
CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN
COFNODION CYFARFOD MISOL

25.08.2011 AM 7.30PM
NEUADD YR EGLWYS

LLANBEDR PONT STEFFAN

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD A GWEDDI AGORIADOL 
Estynnwyd croeso i bawb gan y Maer Hag Harris.  Bu i’r Gyngh. Cecilia Barton 
offrymu gweddi.  

2. YN BRESENNOL 
Y Maer Robert George (Hag) Harris (Cadeirydd)
Dirprwy-Faer Cyngh. Kistiah Ramaya (Dirprwy-Gadeirydd)
Cyngh. Cecilia Barton; Andrew Carter; Elsie Dafis; John Davies; Margaret Davies-
Evans; Chris Thomas; Selwyn Walters, Dorothy Williams & Plismon Richard 
Marshall. 
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cyngh. Greg Evans; Rob Phillips, 
Derek Wilson & Cyngh. Sirol Ivor Williams.  Hefyd SCCH Ryan Jones. 

3. MATERION YN YMWNEUD Â’R HEDDLU 
Soniodd y Plismon Marshall am y canlynol: 
3.1 Person wedi ei gyhuddo am fater yn ymwneud â chyffuriau. 
3.2 Boed i’r heddlu ag arfau yn eu meddiant ddelio â lladrad yn Llansawel ym 

mis Gorffennaf; y mae arestiad wedi dilyn. 
3.3 4 trosedd cadw trefn ar y cyhoedd – person wedi ei arestio. 
3.4 Gwarant Cyffuriau
3.5 Heol y Porthmyn: y mae’r heddlu’n ymdrechu i gadw’r palmantau’n rhydd ar 

gyfer cerddwyr, yr anabl a chadeiriau gwthio ayyb yn absenoldeb Wardeniau 
Traffig.  Y mae tocynnau parcio wedi eu gosod gan adael y lle’n glir ar gyfer 
parcio ar gyfer yr anabl.  23 Awst – diwrnod gosod tocynnau parcio yn 
Llambed, Aeraeron a Chei Newydd gan glustnodi sylw arbennig i Heol y 
Porthmyn.

3.6 Y mae pebyll wedi eu codi ar gae Maesyderi – cytunodd yr heddlu i ofyn i’r 
unigolion dan sylw i’w tynnu i lawr gan ni chaniateir pebyll ar y Cae. 

3.7 Adroddodd y Cyngh. Carter fod cerbydau’n cario llwythi enfawr o wellt a 
silwair yn teithio drwy’r dref ac yn achosi problem trafnidiaeth. 

3.8 Y mae pobl yn dal i yfed alcohol ar y Sgwâr ac ym Mharc-yr-Orsedd er eu 
statws Parth Di-Alcohol.  Y mae’r Heddlu’n goruchwylio’r lleoedd yn gyson. 

4. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU Dim. 
5. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 28ain O 

Orffennaf:Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod misol o’r CT a gynhaliwyd ar y 
28ain o Orffennaf a’u derbyn yn gofnod cywir arwahan i’r canlynol:
5.1 Cofnod 4.6 Bydd y Clwb Pêl-Droed yn cael ei ystyried fel Tafarn ac nid fel 

Clwb yn ystod y dyfodol.  Dylai ddarllen: Y mae’r cais wedi ei gyflwyno ond 
heb dderbyn cymeradwyaeth, cyn belled. 

5.2 Cofnod 9.2.1Dymchwel garej, codi garej newydd: Church Hill, Bryn Road, 
Llambed. Sylwadau’r CT: Dim gwrthwynebiad.  Dylai ddarllen: Nid yw’r Cyngor 
Tref (CT) yn gwrthwynebu codi garej ar safle Church Hill, Heol y Bryn.  Serch 



hynny, rydym o’r farn bod y garej arfaethedig yn berchen ar do sy’n or-uchel.  
Argymhelliad y CT: byddai un llawr yn gynnig gwell ar gyfer y garej.  

