
CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN
COFNODION CYFARFOD MISOL

28.07.2011 AM 7.30PM
NEUADD YR EGLWYS

LLANBEDR PONT STEFFAN

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD A GWEDDI AGORIADOL 

Estynwyd croeso i bawb gan y Maer Hag Harris.  Penderfynwyd anfon cerdyn at y 
Cyngh. Derek Wilson yn dymuno’n dda iddo gan ei fod yn yr ysbyty ar hyn o bryd. Bu 
i’r Cyngh. Selwyn Walters offrymu gweddi.  

2. YN BRESENNOL 
Y Maer Robert George (Hag) Harris (Cadeirydd)
Dirprwy-Faer Cyngh. Kistiah Ramaya (Dirprwy-Gadeirydd)
Cyngh. Cecilia Barton; Elsie Dafis; John Davies; Greg Evans; Rob Phillips; Chris 
Thomas & Selwyn Walters.
Lizzie James
Maureen Williams
Julia Andrew, Crossroads Care
Plismon Richard Marshall
Cyngh. Sirol Ifor Williams
Hannah Smith; Carl Stringer (Y Wasg) 
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cyngh. Andrew Carter; Margaret 
Davies-Evans; Dorothy Williams a Derek Wilson. 

3. CYFLWYNIAD
Derbyniwyd cyflwyniad gan Julia Andrew Rheolwr Gofal Croesffyrdd  Canol a Gorllewin 

Cymru) 
Enlli, Bronglais Hospital,

Aberystwyth, Ceredigion, SY23 1ER
Ffôn: 01970 627966 www.crossroads.org.uk

Gofal Croesffyrdd yw’r prif ddarparwr cymorth ar gyfer gofalwyr a’r bobl maent yn 
gofalu amdanynt ym Mhrydain.  Maent yn gweithio gyda dros 35,000 o unigolion a’u 
teuluoedd, gan helpu gofalwyr i gael bywyd eu hunain heblaw am y gofalu. (A 
wnewch chi gyferio at Atodiad 1)

4. MATERION YN YMWNEUD Â’R HEDDLU 
4.1 Roedd aelodau’r ieuenctid wedi bod yn gyfrifol am fandaleiddio’r 

basgedi sy’n hongian o fewn y dref.  Boed i gamerau CTCC fod o gymorth i’r 
Heddlu pan yn ymwneud â’u hymoliadau. 

4.2 Boed i’r heddlu ag arfau yn eu meddiant ddelio â lladrad yn Llansawel yn 
ddiweddar.

4.3 Bu yna nifer o fwrgleriaethau yn ymwneud â busnesau yn y dref.  Bu i 
droseddwyr dorri mewn gan ddefnyddio’r mynediad ar gefn i’r adeilad. 

4.4 Y mae rhai ffenestri wedi eu chwalu o fewn y dref.
4.5 Y mae pobl yn dal i yfed alcohol ar y Sgwâr ac ym Mharc-yr-Orsedd er eu 

statws Parth Di-Alcohol.

http://www.crossroads.org.uk/


4.6 Yfed o dan yr oed cyfreithlon: Y mae’r heddlu’n goruchwylio lleoedd sy’n 
gwerthu alcohol.  Bydd y Clwb Pêl-Droed yn cael ei ystyried fel Tafarn ac nid 
fel Clwb yn ystod y dyfodol. 

4.7 Bu i aelodau gael eu hatgofio o’r rhif pan fydd yn ymwneud â mater llai 
pwysig na 999 sef 101. 

4.8 Mynegwyd pryder parthed cerbydau sy’n cael eu parcio ar balmantau heol y 
Porthmyn, ac fel canlyniad y mae lle yn gyfyng iawn ar gyfer cerddwyr a 
chadeiriau gwthio.

5. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU
5.1 Cais am gymorth ariannol gan Gymdeithas y Pwll Nofio, Llambed: Y Maer 

RG Harris gan ei fod yn aelod o’r Pwyllgor Rheoli y Pwll Nofio; Cyngh. Rob 
Phillips gan ei fod yn Gadeirydd y Pwyllgor Pwll Nofio ac yn cynrychioli’r 
Cyngor Tref ar y Pwyllgor; hefyd y Gyngh. Cecilia Barton gan ei bod hithau 
hefyd yn cynrychioli’r Cyngor Tref ar y Pwyllgor. 

6. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 30ain O 
Fehefin:Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod misol o’r CT a gynhaliwyd ar y 
30ain o Fehefin a’u derbyn yn gofnod cywir arwahan i’r ffaith mai’r Gyng Barton a 
offrymwyd gweddi ac nid y Cyngh. Selwyn Walters. 

7. MATERION YN CODI
7.1 Prynu Gliniadur: dim datblygiadau.
7.2 Un Llais Cymru: Cyfarfod Ardal- Adborth- ni dderbyniwyd. 
7.3 Cynigion i’w Trafod CCB: ULLC: dim datblygiadau 
7.4 Cyfarfod Traffig: 12.07.2011: derbyniwyd adborth gan y Cyngh. Selwyn 

Walters:
7.4.1 Mountwalk: y mae’r cynllun newydd wedi ei gwblhau, sydd heb fod wedi 

atal pobl rhag defnyddio’r lôn.  Bydd camau addysgiadol yn 
ymwneud â diogelwch ar y lôn, yn cael eu cynnig i rieni’r ysgol. 

7.4.2 Lôn Picton: Y mae’r arbrawf o gau allan mynedfa Stryd y Bont wedi 
cychwyn.  Bydd y CT yn talu £1,250 a’r gost oddeutu £3,500.

7.4.3 Gwelliannau arfaethedig ar y gorwel ar gyfer mannau cerdded ym 
Mhenbryn a Bryn-yr-Eglwys. 

7.4.4 Maes Parcio’r Rookery: bu i’r fynedfa newydd dderbyn cymeradwyaeth.
7.4.5 Materion Teithio Cyhoeddus: i ymwneud â newidiadau i ran o’r 

gwasanaeth.
7.4.6 Parcio Sifil: Yr heddlu yn dal i fod yn gyfrifol am barcio cerbydau. 1 

Gorffennaf 2012- dyddiad pan fydd y Cyngor Sir yn dechrau 
gweithredu.  Bydd 7 warden yn cael eu cyflogi gan y CSC ar gyfer 
meysydd parcio a strydoedd; ni fydd y wardeniaid a gyflogwyd gan yr 
heddlu’n cael eu cyflogi gan y CSC.

7.4.7 Heol Cambrian: i ymestyn y Gorchymyn Traffig ar Heol Cambrian.
7.4.8 Parcio ceir yn y dref: yn broblem; nid yw’r ceir sydd wedi eu parcio ar y 

Cwmin yn symud oddi yno o fewn amserau derbyniol; y CSC i glustnodi 
sylw pellach i’r mater ac i sefyllfa gyfreithlon parthed tir cyffredin.  Y 
CSC yw’r gwarchodwyr cyfreithlon y tir cyffredin a mae ganddynt 
ddyletswydd i’w gynnal a’i gadw, heb godi tâl am barcio.  Efallai y gellir 
ystyried di-gofrestru’r statws tir cyffredin.  Hefyd i glustnodi cyfyngiadau 
amseroedd parcio heb codi tal (Mr R Quant i glustnodi sylw i’r mater).  
Y mae parcio cyfleus yn holl bwysig ar gyfer y dref. 

7.5 Sesiwn Cynnal a Chadw yn ystod y Gaeaf CSC: 28.07.2011: derbyniwyd 
adborth gan y Gyngh. Elsie Dafis (Atodiad 2 – ar gael yn Llyfrgell y dref).  
Trafodwyd y posibilrwydd o gyflogi pobl i glirio’r eira oddi ar y palmantau.  
Byddai rhaid bod trwydded mewn lle gan y contractwyr a dylai’r CT hel 
cynigion. 
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7.6 Yr ail bolyn wedi ei ddifrodi ar y Cwmin: nid oedd aelodau’n hollol siwr os 
oedd ail bolyn wedi ei ddifrodi – i gysylltu â’r Gyngh. Margaret Davies-Evans.

