
 

 

 
 

CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 
COFNODION CYFARFOD MISOL 29.09.2016  

NEUADD YR EGLWYS SAN PEDR,  
LLANBEDR PONT STEFFAN 

AM 7.30PM 
 
Gwahoddwyd aelodau i gymryd rhan mewn gweddi cyn dechrau'r cyfarfod.  

Boed i’r Gyngh. Dorothy Williams offrymu gweddi. 

 
1. CROESO’R CADEIRYDD A MATERION PERSONOL 

Estynnodd y Maer, y Cyngh. David Smith groeso cynnes i bawb. 
Mynegwyd cydymdeimlad â’r Cyngh. Rob Phillips yn ei brofedigaeth o golli ei 
dad-yng-nghyfraith yn ddiweddar.  

2.  YN BRESENNOL 
Y Maer Y Cyngh. David Smith; 
Y Dirprwy-Faer Y Cyngh. Hag Harris; 
Y Cynghorydd Rhys Bebb-Jones; 
Y Cynghorydd Andrew Carter; 
Y Gynghorwraig Ann Morgan; 
Y Cynghorydd Rob Phillips; 
Y Cynghorydd Kistiah Ramaya; 
Y Cynghorydd Christopher Thomas; 
Y Cynghorydd Selwyn Walters; &’r 

 Gynghorwraig Dorothy Williams. 
 

Cyfieithydd ar y Pryd: Mrs Carol Thomas,  
Gohebydd y Wasg yn cynrychioli'r Cambrian News: Mr Mike Lewis. 
Y Rhingyll Richard Marshall.  
 
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Y Gynghorwraig Elsie Dafis; 
Y Cynghorydd John Davies; 
Y Gynghorwraig Elin Jones; 
Y Cynghorydd Adrian Kendon;&’r 
Cynghorydd Derek Wilson. 
 
 
 



 
3.  MATERION HEDDLU 

3.1  Mynegodd aelodau gonsyrn mewn perthynas â pheiriannau ceir yn 
tanio’n ôl yn ystod cyfarfod cynt.  Dywedodd y Rhingyll Richard 
Marshall fod Swyddogion wedi bwcio gyrwyr ifainc o gwmpas y dref ac 
ni oddefir gyrru gwrthgymdeithasol. 

3.2  Tyrbinau Gwynt: Llythyr gan Sylvia Maskelyne Cadeirydd, (Pentrefi yn 
Erbyn Tyrbinau Enfawr), Rhydcymerau, a ddarllenai, 
Llwythi Enfawr i amharu ar Ganol y Dref Llanbedr Pont Steffan 
Bwriedir y Llwythi Enfawr ar gyfer cynllun fferm wynt yn Sir 
Gaerfyrddin, ond yn rhy fawr i gyrraedd y safle heb ddargyfeirio’n hir 
drwy Geredigion. 
Mae'n debygol y bydd 18 Llwyth Enfawr yn teithio drwy Lambed 
oherwydd eu hanallu i droi i’r dde oddi ar yr A485.  Mae eu maint 
eithafol wedi gorfodi datblygwyr i gynnig taith arall ar hyd yr A485 o 
Lanybydder, trwy ganol Llanbedr Pont Steffan ac yna troi i'r chwith i 
gyfeiriad Llanwnnen ac i'r chwith eto yn ôl i Lanybydder, i ailymuno â'r 
llwybr gwreiddiol ar yr A485, i deithio ar hyd y B4337. 
Bydd y datblygiad 2-tyrbin ar orwel Dyffryn Teifi, yn weddol agos at yr 
hwylbren cyfathrebu presennol Mynydd Pencarreg ac mewn golwg clir 
o ganran helaeth Llanbedr Pont Steffan.  100 metr o uchder oedd 
cynlluniau ar gyfer y tyrbinau gwreiddiol (Cyfeirnod cynllunio W/31728), 
yr un fath â'r hwylbren cyfathrebu, ond y mae’r cais newydd (W/34,341) 
a gofrestrwyd ar 1 Medi 2016 yn golygu y cynyddir yr uchder 25% i 125 
metr ac yn uwch nag unrhyw dyrbinau gwynt a godwyd hyd yn hyn yn 
Sir Gaerfyrddin.  
Mae’r Heddlu bellach yn ymwybodol o'r sefyllfa a byddant yn 
sicrhau bod obligiadau cyfreithiol yn cael eu cadw. 

3.3  Y mae anhawsterau parcio’n dal i fod yn nodwedd o Heol y 
Porthmyn. Cynghorwyd Aelodau i hysbysu Cyngor Sir Ceredigion. 

3.4 Gohebiaeth dan law’r Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu, 
newydd ei ethol sef Dafydd Llywelyn: Un o'i dasgau cyntaf fel 
Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu yw cyhoeddi Cynllun Heddlu a 
Throseddu, yn nodi ei amcanion strategol dros y pedair blynedd nesaf. 
Gofynnodd am farn y Cyngor Tref, a fyddai'n helpu i lunio 
blaenoriaethau plismona a throsedd lleol a fydd yn cefnogi'r 
strategaethau partneriaeth ehangach ar gyfer trosedd ac anhrefn. 
Dyddiad cau: 30 Medi, 2016. 

4.  DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY'N RHAGFARNU 
Datganodd y canlynol fuddiant personol yn ystod y cyfarfod: 
4.1  Cofnod 10.3.2: y Cynghorydd Rhys Bebb-Jones a'r Cynghorydd 

Rob Phillips pan drafodwyd y cais am gymorth oddi wrth y Ford Gron 
Llanbedr Pont Steffan i ariannu’r Arddangosfa Tân Gwyllt. 

4.2  Cofnod 10.3.7: Y Gynghorwraig Ann Morgan pan ystyriwyd y cais 
am gymorth ariannol dan law Cyfeillion Theatr Felinfach er mwyn 
llwyfannu cynhyrchiad Teilwng Yw'r Oen. 

