
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 
COFNODION CYFARFOD MISOL 

26.05.2016 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 Maer y 
Cyngh. David Smith offrymu gweddi. 
 
 
1.  CROESO’R CADEIRYDD A MATERION PERSONOL  

Estynnodd y Maer, y Cynghorydd David Smith groeso cynnes i bawb oedd yn 
bresennol.  Cyfeiriodd at Seremoni Urddo'r Maer a gynhaliwyd ar ddydd Gwener 6ed 
o Fai 2016; diolchodd i bawb a oedd wedi bod ynghlwm â threfnu'r Seremoni. 

 
2.  YN BRESENNOL 

Y Maer Y Cyngh. David Smith; 
Y Dirprwy-Faer Y Cyngh. Hag Harris; 
Y Gynghorwraig Elsie Dafis; 
Y Cynghorydd John Davies; 
Y Gynghorwraig Elin Jones; 
Y Cynghorydd Adrian Kendon; 
Y Gynghorwraig Ann Morgan; 
Y Cynghorydd Kistiah Ramaya; 
Y Cynghorydd Christopher Thomas; 
Y Cynghorydd Selwyn Walters; & 
Y Gynghorwraig Dorothy Williams. 

 
Carol Thomas, Cyfieithydd ar y Pryd. 
Aelod o'r Cyhoedd: Jen Cannes. 
Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Llanbedr Pont Steffan:  
Yr Athro Michael Scott; Dr Jeremy Smith; Mrs Eleri Beynon. 
 

3. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
Y Cynghorydd Rhys Bebb-Jones; 
Y Cynghorydd Andrew Carter; 
Y Cynghorydd Rob Phillips; & 
Y Cynghorydd Derek Wilson. 
Mr Mike Lewis – Gohebydd y Cambrian News. 
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4.  CYFLWYNIAD Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant Llanbedr Pont Steffan: 
Yr Athro Michael Scott; Dr Jeremy Smith; Mrs Eleri Beynon. 

 
Cyflwynodd yr Athro Michael Scott ei hun drwy ddweud bod ei gysylltiad â Llambed 
yn deillio’n ôl i 1967, pan fu'n astudio gyntaf ym Mhrifysgol Llanbedr Pont Steffan. 

 
CEFNDIR- PRIFYSGOL LLANBEDR PONT STEFFAN 
Sefydlwyd ym 1822, fel Coleg Dewi Sant, i ddarparu addysg ryddfrydig i aelodau'r 
clerigwyr, gan gynnwys y Clasuron a Hanes ymysg disgyblaethau eraill.  Dros y 
blynyddoedd cynigiwyd ystod o bynciau ac, fel Prifysgol Cymru, Llanbedr Pont 
Steffan, enillwyd enw da am ddarpariaeth israddedig ac ôl-radd mewn Archaeoleg, 
Tsieinëeg, Clasuron, Hanes, Diwinyddiaeth, yn ogystal ag eraill, gan gynnwys 
Busnes a TG.  Unwyd Prifysgol Cymru â Choleg y Drindod Caerfyrddin ym 2010 i 
ffurfio Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant (YDDS), menter ar y cyd aml-sefydliadol 
sy'n eiddo a lywodraethir gan y Brifysgol Brenhinol Siartredig, sy'n gweithredu ar dri 
phrif gampws yn Ne-orllewin Cymru: yng Nghaerfyrddin, Llanbedr Pont Steffan, ac 
Abertawe.  Mae gan y Brifysgol pedwerydd gampws yn Llundain.  Mae Grŵp YDDS 
Cymru, wedi gweld gwelliannau pellach drwy uno Coleg Sir Gâr (Awst 2013) a 
Choleg Ceredigion (Ionawr 2014).  Lleol yw’r Brifysgol ond â chysylltiadau byd-eang.  
Dywedodd yr Athro Mike Scott fod gwaith ymchwil a datblygu yn mynd  
ymlaen o fewn tri maes allweddol ar Gampws Llambed: 

