
CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN
COFNODION CYFARFOD MISOL

23.02.2012 AM 7.30PM
NEUADD YR EGLWYS

LLANBEDR PONT STEFFAN

Estynnwyd gwahoddiad i aelodau i gymryd rhan mewn gweddi cyn ddechrau’r cyfarfod. 
Bu i’r Gyngh. Dorothy Williams offrymu gweddi.

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD
Croesawyd yr holl a oedd yn bresennol i’r Cyfarfod gan y 
Maer y Cyngh. Hag Harris. 

2. YN BRESENNOL 
Y Maer Cyngh. Tref & Sirol Robert (Hag) Harris (Cadeirydd);
Kistiah Ramaya (Is-Gadeirydd); 
Cyngh. Cecilia Barton; 
John Davies:
Margaret Davies-Evans; 
Greg Evans; 
Rob Phillips; 
Chris Thomas (bu iddo gyrraedd am 9.00pm oherwydd galwadau gwaith)
Selwyn Walters & 
Derek Wilson. 
Arolygydd yr Heddlu Kevin Davies;
SCCH Ryan Jones.  

3. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cyngh. Andrew Carter; 
Elsie Dafis a’r Cyngh. Derek Wilson. 

4. MATERION PLISMONA
Cyflwyniwyd aelodau i’r Arolygydd newydd sef Kevin Davies a ddechreuodd 
yn ei swydd ym mis Rhagfyr 2011.  Trafodwyd y materion canlynol: 
4.1 Ymddygiad gwrthgymdeithasol ger y cyfleusterau cyhoeddus yn 

ardal yr Archfarchnad Sainsbury.  Y mae arestiad wedi dilyn. 
4.2 Y mae ardaloedd Cwmann, Llanybydder a Llanllwni yn cael eu 

cynnwys o fewn yr ardal a wasanaethwyd gan Heddlu Llambed. 
4.3 Holwyd sawl plismon a oedd wedi eu lleoli yn Llambed.  Nid yw’r 

rhif ar gael ar hyn o bryd.
4.4 Ynglŷn â Digwyddiadau ee Dydd Sul y Cofio, pan fydd heolydd ar gau 

i draffig, rhaid cyflwyno cais i’r Awdurdod Lleol. PENDERFYNWYD yn 
ystod y cyfarfod diwethaf y byddai’r Cyngh. Selwyn Walters yn llunio 
rhestr o ddigwyddiadau ble y bydd yn ofynnol o bosibl i gau heolydd. 
Heb dderbyn y rhestr. 

4.5 Bu i’r Maer estyn dymuniadau gorau i’r Arolygydd yn ei swydd 
newydd, ar ran y Cyngor Tref. 

 
5. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU: Maer Hag 

Harris, Cyngh. Kistiah Ramaya a’r Cyngh. Cecilia Barton pan yn trafod grant 
ar gyfer Clwb Cerddoriaeth Llambed. Bu iddynt adael yr ystafell pan 



drafodwyd y mater.  Bu i’r Cyngh. Rob Phillips gadeirio’r cyfarfod: Cofnod 
11.1.4. 

6. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 26ain O 
Ionawr 2012: Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod misol o’r CT a 
gynhaliwyd ar y 26ain o Ionawr a’u derbyn yn gofnod cywir arwahân i’r ffaith 
nad oedd enw’r Cyngh. Sirol Ifor Williams wedi ei gynnwys o fewn y cofnod o’r 
rai hynny a oedd yn bresennol yn ystod y cyfarfod (Cofnodion Saesneg yn 
unig). 

7. MATERION YN CODI
7.1 Ethol Maer a Dirprwy-Faer 2012-13: PENDERFYNWYD cynnal y 

Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Ddydd Mawrth 8fed o Fai.  Diwrnod yr 
etholiad (o bosib) yw’r 3ydd o Fai (os bydd mwy na 15 ymgeisydd). Os 
bydd 15 neu llai o ymgeiswyr mi fyddant yn derbyn statws Cynghorydd 
Tref yn syth ar yr amod eu bod yn cwrdd â’r gofynion.    
GWYBODAETH PWYSIG YNGLŶN Â DYDDIADAU
Cadarnhâd: dyddiad pan fydd cynghorwyr presennol yn ymddeol a 
chynghorwyr newydd yn derbyn eu swyddi, ynghyd â’r dyddiad olaf ar 
gyfer cynnal cyfarfod blynyddol cyngor cymuned/tref.  Cymhlethir y 
mater hwn gan y ffaith fod Dydd Llun y 7fed Mai ar Ŵyl Banc.  Yn unol 
â chyngor cyfreithiol gellir cadarnhau’r canlynol:
3ydd Mai: Diwrnod Etholiad Lleol.
8fed o Fai: Cynghorwyr presennol yn ymddeol a chynghorwyr newydd 
yn derbyn eu swyddi.
22ain Mai: Y diwrnod olaf pan ellir cynnal CCB Cyngor Cymuned/Tref.
Esboniad: mae 4 diwrnod ar ôl y 3ydd Mai (7fed o Fai) yn Ŵyl Banc ac 
felly, yn unol ag adran 243 Deddf Llywodraeth Leol 1972, yr 8fed Mai 
yw’r dyddiad pan mae cynghorwyr newydd yn derbyn eu swyddi.
Esboniad: Mae paragraff 23 Atodlen 12 Deddf Llywodraeth Leol 1972 
yn datgan fod rhaid cynnal y cyfarfod blynyddol ar neu o fewn 14 
diwrnod ar ôl i gynghorwyr dderbyn eu swyddi (cynhwysir Dyddiau 
Sadwrn a Sul) 
Etholir y Maer a’r Dirprwy-Faer ar yr 8fed o Fai a bydd cynghorwyr hen 
a newydd yn arwyddo’r Datganiad Derbyn Swydd a’r Cod Ymddygiad. 
Cynhelir Seremoni Urddo’r Maer ar y 1af Mehefin. 