5.  CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD O’R 28ain Gorffennaf, 2016 
Cytunwyd eu bod yn gofnod cywir ac fe'u llofnodwyd gan y Cadeirydd ar 
wahân i’r canlynol (fersiwn Cymraeg yn unig) 
Cofnod 10.4.1 Dylai ddarllen Sefydliad y Merched ac nid Merched y Wawr. 



 
 

6. MATERION YN CODI O'R CYFARFOD BLAENOROL 
6.1  Gardd Goffa’r Rhyfel 

Parthed trosglwyddo o bosibl yr Ardd Goffa’r Rhyfel o ofal y Cyngor Sir 
i ofal y Cyngor Tref.  Dim Datblygiadau pellach i’w hadrodd yn ystod y 
cyfarfod hwn. 

6.2  Trefniadau Technoleg Gwybodaeth a Chyfathrebu (TGCh)  
 Diweddarwyd y safle ar y we. 

E-bost unigol ar gyfer Cynghorwyr – cynlluniau ar y gweill. 
Hyfforddiant TGCh (ar gyfer aelodau a gweithwyr cyflogedig): 
Dywedodd y Cyngh. Rob Phillips nad oedd mewn sefyllfa i gynnig neu i 
gydlynu Sesiynau Hyfforddiant TGCh, oherwydd cyfyngiadau amser. 
PENDERFYNWYD gohirio hyfforddiant TGCh, tan ar ôl yr Etholiadau 
2017.  Holwyd tybed a fyddai'r Cyngor Sir mewn sefyllfa i gynnig 
hyfforddiant ar ôl hynny.  Dywedodd y Cyngh. Christopher Thomas 
iddo gysylltu ag Antur Teifi yn y gorffennol, ond ofer oedd yr ymgais, 
hyd yn hyn. 

 
6.3  Maes-Chwarae Maes-y-Felin  

Ystyriwyd y Brydles Ddrafft y Cyfreithiwr a dderbyniwyd gan Mr Llyr 
Edwards Cyfarwyddwr y Cymdeithas Tai, Tai Ceredigion, mewn 
perthynas â'r posibilrwydd o drosglwyddo’r Ardal-Chwarae i’r Cyngor 
Tref, yn ystod cyfarfod cynt.  PENDERFYNWYD hysbysu Mr Edwards 
fod y Cyngor Tref yn derbyn y Brydles Ddrafft mewn egwyddor ar yr 
amod fod cyflwr yr Ardal Chwarae yn cwrdd â gofynion Adroddiadau 
Annibynnol diweddar. Derbyniwyd yr Adroddiad Arolygu Parc 
diweddaraf. Atodiad 1 
Amcangyfrodd y Cyngh. Chris Thomas y byddai'r gost tua £3,000- 
£4,000 i godi'r ardal chwarae i'r safon ofynnol. 
Dywedodd Mr Edwards, (23/09/2016) 
Ers yr arolygiad blynyddol diwethaf, y mae’r offer wedi dirywio, gan 
gynnwys y "sleid multiplay". Byddwn yn monitro elfennau â sgôr risg o 
6 neu lai, ac ymwnued â gwelliannau neu ddileu elfennau â sgôr o risg 
o 7 neu fwy.  Petaech yn cytuno i drosglwyddo'r ardal chwarae i’ch 
gofal byddwn yn cydymffurfio â’r adroddiad a dymchwel y "sleid 
multiplay". Yn y gorffennol, y mae "Teifi Forge" wedi ymgymryd â'r 
gwaith dur.  Fel i mi gadarnhau flwyddyn yn ôl, ni fyddwn yn ymwneud 
â hyn yn awr. 
Cynhaliwyd yr archwiliadau blynyddol dros 2 mis yn ôl, serch 
hynny,dim ond y bore yma, y derbyniais yr adroddiadau, felly o ran ein 
cyfrifoldebau corfforaethol, bydd yn rhaid imi wneud penderfyniad 
ynglŷn â dyfodol y "sleid multiplay" yn fuan iawn, ond yn sicr, ni fyddaf 
yn prynu cyfarpar newydd.  Felly, ni allwn drosglwyddo'r ardal-chaware 
i chi gyda'r holl offer chwarae yn cyrraedd y safon y Cydymffurfiad, ond 
fel y nodwyd yn fy e-bost flwyddyn yn ôl, byddwn yn newid y 
CANLYNOL: - 

 
4 x 4064-007 Bolltyn Shackle a Phin - £6.00 yr un = £24.00 
4 x 2511-010 Oilite Bush - £1.21 yr un = £4.84 



2 x 4061-211 Al6 Cadwyn Siglen Dolen Syth ar gyfer Seddi Crud 
1850mm SPH - £ 38.00 yr un = £76.00 
2 x 5901-048 Sedd Crud - £119.00 yr un = £238.00 

 
Ond NI fydd y gwelliannau hyn yn cael eu cario allan gan Dai 
Ceredigion 
1 x 3726F601 Sedd Pinafal sy’n troelli(Grp) C/W Gosodion - £74.00 
1 x 5112-007 Si-so heb gnwc - Safon Brydeinig cit ôl-ffitio - £244.00 
1 x 6130-202 Cit Atgyweirio Arllwys Gwlyb- Haen Uchaf - Coch EPDM 
- £254.00 
Roedd Aelodau o’r farn y dylid trosglwyddo’r parc, yn addas i'r diben. 
PENDERFYNWYD gofyn i Dai Ceredigion i wella cyflwr y parc ac i 
gyrraedd y safon ofynnol cyn gwireddu’r  Brydles Hir-dymor.  Byddai 
gwelliannau pellach yn angenrheidiol yn y dyfodol yn ystod cyfnod y 
Brydles, ac yn gyfrifoldeb ar y Cyngor Tref yr adeg hynny. 
 

