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 CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN  

COFNODION CYFARFOD MISOL 24.11.2016  
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. Ann 
Morgan offrymu gweddi. 

1. CROESO’R CADEIRYDD A MATERION PERSONOL 
Estynnodd y Maer, y Cyngh. David Smith groeso cynnes i bawb. 
Blin oedd aelodau i glywed am farwolaeth mam-yng-nghyfraith y Cyngh. 
Christopher Thomas, ynghynt yn y dydd.  PENDERFYNWYD cyfleu 
cydymdeimlad y Cyngor Tref. 

2. CYFLWYNIAD  
Canon Andy Herrick, Ficer Eglwys Sant Pedr, Llanbedr Pont Steffan a 
Chaplan y Maer 
Diolchodd y Canon Andy Herrick am y cyfle i drafod y sefyllfa bresennol yn 
ymwneud â chynnal a chadw Mynwent Eglwys Sant Pedr, Llanbedr Pont 
Steffan. 
Lleolir Eglwys Sant Pedr ar fynwent helaeth, a ddefnyddir fel lle i gladdu’r 
meirw, ar fryn, ar ben uchaf Stryd yr Eglwys; y mae’n garreg filltir ar y dirwedd 
leol.  Adeiladwyd rhwng 1867 a 1870, gan ddisodli adeilad 1821-2 ac eglwys 
hyd yn oed ynghynt o’r canoloesoedd a grybwyllwyd yn gyntaf ym 1291. Mae 
olion y strwythur gynt i’w canfod ynghanol y beddau yn union i'r dde o'r eglwys 
bresennol ar gaeadle tua 40m mewn diamedr; gallai’r ardal wedi cynnwys 
rheithordy/ficerdy. 
Adeiladwyd Eglwysi’r Plwyf yn hanesyddol gan y Gymuned ar gyfer gofal  
cymunedol/cymdeithasol a'r boblogaeth gyfan bron, ynghlwm ym mywyd yr 
Eglwys.  Teuluoedd lleol cyfoethog a gyfrannodd i’w chynhaliaeth.  Heddiw, 
gwelir rôl yr Eglwys Blwyf mewn ffordd wahanol; ni welir fel cyfrifoldeb oll ac 
ond ychydig bobl sy’n ymroi i’w chynnal megis y Cyngor Plwyf Eglwysig.  
Ffurfir Eglwys San Pedr, Llanbedr Pont Steffan ran o'r Eglwys yng Nghymru. 
 