 
1. Lefel Academaidd; 
2. Ystadau; & 
3. Cynadleddau. 

 
1. LEFEL ACADEMAIDD 
Amlygodd Adroddiad Cwmpasu diweddar nad yw’r pwnc Dyniaethau mor boblogaidd 
â chynt.  Mae Dysgu o Bell yn awr yn denu llawer o fyfyrwyr.  Cydweithio drwy 
sefydlu ystod o berthnasoedd strategol ar lefel ranbarthol, genedlaethol a 
rhyngwladol bellach yw’r brif thema.  Ymdrecha rhwydweithiau o'r fath ysbrydoli 
dysgwyr, staff a phartneriaid i greu cyfleoedd dysgu newydd. 
Y mae traddodiad Coleg Llanbedr Pont Steffan yn ddwfn mewn Diwinyddiaeth; mae 
Astudiaeth Islamaidd a Bwdhaeth wedi dod yn feysydd blaenllaw i’w hastudio.  
Disgwylir 50 Ysgoloriaeth yn fuan o Tsieina, Gwlad Thai ac Ewrop; bydd rhaglenni 
newydd ar gynnig.  Yn ddiweddar, llofnodwyd cytundeb hanesyddol gan Brifysgol 
Cymru Y Drindod Dewi Sant â'r Sefydliad Addysgiadol Amlddiwylliannol Chin Kung, i 
ddatblygu ystod o raglenni ôl-raddedig ar gampws Llambed, i’w darparu ar y cyd gan 
Goleg Sinology newydd ei sefydlu a Chyfadran y Dyniaethau a'r Celfyddydau 
Perfformio. 
 
Mae'r Sefydliad wedi ei seilio yn Hong Kong, a gychwynnwyd gan y Meistr Chin 
Kung, mynach Bwdhaidd a’r gred craidd bod yr holl grefyddau yn rhannu elfen 
gyffredin o werthoedd sef goddefgarwch, cydymdeimlad a pharch at farn a chredoau 
pobl eraill.   
 
Atgyfnerthir y gwerthoedd hyn hanes hir Llambed fel canolfan byd aml-ffydd ac 
astudiaeth aml-ddiwylliannol, a adeiladir ar y ddarpariaeth bresennol y Gyfadran ym 
maes Astudiaethau Tsieineaidd, yr astudiaeth o Wareiddiadau Hynafol a chartref i 
Athrofa Confucius gyntaf Cymru. 
 
Bydd y cytundeb yn arwain at sefydlu Coleg Sinology (disgyblaeth sy'n edrych i'r 
ymchwiliad o Dsieina hynafol drwy ymchwilio crefyddau, testunau, iaith a hanes 
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Tseiniaidd hynafol), a bydd yn darparu rhaglenni ôl-raddedig mewn Bwdhaeth, 
Confucianism, Daoism, a Sinology. Bydd y Coleg yn cynnig pecynnau ysgoloriaeth 
amrywiol i fyfyrwyr yn ogystal â threfnu nifer o gynadleddau rhyngwladol ar y thema 
“Un Dynoliaeth, Llawer Ffydd” 

 
Bydd y Ganolfan Brenin Faisal ar gyfer Astudiaeth ac Ymchwil Islamaidd hefyd yn 
cynnig profiadau amlddiwylliannol ac aml-ffydd. 
Petai myfyrwyr yn astudio am flwyddyn byddai’n golygu grym cyfalaf ar gyfer y Coleg. 
2. YSTAD – CYFLWR Y CAMPWS- TIRWEDD 
Dengys rai Neuaddau Preswyl arwyddion o esgeulustod ac angen sylw.  Mae 
cynlluniau ar y gweill i fuddsoddi yn yr Hen Adeilad.  Bydd y gwelliannau yn cael eu 
hymgymryd ar draws y Stad ac fel canlyniad dylid datblygu strategaeth farchnata 
mwy cadarnhaol gan ddenu mwy o fyfyrwyr. 

 
3. CYNNAL CYNADLEDDAU A SEREMONIAU 
Y gobaith yw adeiladu ar y sefyllfa bresennol, sy'n cynnwys cynnal Cynadleddau 
Llywodraeth Cymru, yr Eglwys yng Nghymru yn ogystal â Chynadleddau tramor 
phroffil uchel er enghraifft Tsieina. 

 
Gwahoddwyd aelodau’r Cyngor Tref i fynychu Noson Wybodaeth ar ddydd Mercher 
14 Mehefin 2016, 7.30pm-8.30pm Hen Neuadd, Campws Llambed PCYDDS lle bydd 
aelodau o Gymuned Llambed yn cael y cyfle i ddarganfod mwy am y rhychwant o 
fentrau aml-ddiwylliannol ac aml-ffydd yn gysylltiedig â Champws Llambed PCYDDS 
a'r portffolio academaidd a gynigir gan y Gyfadran y Dyniaethau a'r Celfyddydau 
Perfformio. Bydd yr Athro Michael Scott a Dr Jeremy Smith yn cyflwyno trosolwg o 
ddatblygiadau a rhaglenni newydd a gynigir ar gampws yn ogystal ag ystod o 
weithgareddau sy'n gysylltiedig â mentrau aml-ddiwylliannol ac aml-ffydd. 

