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CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 

COFNODION Y CYFARFOD MISOL  
28.09.2017 NEUADD YR EGLWYS SAN PEDR, LLANBEDR PS 

 
Gwahoddwyd aelodau i gymryd rhan mewn gweddi cyn dechrau’r Cyfarfod.  
  Boed i’r Cyngh. Selwyn Walters offrymu gweddi.  
 
1. CROESO’R CADEIRYDD A MATERION PERSONOL  

Estynnodd y Maer, y Cyngh. Hag Harris groeso cynnes i bawb. 
 
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 Cyngh. Rob Phillips;  
Y Cyngh. Kistiah Ramaya, Y Cyngh. Christopher Thomas &’r  
Cyngh. Selwyn Walters. 
Mr Mike Lewis: Gohebydd y Wasg y Cambrian News. 
Jen Cairns. 
Sargant Richard Marshall. 
Mr Tom Cowcher, Croeso i Gerddwyr, Llandysul. 
Mr James Williams, Croeso i Gerddwyr.  
 

 YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Ymddiherodd y Gyngh. Elin Jones a’r Gyngh. Dinah Mulholland am eu hanallu 
i fynychu’r cyfarfod.  
 

2. CYFLWYNIAD: CROESO I GERDDWYR 
Cyn dechrau'r Cyfarfod, derbyniwyd Cyflwyniad parthed y Cynllun Croeso i 
Gerddwyr, gan Mr James Williams a Mr Tom Cowcher.  Roedd  
Mr Cowcher, sef aelod o Gyngor Cymuned Llandysul a Chroeso i Gerddwyr 
Llandysul, o’r farn bod y fenter nid yn unig yn dod â'r gymuned at ei gilydd ond 
hefyd yn meithrin gwerthfawrogiad o lwybrau cerdded lleol. 
 
Dywedodd y cerddwr lleol, Mr James Williams fod gan Lanbedr Pont Steffan 
grŵp gweithgar eisoes a Llwybr Treftadaeth.  Byddai derbyn statws Croeso i 
Gerddwyr yn awr yn ddilyniant naturiol; roedd nifer o drefi yng Nghymru a 
Lloegr wedi mabwysiadu'r cynllun a threfi bychain fel Llanbedr Pont Steffan 
wedi elwa. 
 
Cytunwyd i drefnu cyfarfod â chynrychiolwyr Transition Llambed, Prifysgol 
Cymru Y Drindod Dewi Sant, Longwood, Cerddwyr Llanbedr Pont Steffan a’r 
Siambr Fasnach Llanbedr Pont Steffan gyda'r bwriad o sefydlu Grŵp Llywio. 
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3. MATERION YN YMWNEUD Â’R HEDDLU 
Cyfeiriodd y Sarjant Marshall at y canlynol: 
3.1 Ail-gyflwyno’r defnydd o gamerau teledu cylch cyfyng: ar hyn o 

bryd nid oes trefniadau ar waith i ailgyflwyno Camerâu Teledu Cylch 
Cyfyng yn Llanbedr Pont Steffan ond gellir eu hystyried o bosibl ar 
gyfer Aberystwyth ac Aberteifi. 

3.2  Troseddau Gydol Nos yn Llanbedr Pont Steffan: Nid yw’n 
ddymuniad ar holl unigolion i adrodd troseddau ond cofnodir mwy o 
droseddau ar hyn o bryd o gymharu â blynyddoedd blaenorol. 

3.3  Parcio: clustnodir un warden traffig yr wythnos ar gyfer y dref. 
Ystyriwyd y broblem barcio ar Stryd y Coleg.  Mae ardaloedd 
penodedig croesfannau sebra yn sicrhau y gall unigolion groesi'n 
ddiogel. 

3.4 Problem Cyffuriau’r Dref: Mae Tîm Targed ar bwrpas yn mynd i afael 
â'r Broblem Cyffuriau yn y dref. 

3.5 Heddlu ar gael ar gyfer y cyhoedd, Gorsaf yr Heddlu Llanbedr Pont 
Steffan: Sicrhawyd Aelodau na fyddai Gorsaf yr Heddlu Llanbedr Pont 
Steffan yn cau. 