7.7 Cae Maesyderi: Derbyniwyd cyflwyniad gan Lizzie James yn ymwneud â’r 
gwaith sydd wedi ei gario allan yn barod ar y cae gan gynnwys y Llwybr 
Beicio.  Roedd aelodau’n siomedig i glywed nad oedd y CSC yn cefnogi’r cais 
i godi’r Llwybr Beicio oherwydd ansicrwydd yn ymwneud â dyfodol y cae.  Y 
mae’r cae wedi ei glustnodi ar gyfer datblygiad preswyl o fewn y Cynllun 
Datblygu Lleol, ac nes bod y CDLl yn cael ei orffen ni chaniateir y Llwybr Beic. 
PENDERFYNIAD – Y Maer i gydlynu cyfarfod rhwng y Prif Weithredwr a 
chynrychiolwyr CSC mewn ymgais i wrthdroi’r penderfyniad.
RAY CEREDIGION: Ebost oddi wrth Catherine Morgan yn gofyn tybed a 
fyddai’n bosibl iddi wneud cyflwyniad i’r CT i ddarparu adborth parthed y 
Prosiect Chwarae.  PENDERFYNIAD: i’w gwahodd i gyfarfod mis Awst y CT. 

8. GOHEBIAETH
8.1 Gorfodi Parcio Sifil CSC: Derbyniwyd cymeradwyaeth gan y Cabinet i fwrw 

ymlaen â gweithredu Cynllun Gorfodi Parcio Sifil, pan fydd pwerau yn 
ymwneud â rheoli a gorfodi parcio ar y stryd yn cael ei drosglwyddo o’r Heddlu 
i’r Cyngor.  Rhagwelir y trosglwyddir y pwerau yma yn gynnar yn ystod Haf 
2012. 

8.2 Tai Ceredigion: CCB: er gwybodaeth. 
8.3 Ymgynghoriad Gwylwyr y Glannau: roedd aeolodau o blaid cefnogi’r 

ymgyrch i achub Gwasanaeth Gwylwyr y Glannau Abertawe, y prysuraf yng 
Nghymru ers pan i’r Asiantaeth Gwylwyr y Glannau ac Arfordir gyhoeddi y 
byddai’n cael ei ddileu gan gynnwys 7 gorsaf arall erbyn 2015.  Y mae’r 
ymgynghoriad yn gorffen ar y 6ed o Hydref.  Cânt eu cyfnewid gan system 
newydd sef 9 o feysydd a fydd yn gweithredu 24awr o gwmpas y DU ac yn 
cael ei gydlynu o Southampton.  Roedd gorsfeydd yng Nghaergybi ac 
Aberdaugleddau wedi eu clustnodi ar gyfer cael eu cau ond bu i’r penderfyniad 
gael ei wrthdroi oherwydd ymgyrch gyhoeddus brwdfrydig.

8.4 Cyflwyniad Asiantaeth yr Amgylchedd Cymru: i wneud cyflwyniad yn ystod 
mis Medi. 

8.5 Gohebiaeth eraill: er gwybodaeth yn unig. 
9. MATERION CYNLLUNIO

9.1 CANIATÂD CYNLLUNIO CSC
9.1.1 Newid yr ystafell ffrynt bresennol ar gyfer salon trin gwallt: Compton; 31 

Stryd y Bont Llambed. 
9.1.2 Newidiadau mewnol ar gyfer y cownter siop presennol: newid y ffenestri 

allanol ac arwydd newydd allanol sy’n hongian: Hen Swyddfa Bost, 
Llambed. 

9.2 CEISIADAU CYNLLUNIO 
9.2.1 Dymchwel garej, codi garej newydd: Church Hill, Bryn Road, Llambed. 

Sylwadau’r CT: Dim gwrthwynebiad. 
9.2.2 Trosi swyddfeydd at ddibenion preswyl: 16 Stryd y Coleg Llambed: 

Sylwadau’r CT: Dim gwrthwynebiad.
9.2.3 Newid to rhychog i do fflat: 11 Stryd y Bont Llambed: Sylwadau’r CT: 

Dim gwrthwynebiad.
9.2.4 Adeilad Canterbury PCYDDS: A110465 & A110462: Ail wneud 

strwythur y to ac ymddangosiad allanol Adeilad Canterbury a datblygiad 
a gwaith perthnasol. Sylwadau’r CT: Dim gwrthwynebiad.