6. MATERION YN CODI
6.1 Prynu Gliniadur: dim datblygiadau oherwydd absenoldeb y Cyngh. Rob 

Phillips. 
6.2 Un Llais Cymru: Cyfarfod Ardal 13.07.2011: nid oedd cynrychiolydd y CT yn 

bresennol yn ystod y Cyfarfod. 
6.3 Cynigion i’w Trafod CCB: ULLC: 8.10.2011: PENDERFYNIAD; i beidio â 

chyflwyno cynnig ar gyfer trafodaeth yn ystod y CCB. 
6.4 Pwll Nofio Llambed: llythyr oddi wrth Mr Darryl Evans CSC yn dweud y 

byddai’r Cyngor Sir yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb am y Pwll Nofio cyn neu ar y 
19eg o Fedi.  Derbyniwyd gohebiaeth gan Fwrdd yr Ymddiriedlowyr/ 
Cyfarwyddwyr y Pwll Nofio yn dweud mai yn ei tŷb hwy, dyma’r ffordd orau i 
sicrhau bodolaeth tymor-hir pwll nofio yn Llambed gan fod yr anawsterau 
ariannol diweddar wedi amlygu nad yw’r trefniant presennol yn gynhaliadwy. 

6.5 Cynnal a Chadw yn ystod y Gaeaf CSC: Copi o’r system sgorio a ddefnyddir 
gan yr awdurdod i glustnodi ffyrdd y credir sydd fwyaf critigol i fwyafrif 
defnyddwyr ffyrdd yng Ngheredigion (Atodiad 1 ar gael yn Llyfrgell y Dref).  
Gall Gynghorau Tref a Chymuned ddarparu eu biniau halen eu hun ar yr amod 
bod eu lliw a’u lleoliad wedi eu cymeradwyo gan Adran Briffyrdd y Cyngor Sir. 
Cytunwyd bod angen halen ar y mannau canlynol dros fisoedd y gaeaf: 
gyferbyn â’r Ysgol Uwchradd; myndefa’r Ysgol Gynradd ac Uwchradd; Ystâd 
Stryd y Felin, Parc-y-Felin a rhai llwybrau bysiau. PENDERFYNIAD: i glusnodi 
sylw pellach i’r mater yn ystod cyfarfod mis Medi.  

6.6 Polion wedi eu difrodi ar y Cwmin: adroddodd y Gyngh. Margaret Davies-
Evans fod 2 bostyn wedi eu difrodi ar y Cwmin.  PENDERFYNIAD: i adrodd y 
mater at sylw’r CSC. 

6.7 Cinio ar gyfer yr Anghenus, Eglwys San Pedr Llanbedr PS 2.09.2011: bydd 
y CT yn cymryd cyfrifoldeb am y ginio.  Gwnaed y trefniadau priodol. 

6.8 Cadwyn y Maer: y mae trefniadau mewn lle ar gyfer trwsio’r gadwyn. 
6.9 Cyfarfod Ymgynghorol CSC 1.11.2011: materion i’w codi.  

PENDERFYNIAD: i’w trafod yn ystod cyfarfod mis Medi. 
6.10 RAY Ceredigion

6.10.1 Prosiect Chwarae Cymunedol: Bydd Cathrin Morgan yn gwneud 
cyflwyniad 10 munud yn ystod cyfarfod mis Medi’r CT gan nad oedd yn 
bosibl iddi fynychu cyfarfod mis Awst. 

6.10.2 Ymwneud â gwelliannau ar gyfer meysydd chwarae cymunedol 
2011-14: llythyr a dderbyniwyd gan y CT oddi wrth RAY Ceredigion yn 
diolch i’r CT am ei ddiddordeb yn y cynllun.  Er mwyn bod yn gymwys 
ar gyfer cymhorthdal ar gyfer y flwyddyn gyntaf y prosiect roedd yn 
angenrheidiol i anfon cynrychiolydd i fod yn bresennol yn ystod y 
Gweithdai Glasshouse a gynhaliwyd ar y 23.06.2011.  Bydd gweithdai 
yn cael eu cynnal yn flynyddol yn ystod y prosiect 4 blynedd.  Bydd 
RAY Ceredigion yn hysbysu’r CT pan gynhelir y gweithdai. 

6.11 Ymgynghoriad Gwylwyr y Glannau: gofynnwyd i’r Cyngh. Walters tybed a 
fyddai’n bosibl iddo gyflwyno ymateb ar ran y CT erbyn y 6ed o Hydref, gan 
fod aelodau wedi penderfynu 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.  