Prif ffocws cyflwyniad y Canon Herrick oedd cynnal a chadw presennol y 
Fynwent.  Mynwent cyhoeddus yw mynwent San Pedr; gall unrhyw un o’r 
Plwyf, beth bynnag eu cred gael eu claddu o fewn ei ffiniau.  Eglurodd ei fod 
yn ddyletswydd i gynnal y fynwent i safon dderbyniol, ond ar hyn o bryd nid 
oedd yr incwm yn cwrdd â’r gwariant.  Y mae 2 Gronfa Ariannol mewn lle gan 
Eglwys Sant Pedr (1) Cronfa Gyffredinol (2) Cronfa Fynwent, ond nid yw’n 
bosibl trosglwyddo arian o un cyfrif i'r llall.  Petai’r sefyllfa’n parhau rhagwelai’r 
Trysorydd mewn 2/3 blynedd, gallai her ddifrifol godi. 
Creuir incwm o gladdedigaethau, ond gwelwyd gostyngiad sydyn yn ystod y 
blynyddoedd diwethaf, gan fod mwy o bobl yn dewis cael eu hamlosgi. Roedd 
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ffioedd claddu yn sefydlog gan Lywodraeth Cymru (LlC) ac wedi cynyddu, yn 
ddiweddar. Nid oedd claddedigaethau Eglwys Sant Pedr ar gyfartaledd 5/6 y 
flwyddyn yn ystod blynyddoedd diwethaf, yn ddigonol ar gyfer y gwariant.  
Derbyniwyd tua £2,000 y llynedd ar gyfer claddedigaethau a’r gwariant tua 
£5,000.  Obligiadau cynnal y Fynwent yw torri'r glaswellt 6 gwaith y flwyddyn, 
defnyddio’r strimer, tocio coed, cynnal llwybrau a giatiau.  Defnyddir ardal 
gyhoeddus y fynwent a'r llwybr sy’n rhedeg drwyddi’n helaeth; does dim golau 
ar y llwybr.  Dywedwyd bod Mr Eirwyn Williams yn cynnal y llwybr cerdded o 
dan gyfarwyddid y Cyngor Tref; bu i’r Cyngor Tref drwsio’r giât a slabiau’r 
palmentydd yn y gorffennol.  
Er yr ymdrechir Eglwys San Pedr a'r Eglwys yng Nghymru, yn gryf, i gynnal y 
fynwent, roedd y Parch. Herrick o’r farn y dylid codi ymwybyddiaeth y cyhoedd 
o'r sefyllfa.  Ystyriodd nifer o opsiynau i annog cyfranogiad pellach y cyhoedd: 
Syniadau ar gyfer y dyfodol a ganlyn: 
1. Ceisio tendrau unwaith eto; 
2. Cyflogi person rhan amser 1-2 diwrnod yr wythnos i gynyddu 
    effeithlonrwydd; 
3. Datblygu rhan o'r fynwent ar gyfer bywyd gwyllt; 
4. Creu Prosiect i gynnwys yr ysgol leol; 
5. Sul y Blodau: gosod llythyr ar bob bedd i godi ymwybyddiaeth; 
6. Ffynhonnellu Grantiau er enghraifft Grant Gymanwlad Beddau Rhyfel a 
grantiau eraill, a allai fod ar gynnig i Eglwysi. 
7. Gosod mewn lle Grŵp Cyfeillion - Cyfeillion y Fynwent; 
8. Grwpiau lleol i gymryd cyfrifoldeb am ardaloedd gan gynnwys beddau’r 
tlodion sy'n dyddio'n ôl i ddyddiau'r hen wyrcws y dref; 
9. Sefydlu Ymddiriedolaeth Gymunedol i gynnwys y dref; 
10. Sefydlu grŵp hanesyddol lleol i gynnwys capeli trwy Cytun. 
Holwyd a allai'r Cyngor Tref helpu.  Dywedodd y Maer, er bod cynghorwyr yn 
cydymdeimlo â sefyllfa'r Eglwys, nid oedd y Cyngor Tref yn medru darparu 
cyllid ar gyfer sefydliadau crefyddol, ond yn barod i helpu mewn unrhyw ffordd 
arall.  Bydd y Canon Herrick yn clustnodi sylw pellach i’r uchod i gynnwys 
gosod mewn lle Ymddiriedolaeth Gymunedol ac adrodd yn ôl i’r Cyngor Tref 
maes o law.  

3.  YN BRESENNOL 
 Y Canon Andy Herrick (ar gyfer y cyflwynaid yn unig) 

Y Maer Y Cyngh. David Smith; 
Y Dirprwy-Faer Y Cyngh. Hag Harris; 
Y Cynghorydd Rhys Bebb-Jones; 
Y Gynghorwraig Elsie Dafis; 
Y Gynghorwraig Ann Morgan; 
Y Cynghorydd Rob Phillips; 
Y Cynghorydd Selwyn Walters; 
Y Gynghorwraig Dorothy Williams. 
Cyfieithydd ar y Pryd: Mrs Carol Thomas,  
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Y Cyngh. Andrew Carter; Y Cyngh. John Davies; Y Gyngh. Elin Jones; Y 
Cyngh. Kistiah Ramaya, Y Cyngh Derek Wilson a’r Cyngh. Christopher 
Thomas.  

4. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY'N RHAGFARNU 
Datganodd y canlynol fuddiant personol yn ystod y cyfarfod: 
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4.1  Cofnod 9.4.2: Y Gynghorwraig Ann Morgan a’r Cyngh. Rob Phillips 
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 27 Hydref, 2016 
Cytunwyd eu bod yn gofnod cywir ac fe'u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 