6.4  Arwyddion (Man geni Rygbi a chartref y Brifysgol hynaf yng 
Nghymru): Dywedodd y Cyngh. Walters nad oedd y syniad gwreiddiol 
o 4 arwydd brown "trawiadol iawn" yn realistig.  Cynigiodd 
"adnewyddu" arwyddion glas ar 4 fynedfa i'r dref i gynnwys penawdau 
cyfeirio at statws y dref fel man geni rygbi a'r Brifysgol hynaf yng 
Nghymru.  Ystyrir symbolau yn ogystal. 
Amcangyfrif y gost £5,000- £7,000 yr arwydd.  Byddai trefniadau 
parthed arddangos "Arwyddion Brown" yn fenter breifat; byddai 
trefniadau ynghylch yr arwyddion glas gan gynnwys eu dylunio’n cael 
eu gwneud gan y Cyngor Sir.  PENDERFYNWYD mewn egwyddor i 
symud y mater yn ei flaen; byddai'r Cyngh. Walters yn penderfynu ar 
eiriad yr arwydd a chyflwynir y cais yn enw’r Cyngor Tref. 
Hefyd, bu i’r Cyngh. Walters grybwyll Blwyddyn y Chwedl, prosiect a 
ddatblygwyd gan Gyngor Sir Ceredigion mewn partneriaeth â 
Phrifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant.  Bwriedir creu App i amlinellu’r 
hanes ar sut y cychwynnodd rygbi’n Llanbedr Pont Steffan. 

 
6.5  Cynhwysydd Planhigion ar Fynedfeydd y Dref: Y mae’r Cyngh. 

Christopher Thomas wedi lleoli y 4 cynhwysydd mewn lleoliadau 
gwahanol sef ar 3 fynedfa’r dref - Castell Newydd Emlyn; Aberaeron a 
Thregaron a hefyd ym Mharc-yr-Orsedd. 

6.6 Ffynnon, Sgwâr Harford, Llambed:  Aethpwyd â’r pwmp i ffwrdd o’r 
Sgwâr ychydig fisoedd yn ôl er mwyn ei drwsio gan Gyngor Sir 
Ceredigion, yn dilyn cwynion gan y cyoedd parthed y sŵn. Gosodwyd 
yn ôl yn ei le ar yr 11eg Awst 2016 ond roedd y sgrech yn parhau'n 
nodwedd.  Oherwydd consyrn y cyhoedd unwaith yn rhagor, stopiwyd y 
pwmp.  Cyfarfu’r Cynghorwyr Sir Hag Harris ac Ifor Williams Mr Eirian 
Jones CSC ar y safle ar y 22ain Awst, 2016; y mae pwmp newydd 
bellach wedi'i osod mewn lle (£300) gan y Cyngor Sir. Adroddwyd bod 
glanedydd yn aml yn cael ei arllwys i’r Ffynnon. 

6.7 Lleolwyd dau doiled symudol (portoloos) yn ddiweddar yn 
Neuadd Fictoria.  Yn yr ymateb a dderbyniwyd oddi wrth Mr Gary 
Thorogood, Cadeirydd Ymddiriedolaeth Datblygu Transition Llambed 
eglurwyd mai trefniant dros-dro oedd y toiledau symudol oherwydd 



problem yn ymwneud â charffosaeth.  Y mae Dŵr Cymru eisoes wedi 
datrys y broblem.   

6.8 Bwrdd Rhestr Anrhydedd- Y Maer wedi ymwneud ag ymholidau.   
Y mae’r Bwrdd wedi ei storio yn y Swyddfa Ddidoli Llanbedr Pont 
Steffan.  Bydd yn angenrheidiol trefnu cludaint o’r Swyddfa Ddidoli i'r 
Neuadd Fictoria a dewis lleoliad addas.  Rhennir y Bwrdd i dair rhan 
sydd angen diweddaru. 

6.9 Cynhadledd Un Llais Cymru Dydd Sadwrn 1af Hydref, 2016: 
Llanfair ym Muallt, Maes y Sioe Frenhinol. Bydd y Maer, y Cynghorydd 
David Smith yn cynrychioli'r Cyngor Tref yn ystod y Gynhadledd hon. 
Dywedodd y Gynghorydd Dorothy Williams nad oedd yn gallu bod yn 
bresennol fel y trefnwyd ynghynt.  Bydd y Cyngor Tref yn ymroi i ddod 
o hyd i berson arall i gymryd ei lle.  
Bydd y siaradwyr gwadd yn cynnwys Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd 
y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol; Peter Davies CBE Cadeirydd 
Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a Sophie Howe, Comisiynydd 
Cenedlaethau'r Dyfodol. 

6.10  Taflen Gŵyliau Bwyd Ceredigion 2016 
Hysbyswyd Llywodraeth Cymru (LlC) a Chyngor Sir Ceredigion nad 
oedd Ffair Fwyd Llambed wedi ei gynnwys o fewn y Daflen.  Yn yr 
ymateb a dderbyniwyd gan CSC dywedwyd, 
Nid un o gyhoeddiadau Gwasanaeth Twristiaeth Ceredigion yw Taflen 
Gwyliau Bwyd Ceredigion 2016 ac yn wir nid yw’r gwasanaeth erioed 
wedi cynhyrchu taflen ar wyliau bwyd.  

  
Cyhoeddwyd y daflen dan sylw fel rhan o brosiect a arianwyd gan y 
Gronfa Cymunedau Arfordirol a fu’n gweithio gyda chymunedau 
arfordirol i ddatblygu a hyrwyddo eu gweithgareddau.  Nod y daflen 
oedd hyrwyddo gwyliau bwyd ar hyd yr arfordir fel parhad o waith oedd 
eisoes wedi ei gychwyn gan Grŵp Gweithredu Lleol Pysgodfeydd 
(FLAG) Bae Ceredigion. 