3.6  Ymgynghoriad Gorsaf Heddlu Llanbedr Pont Steffan: Gostyngiad i 
16 oriau agor bob 24 awr o Ebrill 2017 (ar gau 1am -9am) 
Cytunwyd ymateb i'r Ymgynghoriad.  Nid oedd aelodau'r Cyngor 
Tref yn cefnogi'r gostyngiad mewn oriau agor Gorsaf Heddlu Llanbedr 
Pont Steffan, hynny yw, o 24 awr y dydd i 16 awr, a gyflwynwyd ym mis 
Ebrill 2017, gyda chriwiau symudol o Aberteifi ac Aberystwyth ar 
ddyletswydd yn ystod y nos. 

 
Roedd economi nos Llanbedr Pont Steffan yn golygu bod materion 
cadw trefn cymdeithasol yn codi ar adegau.  Roedd rhoi'r gorau i’r 
defnydd o Gamerâu Teledu Cylch Cyfyng yn Llanbedr Pont Steffan o’r 
1.04.2014 a chau'r Orsaf rhwng 1am a 9am, wedi gadael llawer o bobl 
yn ansicr mewn perthynas â throsedd ac ofn troseddau.  Codwyd 
cwestiynau ynglŷn â diogelwch y dref a gallu'r Heddlu i ymateb yn 
effeithiol ac amserol i alwadau allan, yn ystod oriau nos, pan oedd 
angen gwasanaeth cydweithwyr o fannau eraill. 

 
Roedd y Cyngor Tref yn gwerthfawrogi bod Gorsaf Heddlu Llanbedr 
Pont Steffan yn cwmpasu ardal eang ond roedd aelodau’n hollol gytun 
y dylid gweithredu fel Gorsaf 24 awr. 

 
4. DATGAN BUDDIANT PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 

4.1 Y Cyngh. Rhys Bebb-Jones; Is-Lywydd y Clwb Rotari Llanbedr 
Pont Steffan; pan ystyriwyd plannu coeden i nodi’r canmlwyddiant. 
Cofnod 6.14. 

 
5. CADARNHAU COFNODION CYFARFOD 27AIN O ORFFENNAF 2017 

Cytunwyd eu bod yn gofnod cywir arwahan i’r canlynol.  Cofnod: 8.3: Materion 
Cynllunio: Cais Cynllunio: A170567: Cytunwyd i beidio â chynnwys y canlynol,  
“mae'n dangos ffafriaeth tuag at un fferyllfa ………….” 
Llofnodwyd y Cofnodion gan y Cadeirydd.   
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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 fod y 
sleid aml-chwarae wedi ei dynnu i ffwrdd o’r parc a'r ardal oddi tani 
wedi ei gorchuddio â glaswellt.  Mae’r cyfarpar sydd ar ôl, yn cyrraedd 
y safon angenrheidol fel y gadarnhawyd gan yr Arolwg RPII (Cofrestr 
Arolygwyr Chwarae Rhyngwladol) diweddar ag asesiad-risg Sgôr 6 
neu’n îs.  Gofynnodd Mr Edwards tybed a ellid symud ymlaen â’r 
trefniadau sy'n ymwneud â'r brydles.  Cytunwyd i anfon y Brydles 
ddrafft at sylw’r Cyfreithwyr AVE i ofyn am gyngor cyfreithiol. 

6.2 Arddangosfeydd Blodau’r Dref dros fisoedd yr haf gan gynnwys y 
cynhwysydd planhigion ar fynedfeydd y dref: Tregaron, 
Aberaeron a Llanwnnen. 

 Derbyniwyd anfoneb o £4,080 dan law Canolfan Arddio Llanarth ar 
gyfer darparu planhigion.  Ail-gyfeiriwyd yr anfoneb at sylw Cyngor Sir 
Ceredigion. 