 
Pwysleisiwyd y dylai'r Coleg, Cyngor Tref a’r Gymuned gydweithio. 

 
Cwestiynau a godwyd o’r llawr: 

 
• A ellid ymgorffori’r pwnc Cerddoriaeth o fewn y Cwricwlwm mewn ymgais i ddenu 
mwy o fyfyrwyr? 
• Pa sect o Fwdhaeth fydd ynghlwm?; eglurwyd na fyddai unrhyw sect nodweddol - 
byddai'r astudiaeth yn un ar lefel academaidd yn gyfan gwbl ac ni fyddai'n hyrwyddo 
unrhyw gred personol. 
• A fyddai Cyrsiau Israddedig yn cael eu cynnig ar y cyd â Chyrsiau Ôl-raddedig? 
Roedd yr ymateb yn gadarnhaol. Teimlai'r Cynghorydd dan sylw fod y datblygiad yn 
gam positif ond fel yr oedd mor wir yn aml, byddai unrhyw newid a gyflwynwyd yn 
achosi pryder fel a leisiwyd gan nifer o drigolion y dref. 
• Beth fyddai’r cyfrwng iaith? Byddai safon benodol o Saesneg yn angenrheidiol cyn 
cychwyn ar yr Astudiaeth. Byddai staff arbenigol ar gael. 
• Nifer y Myfyrwyr sy'n debygol o gychwyn y cwrs? Hyd at 50 o bosibl ond disgwylir 
tua 30 @ £17,000 y flwyddyn/myfyriwr unigol, sef refeniw ar gyfer y Coleg. 
• Nodwyd bod y Ffair Fwyd Llambed yn cael ei chynnal ar Gampws Llambed. 

 
5. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY'N RHAGFARNU 

Datganodd y canlynol fuddiant personol yn ystod y cyfarfod: 
 

5.1  Cais am Gymorth Ariannol gan Bwyllgor y Carnifal (CIC), Llanbedr Pont 
Steffan: Y Cyngh. Hag Harris gan ei fod yn un o’r Ymddiriedolwyr. 

 



 4 

6.  CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD 28ain Ebrill, 2016 
Cytunwyd eu bod yn gofnod cywir ar wahân i'r ffaith bod cyfenw Mr Gary Thorogood 
wedi ei gofnodi fel Mr Gary Thorogwood;  f’eu llofnodi gan y Cadeirydd. 

 
7.  MATERION YN CODI O'R CYFARFOD BLAENOROL 

7.1  Ardd Goffa Rhyfel 
Adroddodd y Gyng. Elsie Dafis fod trafodaeth ar y gweill ar hyn o bryd yn 
ymwneud â llunio achos cryf dros trosglwyddo o bosibl yr Ardd Goffa Rhyfel o 
ofal y Cyngor Sir i Gyngor y Dref. 

7.2  Trefniadau TGCh Cyngor Tref 
E-bost unigol i Gynghorwyr-y mater mewn llaw. 
Hyfforddiant TGCh: dim datblygiadau i'w hadrodd. 

7.3  Maes-y-Felin Maes Chwarae 
Adroddwyd yn ystod y cyfarfod diwethaf bod Mr Llyr Edwards, Cyfarwyddwr y 
Cymdeithas Tai sef Tai Ceredigion, wedi derbyn y Brydles ar ffurf Drafft gan y 
Cyfreithiwr, mewn perthynas â'r posibilrwydd o drosglwyddo’r Ardal Chwarae i 
ofal y Cyngor y Dref. Roedd hefyd wedi crybwyll y byddai'n anfon y Brydles 
Drafft at sylw’r Cyngor y Dref, yn y dyfodol agos. Dim Datblygiadau i'w 
hadrodd yn ystod y Cyfarfod hwn. 