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.  
Roedd y Gyngh. Elsie Dafis o'r farn y dylai'r Maer gymryd yr awenau 
mewn perthynas â'r mater, mewn partneriaeth â'r Lleng Brydeinig. Yn 
ystod cyfnod y Gyngh. Dafis fel Maer trefnwyd gorymdaith dinesig a 
gwasanaeth i gofio canmlwyddiant Ymadawiad Yr Iwmoniaeth o 
Lanbedr PS (10/08/2014) ac Ail-Gysegru’r Cae Coffa Rhyfel Llanbedr 
Pont Steffan: Cynhaliwyd Seremoni o dan ofalaeth Y Parch. Canon 
Brendan O’Malley (Caplan y Lleng Brydeinig) i ail-gysegru’r Cae Coffa 
Rhyfel Llanbedr Pont Steffan er cof am y rai hynny a ddioddefodd ac a 
fu farw yn ystod yr Ail Rhyfel Byd ,ar Ddydd Mawrth 21ain o Ebrill 
2015.  Hefyd ail-gysegru’r giat er cof am y Rhyfel Byd Cyntaf.     

6.2  Ardal Chwarae Maes-y-Felin: Bu i’r Maer y Cyngh. David Smith a’r 
Dirprwy-Faer y Cyngh. Hag Harris fynychu cyfarfod ar dydd Llun 14eg  
o Dachwedd, 2016 o dan gyfarwyddid Mr Llyr Edwards, Tai Ceredigion. 
Bwriad Mr Edwards yw hysbysu'r Cyngor Tref o ganlyniad y 
drafodaeth.  Dim gwybodaeth cyn belled.  

6.3 Arwyddion (Man geni Rygbi a chartref y Brifysgol hynaf yng 
Nghymru):  PENDERFYNWYD yng nghyfarfod y Cyngor Tref o’r 29ain 
Medi 2016 i gyfnewid arwyddion mynedfa’r dref presennol am rai a 
oedd yn cynnwys penawdau cyfeirio at statws y dref fel y Man Geni 
Rygbi a chartref y Brifysgol hynaf yng Nghymru.  Penderfynwyd ceisio 
cyfarfod rhwng y Cyngh. Selwyn Walters, Cyngh. Chris Thomas a 
Swyddogion y Sir i drafod y ffordd ymlaen parthed materion megis 
dylunio, geiriad, maint, cost a rhwymedigaethau cyfreithiol. 
Yn y gohebiaeth a dderbyniwyd gan Mr Tom Delph-Janiurek, 
Peiriannydd Uwch Rheoli Traffig, Cyngor Sir Ceredigion ar yr 
08/11/2016 dywedodd fod yna gyfyngiad ar nifer/maint y geiriau, y gellir 
eu hymgorffori o fewn y fath arwyddion heb greu perygl wrth dynnu 
sylw ddefnyddwyr y ffordd oddi ar yr heol. Am y rheswm hwn, bydd yn 
rhaid dewis ynglŷn â'r hyn i’w gynnwys ar yr arwyddion dwyieithog. 
Naill ai cyfeiriad at rygbi, neu’r brifysgol, yn ogystal â'r wybodaeth 
bresennol yn ymwneud â gefeillio trefi. Os cynhwysir cyfeiriad at rygbi 
a’r brifysgol, yna bydd rhaid diddymu’r wybodaeth parthed y dref 
gefeillio. 
Yn yr e-bost a dderbyniwyd gan Lindsey Gilroy, Prif Swyddog Datblygu 
Busnes Campws Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (PCYDDS) 
Llanbedr Pont Steffan adroddodd ei bod wedi ymgynghori â 
chydweithwyr ynglŷn â'r uchod a gofynnodd yn garedig a ellid cynnwys 
2 sylwadau PCYDDS o fewn agenda’r cyfarfod Cyngor Tref y mis 
Tachwedd ac i hysbysu PCYDDS o'r canlyniad . 
Un  mater ar gyfer trafodaeth dan law’r PCYDDS 
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1. Hoffai PCYDDS wneud cynnig ar gyfer yr arwyddion ac o blaid 
cynnig bod unrhyw arwyddion newydd a gynlluniwyd i godi proffil y 
dref yn cynnwys yr is-bennawd: 'Llanbedr PS – cartref y Sefydliad 
Prifysgol hynaf yng Nghymru'. (Y gair 'Sefydliad' yn bwysig!) 