 Ceisir cynigion y flwyddyn nesaf ac ystyriwyd tendr safonol ar gyfer 2/3 
blynedd. Ar hyn o bryd mae yna dybiau ar gyfer plannu 45 x 70cm, 20 
basged crog, 7 plannwr haenog, 3 plannwr tref newydd a 2,242 o 
blanhigion gwely.  Roedd cyfrifoldeb am gynnal a chadw’r planhigion 
eisoes wedi bod yn rhan o'r contract dyfrio; derbyniwyd copïau o'r 
Datganiad Dull a'r Asesiad Risg ar gyfer y dyfrio, dan law CSC; gellir 
eu defnyddio fel templed ar gyfer tasgau y dyfodol os bydd y Cyngor 
Tref yn dymuno cyflogi partion allanol.  Ar ddiwedd y tymor bydd y 
Cyngor Sir yn gwaredu â’r planhigion oddi ar y gwelyau a'u gadael yn 
lân a thaclus dros y gaeaf.  Cesglir y cynwysyddion a'r potiau a’u 
symud i safle storio dynodedig:  Ceisir lle addas i storio'r cynwysyddion 
dros y gaeaf. 
Y gobaith yw y gellir eu storio ar eiddo Canolfan Aarddio Robert. 
Cytunwyd ystyried y bylbiau yn ystod y cyfarfod nesaf a chysylltu â  
Mr Jon Hadlow CSC am wybodaeth pellach. 
Dywedodd y Cyngh. Walters nad oedd y cynhwysydd planhigion a 
leolwyd ar fynedfa Llanwnnen i'r dref bob amser yn weladwy gan fod y 
glaswellt cyfagos wedi ordyfu ac yn cuddio’r cynhwysydd a'i gynnwys. 
Cytunwyd i ofyn i GSC a allent sicrhau bod y gwair yn cael ei dorri yn y 
dyfodol. 

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.  Disgwylir ymateb.  

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’i fod wedi 

dod o hyd i berson cymwys i ailbrisio’r 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 
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wacau. 

Tu allan i Greggs: 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 

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.  

 Derbyniwyd ymateb gan GSC: 
O dan y ddeddfwriaeth gyfredol mae gan Greggs, ac allfeydd / 
busnesau tebyg eraill ddyletswydd i leihau, ailddefnyddio, ailgylchu neu 
adennill (yn y drefn honno) y gwastraff y maent yn ei gynhyrchu a'r 
cyfrifoldeb i reoli a gwaredu unrhyw wastraff a gynhyrchir yn ddiogel . 
Mae'r Awdurdod yn annog y defnydd o finiau sbwriel ar y stryd ar gyfer 
gwaredu â gwastraff cartref a sbwriel cyffredinol, yn gyfreithlon. Fodd 
bynnag, ni ddylai gosod biniau sbwriel mewn lle annog gwaredu â 
gwastraff masnach anghyfreithlon, gan fusnesau. Deallir bod y bwriad 
yn ymwneud â darparu bin ar gyfer Greggs, i'w ddefnyddio gan 
gwsmeriaid Greggs ac y byddai'r gwastraff a gasglwyd yn gyfrifoldeb 
llawn ar Greggs i waredu. 
 
Bydd angen caniatâd yr awdurdod priffyrdd lleol ar gyfer holl eitemau a 
godir ar y briffordd gyhoeddus. Gellir gwneud hyn drwy drwydded 
swyddogol neu gytundeb anffurfiol.  Mae annibendod ar droedffyrdd yn 
amharu ar symudiad cerddwyr diogel a dylid peidio a’i annog. Yn 
hytrach, awgrymir gosod bin y tu mewn i siop Greggs, nid yn unig i 
osgoi’r nifer o gynwysyddion ar y briffordd ond hefyd i waredu â’r 
gwastraff mewn modd cyfrifol.  Fodd bynnag, pe bai Greggs yn 
dymuno gwneud cais am drwydded i osod bin ar y briffordd, dylent 
gysylltu â'r adran priffyrdd ac ystyrir unrhyw gais o'r fath yn briodol. 
Cytunwyd hysbysu Rheolwr Greggs yn unol â hynny. 