7.4  Llanbedr Pont Steffan: Man geni Rygbi yng Nghymru: Dywedodd y Cyngh. 
Walters yn ystod y Cyfarfod diwethaf y gallai’r dathliad 150 mlynedd o’r adeg 
pan y chwaraewyd y gêm rygbi gystadleuol gyntaf yng Nghymru, ar ddydd 
Mercher 23 Mawrth, 2016 yn Llanbedr Pont Steffan, arwain at hwb twristiaeth 
o fri. 
O safbwynt twristiaeth awgrymodd y dylid ddarparu arwyddion a fyddai’n 
amlygu mannau o ddiddordeb, y gellid ymweld â hwy. PENDERFYNWYD 
gwneud hynny.  Dywedodd y Cyngh. Christopher Thomas y byddai'n clustnodi 
sylw pellach i'r Arwyddion Brown ac o bosibl, yn cynnwys gwybodaeth ar yr 
arwyddion mawrion a leolir ar hyn o bryd o fewn y dref.  Ei fwriad oedd cysylltu 
â’r Adran Priffyrdd Cyngor Sir Ceredigion am fwy o wybodaeth. Adroddodd y 
Cyng Thomas yn ystod y cyfarfod hwn nad oedd unrhyw ddatblygiadau i’w 
hadrodd. Cyfeiriodd y Cynghorydd Walters at Arwyddion Brown, a oedd yn 
amlwg o fewn trefi penodol, er enghraifft Aberhonddu.  Mae arwydd yn 
ymwneud â thwristiaeth, y cyfeirir ato'n aml fel arwydd brown, yn arwydd traffig 
a’i ddiben pennaf yw arwain ymwelwyr yn uniongyrchol i gyrchfannau 
twristaidd megis adeiladau hanesyddol, rhanbarthau ar gyfer twristiaid, 
safleoedd carafannau neu wersyll, mannau picnic, cyfleusterau chwaraeon 
neu amgueddfeydd.  Gan ddilyn confensiwn rhyngwladol, defnyddir arwyddion 
brown â llythrennau gwyn a phictogramau gwyn yn aml ar gyfer y diben hwn. 
Defnyddir arwyddion twristiaeth mewn 3 brif ffordd megis: 
1. Fel arwyddion gwybodaeth ac yn cyfeirio i gyrchfannau 

twristaidd pwysig neu fannau o ddiddordeb mewn lle penodol, ee mewn 
pentref neu dref; 

2. Fel arwyddion safonol a ddefnyddir i farcio llwybrau twristiaid 
neu wyliau gyda themâu arbennig; neu 

3. Fel arwyddion yn nodi tirwedd cyfagos, trefi a rhanbarthau, gan 
amlaf ar lwybrau pellter hir fel traffyrdd. 

Dylunio 
Mewn nifer o wledydd y mae dyluniad a'r defnydd o arwyddion twristiaeth yn 
cael ei osod mewn lle er mwyn sicrhau edrychiad unffurf. Yn ychwanegol at 
liwiau nodweddiadol brown a gwyn, maent yn defnyddio ffontiau sans serif sy'n 
hawdd eu darllen. Er mwyn gwella eu defnyddioldeb ar gyfer twristiaid gellid 
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defnyddio dwy iaith. Mae'r pictogramau a ddefnyddir yn cael eu cynllunio i fod 
yn syml ac yn ystyrlon, ac heb fod yn aml-liw. 
Barn Negyddol 
Y mae rhai’n cwyno bod arwyddion twristiaid yn cynnwys gormod o wybodaeth 
ac yn tynnu sylw modurwyr i fwrdd o ganolbwyntio ar y ffordd. Mae'r nifer o 
arwyddion twristiaeth yn parhau i dyfu a chyrchfannau llai pwysig yn cael eu 
harwyddo yn gynyddol. 
Gallai arwyddion brown gael eu harddangos yn Llanbedr Pont Steffan gyda'r 
bwriad o wneud y dref yn gyrchfan.  Roedd aelodau o'r farn y byddai angen 
caniatâd i osod yr arwyddion o fewn y dref. Cytunodd y Cyngh. Christopher 
Thomas a Selwyn Walters i glustnodi sylw pellach i'r mater. 

7.5  Peintio’r Gatiau’r Cae Goffa, Clwb Rygbi, Llanbedr Pont Steffan: Y mae 
Mr Dai Charles-Evans, Cadeirydd y Clwb Rygbi Llambed yn clustnodi sylw 
pellach i’r mater. Nid oedd gwybodaeth bellach i'w hadrodd yn ystod y cyfarfod 
hwn. 