  
Os oes rhaid i ni ddewis rhwng cynnwys hefyd y geiriau 'Man geni 
Rygbi yng Nghymru', neu'n cadw'r geiriau “Gefeilliwyd â St. Germain 
Sur Moine”, rydym o blaid cael gwared â’r wybodaeth yn ymwneud â 
Gefeillio a gosod yn ei le: "Llanbedr Pont Steffan- Cartref y Sefydliad 
Prifysgol hynaf yng Nghymru a Man Geni Rygbi yng Nghymru ". 
Bu i’r Cyngh. Kistiah Ramaya, Cadeirydd Pwyllgor Gefeillio Llambed 
gyfleu ei ymddiheuriadau ar gyfer y cyfarfod hwn, ond ei ddymuniad 
oedd nodi yn y cofnodion na ddylid o dan unrhyw amgylchiadau 
ddileu’r wybodaeth am gefeillio â Thref St. Germain sur Moine.   
Y mae’r holl drefi gerllaw, Sir Gâr a Cheredigion sydd wedi gefeillio â 
threfi yn Ewrop yn arddangos arwydd i'r perwyl hwn ac yn ymfalchio 
wrth wneud hynny. Camgymeriad o’r radd flaenaf fyddai gwaredu â’r 
wybodaeth.  
Ar ôl ystyriaeth ofalus, PENDERFYNWYD cadw'r "Tref Brifysgol 
Hanesyddol" a gwybodaeth ynghylch â Gefeillio Trefi ac i gynnwys dwy 
linell ychwanegol "Man geni Rygbi yng Nghymru”(dwyieithog). 
PENDERFYNWYD - Byddai'r Cyngh. Selwyn Walters yn hysbysu 
Lindsey Gilroy o ganlyniad y drafodaeth ac yn cysylltu â Chyngor Sir 
Ceredigion. 

6.4 Prosiect Twristiaeth Chwedlau Llanbedr Pont Steffan - Ail gais ar 
gyfer trafodaeth gan y Brifysgol.  Dywedodd Lindsey Gilroy, “rwy'n 
gweithio ar brosiect twiristiaeth newydd "Chwedlau" Llanbedr Pont 
Steffan gyda'r amcan o godi proffil y dref a'i pherthynas â Rygbi ym 
2017. Cynhelir cyfarfodydd a thrafodaethau â’r Siambr Fasnach gan 
gynnwys busnesau megis y Falcondale, Canolfan Cwiltiau Cymru a 
Red Apple Yarn i edrych ar ffyrdd y gallwn wneud y defnydd gorau o’r 
prosiect ar gyfer busnesau lleol.  Mae PCYDDS yn cefnogi'r prosiect 
gan greu App sy’n cynnwys rygbi; creu arddangosfa Rygbi ar y 
campws o fis Mai-Medi 2017 (tymor allweddol twristiaeth) a gweithio 
gyda'r Siambr Fasnach i edrych ar yr agwedd fasnachol a llwybr 
bychan yn tywys ymwelwyr o’r Campws i Westy'r Castell a/neu leoliad 
arall sy'n berthnasol . Awgrymodd Selwyn hefyd ein bod yn ystyried 
trefnu digwyddiad y flwyddyn nesaf y gallem hyrwyddo o dan y prosiect 
i gynnwys y dref y gellid ei ffilmio a'i hychwanegu at yr arddangosfa a'r 
App. Ei awgrym (yr wyf yn hoff iawn o’r syniad) yw trefnu twrnamaint 7-
bob-ochr Cyn-chwaraewyr Rygbi, o bosibl o gwmpas y Pasg. Fy 
nghwestiynau i'r Cyngor mewn perthynas â hyn yw:   

 Tybed a fyddai’r digwyddiad  "Cyn-chwaraewyr" yn un y 
gallai’r Cyngor Tref fy helpu i drefnu? 

 Oes gennych chi syniadau ar gyfer digwyddiadau eraill 
(neu syniadau cysylltiedig pellach i'r prosiect hwn) y 
gallech ein cynorthwyo, i gynnwys trigolion a hyrwyddo’r 
thema hon o fewn y dref? 

 
PENDERFYNWYD cefnogi'r uchod ac i’r Cyngh Selwyn Walters i 
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gyfleu’r neges i'r PCYDDS. Awgrymodd y Gyngh. Ann Morgan 
Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi Sant. . 

6.5 Cynhwysydd Planhigion ar Fynedfeydd y Dref: Dim gwybodaeth 
pellach i’w hadrodd oherwydd absenoldeb y Cyngh. Christopher 
Thomas. 

