella ei gyflwr 
cyffredinol): y rhan fwyaf o welliannau wedi eu gwneud. 

6.5 Cadwyn y Maer a Phrynu Cist: Adroddodd y Cyngh. David Smith fod 

trefniadau ar y gweill ar gyfer prynu cist i storio’r gadwyn, a hefyd i 

ailbrisio y regalia dinesig. 

6.6 Biniau Sbwriel: Ymateb i'r cais i osod bin sbwriel y tu allan i Oscar's 
Den: nid yw'r perchennog, Mrs Margaret Jones, yn gwrthwynebu fod y 
Cyngor Tref yn talu am fin i'w leoli y tu allan i'r adeilad a hefyd i’w 
wacau. 
Tu allan i Gregg’s: Mae Rheolwr Cangen Llanbedr Pont Steffan yn 
barod i osod bin sbwriel y tu allan i'r adeilad yn ystod oriau agor ond 
gofynnodd os oedd angen trwydded i wneud hynny. 
PENDERFYNWYD gofyn i GSC petai biniau’n cael eu gosod yn y 
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lleoedd dan sylw, pwy fyddai’n eu gwacau.  Y gobaith oedd y fyddai'r 
ddau fusnes yn darparu biniau y tu allan i’w busnes a chymryd 
cyfrifoldeb am eu gawacau.  

6.7 Polisi Cyfryngau Cymdeithasol y Cyngor Tref: PENDERFYNWYD 
dirprwyo cyfrifoldeb i'r Is-bwyllgor Gweinyddiaeth i lunio’r Polisi.  Dim 
Datblygiadau.  

6.8 Hyfforddiant TGCh: Y gobaith yw trefnu hyfforddiant TGCh ar gyfer 
rhai o aelodau’r Cyngor Tref a'r Clerc yn ystod yr Hydref. 
Rhoddwyd cyfrifon e-bost unigol i Gynghorwyr i’w defnyddio ar gyfer 
dibenion Cyngor Tref yn unig. Anogodd y Cyngh Phillips aelodau i’w 
defnyddio. 

6.9 Adroddwyd at sylw CSC bod ceir yn ymyrryd ar ardal gerddwyr o 
flaen yr Hen Neuadd y Dref, Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan ac 
heb fod yn stopio pan fo angen. Yn yr ymateb gan GSC, dywedwyd, pe 
bai ceir yn parcio mewn rhan, ar yr ardal balmant, efallai y byddai'n 
werth ystyried dau opsiwn - efallai y byddai cyfyngiad parcio ffurfiol 
(llinellau melyn) yn cael ei gynnig yn ystod y rownd nesaf o newidiadau 
i gyfyngiadau parcio sydd ar hyn o bryd wedi'u trefnu yn ddiweddarach 
yn ystod y flwyddyn; efallai y bydd modd gosod bolardiau o ryw fath ar 
ymyl y palmant er mwyn atal cerbydau rhag cael mynediad i'r ardal 
balmant. Gofynnwyd petai’r Cyngor Tref am ddymuno symud y mater 
ymlaen. O ran y mater nad yw cerbydau’n aros, nid yw hwn yn bwynt 
croesi ffurfiol, felly nid oes gorfodaeth ar yrwyr i wneud hynny. 

6.10 Bolardiau ar Stryd y Coleg, i ofyn i GSC i beidio â gosod bolardiau 
nes y gwyddys y ffordd ymlaen. 
Dywedwyd bod cerbydau wedi'u parcio ar linellau melyn dwbl yng 
nghyffiniau Lloyds Chips i gynnwys cario llwythi. Gofynnwyd tybed a 
allai gyrwyr ymatal rhag yr arfer hwn. 

6.11 Gŵyl Fwyd Llanbedr Pont Steffan: Stondin y Cyngor Tref: bydd y 
Cyngh. David Smith yn gyfrifol am drefnu stondin y Cyngor Tref, a fydd 
yn cwmpasu y thema o Dwristiaeth Leol.  Cytunodd y Cynghorwyr a'r 
Clerc i gymryd gofal am y stondin ar wahanol adegau’r dydd. 
Gofynnodd Dr George Lilley tybed a allai ardal benodol o’r stondin gael 
ei neilltuo ar gyfer Clwb Cerdd a Cherddorfa Siambr Llanbedr Pont 
Steffan. Cytunwyd caniatau hyn. 