7.6  Cynwysyddion Planhigion ar Fynedfeydd y Dref: Y mae’r Cyngh 
Christopher Thomas wedi lleoli 4 Cynhwysydd Planhigion mewn gwahanol 
leoliadau yn y dref sef ar 3 mynedfa’r dref - Castell Newydd Emlyn, Aberaeron 
a Thregaron a hefyd ym Mharc-yr-Orsedd. Mae'n ofynnol yn awr i’w llenwi â 
chompost a phlanhigion.  Rhoddwyd caniatâd i'r Cyngh. Thomas i brynu'r 
eitemau hyn. 

7.7  Coetir Cymunedol Longwood 
E-bost gan Andrew Gajlikowski yn datgan bod y Cyngor Tref ym Medi 2013 
wedi gwneud rhodd ariannol tuag at y Coetir Cymunedol Longwood i brynu 
mainc a camerâu bywyd gwyllt.  Nid oes unrhyw arwydd ar yr eitemau yn 
datgan eu bod wedi eu hariannu gan y Cyngor Tref (er y cydnabyddir y Cyngor 
Tref pryd bynnag yr arddangosir lluniau oddi ar y camerâu). Gofynnwyd tybed 
a allai'r Cyngor Tref ddarparu placiau, y gellid eu harddangos ger yr eitemau 
hyn. PENDERFYNWYD darparu placiau metel.  Boed i’r Maer y Cyngh. David 
Smith fynychu Diwrnod Agored yn y Ganolfan.  Y mae angen dod o hyd i 
wybodaeth pellach.  

7.8 Ras-yr-Iaith: Disgwylir presenoldeb Ras-yr-Iaith yn Llambed ar y 7fed o 
Orffennaf 2016. Apeliwyd am Sdewardiaid i helpu yn ystod y dydd. 

7.9  Ymddiriedolaeth Datblygu Transition Llambed: Cais i gymryd cyfrifoldeb 
am y Cynwysyddion Planhigion mawrion o gwmpas y dref, er mwyn tyfu llysiau 
gan ddechrau ym 2017. 
Ar yr amod fod y Cynwysyddion Planhigion mawrion yn cael eu trosglwyddo i 
ofal y Cyngor y Dref, y flwyddyn nesaf, oddi ar Gyngor Sir Ceredigion, 
PENDERFYNWYD y byddai’r Cyngor Tref yn cymryd cyfrifoldeb am y 
cynwysyddion ac nid yn is-gontractio i sefydliadau eraill. 
Holodd Gynghorwyr barn y cyhoedd a'r consensws cyffredinol oedd i gadw’r 
sefyllfa fel yr oedd ohoni ac i arddangos blodau o fewn y Cynwysyddion.  
Mynegwyd pryder mewn perthynas â sbwriel yn casglu o fewn y cynwysyddion 
ac am eu hymddangosiad ar wahanol gyfnodau o dyfiant planhigion.  Hefyd 
ystyriwyd consyrn cynnal a chadw, er enghraifft y mae Ysgol Bro Pedr wedi 
mynegi diddordeb i gynnal cynhwysydd; boed i Gynghorwyr ofyn y cwestiwn 
"A fyddai trefniadau ar waith yn ystod gwyliau'r haf?" 
Soniwyd hefyd bod rhandiroedd ar gael o fewn y dref (yng nghyffiniau Gwêl y 
Creuddyn) i dyfu llysiau petai unigolion/sefydliadau yn dymuno gwneud hynny. 

8.  GOHEBIAETH 
8.1  Cantref: Cam arfaethedig o Uno Cymdeithas Tai Cantref a Chymdeithas Tai 

Cymru a’r Gorllewin.  Tai Cantref yn gofyn am adborth ynghylch y Cynnig hwn. 
PENDERFYNWYD datgan nad oedd y Cyngor Tref o blaid yr uno arfaethedig 
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gan nad oedd y Gymdeithas Tai Cymru a’r Gorllewin wedi ei seilio yng 
Ngheredigion nag yn Sir Gaerfyrddin. 

8.2  Cais i restru gwely a brecwast ar safle ar y we’r Cyngor Tref: Caer 
Cadwgan, Cellan, Llanbedr Pont Steffan SA48 8JP, nid yw wedi'i gynnwys o 
fewn y Ward Llanbedr Pont Steffan.  Trafodwyd tybed a ddylid ei gynnwys o 
fewn gwefan y Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan. PENDERFYNWYD ceisio 
rheol wrth ystyried ceisiadau o'r fath yn ystod y dyfodol. Cyflwynodd y Cyngh. 
Rob Phillips opsiynau gwahanol gerbron y Cyngor Tref. PENDERFYNWYD 
cynnwys manylion LLETY, a oedd yn ffinio ar Ward Llanbedr Pont Steffan yn 
unig.  

