
 

 

 
    
 
   CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 

COFNODION CYFARFOD MISOL 
28.11.2013 AM 7.30PM 
NEUADD YR EGLWYS 

LLANBEDR PONT STEFFAN 
Estynnwyd gwahoddiad i aelodau i gymryd rhan mewn gweddi  

cyn cychwyn y cyfarfod.  
Bu i’r Cyngh. Chris Thomas offrymu gweddi. 

 
1. CROESO GAN Y CADEIRYDD  

Croesawyd yr holl a oedd yn bresennol i’r Cyfarfod gan y Maer Dorothy 
Williams.   

2. YN BRESENNOL  
Y Maer Dorothy Williams(Cadeirydd). 

 Cynghorwyr 
 Y Dirprwy-Faer y Gyngh. Elsie Dafis; 
 Andrew Carter; 
 John Davies; 

Greg Evans;  
Ann Morgan; 
Robert Phillips;  
Kistiah Ramaya; 
David Smith;  
Chris Thomas;  
Selwyn Walters & 
Derek Wilson.  
Gohebydd y Wasg yn cynrychioli’r Cambrian News.  
SCC yr Heddlu Ryan Jones.  
Mr Ru Hartwell & Abbey Roberts.  
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Y Cyngh. Sirol a Thref Hag 
Harris.  

3. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
Dim wedi eu datgan.  

4. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 31ain O 
Hydref: Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 31ain o 
Hydref a’u derbyn yn gofnod cywir. 

5. MATERION PLISMONA 
5.1 Adroddodd SCC yr Heddlu Ryan Jones fod codi a dwyn nwyddau o 

siopau gan aelodau’r cyhoedd wedi cymryd lle’n ddiweddar, o fewn y 
dref. 

5.2 Fandlaiaeth Lôn Picton; adroddwyd y mater at sylw’r Heddlu eisoes.  
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5.3 Nid yw’r Plismon Richard Marshall bellach yn cael ei gyflogi o fewn y 
dref fel Plismon; yn hytrach y mae’n ymwneud â’r swydd o Sarsiant yn 
nhref Aberystwyth.  

6. CYFLWYNIAD – CYSYLLTIAD CARBON CYMUNEDAU LLAMBED/BORE 
Derbyniwyd cyflwynaid gan Mr Ru Hartwell ac Abbey Roberts parthed y  
Cysylltiad-Carbon Cymunedau Llambed/Bore (CCC).  PENDERFYNWYD 
cymeradwyo’r prosiect Cymru/Kenya Coedwig Alldaith 2014 ac ysgrifennu 
llythyr o gefnogaeth at Mr Ru Hartwell, Cyfarwyddwr CCC.  Y mae’r fenter ar y 
cyd a ariannwyd gan y Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi derbyn 
cymeradwyaeth 12 o bartneriaid lleol.  

 
Bydd y Prosiect sy’n ymwneud â’r amgylchedd yn gyfle i 14 bobl ieuainc 
Ceredigion ymweld â lle blaenllaw, sy’n dioddef canlyniad newid hinsawdd yn 
yr Affrig a chynorthwyo eu cyfoedion Kenya o fewn y gymuned Bore, i adeiladu 
Canolfan Goedwig.   

 
Roedd Mr Hartwell o’r farn bod yr ymweliad yn gyfle unigryw i’r bobl ieuainc i 
brofi diwylliant gwahanol a fydd yn ymestyn eu gorwelion wrth iddynt amgyffred 
bywyd heriol yr Affrig.  Ar yr un pryd byddant yn estyn help llaw i gymuned 
dlawd amaethyddol wrth iddi ymroi i geisio addasu i effaith newid hinsawdd.   

 
Soniwyd bod fforestydd glaw y trofannau yn allweddol er mwyn brywdro newid 
hinsawdd a dengys yr alldaith sut y gall gwirfoddolwyr ieuainc Cymreig ymdrin 
â materion cynaliadwy mewn ffordd real ac ymarferol.  
  