6.6 Y Ffynnon, Sgwâr Harford, Llambed: Ni sefydlwyd petai’r pwmp 
newydd yn gweithio ar hyn o bryd. 

6.7 Rhestr Anrhydedd: yn parhau i’w storio o fewn y Swyddfa Ddidoli 
Llanbedr Pont Steffan. Roedd trefniadau ar y gweill i drosglwyddo'r 
Bwrdd i'r Neuadd Fictoria. PENDERFYNWYD cysylltu â'r Ficer Eglwys 
Sant Pedr, y Parchedig Andy Herrick i ofyn tybed a fyddai'n bosibl i 
arddangos y Bwrdd o fewn Neuadd yr Eglwys. 

6.8 Amserau Ymateb Ambiwlans yn Ward Llambed: Y gobaith yw y 
bydd cynrychiolydd Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaethau Ambiwlans 
Cymru yn mynychu cyfarfod dyfodol y Cyngor Tref. 

6.9 Hysbysfwrdd Llyfrgell y dref: (glanhau a gwella ei gyflwr cyffredinol): 
dim gwybodaeth pellach yn ystod y cyfarfod hwn. 

6.10  Cymryd cyfrifoldeb am y Ginio ar gyfer Newynog ein Byd, Eglwys 
Sant Pedr, Llanbedr Pont Steffan: Gwnaed trefniadau ar gyfer  Dydd 
Gwener 3 Chwefror, 2017. 

6.11  Gwasanaeth Sul y Cofio: Dydd Gwener 11/11/2016 ar Sgwâr Harford 
a dydd Sul 13/11/2016 ger y Gofeb Ryfel.  Gohebiaeth dan law CSC 
yn gofyn i'r Cyngor Tref i adrodd ar lwyddiant y cau ffyrdd a llif y traffig 
yn ystod y digwyddiad. 10.55-11.05am Trwydded Cau Ffyrdd 
(11.11.16); 10.55-11.15am (13.11.16). Adroddwyd bod y Digwyddiad/ 
au wedi bod yn weddus i gofio'r hynny a syrthiodd yn ystod y Rhyfel 
Byd Cyntaf; Yr Ail Ryfel Byd ac mewn gwrthdaro milwrol ers hynny. 
Gwasanaeth 13/11/2016 ger y Gofeb Ryfel: Y gwasanaeth yng ngofal 
y Canon Andy Herrick; y Maer y Cyng David Smith- rôl Cadlywydd; y 
Cynghorydd John Davies - yr Anogaeth; Y Faeres a'r Dirprwy Faer 
wedi gosod y dorch. Aelodau o’r Ford Gron a'r Heddlu wedi rheoli 
traffig. Teimlwyd y gallai'r ffordd fod ar gau o 10.55-11.20am yn ystod  
dyfodol. 
Awgrymodd y Gynghorydd Williams fod y Cyngor Tref yn gorymdeithio 
o’r Gofeb Ryfel i'r Eglwys yn y dyfodol.  PENDERFYNWYD adrodd at 
sylw’r Cyngor Sir Ceredigion bod un o'r canllawiau, ger y Gofeb Ryfel 
yn rhydd ac angen sylw. 

6.12 Ieuainc Mewn Ysbryd: Te Parti Nadolig y Maer a Chynghorwyr : 
Cynhelir ar brynhawn Dydd Mercher 7fed Rhagfyr 2016. Trefniadau ar 
y gweill. 