8.3  Bwriad i ddiwygio Gorchymyn Cyngor Sir Ceredigion (Mannau Parcio oddi 
ar y Stryd) (Cydgrynhoi) 2012, sy'n cynnwys cyflwyno tocynnau tymor 3, 4, 8 a 
9 mis, ar ben y tocynnau 6 mis neu flwyddyn a gynigir ar hyn o bryd; Newid 
tocynnau diwrnod i rai 24 awr; newid cyfnodau gweithredu’r meysydd parcio 
presennol yng Nghei Newydd, Aberaeron ac Aberystwyth; atal pobl rhag 
parcio carafanau ym Maes Parcio Ffordd y Gogledd, Aberystwyth a Maes 
Parcio Stryd y Cware, Ceinewydd; newid y polisi presenool ar gyfer codi tâl ar 
ddeiliaid Bathodynnau Glas, fel y bydd gofyn iddynt dalu am barcio, ond yn 
cael parcio am ddim am awr ar ben yr amser y talwyd amdano. er 
gwybodaeth. 

8.4  Dweud eich Dweud: Ar faterion diogelwch cymunedol gan gynnwys 
gwasanaethau tân a phlismona lleol. Dydd Iau 16 Mehefin, 2016 Siambr 
Cyngor Sir Ceredigion, Penmorfa Siambr, Aberaeron 7:00-9:00. 

8.5  Cabinet Cyngor Sir Ceredigion Penderfyniad: Adolygiad Cludiant 
Darpariaeth Seddi Gwag Cartref i'r Ysgol/Coleg ac Ôl-16 : Yn dilyn yr 
ymgynghoriad a gynhaliwyd rhwng 22 Chwefror a 21 Mawrth, 2016 ar y cynnig 
i gyflwyno tâl chymhorthdal o £390 y disgybl y flwyddyn (£130 y tymor) ar 
gyfer yr holl fyfyrwyr ôl-16 i bob sefydliad addysgol, a hefyd cyflwyno ffi o £390 
y disgybl y flwyddyn (£130 y tymor) ar gyfer yr holl ddisgyblion sy'n gymwys ar 
gyfer darpariaeth sedd sbâr, yr oedd penderfyniad y Cabinet fel a ganlyn: 
8.5.1  Gwrthod y cynnig i gyflwyno tâl gostyngol o £390 y flwyddyn 

fesul disgybl ar gyfer yr holl fyfyrwyr ôl-16 i bob sefydliad addysgol; a 
8.5.2  Chymeradwyo'r cynnig i gyflwyno tâl o £390 y flwyddyn 

fesul disgybl ar gyfer pob un sy’n elwa o’r ddarpariaeth sedd sbâr fel o’r 
1 Medi 2017.  Bydd Polisi Cludiant i'r Ysgol / Coleg y Cyngor yn cael ei 
ddiwygio i gynnwys y newidiadau hyn ac yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor 
ar 30 Mehefin 2016 ac ar ôl hynny bydd ar gael ar safle ar y we’r 
Cyngor Sir. 
 

8.6  Ymgynghoriad ar y cynigion canlynol ar gyfer Ysgol 3-19 Bro Pedr / 
Llanbedr Pont Steffan: 
8.6.1. Parth Distewi Traffig 20mya newydd a PharthTawelu Traffig 

Ffisegol. 
8.6.2. Estyniad i'r Gwaharddiad presennol Parcio ar Deras 

Peterwell. 
Bwriedir cyflwyno parth cyflymder uchaf 20mya ar y rhwydwaith o ffyrdd i'r 
dde-orllewin o'r A475 / A482 o Deras Peterwell i’r Stryd Newydd, Llanbedr 
Pont Steffan. Mae'r Cynnig hwn yn ymgais i wella diogelwch ar y ffyrdd, gan 
gynnwys ger yr ysgol 3-19 ar Deras Peterwell. Bydd y parth cyflymder uchaf 
20 milltir yr awr yn cynnwys nodweddion gostegu traffig ffisegol. Dylai 
sylwadau ysgrifenedig ar y cynigion hyn gyrraedd y Cyngor Sir erbyn 
31/05/2016. 
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8.7  Gohebiaeth eraill: Er gwybodaeth yn unig. 
9.  MATERION CYNLLUNIO 

9.1  Caniatâd Cynllunio gan Gyngor Sir Ceredigion A140669,  
cymeradwywyd yn unol ag amodau - Datblygiad preswyl (22 o anheddau) â 
gwelliannau i'r seilwaith a phriffyrdd cysylltiedig ym Mrongest (tir gyferbyn), 
Heol Llanfair, Llanbedr Pont Steffan, Ceredigion. 