7. MATERION YN CODI 
7.1 Maes Parcio’r Cwmin: Derbyniwyd e-bost oddi wrth Mr Phill Jones 

Prif Beiriannydd Cynnal a Chadw Cyngor Sir Ceredigion (CSC) ar y 
12.11.2013, 
“Y mae trefniadau ar gyfer cyflwyno tâl ar y Cwmins yn mynd yn eu 
blaen.  Y mae’r seilwaith a’r broses gyfreithiol i hysbysebu y Rhybudd 
Amrywiad parthed statws y maes-parcio sydd wedi’i gynnwys eisoes o 
fewn Gorchymyn Lleoedd Parcio heb fod ar y Stryd yr Awdurdod, yn cael 
eu hymgymryd”.   
Derbyniwyd llythyr gan Mrs Sarah Hughes, Adran Gyfreithiol, 
Cyngor Sir Ceredigion ar yr 20fed o Dachwedd 2013.   

 “Rwy’n nodi eich consyrn o fewn y llythyr dyddiedig y 4ydd Mehefin 
2013.  Derbyniais gyfarwyddiadau i ymchwilio i deitl y maes parcio ac i 

gofrestru diddordeb y Cyngor Sir ynglŷn â’r teitl.  Ymgais y cofrestru a’r 

cyflwyniad o daliadau, yw cynnal y maes-parcio at ddefnydd y gymuned 
leol”.  PENDERFYNWYD hysbysu’r Cyngor Sir o wrthwynebiad y Cyngor 
Tref o’r tâl arfaethedig o £1.30 yr awr i barcio ar y Cwmins, er nad oes 
rhybudd swyddogol wedi’i dderbyn eisoes gan y Cyngor Sir.  

 
 Bu i’r Cyngh. Greg Evans fynegi consyrn dros y ffaith nad oedd y Cyngor 

Sir wedi darparu tystiolaeth yn cyfleu mai nid tir cyffredin yn eiddo i’r 
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dref, oedd y Cwmins.  Hefyd roedd yn cwestiynu hawl y Cyngor Sir i 
gyflwyno tâl am barcio ar y darn yma o dir.  

7.2 Rheolau Sefydlog y Cyngor Tref: Datblygiadau’n mynd yn eu blaen.  Y 
mae Rheolau Sefydlog diwygiedig ar gael bellach dan law Un Llais 
Cymru. 

7.3 Parti Nadolig: Ieuanc Mewn Ysbryd: i’w gynnal ar Ddydd Mercher 
4ydd Rhagfyr. Pobl sydd wedi cynnig i weini ar y diwrnod i fod yn 
bresennol am 1.30pm os yn bosibl.  

7.4 Canmlwyddiant i nodi dechreuad y Rhyfel Byd 1af ym 2014 
 Gellir lawrlwytho grantiau parthed y digwyddiad.  PENDERFYNWYD: Y 

Maer a’r Cyngh. Dafis; Cyngh. Smith a’r Cyngh. Davies i geisio 
gwybodaeth pellach.  

 Gosodwyd y golau llif mewn lle gan y Cyngor Sir.  Y mae’r cyflenwad 
trydan metr wedi ei gysylltu eisoes. 

 Derbyniwyd amcanbris gan y cwmni Gwasanaethau Coed Llanbedr PS  
am docio’r coed ger y Gofgolofn.  PENDERFYNWYD ceisio amcanbris 
o’r newydd oddi wrth yr un Cwmni. 

 Parthed y polion a’r baneri, penderfynwyd cysylltu â’r Lleng Brydeinig y 
flwyddyn nesaf.  

7.5 Gwasanaeth Sul Y Cofio: 10 Tachwedd 2013 a drefnwyd gan y Cyngor 
Tref mewn cysylltiad â’r Lleng Brydeinig Adran Llanbedr Pont Steffan.  
Diolchwyd i’r Cyngh. Dave Smith am gymryd y swydd o Gadlywydd yn 
ystod y digwyddiad.  Hefyd y Cyngh. John Davies am fod yn gyfrifol am y 
Casgliad Pabi o fewn yr ardal.   
7.5.1 Derbyniwyd Trwydded Cau’r Ffordd gan y Cyngor Sir ar gyfer 