6.13 Cyfarfod Ymgynghorol: cynrychiolwyr y Cyngor Tref yn ystod y 
cyfarfod oedd y Cyngh. Rhys Bebb-Jones, y Gyngh. Ann Morgan, y 
Clerc a'r Cyngh. Hag Harris i gwrdd ag Arweinydd y Cyngor Sir, y 
Cynghorydd Ellen ap Gwynn a'r Prif Weithredwr Miss Bronwen Morgan 
ar ddydd Mercher 9 Tachwedd, 2016 i drafod materion o ddiddordeb i'r 
ddwy ochr ar hyn o bryd, a ganlyn: Parcio ar Heol y Porthmyn; taliadau 
am barcio ceir; newidiadau i ffiniau; gwaredu â rhan o'r palmant ar 
gyffordd Hafan Deg i leddfu'r llif y traffig; rheoli plâu ar Heol y Bryn 
(Dywedodd y Gyngh. Elsie Dafis fod rheoli pla wedi bod yn broblem ym 
Mharc-y-Felin yn ystod yr Haf cynt, ond roedd y Landlord sef Tai 
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Cantref wedi datrys y mater), Darpariaeth teledu cylch cyfyng;  
Ffynnon- Sgwâr Harford, ffens Cae Maesyderi (caffael ym 2010 a 
dalwyd o goffrau’r Cyngor Tref.  Cododd marc cwestiwn ynghylch ei 
berchnogaeth gan yr Archwilydd Mewnol YMATEB: Cyngor Sir 
Ceredigion sy’n berchen y ffens bellach ac nid oes angen i’w chynnwys 
o fewn y Gofrestr Asedau Sefydlog y Cyngor ). 

6.14 Gwasanaeth Bws T1C: Gohebiaeth gan Reolwr Uned Corfforaethol 
Cludiant Teithwyr Shan Witts CS Ceredigion yn datgan bod cadarnhad 
wedi ei dderbyn gan LlC y bydd y gwasanaeth o Gaerdydd i 
Aberystwyth, o ddydd Llun i ddydd Sadwrn yn cychwyn ar ddydd Llun 
5ed o Ragfyr 2016. Enw’r gwasanaeth yw’r T1C i adael Aberystwyth ar 
07.40 a chyrraedd Caerdydd am 12.15 ac yna gadael Caerdydd am 
16.40 a chyrraedd Aberystwyth am 21.24. Penderfynwyd gwneud 
ymholiadau mewn perthynas â gwasanaeth ar y Sul ac at hyd yr amser 
ar gyfer y daith. 

6.15 Arddangosfeydd blodau o fewn y dref dros fisoedd dyfodol yr haf: 
Y Cyngor Tref wedi cysylltu â Ch.S Ceredigion i ofyn tybed a fyddai 
modd trosglwyddo’r planwyr presennol i berchnogaeth/ofalaeth y 
Cyngor Tref. Yn yr ymateb gan Mr Jon Hadlow, Rheolwr Cynnal a 
Chadw Tir CS Ceredigion pwysleisiodd fod y Cyngor Sir yn cytuno 
mewn egwyddor i drosglwyddo'r tybiau a photiau sy'n sefyll ar  
balmentydd i Gyngor y Dref. Fodd bynnag, mae angen trafodaeth am 
fwriadau'r Cyngor Tref mewn perthynas â'r gwelyau blodau’n Sgwâr 
Harford a’r Ardd Goffa. Ceisiwyd cyfarfod; trefnwyd dydd Mawrth 6ed o 
Ragfyr, 2016 am 1 o'r gloch ger y Gofeb Ryfel Llanbedr Pont Steffan. 

6.16 Problemau Parcio, Heol y Porthmyn: adroddwyd at sylw’r Heddlu;  
cynghorwyd i adrodd gerbron Cyngor Sir Ceredigion.  Derbyniwyd 
ymateb gan Katy Spain Rheolwr Gwasanaethau Parcio, Cyngor Sir 
Ceredigion: 
"Mae Patrolau rheolaidd a pharhaus yn mynd yn eu blaen ar Ffordd y 
Porthmyn, Llanbedr Pont Steffan, yn unol ag adnoddau. Pan fydd 
cerbydau sy’n parcio'n groes i’r gyfraith yn dwyn sylw Swyddogion 
Gorfodi Sifil, cymerir camau gorfodi priodol. 
Yn anffodus, adrodda’r Swyddogion Gorfodi Sifil fod nifer y cerbydau a 
welwyd wedi'u parcio yn y lleoliad, yn arddangos Bathodynnau Glas. 
Golygir hyn, na ellir cymryd camau gorfodi gan fod consesiynau 
ynghlwm â’r bathodyn yn caniatau parcio hyd at 3 awr ar linell felen 
ddwbl neu sengl. 
Bydd angen mynegi consyrn yn ymwneud â pharcio Bathodyn Glas ar 
Ffordd y Porthmyn gyda’r Heddlu Dyfed Powys gan fod angen ei drin 
fel rhwystr sy'n gylch gwaith Heddlu Dyfed Powys. 
Roedd Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu Ryan Jones wedi 
ymateb i'r uchod i GS Ceredigion. 
Mae dau fater yr wyf yn ymwybodol ohonynt ac wedi eu hadrodd yn 
flaenorol i'r CSC. 
1- Ar yr ardal ble mae'r palmant yn culhau’r ffordd ger y clwb pêl-droed, 
gall unrhyw gerbyd sydd wedi ei barcio yno fod yn rhwystr o bosibl. 
Gyda hynny mewn golwg a ellir cyflwyno llinellau melyn ar ymyl y 
palmant ar gyfer y rhan honno i wahardd parcio/aros?  Y darn 
ehangach - gellid wedyn ei farcio ar gyfer anabl yn unig o bosibl? 
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2- Mae yna faterion yn ymwneud â’r lôn fynediad ar gyfer busnesau o’r 
Stryd Fawr hefyd. Y mae Cerbydau sydd wedi eu parcio gyferbyn yn 
atal mynediad ac allanfa. Gellir ystyried cyflwyno llinellau melyn yma 
hefyd os gwelwch yn dda? 