6.12 Ffynnon, Sgwâr Harford: gohebiaeth gan Mr Neil Hinchliffe, CS 
Ceredigion, yn gofyn petai’r Cyngor Tref wedi dod i benderfyniad mewn 
perthynas â throsglwyddo cyfrifoldeb am y ffynnon oddi ar y Cyngor 
Sir. PENDERFYNWYD gofyn tybed a all y Cyngor Sir atgyweirio'r 
difrod diweddar yn ymwneud a’r  Ffynnon a sicrhau bod y Pwmp yn 
gweithio'n effeithlon. PENDERFYNWYD neilltuo mwy o sylw i'r mater 
yn y cyfarfod nesaf. 

6.13 Croeso i Gerddwyr: Gohebiaeth gan Mr James Williams, Cadeirydd, 
Cerddwyr Llanbedr Pont Steffan a’r Cylch, ynghylch manteision i'r dref i 
danysgrifio i'r cynllun "Croeso i Gerddwyr". Gellir sefydlu Grwp Llywio i 
oruchwylio'r prosiect, a fyddai'n golygu cynrychiolaeth o’r Cyngor Tref, 
Siambr Fasnach, gwestai lleol; Y Drindod Dewi Sant; Ymddiriedolaeth 
Longwood a grwpiau eraill sydd â diddordeb. Penderfynwyd gwahodd 
Mr Williams i gyfarfod dyfodol y Cyngor Tref, er mwyn trafod 
ymhellach.  Disgwylir ateb.  
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7. GOHEBIAETH 
7.1 Cered: Cwrs Academi Arweinyddieth Gymunedol: yn brosiect a’r 

nod i gael unigolion yng Ngeredigion rhwng 18 a 30 i wneud 
gwahaniaeth yn eu cymunedau lleol.  Gofynnwyd tybed os oedd y 
Cyngor Tref yn ymwybodol o unigolion a allai fanteisio o’r cwrs.  Bydd 
angen derbyn ceisiadau erbyn y 22ain o Fedi 2017.   

7.2 Cyngor Iechyd Cymuned(CHC): Corff gwarchod annibynnol y GIG 
(Gwasanaeth Iechyd Genedlethol) yn ymwneud â phob agwedd ar ofal 
a thriniaeth y GIG.  Mae’n darparu gwasanaeth eiriolaeth am ddim ac 
annibynnol sy’n cynnig cefnogaeth, cyngor a chyfarwyddyd cyfrinachol 
i’r rhai hynny sy’n dymuno gwneud cwyn yn erbyn y GIG.  Ffôn: 01646 
697 610. E-Bost: hyweldda@waleschc.org.uk.   
Gwefan: www.communityhealthcouncils.org.uk/hyweldda 

7.3 Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda yn gofyn i drigolion lleol i rannu 
syniadau ac i ddatgan barn ar ddatblygu dyfodol GIG: Bydd 
“Trawsnewid Gwasanaethau Clinigol” yn gyfle i bobl i ddweud eu 
dweud ar sut mae’n nhw am weld gwasanaethau’n gwella ar draws Sir 
Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.  Bydd yr ymarfer yn rhedeg o’r 
22ain o Fehefin tan y 15fed o Fedi 2017 a dyma’r cam cyntaf mewn 
cynllun tymor hir ar gyfer newid.  I gymryd rhan, gofynnir i drigolion 
ddarllen y papurau materion a llenwi’r holiadur.  Gellir gweld dogfennau 
neu gofyn amdanynt. 
E-bost:  tcs@wales.nhs.uk; by visiting the website:  
Gwefan: www.hywelddahb.wales.nhs.uk/tcs 
Gellir cwblhau’r ffurflen ar-lein: www.hywelddahb.wales.nhs.uk/tcs. 

7.4 Cynhadledd A Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru 

30ain o Fedi 2017: Maes y Sioe Llanelwedd.  Y thema ar gyfer eleni 

yw, Diwygio Llywodraaeth Leol.  

Siaradwyr Gwadd  

Mark Drakeford AC: Ysgrifennydd Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth 

Leol: fydd yn siarad am Ddiwygio Llywodraeth Leol a’i berthnasedd i’r 

sector cynghorau cymuned a thref.  

Huw Vaughan Thomas, Archwilydd Cyffredinol Cymru: fydd yn 

siarad am waith Swyddfa Archwilio Cymru yng nghyd-destun 

Cynghorau Cymuned a Thref a’r datblygiadau a gwelliannau sydd eu 

hangen.  