6.7 Polisi Cyfryngau Cymdeithasol y Cyngor Tref: 
Lluniwyd y Polisi gan y Cyngh. Rob Phillips ac fe’i dderbyniwyd. 
(Atodiad 1). 
Yn ogystal, bydd y Cyngh. Phillips yn gosod mewn lle Tudalen 
Facebook a Thrydar ar gyfer y Cyngor Tref; y Gweinyddwr fydd Y 
Cynghorydd Phillips a’r Cyngh. David Smith a'r Clerc yn cynorthwyo. 
Gwefan y Cyngor Tref: Dymunai'r Cyngh. Phillips fod hawliau golygu 
yn aros yn ei ddwylo’n unig. 

6.8 Hyfforddiant TGCh: Gwnaeth y Clerc ymholiadau ag Addysg 
Oedolion Cymru (AOC), a ariennir gan Y Gronfa Gymdeithasol Ewrop. 
Byddai hyfforddwr yn cyfarfod ag aelodau â diddordeb, i asesu'r angen 
a chwrs 5 wythnos yn dilyn, e.e. un sesiwn yr wythnos mewn lleoliad 
penodol e.e. y Coleg.  Rhagwelwyd problemau o ran darganfod amser 
cyfleus i bawb â diddordeb. Roedd angen llawer o wybodaeth gefndirol 
ynglŷn â Chyngor y Dref gan AOC, i warantu cyllid gan y Gronfa 
Ewropeaidd. Yr opsiwn arall fyddai cychwyn ar becyn hyfforddi ar-lein 
ac ymchwiliwyd i hyn. Roedd un darparwr, Robust IT yn cynnig Sgiliau 
Cyfrifiaduron Sylfaenol - Lefel 1 a Lefel 2. 
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Modiwlau ar gynnig - Lefel 1: Sgiliau Hanfodol Defnyddwyr TG; 
Defnyddio E-bost a'r Rhyngrwyd; Diogelwch ar gyfer Defnyddwyr TG; 
Prosesu geiriau; Meddalwedd Taenlennau; Meddalwedd Cyflwyniadau 
a Meddalwedd Cronfa Ddata.  Roedd Lefel 2 yn dilyn ymlaen o Lefel 1 
a chyrsiau eraill hefyd ar gael. 
Gallai aelodau ddewis, pa fodiwlau y dymunent eu hastudio. 
Gall myfyrwyr astudio ar-lein ar gyflymder a'u hamodau eu hun; heb eu 
rhuthro heibio testunau sydd angen dealltwriaeth bellach neu 
gwastraffu amser ar bynciau sydd eisoes wedi'u meistroli. Roedd y 
cwrs hyfforddi Sgiliau Cyfrifiaduron Sylfaenol yn cynnig defnydd 
anghyfyngedig am 12mis o unrhyw le yn y byd â chysylltiad â'r 
rhyngrwyd. Pris y cwrs £99 + TAW. 45 awr i'w gwblhau (ar 
gyfartaledd); Tystysgrif Cwblhau’r Cwrs wedi’i ddarparu gan Robust IT 
Cyf. 
Penderfynwyd peidio â thanysgrifio i'r uchod; teimlai aelodau eu bod 
eisoes yn meddu ar sgiliau digonol ar gyfer Cynghorwyr Tref. 
Mynegodd y Clerc ddiddordeb mewn hyfforddiant, e.e. Cwrs ECDL a 
bydd yn gwneud ymholiadau pellach. 
Ar hyn o bryd, mae'r holl gofnodion / agendâu / gohebiaeth / ceisiadau 
cynllunio yn cael eu postio'n electronig i Gynghorwyr ond yn aml iawn 
nid ydynt ar gael ar ffurf electronig yn ystod y cyfarfod; nid oes 
cysylltiad Di-Wifr ar gael ar hyn o bryd o fewn ystafell gyfarfod y 
Cyngor Tref ond gellid lawrlwytho dogfennau cyn y cyfarfod a'u gweld 
ar dabled yn ystod y cyfarfod, ymarfer sydd eisoes wedi'i ymweud gan 
un neu ddau Gynghorydd. Mae ychydig o Gynghorwyr wedi gofyn am 
gopïau clawr-caled o'r cofnodion / agendâu cyn y cyfarfod. 