  
Bydd Gŵyl Fwyd Llambed a’r Ŵyl Gwrw yn cael sylw teilwng gan 
Wasanaeth Twristiaeth Ceredigion o ran cael eu cynnwys ar ein rhestr 
digwyddiadau arlein ac hefyd trwy gyfrwng ein presenoldeb ar y 
cyfryngau cymdeithasol.  Mae’r ŵyl fwyd hefyd yn cael sylw blaenllaw 
ar dudalennau gwyliau bwyd gwefan twristiaeth Ceredigion.  Dyma linc 
i’r dudalenhttps://goo.gl/i5M4po 

  
6.11 Cymdeithas Tai Cantref Cyf: Cyfarfod Cyffredinol Arbennig (CCA) - 9 

Awst, 2016 am 5.30pm.  Bu i’r Cyngh. Andrew Carter gynrychioli’r 
Cyngor Tref yn ystod y cyfarfod. Yn ystod y cyfarfod mabwysiadwyd 
penderfyniad arbennig i Drosglwyddo holl stoc, eiddo ac asedau a holl 
ymgysylltiadau Cantref i Gymdeithas Tai Cymru a’r Gorllewin 
Cyfyngedig.  Cychwynnodd yr ail Gyfarfod Cyffredinol Arbennig am 
5.30pm ym Mhrif Swyddfa'r Cantref ar ddydd Mawrth 23ain Awst 2016.  
Pwrpas y cyfarfod oedd cymeradwyo’r cofnodion y cyfarfod y 
cyfranddalwyr a gynhaliwyd ar y 9fed Awst 2016 a chadarnhau'r 
penderfyniad sef i drosglwyddo ymrwymiadau. 

https://goo.gl/i5M4po


Penderfynodd Bwrdd Rheoli Cantref uno ar y 19eg o Fai 2016, o 
ganlyniad uniongyrchol i faterion a godwyd mewn perthynas â 
threfniadau llywodraethu'r Gymdeithas drwy'r Ymchwiliad Statudol a 
gychwynwyd gan Lywodraeth Cymru, fel y Rheolydd Tai.  Roedd y 
Bwrdd Rheoli o’r farn gadarn mai uno oedd yr ateb gorau i'r diwygiad 
angenrheidiol, ac i sicrhau twf a gwelliannau yn y dyfodol yn ymwneud 
â gwasanaethau'r Gymdeithas; ar ôl ymarfer gwerthuso trylwyr, 
enwebwyd Cymdeithas Tai Cymru a’r Gorllewin fel yr hoff bartner. 

6.12 Tai Cymru a’r Gorllewin: Yn dilyn y trosglwyddiad diweddar 
ymrwymiadau Tai Cantref i Gymdeithas Tai Cymru a’r Gorllewin, yn 
amgaeedig roedd tystysgrif cyfranddaliadau newydd ar gyfer y Cyngor 
Tref i gadw yn enw Cymdeithas Tai Cymru a’r Gorllewin. Hefyd yn 
amgaeedig copi o'r Rheolau’r Gymdeithas. Llofnododd y Maer, y 
Cynghorydd David Smith y Ffurflen Cydymffurfiaeth i'w dychwelyd i Dai 
Cymru a'r Gorllewin. 

6.13 Eisteddfod Genedlaethol 29ain Gorffennaf - 6 Awst 2016, Dolydd y 
Castell, Y Fenni. Bu’r Eisteddfod Genedlaethol a Chyngor Sir Fynwy yn 
cynnal byrbryd ar y cyd ym Mwyty'r Pl@iad ar Faes y Brifwyl ar ddydd 
Llun 1af Awst am 12:30pm.  Cynrychiolydd y Cyngor Tref oedd y 
Cyngh. Rhys Bebb-Jones. 

 
7.  MATERION YN CODI heb fod yn deillio o’r CYFARFOD BLAENOROL 

7.1  Cyflwr Hysbysfwrdd y Cyngor Tref: Adroddwyd bod angen glanhau’r 
hysbysfwrdd a gwella ei gyflwr yn gyffredinol.  Gwirfoddolodd Y Cyngh. 
Christopher Thomas (i ymwneud â gwaith aralleirio) a'r Gynghorydd 
Dorothy Williams eu gwasanaeth (2 ceidwad allwedd).  Ceidwad 
allweddi eraill yn cynnwys y Cyngh. Derek Wilson a'r Clerc. 

7.2  Dod i benderfyniad os yw’r Cyngor Tref yn cymryd cyfrifoldeb am y 
Ginio ar gyfer Newynog ein Byd, Eglwys Sant Pedr, Llanbedr Pont 
Steffan: PENDERFYNWYD holi petai Dydd Gwener 3 Chwefror, 2017 
yn ddyddiad cyfleus i gynnig gwasanaeth y Cyngor Tref. 

7.3  Gwasanaeth Sul y Cofio: Dydd Gwener 11/11/2016 ar Sgwâr Harford 
a dydd Sul 13/11/2016 ger y Gofeb Ryfel. Trefniadau ar y gweill. 

 
8.  GOHEBIAETH 

8.1  Gohebiaeth oddi wrth y Canon Andy Herrick yn gofyn a allai 
fynychu cyfarfod dyfodol y Cyngor Tref i drafod Mynwent San Pedr.  
Cyn belled ag y gwyddai ef, y fynwent oedd yr unig fynwent gyhoeddus 
yn y plwyf ac fel eglwys y plwyf, y mae gan unrhyw un sy'n byw o fewn 
ffin y plwyf yr hawl i gael eu claddu yn y fynwent waeth beth yw eu 
crefydd neu hil.  Y mae problemau wedi codi oherwydd y gost gynyddol 
o gynnal a chadw a'r gostyngiad mewn incwm gan fod llai o bobl yn 
cael eu claddu erbyn hyn a mwy yn cael eu hamlosgi. Amcangyfrodd y 
Trysorydd, petai’r sefyllfa yn parhau, byddai ond yn bosibl i gynnal y 
Fynwent am y ddwy neu dair blynedd nesaf.  Holodd y Canon Herrick a 
fyddai'n ymarferol i eglwys y plwyf a chyngor y dref i weithio gyda'i 
gilydd i geisio ateb. PENDERFYNWYD gwahodd Canon Herrick i 
gyfarfod nesaf y Cyngor Tref. 