Ddydd Sul 10 Tachwedd 2013 am y cyfnod amser 10.55-11.15am 
yn ymwneud â rhannau’r heol ar gyffordd Stryd-y-Coleg, Heol Y 
Gogledd, Heol y Bryn a Theras yr Orsaf ac ar Ddydd Llun 11eg o 
Dachwedd ar ran yr heol ar gyffordd Stryd y Coleg, Y Stryd Fawr 
a Stryd y Bont (Sgwâr Harford). 
Derbyniwyd llythyr gan y Cyngor Sir yn gofyn am adborth 
parthed Gwasanaeth y Cofio a nodi llwyddiant y trefniant o ran 
cau’r ffyrdd a llif y traffig yn ystod y digwyddiadau.  Ar Ddydd Sul y 
10fed o Dachwedd boed i’r ffyrdd fod ar gau, mewn gwirionedd, ar 
gyfer modurwyr (ar gyngor yr Heddlu a oedd wedi atal traffig ar 
gyffordd Sryd y Coleg) o10.55am tan 11.25am, yr amser a 
gymerwyd i osod y plethdorchau er cof am y rai a fu farw’n ystod y 
Ddwyl Rhyfel Byd y Ganrif ddiwethaf ac mewn brwydrau terfysgol 
ers hynny.  Bu i gyffyrdd y 3 heol arall dan sylw gael eu plismona 
gan aelodau’r Ford Gron. Gresynwyd hyd yr oedi gan rai 
modurwyr.  PENDERFYNWYD hysbysu’r Cyngor Sir fod y 

digwyddiad wedi bod yn un llwyddiannus yn nhŷb y Cyngor Tref 

ond mi fyddai rhybudd yn hysbysu modurwyr o ffordd arallddewis 
wedi bod o gymorth. 

7.6 Cinio ar gyfer Newynog Ein Byd: dyddiad ar gyfer cynnal y ginio dan 
arweiniad y Cyngor Tref: Dydd Gwener 7fed o Fawrth 2014.  
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7.7 Cyfarfod Ymgynghorol ar gyfer y Cyhoedd CSC 23 Tachwed 2013: i 
ofyn cyngor y cyhoedd a Chynghorwyr parthed y toriadau y gellir eu 
cyflwyno i’r gwariant blynyddol o £214miliwn er mwyn gwneud arbedion 
o £10miliwn y flwyddyn ariannol nesaf.  Bu cynrychiolwyr o’r Cyngor Tref 
yn bresennol yn ystod y cyfarfod.  Enghreifftiau o Wasanaethau’r 
Cyngor: Darpariaeth ac ansawdd ysgolion cynradd ac uwchradd; Iechyd 

a gofal cymdeithasol ar gyfer oedolion; Cymorth ar gyfer pobl hŷn; 

Cynnal a chadw ffyrdd a goleuadau stryd; darpariaeth gwasanaethau 
llyfrgell; Cyfleusterau chwaraeon a hamdden.  

7.8 Y mae cymhorthdal o £500, dan law’r Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar 
gael ar gyfer Cynghorau Tref & Chymuned i sefydlu/cynnal gwefannau.  
Y mae gwelliannau ar gyfer gwefan y Cyngor Tref yn mynd yn eu blaen 
dan law’r cwmni CWN Design ac o dan cyfarwyddidau y Cyngh. Rob 
Phillips. 

7.9 Adolygiad Gorchymyn Rheoliad Traffig CSC: Dydd Mercher 20 
Tachwedd am 11am ym Mhenmorfa, Aberaeron.  Roedd cynrychiolydd 
o’r Cyngor Tref yn bresennol yn ystod y cyfarfod.   

7.10 Cyfarfod Traffig CSC: Dydd Gwener 15 Tachwedd: yn ystod y cyfarfod 
trafodwyd mesuriadau distewi traffig ar Heol Llanfair; Tro Troedrhiw; 
Adolygiad Gorchymyn Traffig; Prosiect ar gyfer Stondin Beic;  Maes 
Parcio’r Cwmins & Rookery; Heol Stryd Newydd (sydd wedi ei gydnabod 
fel ardal ble gellir ei selio â microsphalt/slyriau); Palmantau Stryd y 
Coleg.  Cyfarfod nesaf: Dydd Gwener 9fed o Fai 2014 am 2.30pm.  Bydd 
cofnodion cyfarfod o’r 15fed Tachwedd yn cael eu dosbarthu gan y 
Cyngor Sir, cyn Cyfarfod mis Mai.   