6.12 CCB Tai Cantref: Gwesty Fishguard Bay, Yr Wdig, Sir Benfro: Adroddodd y 
Cyngh. Carter iddo fynychu’r cyfarfod hwn.  Mae Cantref yn darparu 1,406 o 
gartrefi a gwasanaethau lletya i gymunedau ledled Gorllewin Cymru. Dros y 
flwyddyn ddiwethaf y maent wedi buddsoddi £6m yn y busnes ac wedi 
gweithio gyda nifer o bartneriaid, ond eu tenantiaid sy'n ganolog i bopeth a 
wnant a'u nod yw creu cartrefi iddynt i’w mwynhau ac adeiladu 
Cymunedau cryfach.  Maent yn cyflogi 67 aelod o staff sy'n gweithio naill ai 
mewn prosiectau tai neu yn y swyddfa yng Nghastell Newydd Emlyn. Cânt 
eu llywodraethu gan Fwrdd o wirfoddolwyr di-dâl a'r staff cyflogedig sy'n 
rhedeg y busnes o ddydd i ddydd.

6.13 Cyngor Ar Bopeth: Adroddodd y Cyngh. Elsie Dafis fod 2 ymgynghorydd ar 
gael ar ddydd Llun yn y Feddygfa Llambed ar hefyd yng Nghamfa ar ddydd 
Iau.  PENDERFYNIAD: i geisio darganfod os yw Shelter Cymru’n weithredol 
yn Llambed. 

6.14 Cyfarfod parthed Cae Maesyderi: Prif Weithredwr CSC a Mr Gwyn Jones, 
Cyfarwyddwr Cyllid: cyfarfod wedi ei drefnu ar gyfer ddydd Mercher 7 o Fedi 
am 9.30am yn Neuadd yr Eglwys, Llambed.  Bydd y Cyfarfod yn agored i 
Gynghorwyr Tref sydd hefyd ar yr Is-bwyllgor y Cae Maesyderi a’r
Cynghorydd Sirol Ifor Williams.  Pwrpas y cyfarfod yw ceisio gwrthdroi 
penderfyniad y Cyngor Sir i beidio â chaniatau Trac Beic ar y Cae. 

7. GOHEBIAETH
7.1 Cynllun Diogelwch Cymunedol 2011-14-CSC: er gwybodaeth. 
7.2 Tai Canolbarth Cymru: Adroddiad Blynyddol 2011: er gwybodaeth. 
7.3 Disgo Sioe Amaethyddol Llambed: cais parthed safle ar y we y CT: 

PENDERFYNIAD; Y Maer i ymateb ar ran y CT.  Penderfynwyd llongyfarch 
Pwyllgor y Sioe am drefnu sioe llwyddiannus dros gyfnod eang o flynyddoedd. 

7.4 CAVO: Ynglŷn â Neuaddau Bentref: i ddwyn y mater ar sylw’r Cyngh. Greg 
Evans. 

7.5 Cyngor Iechyd Cymunedol Hywel Dda: Cynllun 5 mlynedd: er gwybodaeth. 
7.6 GIG Cymru: Siarad Iechyd: cynllun cynnwys ac ymgysylltu newydd er mwyn 

rhoi cyfle i bobl leol ddweud eu dweud ynghylch sut mae gwasanaethau 
iechyd lleol yn cael eu cynllunio, eu datblygu a’u darparu: er gwybodaeth. 

7.7 lampeter-tc.gov.uk – adnewyddu’r domain: er gwybodaeth.
7.8 Gohebiaeth eraill: er gwybodaeth yn unig. 

8. MATERION CYNLLUNIO
8.1 CANIATÂD CYNLLUNIO CSC

8.1.1 Darparu adnoddau allanol ar gyfer newid, yn ymwneud â’r Ganolfan 
Hamdden bresennol a fydd ar gael ar gyfer y llain newydd ar gyfer holl 
dywydd a sydd wedi derbyn caniatâd cynllunio eisoes. 
Lleoliad: Canolfan Hamdden Llambed.  Rhif y Cais: A110594CD. 
Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad. 

8.1.2 Gwelliannau arfaethedig a newidiadau i’r Brif Fynedfa Neuadd Y 
Celfyddydau a gwelliannau allanol tu allan i amwynder Lloyd Thomas a 
gwaith yn gysylltiedig â hyn.  Lleoliad: Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi 
Sant, Llambed.  Rhif y Cais: A110557. Sylwadau’r CT: Dim 
Gwrthwynebiad.



8.1.3 Codi derbynfa newydd ac adeilad ar gyfer Gweinyddiaeth, Ysgol 
Gyfun Llambed, Rhif y Cais: A10633CD, Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim 
Gwrthwynebiad.