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

 
10.  CYLLID 

10.1 TALIADAU 
10.1.1 Gwasanaeth Garddio Dyfed: 2 x Torri Glaswellt £145; 

Casglu Sbwriel a chael gwared ar sbwriel x2 yn wythnosol  
£46.66 CYFANSWM £ 191.66. 
Bu i Wasanaeth Garddio Dyfed gael gwaredu â graffiti yn ystod y mis 

yn rhad ac am ddim. 
10.1.2 Cyfraniad Arian Cyfatebol ar gyfer Cynllun Llwybrau 

Diogel i’r Ysgol mewn Cymunedau 2016-17. Cyngor Sir Ceredigion 
£8,000. 

10.1.3 Argraffu Agendâu; Seremoni Urddo'r Maer 2016 PCYDDS 
 £10.13 

10.1.4 Cyfieithydd ar y Pryd: Mrs Carol Thomas 28/4/2016 x 2 awr 
 £ 70.00. 

 
10.2 CEISIADAU ARIANNOL: PENDERFYNWYD yn ystod cyfarfod cynt i osod 

Ceisiadau Ariannol fel eitem ar yr Agenda yn ystod y cyfarfod hwn er mwyn 
categoreiddio ceisiadau ariannol. Y mae Categorïau wedi eu sefydlu eisoes yn 
ymwneud â'r swm a gyfrannwyd ond teimlwyd y dylid eu categoreiddio 
ymhellach yn ôl natur y sefydliad. 
http://www.lampeter-tc.gov.uk/upload/public/documents/webpage/policies-
publications/2015-donations-policy-english.pdf 
Y cyswllt uchod yn amlinellu'r trefniadau presennol. 
PENDERFYNWYD peidio ymgymryd â newidiadau. 

10.3 Archwiliwr Mewnol: Archwiliad o Gyfrifon Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan 
am y Flwyddyn yn diweddu 31 Mawrth 2016 i’w gynnal yn ystod mis Mehefin 
2016. Penderfynwyd cyflogi Mr Derek Marshall. 

10.4 CEISIADAU ARIANNOL 
10.4.1 RAY Ceredigion: Disgwylir y Fantolen Ariannol. 
10.4.2 Sefydliad y Merched, Llanbedr Pont Steffan sydd yn dathlu  

  Canmlwyddiant ym Mehefin 2016.  Disgwylir y Fantolen Ariannol. 
 10.4.3 Ysgol Bro Pedr oddi wrth Mr David Mark Davies (Athro) yn gofyn am 

gymorth ariannol tuag at yr Uned Sgiliau Bywyd, Canolfan Y Bont 
PENDERFYNWYD cyfrannu £100. 

10.4.4 Ysgol Bro Pedr - Miss Heini Anne Thomas (Athrawes) yn gofyn am 
gefnogaeth ariannol i brynu camera teledu- maint bychain i alluogi  
Gohebwyr Ifainc i greu cyfryngau fideo ansawdd uchel yn gyson ac i roi 
cyfle i ddisgyblion i gael profiad o amrywiaeth o gyfryngau recordio 
uwch. Dywedodd aelodau’r Cyngor Tref, yn ystod y gorffennol, 
ystyriwyd ceisiadau am gymorth ariannol gan Ysgol Bro Pedr dan law’r 
Gymdeithas Rhieni ac Athrawon. PENDERFYNWYD peidio â gwneud 
cyfraniad. 

10.4.5 Hanes Llambed: Amgueddfa Llambed: PENDERFYNWYD yn 

http://www.lampeter-tc.gov.uk/upload/public/documents/webpage/policies-publications/2015-donations-policy-english.pdf
http://www.lampeter-tc.gov.uk/upload/public/documents/webpage/policies-publications/2015-donations-policy-english.pdf
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ystod cyfarfod blaenorol i gwrdd â'r Cost Yswiriant. Derbyniwyd anfoneb 
o £625 yn ystod y cyfarfod hwn. 