7.11 Ffair Nadolig:Siambr Fasnach Llambed: Dydd Iau 5ed Rhagfyr 2013 
5-8.00pm.  Bydd y Maer yn agor y digwyddiad am 5.00pm. 

7.12 Dylai’r anghydfod yn ymwneud â’r gwasanaeth bws lleol Arriva gael ei 
ddatrys erbyn ddiwedd yr wythnos, yn ôl y Cyngh. Phillips.  Y mae’r 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru wedi sicrhau cytuneb, gan ddarparwyr o’r 
newydd, i barhau â’r gwasanaeth Bws Aberystwyth i Aberteifi ac 
Aberystwyth i Lambed i Gaerfyrddin.  

8. GOHEBIAETH 
8.1 Ymgynghoriad ar Bwerau Disgresiwn i Awdurdodau Lleol i 

Gynyddu Treth y Cyngor ar Ail Gartrefi: Y mateb CSC i’r Ymgynghoriad 
ar Bwerau Disgresiwn i Awdurdodau Lleol i Gynyddu Treth y Cyngor ar 
Ail Gartrefi a gynhaliwyd yn ddiweddar gan Lywodraeth Cymru.  Hefyd 
cais gan y Cyngor Sir i ofyn tybed a fyddai’n bosibl pe medrai’r Cyngor 
Tref ymateb i’r Ymgynghoriad gan ei fod yn fater pwysig iawn i 
Geredigion sydd â nifer uchel o ail gartrefi a diffyg tai fforddiadwy.   

8.2 Adran 9A o Ddeddf Cynrychiolaeth y Bobl 1983: CSC: Copiau o’r 
posteri cyredol Ymwybyddiaeth Gyhoeddus – Cofrestru Etholiadol.  
PENDERFYNWYD arddangos y posteri ar hysbysfwrdd y Cyngor Tref. 

8.3 Gwastraff Bwyd a Bagiau Duon: Dyddiadau casgliadau yng 
Ngheredigion dros y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd: er gwybodaeth. 
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8.4 Chwarae dros Gymru: Newyddion chwarae a gwybodaeth gan yr 
elusen genedlaethol dros chwarae. 

8.5 CCB CAVO a digwyddiad a drefnwyd gan CAVO: er gwybodaeth. 
8.6 Cylchgrawn Cymru Wledig: er gwybodaeth.  
8.7 Digwyddiad Ymgynghorol Cymdogion Cynnes, Swyddfeydd Cyngor 

Sir Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron am 5pm ar y 27ain o Dachwedd 
2013.  Drwy’r cynllun hwn, gobeithir targedu pobl sy’n agored i niwed yn 
y gymdeithas ac y mae Cynghorau Tref a Chymuned yn cael eu 
hystyried yn un o’r cysylltiadau hanfodol i gymunedau yng Ngheredigion.  

8.8 Mr Mark Williams AS; manylion cyswllt: i arddangos y poster ar 
hysbysfwrdd y Cyngor Tref.  

8.9 Gwefan y Cyngor Tref 
8.9.1 Ymholiad parthed y dyddiad a’r amser y bwriedir goleuo’r 

goeden Nadolig ar Sgwâr y Dref: adroddwyd bod y goeden wedi’i 
goleuo eisoes.  

8.10 Cyfarfod Ardal Un Llais Cymru: Dydd Mercher 23ain Hydref 2013 am 
7pm.  Roedd cynrychiolaeth o’r Cyngor Tref yn bresennol yn ystod y 
cyfarfod hwn.  

8.11 E-bost oddi wrth aelod o’r cyhoedd yn gofyn tybed a fyddai’n bosibl i’r 
Cyngor Tref wneud defnydd o’r adnodd BCC (Blind Carbon Copy) yn 
hytrach na’r “To” neu’r “CC” pan yn anfon aml-ebyst gan fod “   hacwyr 
yn defyddio’r wybodaeth ar ôl darganfod pwy sydd mewn cysylltiad â 
phwy a gellir defnyddio cyfeiriadau ebyst sydd wedi eu cynnwys mewn 
ebyst amlneges i anfon negeseon spam neu ar gyfer defyndd 
marchnata”.  PENDERFYNWYD trafod y mater ymhellach yn ystod 
cyfarfod nesaf y Cyngor Tref.  

