
 

 
 

CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 
COFNODION CYFARFOD IS- BWYLLGOR 

i drafod safle posibl i lwyfannu Eisteddfod Genedlaethol Cymru 
2020 yn Llanbedr Pont Steffan a’r Fro 
Festri Shiloh, Llanbedr Pont Steffan 

Dydd Mawrth, 29ain Mawrth, 2016 am 7.30pm 
 
1.  CROESO GAN Y CADEIRYDD 

Estynnodd Rhiannon Lewis groeso cynnes i bawb oedd yn bresennol.  
 

2.  YMDDIHEURIADAU  
Cyngor Tref: 
Cyng. Elin Jones 
Llinos Jones – Ysgol Bro Pedr 
Dylan Lewis – Cadeirydd Papur Bro CLONC  

 
YN BRESENNOL 
Cyngor Tref: 
Y Maer, Cyng. Christopher Thomas 
Cyng. Elsie Dafis 
Cyng. Rhys Bebb Jones – Ysgrifennydd yr Is-Bwyllgor 
Cyng. Ann Bowen Morgan 
 
Dai Davies  
Hywel Griffiths - Adran Ystadau Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant  
Rhiannon Lewis – Cadeirydd yr Is-Bwyllgor 
Delyth Morgans Phillips – Cadeirydd Eisteddfod Rhys Thomas James 
Pantyfedwen Llanbedr Pont Steffan 

 
3.  CADARNHAU COFNODION y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 22ain Mawrth 

2016  
Cytunwyd eu bod yn gofnod cywir – cynigwyd gan Elsie Dafis ac eiliwyd gan 
Christopher Thomas. 
Nid oedd materion i’w codi nad oeddent ar yr agenda. 
 

4.  Trafodaeth: Safleoedd Posibl:  



 
 4.1 Coedparc, Silian 

Nid oedd dim byd newydd i’w hychwanegu ers y cyfarfod diwethaf. 
 
4.2 Cwmsychbant 
Adroddodd Rhiannon Lewis ynglŷn â’r cysylltiadau fu rhyngddi a rhai o 
berchnogion y tir ers y cyfarfod diwethaf a’r ymateb calonogol iawn a’r 
gefnogaeth dderbyniodd ganddynt. Mae’n bosibl na fydd y cyfan o’r tir 
adnabuwyd gan yr Is-bwyllgor yn safle i’r Eisteddfod ar gael oherwydd 
anghenion amaethu’r perchnogion a’r gweithgareddau eraill gynhelir yn ardal 
Cwmsychbant ddechrau Awst. Cysylltodd hefyd gyda Chynghorau Llandysul a 
Llanwenog i hysbysu hwy a’u cynghorwyr o fwriad Cyngor Tref Llanbedr Pont 
Steffan i gynnig safle yng Nghwmsychbant. Diolchwyd i Rhiannon Lewis am ei 
gwaith. 
 
Cyfeiriwyd at y ceisiadau eraill posibl fydd yn cael eu cyflwyno i’w hystyried yn 
safle a mynegwyd pe na byddai ardal Llanbedr Pont Steffan yn cael ei dewis 
yn safle, byddai cefnogaeth frŵd i’r Eisteddfod pa le bynnag caiff ei chynnal 
yng Ngheredigion. 
 

5. Y Ffurflen Gais 
 
5.1 Coedparc, Silian 
Cyflwynodd Hywel Griffiths y pecyn sgorio safle ar gyfer Coedparc yn 
cynnwys y ffurflen sgorio a’r mapiau a’r lluniau o’r tir a gynigir yn safle. ‘Roedd 
y pecyn hefyd yn cynnwys mapiau o’r llwybr ar hyd yr hen reilffordd all gysylltu 
Llanbedr Pont Steffan gyda’r maes pe dewisir Coedparc yn safle a diolchwyd i 
Delyth Morgans Phillips a’r Cyng Rob Phillips am eu gwaith ymchwil. 
Cyfeiriodd Delyth Morgans Phillips at gyfleusterau ailgylchu LAS ac y byddai 
cyfeirio atynt yng ngheisiadau Coedparc a Cwmsychbant yn cryfhau’r 
ceisiadau ymhellach. Diolchwyd iddi a bydd Hywel Griffiths yn ei gynnwys yn 
ffurflen sgorio’r ddau gais yn yr adran ‘Ffactorau Eraill’. Diolchwyd yn fawr 
iawn i Hywel Griffiths am ei waith trylwyr a manwl ac am ei wybodaeth 
arbenigol wrth lunio cais Coedparc. 
 