 



8.2  E-bost oddi wrth Louise Jenkins, Arweinydd Tîm, Gofal a Chymorth 
Gwalia, 4 Heol y Porthmyn, Llanbedr Pont Steffan mewn perthynas â 
Chamfan yn Llanbedr Pont Steffan. Estynnwyd gwahoddiad i aelodau’r  
Cyngor Tref i gynnal un o'u cyfarfodydd yng Nghamfan mewn ymgais i 
ddysgu mwy am y gwasanaeth a'r hyn sydd ar gynnig i'r gymuned. 
Roedd aelodau’n ffafrio sesiwn galw i mewn yn ystod amser penodol-
yn ddelfrydol yn ystod y prynhawn.  PENDERFYNWYD hysbysu Louise 
Jenkins. 

8.3 Cymdogion Cynnes: Pecyn Gwybodaeth Diweddar yn dwyn y teitl 
Gwnewch gwahaniaeth i fywyd rhywun dros y gaeaf: dosbarthwyd 
ymhlith aelodau. 

8.4  Ymgynghoriad ar yr uno Ardaloedd Cyfiawnder Lleol (ACLl) yng 
Nghymru. Roedd y rhan fwyaf o'r ymatebwyr o blaid uno’r Ardal 
Cyfiawnder Lleol Conwy a Sir Ddinbych i ffurfio Ardaloedd Cyfiawnder 
Lleol (ACLl) Canol Gogledd Cymru; Uno Castellnewydd ac Ogwr a 
Chaerdydd a'r Fro i ffurfio ACLl Caerdydd; Uno Gwynedd ac Ynys Môn 
i greu ACLl Gogledd Orllewin Cymru; Uno Brycheiniog a Sir Faesyfed a  
Chymoedd Morgannwg i ffurfio ACLl Canolbarth Cymru.  

8.5  Comisiwn Ffiniau i Gymru: Arolwg 2018 o Etholaethau Seneddol yng 
Nghymru Cynigion Cychwynnol. Mae'r Comisiwn wedi cyhoeddi ei 
Gynigion Cychwynnol ar gyfer newidiadau i etholaethau Seneddol yng 
Nghymru.  Cyhoeddodd Adroddiad Cynigion Cychwynnol y Comisiwn  
ar 13 Medi 2016 ac mae ar gael ar wefan y Comisiwn: www.comffin-
cymru.gov.uk mewn 54 o leoliadau cyhoeddus ledled Cymru. Dylid 
cyflwyno sylwadau erbyn y 5ed o Ragfyr 2016. 
 

8.6  Person sydd â diddordeb mewn prynu eiddo yn Llanbedr Pont 
Steffan "Buckingham House" ac ar hyn o bryd y mae parcio ond ar 
gynnig ar gyfer deiliaid â hawl.  Dywedodd cymydog wrthi, pan 
werthwyd un o berchnogion gorffennol y tŷ, y tir, i'r Archfarchnad, cyn 
Sainsbury, roedd cymal yn y contract yn dweud y byddai perchnogion y 
tŷ bob amser yn cael yr hawl i barcio yno . Ceisiodd y person dan sylw 
gyngor y Cyngor Tref.  PENDERFYNWYD ei chynghori i gyfeirio ei 
ymholiad at Reolwr Archfarchnad Sainsbury. 

8.7 Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Cyfadran y Dyniaethau a'r 
Celfyddydau Perfformio yn estyn gwahoddiad i aelodau i lansiad llyfr 
diweddaraf yr Athro Bettina Schmidt sef Spirit and Trance in Brazil.  An 
Anthropology of Religious Experience ar ddydd Mercher 19 Hydref, 
2016 am 5pm, yn Llyfrgell y Sylfaenwyr. 

8.8 Cymru Ar-lein: yn edrych ar y posibilrwydd o ysgrifennu erthygl 
hysbysebol â phob diwrnod yn tynnu sylw at dref farchnad yng 
Nghymru, i gynnwys o bosibl Llanbedr Pont Steffan. Bydd wythnos 
"Trefi Marchnad " wedi ei gynnwys ar-lein drwy Gymru Ar-lein ac o 
fewn y papur newydd cenedlaethol Cymru, y Western Mail.  Y gost i 
gynnwys yr erthygl yw £750 + TAW.  

8.9 Rhestr Gymeradwy ar gyfer Darparu Gwasanaethau Atodol i Glirio 
Eira a Gwasanaethau Eraill sy’n ymwneud ag Argyfyngau 2016-17. 
Amgaeir gan Gyngor Sir Ceredigion, gopi o'r hysbyseb, a fydd yn 
ymddangos yn y wasg leol yn galw am ddatganiadau o ddiddordeb gan 
rai sy’n dymuno cael eu cynnwys ar y Rhestr. Gellir dod o hyd i 
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wybodaeth pellach drwy cysylltu â Chyngor Sir Ceredigion 
gwasanaethau.technegol@ceredigion.gov.uk. 

8.10 Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn y broses o baratoi ac ystyried 
Rhestr Codi Tâl yr Ardoll Seilwaith Cymunedol.  Fel cam cyntaf y 
broses o sefydlu’r Ardoll Seilwaith Cymunedol, paratowyd Drafft 
Rhagarweiniol y Rhestr Codi Tâl sy’n nodi’r cyfraddau codi tâl 
arfaethedig ar gyfer Sir Caerfyrddin.  Yn unol â Rheoliad 15 
Rheoliadau’r Ardoll Seilwaith Cymunedol (fel y'u diwygiwyd), gwahoddir 
sylwadau ar Ddrafft Rhagarweiniol y Rhestr Codi Tâl yn ystod cyfnod 
ymgynghori o 8 wythnos yn gorffen ar ddydd Gwener 4 Tachwedd 
2016. Mae gwybodaeth pellach ar gael ar wefan Cyngor Sir 
Caerfyrddin. 