7. GOHEBIAETH 
7.1 Canolfan Cwiltiau Cymru: gofyn am ddolen ar y dudalen flaen gwefan 

y Cyngor Tref: Y Cyngh. Rob Phillips wedi ymwneud â’r dasg. 
7.2 Bydd Siambr Fasnach Llambed yn cynnal ei Ffair Nadolig Blynyddol 

ar ddydd Iau 8fed Rhagfyr 2016 o 5.15pm-8pm a gwahoddiad i’r Maer i 
agor y noson. 

7.3 Te a Mins Pei: 14 Rhagfyr, 2016; 5.00-6.00pm, Adeilad Caergaint. 
Gwahoddiad gan Dr Jeremy Smith, Deon Cyfadran y Dyniaethau a 
Chelfyddydau Perfformio i ddigwyddiad i ddathlu cyflawniadau eleni  
PCYDDS Llanbedr Pont Steffan ac i edrych ymlaen at ddatblygiadau y 
dyfodol. Bydd staff wrth law i ateb unrhyw gwestiynau am y brifysgol a'r 
datblygiadau parhaus sydd ar waith yn y dref. 

7.4 Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru CFfDLC - wedi 
diweddaru'r ddogfen Arolygon Etholiadol; Polisi ac Arfer gyfredol ar 
gyfer y rhaglen i arolygu ardaloedd y 22 prif gyngor mewn da bryd ar 
gyfer etholiadau llywodraeth 2022.  Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar 
y safle ar y we. 

7.5 Cylchgrawn Cymru Wledig fel y'i cyhoeddwyd gan Ymgyrch Diogelu 
Cymru Wledig. 

7.6 Caru-Love Ceredigion, CS Ceredigion: ymgais i ysbrydoli pawb yn y 
Sir i hyrwyddo’r pethau cadarnhaol o ran ymddygiad, agweddau a 
phroffil.  Gwybodaeth pellach ar gael drwy e-bostio 
caru@ceredigion.gov.uk. neu ar trydar,Twitter@CSCeredigion a 
defnyddio #caruceredigion. 

7.7 Gohebiaeth gan Mr Gary Davies, Llwydfan, Aberaeron yn gofyn a 
oes gan y Cyngor Tref gynlluniau i adfywio'r dref.  PENDERFYNWYD: 
Y Maer i ymateb. 

7.8 Gohebiaeth eraill: Er gwybodaeth yn unig.  
8. MATERION CYNLLUNIO 

8.1  Cais Cynllunio A161034 - Tir wrth gefn Glan Helen, Heol y Gogledd, 
Llanbedr Pont Steffan. Cynnig: Adeiladu annedd. Ymgeisydd: Mrs M 
Jones. Sylwadau'r Cyngor Tref: Dim gwrthwynebiad. 