6.9 Gŵyl Fwyd Llanbedr Pont Steffan: Stondin y Cyngor Tref: 
Adroddwyd bod y Digwyddiad wedi bod yn un llwyddiannus, unwaith 
eto, eleni i gynnwys stondin y Cyngor y Dref, a oedd wedi’i seilio ar y 
thema Twristiaeth Leol, dan gyfarwyddyd y Cyngh. David Smith. 

6.10 Ffynnon, Sgwâr Harford:. 
Teimlwyd bod y Sgwâr mewn cyflwr truenus ac yn amharu’n anffafriol 
ar edrychiad y dref.  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 i’r Cyngor 
Tref.  Atgyweiriwyd y pwmp y llynedd ond ers hynny, bu'n destun 
fandaliaeth. Teimlwyd y byddai'n fenter gostus i gymryd cyfrifoldeb am 
y Sgwâr; opsiwn arall fyddai cyfrannu’n ariannol i'r Cyngor Sir er budd 
cost cynnal a chadw’r ardal.  PENDERFYNWYD trefnu cyfarfod â 
chynrychiolwyr Cyngor Sir Ceredigion. 

6.11 Cyflwyniad Taliadau Parcio Staff PCYDDS Llanbedr Pont Steffan: 
Bydd y tariff perthnasol ar gyfer trwydded flynyddol, sy'n cychwyn ar 
gyfradd sy'n cyfateb i 23c y dydd, yn berthnasol o’r 1af Hydref 2017.  
Deallir ni effeithir myfyrwyr ar hyn o bryd.  Mynegodd Aelodau bryder 
ynghylch y tagfeydd cynyddol posibl yn y dref oherwydd fod pobl yn 
gadael eu ceir ar y stryd mewn ymgais i osgoi taliadau parcio’r coleg. 
Penderfynwyd trefnu cyfarfod â Mr Gwyndaf Tobias, Dirprwy Is-
Ganghellor PCYDDS i drafod y mater ymhellach; cytunwyd y byddai'r 
Maer / Dirprwy-Faer / Cyn-Faer a'r Clerc yn mynychu'r cyfarfod. 



 

6 
 

6.12 Gwasanaethau Bydwreigiaeth Meddygfa Llanbedr Pont Steffan: i 
godi'r mater â Mr Peter Skitt yn ystod y cyfarfod nesaf. 

6.13 Bolardiau, Stryd y Coleg: gobeithir na fyddant yn cael eu codi gan 
GSC. 

6.14 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 yn ystod y cyfarfod 
diwethaf. 

 Dywedwyd bod 2 goeden wedi'u torri i lawr ym Mharc-yr-Orsedd.  
Ystyriwyd plannu glasbren.  Dywedwyd bod amser yn gyfyng ac roedd 
y trefniadau ynghlwm i blannu'r goeden yn fwy cymhleth na'r hyn a 
ragwelwyd. 