8.11 Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda a Chyngor Iechyd 
Cymuned Hywel Dda yn cynnal cyfres o weithdai "Sgwrs Fawr" mewn 
cymunedau ar draws Sir Gaerfyrddin, Ceredigion a Sir Benfro.  
Cynhaliwyd gweithdy yn Neuadd Fictoria, Llambed ar y 6ed o Fedi 
2016. 

8.12 Mae'r Cod Ymddygiad i Gynghorwyr wedi newid. Ym Ionawr 2016 
fe ddiwygiodd Llywodraeth Cymru y Cod Ymddygiad i Gynghorwyr. Ar 
21 Ebrill 2016 penderfynodd Cyngor Sir Ceredigion fabwysiadu'r Cod 
newydd yn ffurfiol a daeth y penderfyniad hwn i rym ar yr 20ed o Fai 
2016. Mae'r Cod yn berthnasol i bob aelod o Gynghorau Tref a 
Chymuned yng Ngheredigion. Er bod y rhan helaeth o'r Côd yn aros yr 
un fath, mae'r newidiadau yn rhai pwysig.  Gan fod Cynghorwyr wedi 
llofnodi ymrwymiad i gydymffurfio â’r Cod blaenorol y mae Cynghorwyr 
dan rwymedigaeth i gydymffurfio â darpariaethau’r Cod newydd hefyd.  
Rhan o rôl y Pwyllgor Moeseg a Safonau y Cyngor Sir yw darparu 
hyfforddiant ac arweiniad ar y Cod Ymddygiad ac yn benodol mewn 
perthynas â datgan diddordeb mewn materion sydd i'w hystyried gan y 
Cyngor Tref. Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn darparu hyfforddiant yn y 
dyfodol. Mae'r newidiadau hefyd wedi golygu bod adolygiad wedi bod 
yn angenrheidiol ynghylch y ffurflen ar gyfer gwneud cais am 
ollyngiadau. 
Yn bwysicaf oll, dylai Cyngorwyr gadw mewn cof mai nhw eu hunain 
sy’n gyfrifol am sicrhau eu bod yn cydymffurfio â’r Cod Ymddygiad.  
Bydd cymryd rhan yn yr hyfforddiant a ddarperir gan y Cyngor Sir, a 
gwneud cais am ollyngiad fel bo angen, yn help i wneud hynny.  

8.13 Ymgynghoriad ar Waredu Ffonau Talu BT: Mae Cyngor Sir 
Ceredigion wedi derbyn Hysbysiad oddi wrth BT eu bod yn ymgynghori 
ar waredu eu ffonau talu.  Bydd Cyngor Sir Ceredigion yn coladu 
sylwadau rhanddeiliaid ac yn paratoi ymateb draft er ystyriaeth Panel o 
Aelodau. Sylwadau i’w cyflwyno gerbron y Cyngor Sir erbyn 27ain 
Hydref man pellaf.  

8.14  Gohebiaeth eraill: Er gwybodaeth. 
9.  MATERION CYNLLUNIO 

9.1  Cais Cynllunio: A160745: Ymgeisydd: Tai Ceredigion Cyf. Lleoliad: 
Brongest, (Tir gyferbyn) Ffordd Llanfair, Llanbedr Pont Steffan. Cynnig: 
Amrywio amod 2 o ganiatâd cynllunio A140669 datblygiad preswyl 
(cynlluniau diwygiedig a chynllun y safle).  Derbyniwyd ar y 18/08/2016 
gan y Cyngor Tref.  Dirprwywyd pwerau i’r Maer, Dirprwy-Faer a’r Maer 
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newydd ymddeol i fynegi sylwadau oherwydd daeth y cais i law rhwng 
cyfarfodydd. 
Sylwadau'r Cyngor Tref: Dim gwrthwynebiad. 

9.2 Cais Cynllunio: A160831: Ymgeisydd: Mrs A Radaszewski. Lleoliad: 
56 Bryn Steffan, Llanbedr Pont Steffan. Cynnig: dymchwel ystafell wydr 
ac adeiladu estyniad deulawr.  
Sylwadau'r Cyngor Tref: Dim gwrthwynebiad. 
 

9.3 Cais Cynllunio: A160847. Ymgeisydd: H. Roberts. Lleoliad: 
Maesypwll, Llanbedr Pont Steffan. Cynnig: caniatâd cynllunio ôl-
weithredol ar gyfer llety preswyl fel anecs i'r Hen Fferm.  Rhoddwyd 
caniatâd cynllunio eisoes o dan Gais Rhif A041313 ond fe’i 
drawsnewidiwyd ar ôl hynny yn lety preswyl yn hytrach na phwll nofio.  
Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim gwrthwynebiad. 

9.4 Cyngor Sir Ceredigion: Pwyllgor Rheoli Datblygu: Cofnodion y 
Cyfarfod diwethaf & Agenda’r Cyfarfod nesaf: er gwybodaeth. 

9.5 Hwylusydd Tai Gwledig Ceredigion a’r angen am dai yn Llambed: 
Rhwydwaith o arbenigwyr annibynnol yw Hwyluswyr Tai Gwledig 
Cymru, sy’n gwethio mewn cymunedau gwledig ledled Cymru i hybu’r 
gwaith o ddarparu cartrefi i bobl leol.  Y mae cynlluniau ar waith i 
ddatblygu tai fforddiadwy ym Mrongest, Llambed. Mae cynlluniau 
presennol i ddatblygu tai fforddiadwy yn Brongest, Llanbedr Pont 
Steffan. Gofynnodd Elen Grantham, yr Hwylusydd Tai Gwledig a 
benodwyd yn ddiweddar ar gyfer Ceredigion a’r Cyffiniau pe gallai 
gwrdd â'r Cyngor Tref. PENDERFYNWYD i'w gwahodd i gyfarfod 
dyfodol y Cyngor Tref. 