Lyn Cadwallader, Prif Weithredwr Un Llais Cymru: fydd yn siarad 

am weledigaeth ar gyfer rôl Cynghorau Cymuned a Thref i’r dyfodol ac 

arfer arloesol o fewn y sector.  

7.5 Mrs Margaret Jones, Glanhalen, Heol y Gogledd yn mynegi 
consyrn parthed ymddygiad gwrth-gymdeithasol yn ymwneud 
â chartrefi Cymru a’r  Gorllewin, Heol y Gogledd. PENDERFYNWYD: Y 
Cadeirydd i drafod y mater â Mrs Jones. 

7.6 Gohebieath gan Mr Mervyn Pugh, Cadeirydd Cymdeithas Gefeillio 
Tref Rhondda Cynon Taf. Gofynnwyd am wybodaeth ynglŷn â'r 
berthynas rhwng y Cyngor Tref a Chymdeithas Gefeillio Llanbedr Pont 

mailto:hyweldda@waleschc.org.uk
mailto:tcs@wales.nhs.uk
http://www.hywelddahb.wales.nhs.uk/tcs
http://www.hywelddahb.wales.nhs.uk/tcs
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Steffan mewn ymgais i gryfhau'r cais am gyllid gan Gymdeithas 
Gefeillio Rhondda Cynon Taf. Dywedodd y Cyngh. Kistiah Ramaya ei 
fod wedi ymateb i'r cais. 

 7.7 Gohebiaeth Eraill: Er gwybodaeth.   
8. MATERION CYNLLUNIO 

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

8.2 Cyngor Sir Ceredigion:  Cais Cynllunio: A170612: Ymgeisydd: 
Helen Roberts, Maespwll, Heol Llanwnnen, Llanbedr Pont Steffan.  
Y Bwriad: Newid defnydd i arena marchogaeth awyr agored holl 
hinsawdd at ddefnydd preifat.  Sylwadau’r Cyngor Tref : Dim 
Gwrthwynebiad. 

8.3 Cyngor Sir Ceredigion: Cais Cynllunio: A170567.  Ymgeisydd: 

Gilda Owen: Cwmni: Fferyllydd Lloyds, Sapphire Court, Watsgrave 

Triangle, Coventry, CV2 2TX.  Y Bwriad: Newid defnydd o ofal iechyd 

dosbarth D1 i fferyllfa A1 adwerthu, i gynnwys mynedfa newydd ar 

gyfer agor ffenestri, canopi a gosod dwy uned cyddwysydd awyru 

mewn lle. Lleoliad: Cwrt Taliesin, Llanbedr PS. Sylwadau Cyngor 

Tref.:  Nid yw’r Cyngor Tref yn cefnogi’r cais a’r newid mewn defnydd 

tir; byddai lle yn mwy cyfyngedig ar gyfer clinigau a pharcio sy'n 

gysylltiedig â'r Feddygfa. Hefyd, mae'n dangos ffafriaeth tuag at un 

fferyllfa ac yn gadael adeilad gwag arall yn y dref. 

9. CYLLID 
 9.1 TALIADAU 

9.1.1 Cyflog y Clerc Mehehfin 2017 £784.04; Tollau EM ac YC 
£104.47 

9.1.2 Hirio Neuadd yr Eglwys ar gyfer y Cyfarfod Misol:27.07.17: 
£33.25 

 9.1.3 Torri Gwair Cae Maesyderi: G Williams: £120.00 
 9.1.4 Golau: Gofgolfon Rhyfel:SSE: £14.73.  Gellir 

ystyried darparwyr eraill yn ystod y dyfodol.  
 9.1.5 Cynhadledd Blynyddol Un Llais Cymru: £80 x 2;  

Bydd y Cyngh. David Smith a’r Gyngh. Dinah Mulholland yn 
cynrychioli’r Cyngor Tref yn ystod y Gynhadledd.  