 
7. GOHEBIAETH  

7.1 Siop Anifeiliaid mewn Angen, Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan: 
derbyniwyd gohebiaeth yn son fod Siop Anifeiliaid mewn Angen, Stryd 
y Bont, wedi'i chofnodi fel Siop Elusen-rhif 36; tudalen 24 ar Arweinlyfr 
Tref Llanbedr Pont Steffan 2017/18, a bod hyn yn gamarweiniol. Mae 
Siambr Fasnach Llanbedr Pont Steffan wedi cytuno i waredu â’r  
geiriau "Siop Elusen".  Ni ddefnyddir yr ansoddair "Elusen" hefyd i 
ddisgrifio'r siop Fresh Fields ar Stryd y Coleg.  Nid ywr siopau wedi eu 
cofrestru’n Elusennau Cofrestredig gyda'r Comisiwn Elusennau er eu 
bod yn gweithredu'n gyfreithiol ac yn derbyn ymweliadau gan yr Adran 
Safonau Masnach. Mae'r ddwy siop elusen Stryd Fawr â statws Elusen 
Gofrestredig. 

7.2 Bwrdd Iechyd Hywel Dda: Gweithdy "Sgwrs Fawr": Grŵp Cyfeirio 
Rhanddeiliaid 5 Medi 2017, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant, 
Campws Caerfyrddin. 

7.3 Ymgynghoriad ar bolisi Drafft Casgliadau Stryd a Chasgliadau 
Elusennol o Dŷ i Dŷ: CSC yn gwahodd adborth.  Sylwadau i’w 
cyflwyno erbyn Dydd Gwener 22ain o Fedi 2017: er gwybodaeth.  

7.4  Cwestiynau ac Atebion ynghylch y bagiau ailgylchu newydd fel y 

darperir gan Gyngor Sir Ceredigion: nodwyd er gwybodaeth. 

7.5 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.  
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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.  

Bydd y Cyngh. David Smith a’r Gyngh. Dinah Muholland yn 
cynrychioli’r Cyngor y Dref. 

7.6 Gweithgareddau Llyfrgell Ceredigion: Wythnos Llyfrgelloedd, 9-14 
Hydref 2017 
Rhoddir sgwrs gan y Parch. Goronwy Evans ar ddydd Mercher 11eg 
Hydref 2017 am 7.30pm yn Llyfrgell Aberaeron. Trefnwyd Diwrnod 
Hwyl i blant ymhob Llyfrgell ar y 14.10.2017 yn seiliedig ar thema Môr-
Ladron: er gwybodaeth. 

7.7 Ymgynghoriad Map Rhwydwaith Integredig: mae CSC bellach wedi 
paratoi'r Map Rhwydwaith Integredig sy'n adlewyrchu ymgynghoriad â’r 
cyhoedd a rhanddeiliaid, a gynhaliwyd eleni. Mae'r ymgynghoriad ar y 
map hwn ynghyd â'r Map Llwybrau Presennol eisoes ar y gweill. Anogir 
trigolion gydag awgrymiadau ar sut y gellir gwella llwybrau teithio llesol 
neu lle mae angen llwybrau newydd, i gyflwyno'u hawgrymiadau erbyn 
dydd Llun 9 Hydref 2017. 

7.8 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 CAIS CYNLLUNIO A DDERBYNIWYD YN YSTOD Y CYFARFOD 

CYNT (27AIN Gorffennaf 2017) Cyngor Sir Ceredigion: Cais 

Cynllunio: A170567.  Ymgeisydd: Gilda Owen: Cwmni: Fferyllydd 

Lloyds, Sapphire Court, Watsgrave Triangle, Cofentri, 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 oedd: “Nid yw’r Cyngor Tref yn 

cefnogi’r cais …………………” 

 Derbyniwyd gohebiaeth gan Dr Emyr Jones, Uwch Bartner Grŵp 

Meddygol Bro Pedr, yn mynegi siom mewn perthynas â gwrthwynebiad 

y Cyngor Tref i’r cais cynllunio, heb ymgynghori'n flaenorol â'i hun ac 

unigolion allweddol eraill o fewn Grŵp Meddygol Bro Pedr. Roedd yn 

gobeithio y gallai'r Cyngor Tref gefnogi'r Cynllun pan fydd y Pwyllgor 

Cynllunio, Cyngor Sir Ceredigion yn ei ystyried ym mis Hydref.  