5.2 Cwmsychbant 
Cyflwynodd Hywel Griffiths y pecyn sgorio safle ar gyfer Cwmsychbant yn 
cynnwys y ffurflen sgorio a’r mapiau a’r lluniau o’r tir a gynigir yn safle. 
Diolchwyd yn fawr iawn iddo eto am ei waith trylwyr a manwl ar gyfer cais 
Cwmsychbant ac am ei wybodaeth arbenigol fu’n gymorth mawr i’r Is-bwyllgor 
fedru llunio’r ceisiadau ar gyfer Coedparc a Cwmsychbant. 
 
Cyflwynodd Rhys Bebb Jones y ffeiliau yr oedd wedi eu paratoi yn cynnwys y 
wybodaeth ychwanegol am ardal Llanbedr Pont Steffan i gefnogi’r ceisiadau 
sydd wedi eu darparu gan Hywel Griffiths. Dangosodd yr adrannau yn 
cynnwys gwybodaeth am yr atyniadau a’r digwyddiadau, y cyfleusterau a’r 
gwasanaethau a’r llety yn y dref a’r fro. Diolchwyd i Rhys Bebb Jones am 
gasglu ynghŷd y wybodaeth gefndir a darparu’r ffeiliau - un ar gyfer yr 
Eisteddfod, un ar gyfer Ceredigion ac un ar gyfer y Cyngor Dref. Derbyniwyd 



ei gynnig bod ef a Christopher Thomas yn cwrdd wedi cyfarfod yr Is-bwyllgor i 
roddi’r pecyn sgorio yn y ffeiliau. 
 
Derbyniwyd cynnig Rhiannon Lewis bod llythyr yn cael ei gyflwyno yn enw’r 
Maer, y Cyng Christopher Thomas gyda’r ffeiliau i Ms Bronwen Morgan, Prif 
Weithredwr Ceredigion a chopi at Mr Elfed Roberts, Prif Weithredwr yr 
Eisteddfod Genedlaethol. Derbyniwyd hefyd ei chynnig bod llythyr yn cael ei 
anfon at yr Athro Medwin Hughes, Is-ganghellor Prifysgol Cymru Y Drindod 
Dewi Sant, yn datgan diolch yr Is-Bwyllgor a’r Cyngor Tref am wasanaeth 
Hywel Griffiths a chymorth caredig y Brifysgol wrth llunio’r ceisiadau. 
Derbyniwyd hefyd ei chynnig bod llythyr agored ar ran yr Is-Bwyllgor a’r 
Cyngor Tref yn cael ei gyhoeddi yn y wasg lleol yn diolch i bawb wnaeth 
gefnogi a chynorthwyo gyda’r ceisiadau. Bydd Rhys Bebb Jones a 
Christopher Thomas yn llunio ac yn anfon y llythyron.   
  

6. Llythyron o Gefnogaeth 
Adroddodd Rhiannon Lewis bod llythyron o gefnogaeth ychwanegol wedi eu 
derbyn ers y cyfarfod diwethaf fydd yn cael eu cynnwys yn y cais cyn bod 
Christopher Thomas yn cyflwyno’r ffeiliau yn Swyddfeydd Cyngor Sir 
Ceredigion bore Mercher 30ain Mawrth. Adroddodd Rhys Bebb Jones bod 
dros 35 o lythyron o gefnogaeth wedi eu derbyn a bod hynny’n ymateb 
rhagorol ac yn brawf o’r gefnogaeth leol i gael cynnal yr Eisteddfod yn ardal 
Llanbedr Pont Steffan. 
 

7. UFA 
Diolchodd Rhiannon Lewis i aelodau’r Is-Bwyllgor, ac yn arbennig i Hywel 
Griffiths a Rhys Bebb Jones am ddarparu’r wybodaeth i’w cynnwys yn y 
ceisiadau terfynol, ac i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant am eu haelioni. 
Diolchodd hefyd i bawb arall am eu cefnogaeth megis y llythyron o 
gefnogaeth a dderbyniwyd. Ategwyd y diolchiadau gan Christopher Thomas, y 
Maer a Chadeirydd y Cyngor Tref, ar ran Cyngor Tref LlanbedrPont Steffan. 
 

8. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
Ni threfnwyd cyfarfod arall oherwydd daeth pwrpas a gwaith yr Is-Bwyllgor i 
ben ar ddiwedd y cyfarfod hwn. 

 
Daeth y Cyfarfod i ben am 8.30pm 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------- 
 
(Dyddiad/Llofnodi) 
 