8.1.4 Codi estyniad un llawr, Highmeadow, Heol Llanwnnen, Llambed. 
Sylwadau’r CT: Dim Gwrthwynebiad. 

8.2 Pwyllgor Rheoli Datblygu CSC 10.08.2011: er gwybodaeth. Dolen: 
http:/www.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=17042

8.3 Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion: Ymgynghori ar Sylwadau Ychwanegol 
a’r Sylwadau wedi eu Cywiro ynghylch Dyraniadau Safleoedd (Gorffennaf 
2011) PENDERFYNIAD: Y Maer Hag Harris i gyflwyno sylwadau parthed y tir 
wrth gefn Oakwood Lodge, Llambed S5048 megis: Yn ogystal â’r sylwadau a 
gyflwynwyd eisoes, hoffai’r CT gofrestru ei wrthwynebiad ar gyfer y cynnig i 
adeiladu safle estynedig yn y lleoliad hwn.  Byddai cynnwys y safle yn golygu 
or-ddarpariaeth o dai yn Llambed sydd wedi cymryd i’w hystyriaeth yn barod 
yn y Cynllun Drafft. (dogfen ar gael yn Llyfrgell y Dref – Atodiad 2 – Cofnodion 
Awst 2011) 

8.4 Arolwg o’r Gwasanaeth Cynllunio CSC: sylwadau a gyflwynwyd: o dan y 
drefn sy’n bodoli ar hyn o bryd, nid oes cyfle’n cael ei gynnig i rai cynghorwyr i 
gyflwyno sylwadau gan fod y cyfnod ymgynghori statutol byr iawn ar gyfer y 
CT megis pythefnos, yn ei gwneud bron yn amhosibl i’r ceisiadau dderbyn yr 
ystyriaeth priodol gan holl aelodau , ac yn eu hamddifadu o’r cyfle i ddod yn 
gyfarwydd â’r dref a’i hangenion cynllunio. 

9. MENTER LLAMBED & TRANSITION LLAMBED
Ni dderbyniwyd adroddiad yn absenoldeb y Cyngh Greg Evans. 

10.CYLLID
10.1 Cais am gymorth ariannol

10.1.1 Ford Gron Llambed: £300.00 (Rhif y Siec 001982) 
10.1.2 Cymorth i Ddioddefwyr: £50.00 (Rhif y Siec 001985)
10.1.3 Cytunwyd i beidio a gwneud cyfraniad ar gyfer y Ganolfan Therapi 

Ocsigen, Aberteifi, sy’n darparu ar gyfer pobl a all elwa o driniaeth 
ocsigen. 

10.2 TALIADAU
10.2.1 Siec wedi ei ail-gyflwyno gan y Banc Lloyds TSB £35.00 (y mae’r CT 

wedi gofyn tybed a oes rhaid talu’r £35- disgwylir ateb)
10.2.2 Hurio Neuadd y Dref; Cyfarfod 25.08.2011 @ 2 awr £15.00 (rhif y siec 

001980)
10.2.3 HCI Computer Domain £81.60 (Rhif y Siec 001978)
10.2.4 Cyflog y Clerc Awst 2011 £597.02 (Rhif y Siec 001983)
10.2.5 PAYE £68.10 (rhif y siec 001984)

10.3 DERBYNIADAU
Bond Banc Barclays wedi cwblhau’r cyfnod (£25,000).  Llog a dderbyniwyd 
£560.96.  Cytunwyd i ail-fuddsoddi £15,000.00 gan gychwyn ar y 7.10.2011- 9 
mis @ 1.35% gros yn flynyddol (Rhif y Siec 001986) 

10.4 LLYTHYRON O DDIOCH
10.4.1 Pwyllgor Pwll Nofio Llambed: am y cyfraniad diweddar o £15,000.  

(Rhif y Siec 001973).  Bydd y cyfraniad yn caniatau’r pwll i gadw ei 
ddrysau’n agored dros gyfnod prysur gwyliau’r ysgol nes fod y cyngor 
sir yn cymryd y llyw. Gobeithir, o dan arweiniad y CSC bydd y pwll yn 
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parhau i gynnig cyfleusterau hamddena i drigolion Llambed a’r cyffiniau 
yn ystod y dyfodol.

10.4.2 Shelter Cymru am y rhodd diweddar o £25.00 – yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf y maent wedi helpu dros 15,000 o bobl ac atal di-gartref 
mewn bron 90% o’r ceisiadau a wyneba hyn, o bosibl. 