 
10.  CYLLID 

10.1  TALIADAU 
10.1.1  Coventry CWN Design: Ffi ar gyfer uwchraddio ymatebol, 

safle ar y we’r Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan a chynnydd 
pro-rata yn y ffi cynnal blynyddol (hyd at 22ain Rhagfyr, 2016) 
£415. TAW £83.00 

10.1.2 Torri Glaswellt Cae Maesyderi: Gorffennaf ac Awst £ 50 x 2 
TAW £20 

10.1.3 Gwasanaeth Garddio Dyfed: Torri Glaswellt Parc-yr-Orsedd a 
Chasglu Sbwriel (Gorffennaf ac Awst £191.66 x2) 

10.1.4 Ad-daliad - adeiladu Trac-Beic d/l Mr Damian Conti £301 
10.1.5 Cyflog y Clerc Awst 2016 £760.79 (net); Treth Cyllid a Thollau 

EM & YG £90.92. 
10.1.6 Ad-daliad Stampiau/Cardiau Ebrill-Medi 2016 £50.93 
10.1.7 Lwfans Gwres/Golau/Storio (Clerc) Ebrill - Medi (gan gynnwys 

y ddau fis ): £20 x6 
10.1.8 SWALEC Golau ger y Gofgolofn Ryfel £14.04 TAW £ 0.69. 
10.1.9 Llogi Neuadd Eglwys San Pedr ar gyfer y Cyfarfod Misol 

29/09/2016 -3 awr x £9.50 = £28.50. 
10.1.10 Cyfieithydd ar y Pryd: Mrs Carol Thomas; Mehefin 2016  

£70; Gorffennaf 2016 £70.00. 
10.1.11 Trwydded Cau Ffordd: Cyngor Sir Ceredigion £35.00 

 



10.2 DERBYNIADAU £0 
10.3  CEISIADAU ARIANNOL 

10.3.1  RAY Ceredigion: disgwylir y Fantolen Ariannol. 
10.3.2  Ford Gron Llanbedr Pont Steffan: i gynnal yr Arddangosfa 

Tân Gwyllt £500 
10.3.3 Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig £20.00 
10.3.4 St John Cymru £ 250.00- gyda’r bwriad o sefydlu Cangen yn 

Llanbedr Pont Steffan. 
10.3.5 Goleuadau Nadolig £5,928.00 TAW £1,185.60 

  10.3.6 Theatr Troedrhiw, Felinfach: ni wnaethpwyd cyfraniad. 
10.3.7 Cyfeillion Theatr Felinfach: i lwyfannu cynhyrchiad cymunedol 

yn Ionawr 2017 sy'n cynnwys 3 côr cymunedol, Cardi-Gân, 
Meibion y Mynydd & Corisma.  Bwriadant berfformio 
cynhyrchiad o Teilwng Yw'r Oen, sy'n cyfateb yn Gymraeg i 
Feseia Handel.  PENDERFYNWYD gofyn am wybodaeth 
pellach ynghylch y prosiect. 

10.3.8 Cyfeillion Amgueddfa Ceredigion yn gofyn am gymorth 
ariannol ar gyfer y prosiect New Approaches. Ni wnaethpwyd 
cyfraniad. 

 
10.4  LLYTHYRON O DDIOLCH  

10.4.1 Cymdeithas Amaethyddol Llambed: mynegwyd 
gwerthfawrogiad parthed y cyfraniad diweddar o £500. 

10.4.2 Shelter Cymru yn diolch i'r Cyngor Tref am y rhodd o £50.00. 
 

10.5  Gohebiaeth gan Mr Gareth Rowlands, Rheolwr Datblygu Prosiect 
Cyngor Sir Ceredigion (yn ystod cyfarfod Gorffennaf y Cyngor Tref): 
Cais gan Lywodraeth Cymru ar gyfer Ymweliad Safle ar gae 
Maesyfelin mewn perthynas â'r Grant Balchder Pentrefi a dderbyniwyd 
gan y Cyngor Tref ym 2013.  Y mae gan Lywodraeth Cymru 
ddiddordeb yng ngwaith DC Evans Plant Hire ac y mae’n ofynnol i 
Gyngor Sir Ceredigion ddarparu copiau o’r dogfennau - anfoneb mis 
Chwefror 2013 ar gyfer Llogi DC Plant Hire Rhif 3823 am £9,824 
ynghyd â'r datganiad banc yn dangos taliad yr anfoneb. 
Dywedodd y Gyngh. Elsie Dafis, yn ystod Cyfarfod Gorffennaf y 
Cyngor Tref y byddai'n cynrychioli'r Cyngor Tref mewn cyfarfod safle ar 
fin digwydd. Dim Gwybodaeth pellach ar gael yn ystod y cyfarfod hwn. 

 
10.6  Banc Barclays: Mae’r ddau gyfrif Banc Barclays ym meddiant y 

Cyngor Tref wedi eu cau (llofnodwyr awdurdodedig – Cyngh. Kistiah 
Ramaya a'r Cyngh. Selwyn Walters) a’r balans o £272.03 a £2.03 wedi 
eu trosglwyddo i Gyfrif Cyfredol Banc Lloyds y Cyngor Tref . 

 
10.7  Santander: Ymateb i gais y Cyngor Tref am Ddatganiad Banc 

Diweddar: Gan fod y cyfrif wedi bod yn segur am gyfnod sylweddol, 
clustnodwyd statws “segur”  ar y cyfrif ar gyfer diogelwch y Cyngor 
Tref. PENDERFYNWYD yn y cyfarfod blaenorol i gau'r cyfrif ac i  
drosglwyddo'r balans (£28) i Gyfrif Cyfredol Banc Lloyds y Cyngor Tref. 

  Trefniadau ar y gweill.  