Pwysleisiwyd mai rôl y Cyngor Tref parthed ceisiadau cynllunio oedd 

cyflwyno sylwadau’n unig.  PENDERFYNWYD y byddai’r Maer y 

Cyngh. Hag Harris yn trefnu cyfarfod â Dr Jones i ddiolch iddo am ei 

lythyr ac i drafod y Cais gan gynnwys pryder y Grŵp Meddygol. 

8.3 Cais Cynllunio: A170828 Cynnig: Arddangos Arwyddion: Lleoliad: 

Fferyllfa Lloyds, Meddygfa Taliesin, Stryd y Bont, Llanbedr Pont 

Steffan. Sylwadau'r Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad; mae Cyngor y 

Dref yn croesawu arwyddion dwyieithog ond dylid ymdrechu i sicrhau 

cywirdeb y cyfieithiad o'r Saesneg i'r Gymraeg. 
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8.4 Cais Cynllunio: A170862: Cynnig: Newid defnydd o swyddfa i 

annedd. Lleoliad: 13 Heol y Porthmyn, Llanbedr Pont Steffan. 

Sylwadau'r Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad. 

9. CYLLID 
 9.1 TALIADAU 

9.1.1 Cyflog y Clerc Gorff/Awst 2017 £792.44 x 2; Tollau EM ac YC 
£96.07 x 2 

9.1.2 Hirio Neuadd yr Eglwys ar gyfer y Cyfarfod Misol:28.09.17: 
£38.00 

 9.1.3 Torri Gwair Cae Maesyderi: G Williams: £120.00 (gan 
gynnwys TAW) 

 9.1.4 Golau: Cofeb Ryfel:SSE: £14.73.  
  9.1.5 Canolfan Arddio Robert Cyf: dyfrhau’r arddangosfeydd blodau 

dros yr haf £4,200 TAW £840.00. 
9.1.6 Gwasanaeth Garddio Dyfed: Torri gwair a chasglu sbwriel, 

Gorff/Awst Parc-yr-Orsedd £191.66 x 2 
 9.1.7 Hyfforddaint Un Llais Cymru: Y Gyngh. Dinah Mulholland 

£40.00 13.09.2017. 
  9.1.8 HCI Data: Adnewyddu lampeter-tc.gov.uk am 2 flynedd. Medi 

17-19. £83.88 (gan gynnwys TAW) 
  9.1.9 Cynnal a chadw’r llwybrau cerdded: Tymor 2017: Mr E 

Williams £1,330.   
  9.1.10 Arolwg Parc RoSPA £159.60 

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

 9.2 DERBYNIADAU 
  9.2.1 £0 
 9.3 CEISIADAU ARIANNOL 
  9.3.1 RAY Ceredigion: disgwylir y Fantolen Ariannol.  
 9.3.2 Cymorth Canser Macmillan: £ 50.00 

9.3.3  Goleuadau Nadolig: Taliadau Adnewyddu: Goleuadau Nadolig 
£1,044.00; TAW £1,252.80. Cytunwyd i gysylltu â’r Siambr 
Fasnach Llanbedr Pont Steffan i ddarganfod mwy o wybodaeth 
ynglŷn â’r Goleuadau Nadolig Llawen a'r goblygiadau o ran cost. 

9.3.4 Urdd Gobaith Cymru Ceredigion £0 
9.3.5  Apêl Cerbyd Ymatebwyr Cyntaf Canolbarth Ceredigion: £0 
9.3.6 Gwasanaeth y Plygain PCYDDS £100 