10.4.6 Pwyllgor Carnifal Llambed £ 500. 
 

10.5  CYNWYSYDDION PLANHIGION NEWYDD 
Caiff y rhain eu cynnwys o fewn y Cofrestr Asedau Sefydlog y Cyngor Tref. 
 

11.  IS-BWYLLGORAU 
11.1  Llwybrau Cerdded: Bydd Mr Eirwyn Williams yn cynnal a chadw’r 

llwybrau cerdded dros fisoedd yr haf. 
11.2  Parc-yr-Orsedd: Disgwylir yr Arolygiad Parc gan y Darparwyr 

ROSPA ym mis Mehefin. 
11.3  PALMANTAU 

11.3.1 Palmentydd Stryd y Bont 
Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi cysylltu â'r Prif Gontractwr mewn 
cysylltiad â'r olion traed gôt tar a marciau teiars ar y droedffordd yn 
Stryd y Bont yn sgil y gwaith arwynebu. Y gobaith yw y bydd y marciau 
yn cael eu symud ymaith cyn gynted ag y bo modd. Wrth ystyried 
uchder y cwrb mewn gwahanol leoliadau credir fod y lefelau presennol 
yn ychydig yn uwch na'r lefelau hynny cyn y gwaith. Nid oes disgwyl i 
hyn achosi problemau mawr a byddai'n anodd i addasu. Bydd y 
sefyllfa'n cael ei monitro yn ystod y misoedd nesaf. 

11.4  YR IAITH GYMRAEG 
11.4.1 Adolygiad Blynyddol yr Iaith Gymraeg: dosbarthwyd ymhlith 

aelodau fel a luniwyd gan y Cyng Rob Phillips. PENDERFYNWYD 
derbyn yr Adolygiad ac i nodi bod y Cyngor Tref yn cefnogi’r Siop 
Siarad a’r holl fudiadau tebyg eraill yn ymwneud â Siaradwyr Cymreig 
yn y dref sy’n hyrwyddo’r Iaith Gymraeg.  Cofnod (6 (e)) o’r Adolygiad.  

11.5  PWYLLGOR RHEOLI Cae Maesyderi 
11.5.1 Arolwg Parc: i’w gario allan ym mis Mehefin gan y Darparwyr 
  Chwarae ROSPA 

12. Unrhyw Fater Arall 
12.1  Cloc yr hen Neuadd y Dref: heb fod wedi ei oleuo ar hyn o bryd. 

PENDERFYNWYD cysylltu â Jen Jones. 
12.2  Mae'r amserydd Golau’r Gofgolofn angen ei addasu; 

PENDERFYNWYD cysylltu â Mr Dylan Dudley. 
12.3  Hysbysodd y Gyng Elin Jones aelodau y byddai'n absennol o gyfarfodydd y 

Cyngor Tref yn ystod y misoedd nesaf, gan ei bod yn disgwyl ei baban ar 
ddiwedd mis Gorffennaf. Dymunwyd yn dda iddi. 

12.4  Baner: Neuadd Fictoria: mae Baner y Deyrnas Unedig y credir sydd wedi 
hedfan tu allan i'r Neuadd Fictoria ers nifer o flynyddoedd wedi ei thaflu i’r 
sbwriel, gan Ymddiriedolwyr y Neuadd Fictoria gan eu bod wedi tybio ei bod 
mewn cyflwr gwael.  

12.5  Mynegodd y Cyngh. Hag Harris gonsyrn fod trapiau anghyfreithlon wedi 
eu darganfod yng Nghoedwig Uchaf, Llanbedr Pont Steffan. Adroddodd nifer o 
bobl eu bod wedi dod o hyd i nifer o fyrddau pren sy'n cynnwys sawl hoelen 4-
6 modfedd cudd ymhlith brigau a dail. Gallai'r trapiau achosi anaf difrifol i 
feiciwr, rhedwr neu gerddwr. Mae'r mater bellach wedi ei adrodd at sylw’r 
heddlu lleol ac Adnoddau Naturiol Cymru, sydd â chyfrifoldeb am y coetir. 

12.6  Dywedodd y Gyngh.Elsie Dafis y byddai'n cymryd rhan allweddol, unwaith 
eto eleni i osod mewn lle Stondin y Cyngor Tref yn ystod Gŵyl Fwyd Llambed 
2016. 

Daeth y Cyfarfod i ben am 9.55pm.________________________________________(arwyddwyd/ dyddiad)  