9.1.6 Ymddiriedolaeth Datblygu Transition Llambed: Hirio Neuadd 
Fictoria Ieuanc Mewn Ysbryd £13.50. 

9.1.7 Cyfieithu ar y Pryd yn ystod Cyfarfodydd Misol: Carol 
Thomas 17.05.2017 £43.75; 29.06.2017 £78.75. 

9.1.8 Allwedd ar gyfer Neuadd yr Eglwys: £15.14 
 9.1.9 Gwasnaeth Garddio Dyfed: Parc-yr-Orsedd £191.66. 
 9.2 DERBYNIADAU 
  9.2.1 Ad-daliad TAW: £2,425.45 
 9.3 CEISIADAU ARIANNOL 
  9.3.1 RAY Ceredigion: disgwylir y Fantolen Ariannol.  
 9.4 MATERION CYLLIDEBOL PELLACH 

9.4.1 Y Rheoleiddiwr Pensiynau: gwybodaeth ar gyfer Cyflogwyr / 
Gweithwyr i danysgrifio i'r Cynllun Pensiwn.  Gan fod cyflog y 
gweithiwr rhan-amser presennol Cyngor Tref Llanbedr Pont 
Steffan yn llai na £10,000 / flwyddyn ar y 1.04.2017 nid yw'n 
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hanfodol gwneud hynny. Ar hyn o bryd nid oes unrhyw gyfraniad 
pensiwn yn cael ei wneud gan yr un sy’n cael ei chyflogi na'r 
cyflogwr. 

 
10. IS-BWYLLGORAU  

10.1 Parciau: Cynhaliwyd cyfarfod cyn y cyfarfod hwn.  
PENDERFYNWYD yn ystod y cyfarfod blaenorol i ofyn am ddyfyniad 
gan Mr Steve Edwardes mewn perthynas â symud y Castell ym Mharc-
yr-Orsedd.  Nid oedd hyn wedi digwydd er yr anfonwyd cais swyddogol 
ato.  PENDERFYNWYD yn ystod cyfarfod yr Is-bwyllgor y Parciau i 
ofyn am ddyfyniad gan Mr Edwardes unwaith eto i gael gwared â’r 
Castell a gwastadu’r ddaear. Yn y gorffennol mae'r parc wedi bod yn 
addas ar gyfer plant o dan 8 oed ac offer wedi’u gwneud o bren; 
cytunwyd yn ystod cyfarfod yr is-bwyllgor i'r Gyngh. Elin Jones wneud 
ymholiadau mewn perthynas â lleoli siglen sy'n briodol i oedran; 
rowndabowt a llithren o fewn y parc; nid oedd cyllideb wedi'i osod.   

10.2 Llwybrau Cerdded: Gwaith yn mynd yn ei flaen gan Mr Eurwyn 
Williams.   

10.3 Yr Iaith Gymraeg: dim adroddiad. 
10.4 Gweinyddiaeth: dim adroddiad. 

 
11. UFA 

11.1 Dywedwyd bod y cyfleusterau cyhoeddus Stryd San Thomas wedi 
cau ers dros 3 mis oherwydd diffyg trydanol yn gysylltiedig â sychwr-
llaw ac oherwydd materion yn ymwneud ag asbestos.  
PENDERFYNWYD cysylltu â Mr Mel Hopkins CSC i ofyn pryd fyddai'r 
Cyfleusterau Cyhoeddus yn ailagor. 
Stryd San Thomas: gellir gwella cyflwr yr ardal balmant ger Priordy; 
roedd seddi ym mhen pellaf maes parcio Cwmins mewn cyflwr gwael – 
I adrodd at sylw CSC. 

11.2 Rotari yng Nghymru: yn nodi ei ganmlwyddiant ym 2017, canrif pan 
fu aelodau’r Rotari yn newid bywydau a gwella cymunedau ledled y 
byd. Ystyriwyd plannu coed i nodi'r achlysur. 

11.3 Gŵyl Fwyd Llanbedr Pont Steffan: cynhelir ar ddydd Sadwrn 29ain 
Gorffennaf 2017. 

11.4 Cynhelir Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen ar y 27, 28, 
29ain Awst 2017. 

11.5 Mae siopau/caffis wedi agor yn y dref ee Granny's Kitchen: 
Cynigiwyd ysgrifennu at bob busnes newydd i gyflwyno aelodau’r 
Cyngor Tref ac i ddiolch iddynt am fuddsoddi yn y dref. Dywedwyd bod 
llawer o gynghorwyr yn gwneud hyn eisoes yn unigol. 
Daeth y Cyfarfod i ben am 9.55pm. 

 
Dyddiad y cyfarfod nesaf: PENDERFYNWYD peidio â chwrdd yn 
ystod mis Awst oni bai fod mater o bwys yn codi: Dydd Iau, 28ain o 
Fedi 2017 am 7.30pm. 

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