9.4 MATERION CYLLID PELLACH  
9.4.1 Teify Forge Cyf: Amcanbris a dderbyniwyd ynghylch gwaith yn 

gysylltiedig â Chlwb Rygbi Llanbedr Pont Steffan, y fynedfa waelod: 
Ymestyn 2 glwyd ddwbl ac atgyweirio’r glwyd i gerddwyr; 
Cloddio allan 2 bostyn a’u hail-leoli mewn safleoedd concrid; 
I chwythellu holl glwydi; 
I dipio poeth galfanu holl glwydi a phowdro’n ddu cath;& 
I lanhau’r pyst a’u hail-beintio. 
Amcangyfrifir y gost - £2,420 (cyn TAW) 
Atgoffodd llythyr a dderbyniwyd gan Elsie Dafis o’r hyn a gysegrwyd 
gan y Canon Brendan O'Malley ym mis Ebrill 2015, pan oedd hi yn y 
swydd o Faer. Cytunwyd bod y tir sy'n gysylltiedig â’r Cae 
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  Rygbi ei hun yn cael ei gysegru er cof am y rhai a syrthiwyd 
a ddioddefodd yn ystod yr Ail Ryfel Byd. 
Cysegrwyd y clwydi ar Heol y Gogledd, sy'n arwain at y Llwybr 
Cyhoeddus, ar ochr y cae rygbi er cof am y rhai a syrthiwyd ac a 
ddioddefodd yn ystod y Rhyfel Byd Cyntaf. 
Rhoddwyd yr uchod gan rai unigolion y dref at y diben hwn. 
Penderfynwyd cysylltu â Chlwb Rygbi Llanbedr Pont Steffan i gael 
rhagor o wybodaeth am y dyfynbris a dderbyniwyd gan Teify Forge 
Cyf. 

9.4.2 Grant Thornton: Rhybudd o Ganlyniad Archwiliad 2016-17. 
9.4.3  Ymddiriedolaeth Datblygu Transition Llambed; gwahoddwyd 

cynrychiolwyr i fynychu'r cyfarfod nesaf, i drafod grant ar gyfer Neuadd 
Fictoria. 
 

10. IS-BWYLLGORAU  
10.1 Parciau: Cynhaliwyd cyfarfod cyn y cyfarfod hwn.  

Cofnodion ynghlwm. Penderfynwyd derbyn y dyfynbrys gan Mr Steve 
Edwardes i waredu â'r Castell ym Mharc yr Orsedd am £950. 
Roedd y Gyng. Elin Jones wedi gwneud ymholiadau mewn perthynas â 
chyfarpar chwarae addas ar gyfer y parc. 

10.2  Llwybrau Cerdded: Cwblhawyd y gwaith gan Mr Eirwyn Williams ar 
gyfer Tymor 2017. 

10.3  Yr Iaith Gymraeg 
10.3.1  Cynigiodd y Gyngh. Ann Morgan fod y Cyngor Tref yn 

trefnu Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi Sant a Gig yn y dref. 
Cytunwyd i wneud hynny. Y gobaith yw cynnwys 
sefydliadau fel Merched y Wawr, Eglwysi, Capeli, 
Ysgolion ac ati. 

10.3.2  Mynegodd Aelodau siom mewn perthynas â'r 
sylwadau a dderbyniodd y Gyng. Elin T Jones yn 
ddiweddar, ynghylch defnyddio'r Gymraeg, yn Llanbedr 
Pont Steffan. Pwysleisiwyd bod y Cyngor Tref yn 
hyrwyddo dwyieithrwydd ac yn ceisio statws cyfartal ar 
gyfer y Gymraeg a'r Saesneg. 

 
10.4  Gweinyddiaeth: dim adroddiad. 

11. UNRHYW FATER ARALL 
11.1 Penderfynwyd cysylltu â ChSC i ganfod canlyniad Cais y Cyngor Tref  
 i lwyfannu Eisteddfod Genedlaethol 2020 yn Llanbedr Pont Steffan a'r  
 Cylch. 
11.2 Cytunwyd cyfleu dymuniadau gorau i Miss Bronwen Morgan ar ei 

hymddeoliad fel Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion ar y 30ain o 
Fedi 2017 ac i longyfarch Mr Eifion Evans ar ei benodiad i'r swydd. 

 
Daeth y cyfarfod i be am 10.45pm.   
Dyddiad y Cyfarfod nesaf: Nos Iau 26ain o Hydref 2017 am 7.00pm 

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