8.12 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig.  
9. MATERION CYNLLUNIO 

9.1 Gohebiaeth gan Mr Owen Barnicoat ynglŷn â’r  

Cais:  Tyrbin Gwynt, Gwarffynnon, Silian: er gwybodaeth.  
9.2 Pwyllgor Rheoli Datblygu: Agenda o’r Cyfarfod o’r 13eg Tachwedd 

2013 a chofnodion y cyfarfod cynt o’r 9fed Hydref 2013.  
10. TRANSITION LLAMBED 

10.1 Adroddodd y Cyngh. Greg Evans fod y gegin bellach wedi’i 
huwchraddio a bod gwaith yn mynd yn ei flaen yn yr ystafell i fyny’r 
grisiau.   

11. CYLLID  
 11.1 TALIADAU  

11.1.1 Hurio Neuadd San Pedr ar gyfer y cyfarfod misol 28 Tachwedd 
£17.00. 

11.1.2 Pletdorch; Dydd Sul Y Cofio: £17.00.  PENDERFYNWYD 
gwneud taliad o £20.00 

11.1.3 Biwglwr: Benedict Webb £25.00  
11.1.4 Ieuanc Mewn Ysbryd: Hurio Neuadd Fictoria. 5.11.2103; £42.00 
11.1.5 Cyflog y Clerc: Tachwedd 2013 £705.66; Cyllid a Thollau EM 

£20.51.  
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11.1.6 AVG –atal feirws ar gyfer y gliniadur £66.66 TAW £13.33 
11.1.7 Glanhau’r Cysgodfannau Bws: 9 mis £180 
11.1.8 BT Band Llydan a Ffôn (3mis) : £106.65; TAW £21.33 

CYFANSWM: £127.98. 
11.2 CEISIADAU AM GYMHORTHDAL 

11.2.1 Cynghrair Dartiau Tref Llambed: Dydd Gwener 7 Chwefror 
2014: bydd Cynghrair Dartiau Tref Llambed yn cynnal noson yng 
nghwmni Breintal Dartiau sef Eric Bristow, John Lowe and Bob 
Anderson.  Holwyd tybed a fyddai diddordeb gan y Cyngor Tref i 
noddi’r gystadleaueth.  Adroddwyd nad oedd gan y Cyngor Tref yr 
hawl i noddi digwyddiad masnachol.   

11.2.2 Cyngor ar Bopeth Ceredigion: PENDERFYNWYD ceisio 
gwybodaeth pellach parthed y gwasanaeth yn Llanbedr PS cyn 
rhoddi ystyriaeth pellach i’r cais.  

11.3 Daeth cyfnod y Bond o £90,000 Lloyds TSB (18 mis) i ben ar y 18fed 
Tachwedd 2013@ 2.45% llog yn flynyddol.  Ail-fuddsoddwyd y swm o 
£90,000 mewn Bond cyfnod 12 mis- 1.1% llog yn flynyddol.  

 
12. IS-BWYLLGORAU 
 12.1 PALMANTAU  

12.1.1 Rhemp ar gyfer yr anabl – Neuadd Fictoria: Y mae Mr Brynmor 
Hughes CSC yn clustnodi sylw pellach i’r mater.  
Dim Datblygiadau i’w Hadrodd.  