10.8 PENDERFYNWYD cau'r Cyfrif Cymdeithas Adeiladu Abertawe ym 
meddiant y Cyngor Tref.  

10.9 Awdurdod Ilofnodi - Cyfrif Cyfredol Banc Lloyds y Cyngor Tref: 
llofnodwyr ar y cyfrif wedu eu diweddaru i gynnwys bellach, y Maer, y 
Dirprwy-Faer a'r Clerc. 

10.10 Ffurflen Flynyddol ar gyfer y flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2016 
-Cyfrifwyr Grant Thornton. Dogfennau wedi eu dychwelyd i Gyngor y 
Dref. Atodiad 2.  Cyfle ar gynnig yn awr i Etholwyr i archwilio’r cyfrifon 
Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan am y Flwyddyn Ariannol 2015-16. 

 
11.  IS-BWYLLGORAU 
 

11.1  Parc-yr-Orsedd: Ystyriwyd goblygiadau Adroddiad Arolwg Parc mis  
Mehefin 2016 a gariwyd allan gan y Sefydliad ROSPA.  
PENDERFYNWYD ceisio cynigion ar gyfer torri’r beth Parc-yr-Orsedd. 
 

11.2  PALMANTAU 
11.2.1 Marc Tar-teiar ar balmentydd Stryd-y-Bont: e-bost oddi wrth Mr 

Ken Griffiths CSC ar y 12fed Medi 2016 yn datgan bod y 
marciau tar-teiars yn derbyn sylw ar hyn o bryd.  

11.2.2 Problemau’n gysylltiedig â thwll-archwilio (manhlole)  
y tu allan i'r Compass Stationery, Stryd y Coleg. Mae'r mater 
wedi ei ddatrys a Dŵr Cymru wedi cyfnewid y clawr am un 
newydd.  

11.3 Mae swm o £611.32 wedi ei fuddsoddi yn y Cyfrif Cae Maesyderi, 
Banc Lloyds ac yn cynrychioli’r arian a godwyd yn ystod Digwyddiad 
Codi Arian a drefnwyd gan Lizzie James ym 2010 gyda'r bwriad o 
adeiladu Trac Beic ar y cae.  Rhoddwyd y ffidil yn y to i gynlluniau i 
adeiladu'r Trac gan yr amlygwyd ni chaniateir nodweddion parhaol ar y 
Maes gan Gyngor Sir Ceredigion.  Dywedodd Mrs James ei bod yn 
barod i gymryd cyfrifoldeb ar sut i ddosbarthu’r arian ac i drafod 
opsiynau yn ystod cyfarfod nesaf o Bwyllgor Rheoli Cae Maesyderi. 

 11.4 LLWYBRAU CERDDED 
11.4.1 Cynllun Mabwysiadu Llwybr: CSC yn recriwtio gwirfoddolwyr  

er mwyn ceisio cynnal rhai o'r hawliau rhwydweithiau tramwy ar 
draws Ceredigion. Drwy fabwysiadu llwybr bydd gwirfoddolwyr 
yn cynnal gwaith cynnal a chadw sylfaenol megis torri yn ôl 
llystyfiant, logio materion mynediad fel giatiau ar goll, camfeydd 
ac iro gatiau i sicrhau eu bod yn agor yn gywir. Ar hyn o bryd 
mae CSC yn targedu llwybrau cylchol, sy'n agos at aneddiadau 
lleol. Caiff y gwirfoddolwyr hyfforddiant, hefyd mae set o offer ar 
gael ar gyfer grwpiau gwahanol. Ni ddisgwylir i wirfoddolwyr 
gymeryd cyfrifoldeb dros agor llwybrau sydd wedi cau ers 
blynyddoedd, dim ond cynnal a chadw beth sydd ar gael yn 
barod, felly gwaith ysgafn yn y bon.  

 
12.  UNRHYW FATER ARALL 

12.1  PENDERFYNWYD gofyn i GS Ceredigion a ellid trosglwyddo’r Planwyr 
Dref i feddiant y Cyngor Tref gan na fydd y cyngor sir yn gyfrifol am yr 
arddangosfeydd blodau ym 2017. 



12.2 Hefyd i ofyn i’r Cyngor Sir tybed a fyddai’n bosibl i waredu â rhan o'r 
palmant ar y troad/cyffordd o gyferiaid y Stryd Fawr i Deras Peterwell 
(gyferbyn â Hafan Deg) i leddfu llif y traffig. 

12.3 Cyfeiriwyd at Gyfarfodydd Adfywio Llanbedr Pont Steffan, a 
gynhaliwyd 2 flynedd yn ôl, yn bennaf o dan gyfarwyddyd y Siambr 
Fasnach Llambed, a Mr Peter Austin.  Meddylid bod y Siambr Fasnach 
wedi derbyn peth arian i weithredu'r Cynllun Cerdyn Teyrngarwch dan 
nawdd y Grant Partneriaeth Canol Dref LlC. 

12.4 Trafodwyd taliadau parcio yn y sir.  Roedd y Cyngh. Carter o blaid 
parcio 2 awr am ddim o fewn meysydd parcio Llanbedr Pont Steffan ar 
adegau penodol. 

12.5 Mae rhan o’r gwaith diweddar a wnaed yn Nheras Peterwell gan 
Gyngor Sir Ceredigion wedi ymestyn i’r Stryd Newydd; cyflwynwyd 
rampiau sy’n codi ar Stryd Newydd sydd wedi derbyn ymateb 
cadarnhaol. 

12.6 PENDERFYNWYD gofyn i Gyngor Sir Ceredigion tybed a ellid ail-
gyflwyno’r Gwasanaeth Bws 701 Caerdydd i Aberystwyth gan fod pobl 
sy’n dibynnu ar gludiant cyhoeddus yn treulio amser hir o dan y drefn 
bresennol i ymwneud â’r daith. 

 
Daeth y cyfarfod i ben am 10.20pm. 
 
Dyddiad y cyfarfod nesaf: Dydd Iau 27 Hydref, 2016 am 7.30pm 
 
 
  
-------------------------------------------------- ------------------------- (llofnod/dyddiad) 
 

 
 
 