9.2.5 Newidiadau a gwelliannau i’r Neuadd Chwaraeon PCYDDS: A1104556: 
Sylwadau’r CT: Dim gwrthwynebiad.
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9.2.6 Creu mynediad newydd i greu cartref symudol amaethyddol: A100859: 
Tir ar fferm Lletywpa, Heol Llanfair, Llambed: Sylwadau’r CT: Dim 
gwrthwynebiad. 

9.3 GWRTHOD CANIATÂD CYNLLUNIO
9.3.1 Gosod stripiau golau mewnol ar gyfer y ffenestri ffynt (2): Banc Lloyds 

TSB
9.4 Pwyllgor Rheoli Datblygu CSC 13.07.2011: er gwybodaeth.
9.5 Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion: Ymgynghori ar Sylwadau Ychwanegol 

a’r Sylwadau wedi eu Cywiro ynghylch Dyraniadau Safleoedd (Gorffennaf 
2011) : i gyflwyno ymateb yn ystod y cyfarfod nesaf. 

10. MENTER LLAMBED & TRANSITION LLAMBED
Gobeithiai’r Cyngh Greg Evans y byddai cynnydd yn cael ei wneud parthed 
Prosiect y Neuadd Fictoria yn ystod yr wythnosau nesaf.  Y mae Hanes 
Llambed wedi cymryd cyfrifoldeb am yr Heritage Trail. 

11. CYLLID
11.1 Cais am gymorth ariannol

11.1.1 Pwyllgor Pwll Nofio Llambed: llythyr yn mynegi fod y Pwyllgor 
y Pwll Nofio mewn gwir angen adnoddau ariannol er mwyn 
cadw’r pwll ar agor nes fydd y CSC yn cymryd cyfrifoldeb am y 
pwll, a ddisgwylir ynghanol mis Medi fel rhan o Gampws yr Ysgol 
3-19oed.  PENDERFYNWYD gwneud cyfraniad o £15,000 ar yr 
amod y byddai unrhyw arian sy’n weddill pan fydd y CSC yn 
cymryd drosodd yn dychwelyd i goffrau’r Cyngor Tref. Hefyd y 
CT i ofyn am gopi o’r Cytundeb yn amlinellu Lefel y Gwasanaeth. 

11.1.2 Shelter Cymru £25.00 
11.2 Te: Ieuainc mewn Ysbryd: £62.50
11.3 Ad-daliad TAW: £705.74
11.4 Cyflog y Clerc Gorffennaf 2011 £597.02
11.5 EM Cyllid a Thollau £68.10
11.6 Gwres/Storio £20.00
11.7 Hurio Neuadd y Dref ar gyfer cyfarfodydd misol y CT: 28.07.2011 

£18.75
11.8 Mr Dave Smith: Archwiliad Ariannol Mewnol £110
11.9 Archwiliad Ariannol Mewnol CT Llambed 2010-11: wedi ei gwblhau 

gan Mr Dave Smith.  Derbyniodd yr Archwiliad Blynyddol 
gymeradwyaeth aelodau ac arwyddwyd y ffurflen gan y Cadeirydd a’r 
Swyddog Ariannol Cyfrifol.  Bydd y cyfrifon ar gael ar gyfer y cyhoedd 
i’w harchwilio yn ystod mis Awst. 

12. IS-BWYLLGORAU
12.1 GOLEUADAU STRYD: i adrodd nam golau ffoniwch 01545 572 572
12.2 Palmantau; y mae problemau’n bodoli ar y palmant rhwng Siop Gwilym Price 

a Siop y Spar, ger y Deintyddfa; i adrodd at sylw’r CSC.
12.3 Llwybrau Cerdded + Parc-yr-Orsedd: gwelliannau yn mynd yn eu blaen ym 

Mharc-yr-Orsedd. 
12.4 Camerau Teledu Cylch Cyfyng (CTCC)

Adroddiad Misol Mehefin 2011: un cais gan yr heddlu ar gyfer deunydd digidol 
yn ymwneud â bwrgleriaeth (digwyddiad 9.06.2011)

13.DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF
CYFARFOD MISOL 25 AWST AM 7.30PM
CINIO AR GYFER YR ANGHENUS – 2 O Fedi 
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Daeth y Cyfarfod i ben am 10.00pm

-----------------------------------------------------------------------(arwyddwyd a dyddiad)
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