12.1.2 Heol Y Porthmyn: palmant yn arwain i’r chwith pan yn teithio o’r 
Cwmins; y mae craciau’n amlwg ar y palmant.     

12.1.3 Stryd y Coleg: mynegwyd consyrn yn ystod y cyfarfod cynt 

ynglŷn â’r palmant sy’n culhau oddi ar yr Hen Swyddfa Bost ac yn 

bwrw ymlaen ar hyd Stryd y Coleg.  Problemau’n dal i fod.  
12.1.4 Tarmac Du: yn dal yn weladwy tu allan i hen Neuadd Y Dref.  
12.1.5 Y mae namau i’w gweld ar y palmant ger y Deintyddfa, Stryd y 

Farchnad.  I DDWYN AT SYLW’R CYNGOR SIR.  
 12.2 LLWYBRAU CERDDED 

Dim i’w hadrodd. 
 12.3 PARC-YR-ORSEDD 

12.3.1  PENDERFYNWYD derbyn cynnig Gwasanaethau Coed Llambed 
i docio’r coed o fewn y parc sef £350 + TAW.  

12.3.2 Y FFENS: Derbyniwyd un cynnig gan Mr Kevin Jones, Garej Teifi 
Forge, Cwmann: i ddarparu a gosod mewn lle ffens faglau i 
gymryd lle’r ffens bren sydd wedi’i ddifrodi ar ffîn y parc.  Uchder y 
ffens 1metr 20cm fel yr un bresennol – lliw du neu coch ar gael ar 
gyfer y got trefynol.  Y gost ar gyfer un metr o hyd yw £68.50 (heb 
gynnwys TAW).  PENDERFYNWYD darganfod sawl metr oedd 
angen a chyfanswm y gost cyn gwneud penderfyniad parthed 
derbyn neu gwrthod y cynnig.  
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12.3.3 Arolwg Meysydd Chwarae: Parc-Yr-Orsedd: y mae trefniadau 
mewn lle i ymwneud â’r arolwg yn ystod Mehefin 2014 gan y 
Daparwyr Chwarae RoSPA am dâl o £65 + TAW.  

12.3.4 Dywedodd y Gyngh. Elsie Dafis ei bod wedi ymgynghori â 
Rhiannon Ling, Tai Cantref ar gyfer lleoli strwythur yr helyg yn y 
parc.  Dyddiadau i ymgymryd â’r gwaith: 10 & 11 Rhagfyr am 
10am yn y Parc.  Gwnaed apêl am gymorth 4 gwirfoddolwr.  

12.3.5 Y mae angen cael gwared â’r graffiti o fewn y parc.  Castell 
Bren: angen ail osod y llawr a thrwsio’r rhemp.  

 
 12.4 CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG (CTCC) 

Adroddiad CTCC; Medi 2013 
Bu yna un cais i edrych ar Ddata Digidol parthed ymosodiad o’r 
27.09.13.  
Adroddiad Misol; Nam Offer 
Un camera heb fod â thelemetreg: dyddiad yr adroddwyd y nam 
3.09.2013.  Peiriannydd yn bresennol ar y 5.09.2013 ac adnewyddwyd y 
broblem yn ymwneud â’r telemetreg.  
Roedd gweithredwyr ynghlwm â nifer o ddigwyddiadau drwy’r sir gan 
gynnwys Llanbedr PS. 
 

12.5 RHEOLI CAE MAESYDERI: Cynhaliwyd y cyfarfod diwethaf ar Nos Lun 
14eg o Hydref am 7.00pm. 

 
13. UFA 

13.1 Bu i’r Gyngh. Dafis gyfeirio at Ŵyl Dylan Thomas 2014 a dywedodd y 

fyddai’n werth chweil i lunio rhaglen.  Gallai’r digwyddiad ddenu pobl i’r 
dref.   

13.2 Datganwyd llongyfarchion i’r Gyngh. Ann Morgan ar enedigaeth ei 

hŵyr, sef Elis.  

13.3 Cofnodion Cyfarfodydd y Gorffennol: yn ymestyn degawau – dylid fod 
ar gael o fewn Archifau Ceredigion.  Meddylid mai arfer da fyddai 
trosglwyddo’r holl gofnodion ym meddiant y Cyngor Tref i archifau 
Ceredigion. 

13.4 Dymunwyd yn dda i’r Maer Dorothy Williams ar ei diwrnod arbennig 
gan ei bod yn dathlu ei phenblwydd ar y diwrnod yma.  

 
Daeth y Cyfarfod i ben am 9.10pm. 
 
14. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  

14.1 CYFARFOD MISOL NOS IAU 23 IONAWR AM 7.00PM- CYFARFOD 
CYLLIDEB 

 

 