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

9.  CYLLID 
9.1  TALIADAU 

9.1.1 Gwasanaethau Garddio Dyfed: Tocio’r berth £280.00 
9.1.2 Gwasanaethau Coed Llambed Cyf: torri 2 goeden ym Mharc-yr- 

Orsedd £120; Arolwg o weddill coed yn y parc a pharatoi 
adroddiad £80; £40TAW CYFANSWM £200 

9.1.3 Cyflog y Clerc Hydref 2016 £760.79 (net); Cyllid a Thollau EM 
& YG £90.92. 

9.1.4 Cyfieithu ar y Pryd: Mrs Carol Thomas:Cyfarfodydd misol 
Medi; Hydref; Tachwedd £235. 

9.1.5 Llogi Neuadd Eglwys San Pedr ar gyfer y Cyfarfod Misol 
24/11/2016; 3 awr x £9.50 = £28.50. 

mailto:caru@ceredigion.gov.uk
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9.1.6 Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant: Argraffu Taflenni ar 
gyfer Gwasanaeth Sul y Cofio £10.54 gan gynnwys TAW.  

9.2 Gwasanaethau Coed Llambed Cyf: Adroddiad ar y coed ym Mharc-
yr-Orsedd.  PENDERFYNWYD derbyn y dyfynbris o £750 + TAW i 
wneud y gwaith angenrheidiol yn ymwneud â'r Coed Castan, Ffawydd 
a choed eraill ym Mharc-yr-Orsedd. 

9.3 Ymddiriedolaeth Datblygu Transition Llambed:  Llogi Neuadd 
Fictoria: Ieuainc Mewn Ysbryd £175.50. 

9.4 CEISIADAU ARIANNOL 
9.4.1 RAY Ceredigion: disgwylir y Fantolen Ariannol. 
9.4.2 Cyfeillion Theatr Felinfach: i lwyfannu cynhyrchiad cymunedol 

yn Ionawr 2017 sy'n cynnwys tri côr cymunedol, Cardi-Gân, 
Meibion y Mynydd & Corisma.  Bwriadant berfformio 
cynhyrchiad o Teilwng Yw'r Oen, yr hyn sy'n cyfateb yn 
Gymraeg i Feseia Handel.  PENDERFYNWYD cyfrannu 
£150.00.   

9.4.3 Cyngor Cymuned Llandysul: i gynnal Gŵyl Cerdd Dant 
Llandysul a'r Fro 2017.  PENDERFYNWYD gofyn am fanylion 
cyswllt y Pwyllgor Llywio cyn dod i benderfyniad. 

9.5 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. 
Cynrychiolydd y Cyngor Tref yn ystod y cyfarfod safle, a gynhaliwyd ym 
mis Gorffennaf 2016 oedd y Gyngh. Elsie Dafis ac adroddwyd bod 
popeth yn foddhaol.  Heb dderbyn ateb swyddogol. 

9.6 PENDERFYNWYD cau Cyfrif Cymdeithas Adeiladu Abertawe y 
Cyngor Tref.  Y mater yn derbyn sylw. 

10. IS-BWYLLGORAU 
10.1  Parc-yr-Orsedd: Gwasanaethau Garddio Dyfed wedi torri'r berth ym 

Mharc-yr-Orsedd am ffi o £280 a byddant yn casglu sbwriel o’r parc o 
fis Hydref-Mawrth 2016/17 heb godi tâl.  Trwsiwyd bin yn y parc. 

10.2  PALMANTAU 
Mae problemau'n bodoli ar Stryd y Coleg (palmant yn rhydd); y tu allan 
i'r Fferyllfa Boots; ac yn gysylltiedig â'r tarmac y tu allan i'r  
Bwyty India.  PENDERFYNWYD adrodd at sylw’r CS Ceredigion. 

10.3 PWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI  
Cyfarfod nesaf Dydd Iau 26 Ionawr, 2017 am 6.45pm. 
Daeth y Cyfarfod i ben am 10:05pm. 
Dyddiad y cyfarfodydd nesaf: 
Cyfarfod Cyllideb: Dydd Iau 12 Ionawr, 2017 am 7.30pm- Neuadd Eglwys 
Llanbedr Pont Steffan. 
Cyfarfod Pwyllgor Rheoli Cae Maesyderi: Nos Iau 26ain Ionawr, 2017 am 
6.45pm. 

 Cyfarfod Misol: Nos Iau 26ain Ionawr 2017 am 7.30pm 

---------------------------------------------- ------------------------- (llofnod/dyddiad) 