10.5 WPS Brocer Yswiriant a Gwasanaeth Risg, Plymouth – yn barod i 
ddarparu amcanbris ar gyfer yswiriant y CT.  PENDERFYNIAD; i beidio â 
derbyn y cynnig.  Yswiriant Zurich yw darparwr yswiriant y CT ac y mae’r CT 
yn talu £2,352 o bremiwm yn flynyddol. 

11. IS-BWYLLGORAU
11.1 GOLEUADAU STRYD: i adrodd nam golau ffoniwch 01545 572 572
11.2 Palmantau; y mae problemau’n dal i fodoli ar y palmant o flaen y Tlysydd 

Lloyds a’r Hen Swyddfa Bost. PENDERFYNIAD; i atgofio CSC o’r cais. 
11.3 Llwybrau Cerdded + Parc-yr-Orsedd

11.3.1 Cynllun Grant Torri prysgwydd CSC 2011: rhaid cyflwyno’r anfoneb 
at GSC erbyn y 3 o Fedi i fod yn gymwys ar gyfer y grant.  Anfoneb o 
£1,014 wedi ei dderbyn gan y contractwr Mr Stuart Legg, Superior 
Landscapes, Rhydygwin, Parc-y-Rhos, Cwmann, Llambed SA48 8EA.  
Llwybrau o dan ystyriaeth: 61-14,15,16,17,18,20  & 
62-6,7,8,9,10,11,14.  Adroddodd y Cyngh Carter fod y gwaith heb ei 
orffen a’r angen i drwsio o gwmpas sawl sticil.  PENDERFYNIAD; i 
hysbysu Mr Legg. 

11.3.2 Parc-yr-orsedd: Adroddodd y Cyngh Chris Thomas fod trefniadau 
mewn lle i drwsio’r pedalau’r Gorsfeydd Ymarfer Corff gan ddyfynnu 
amcanbris o £170.69. Y mae angen tocio’r clawdd, cael gwared â’r 
graffiti ar y castell a disodli’r bont.  Meddylid y gellir buddosddi’n y 
parc yn ystod y gwanwyn nesaf.  Y mae’r adnoddau chwarae presennol 
ar gyfer plant yn iau nag 8 mlwydd oed ac wedi eu hariannu o Gronfa 
Goffa Margaret Walker. 
Y mae Parc-yr-orsedd a Chae Maesyderi wedi eu cynnwys ar gyfer 
safleoedd i’w harchwilio yn ystod arolwg meysydd chwarae Digley 
Associates yn yr Hydref. 

11.4 Camerau Teledu Cylch Cyfyng (CTCC)
Adroddiad Misol Gorffennaf 2011: 3 o geisiadau gan yr heddlu i archwilio 
deunydd digidol ac un disg copi mewn perthynas â digwyddiad yn ymwneud â 
dryll ar y 2.07.2011; dwyn o siop 11.07.2011 a Lladrad 24.07.2011.  Roedd 
problemau wedi codi ar 2 gamera parthed y llun a rheolaeth ar y symudar y 
21.07.2011; bu i beiriannydd drwsio’r llun a’r broblem sumudiad ar y 
23.07.2011. 

12. UFA
12.1 Bu i’r Gyngh. Dorothy Williams ddwyn sylw aelodau ŵn y Faeres a arferai 

bod ym meddiant Cynthia Richards.  Bydd trefniadau’n cael eu gwneud i 
lanhau’r wisg a hefyd gwisgoedd eraill ee y wisg a arferai bod ym meddiant y 
Gynghorwraig newydd ymddeol Lynda Mason-George. 

12.2 Penderfyniad: i longyfarch y Siambr Fasnach Llambed am drefnu’r 
arddangosfeydd blodau godidog o fewn y dref, dros fisoedd yr haf.

12.3 Soniodd y Cyngh Walters o’i fwriad i ymweld â Gogledd Groeg yn ystod y 
dyfodol agos a bedd y Nyrs Ella Richards a bu farw ym 1918.  Bydd yn gosod 
plethdorch ar y bedd ar ran y Lleng Brydeinig a’r Cyngor Tref. 

Daeth y Cyfarfod i ben am 9.30pm. 
13.DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

CYFARFOD MISOL 29 MEDI AM 7.00PM
CINIO AR GYFER YR ANGHENUS – 2 O Fedi – NEUADD YR EGLWYS



PWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI 21 MEDI AM 6.30PM SWYDDFA 
MENTER LLAMBED. 

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