7.2 Prosiect Balchder Pentrefi: Bu i’r Gyngh. Elsie Dafis gysylltu â Tai  
Ceredigion – disgwylir datblygiadau pellach.

7.3 Bwrdd Iechyd Hywel Dda – Ymgysylltu cyn –ymgynghoriad
Nid oes unrhyw benderfyniadau wedi eu gwneud o gwbl ar hyn o bryd, 
naill ai yn nhermau trefnu gwasanaetahu parhaol neu’r opsiynau posibl. 
Y mae angen fwy o fewnbwm gan sefydliadau ac unigolion i helpu i 
fframio opsiynau a fydd yn eu tro yn cael eu gosod gerbron 
ymgynghoriad ffurfiol yn y dyfodol.  Y cam nesaf ar gyfer y Bwrdd 
Iechyd yw gwrando ar farn y bobl leol, gan nad cyfnod ymgynghorol yw 
hwn.  Gweithdy a drefnwyd : Nos Iau 22ain Mawrth 7-9pm Neuadd 
Goffa Llwyncelyn .  PENDERFYNIAD: y Cyngh. Kistiah Ramaya a’r 
Cyngh. Rob Phillips i gynrychioli’r Cyngor Tref yn ystod y cyfarfod hwn. 
Trafodwyd y newidiadau arfaethedig ar gyfer Ysbyty Bronglais ac o 
bosibl yr is-raddio o wasanaethau penodedig. 

7.4 Golau ger y Gofgolofn: Adroddodd y Cyngh. Greg Evans fod y 
broblem wedi’i ddatrys.  Penderfynwyd diolch i Mr Glanville Evans a Mr 
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Dylan Dudley am eu cymorth.  Adroddwyd mai rhodd oedd y golau’n 
ystod y cychwyn cyntaf gan SWALEC.

7.5 Dathliadau Jiwbili Diemwnt y Frenhines: PENDERFYNWYD prynu 
cwpanau ar gyfer holl ddisgyblion cynradd Ysgol Ffynnonbedr a phlant 
cyn-oed ysgol sy’n byw yn Ward Llambed.  Bydd caniatâd 
rhaint/gwarchodwr yn cael ei ofyn cyn cyflwyno cwpanau i’r disgyblion. 
PENDERFYNWYD prynu 500 cwpan d/l Mr Alun Williams, Crown 
Stores, Llambed.  £5.42 yr un + TAW, i gynnwys arfwisg y Cyngor Tref. 

7.6 Prynu Gliniadur: Y Cyngh. Phillips wedi prynu’r gliniadur ar ran y 
Cyngor Tref.  Datblygiadau’n mynd yn eu blaen.

7.7 Trwsio cadwyn y Maer: dim datblygiadau.
7.8 Newidiadau i’r Gwasanaeth Bws Arriva : y mae trigolion wedi mynegi 

pryder parthed y newidiadau arfaethedig ar gyfer y gwasanaeth, sydd 
â’r bwriad i gyflymu’r daith o Aberystwth i Gaerfyrddin.  O dan y 
newidiadau i’w disgwyl, ni fydd y daith, o bosibl, yn cynnwys dwyrain 
Llambed ac yn teithio i Lanybydder o orllewin Llambed trwy Pentrebach 
ac Alltyblaca.  Bydd bysiau i’r dref o Heol y Gogledd a Stryd y Coleg yn 
troi i’r dde ar y cylchfan i gael mynedfa i’r Stryd Fawr a gadael oddi ar 
lle aros am fysiau ger y Llew Du.  Os bydd y Cynllun yn cael ei gyflwyno 
gallai olygu na fydd gwasanaeth bws ar gael ar gyfer Archfarchnad Co-
op y dref ble lleolir y Swyddfa’r Post.  Byddai’n golygu hefyd na fyddai’r 
gwasanaeth ar gael i drigolion Cwmann a Phencarreg nac ar gyfer 
Cribyn.  Gall pobl sydd heb fod yn berchen ar gludiant fod yn ynysig ac 
yn methu ymweld â Llambed am wasanaethau sydd heb fod ar gael yn 
eu pentrefi.  Er mai’r barn cyffredinol oedd bod y gwasanaeth Bwcabus, 
sydd â pholisi bwcio ymlaen llaw, o fudd i’r ardaloedd hynny nad oedd 
cynt yn cynnig cludiant cyhoeddus, nid oedd yn cymryd lle gwasanaeth 
bob yr awr.  Disgwylir i’r newidiadau newydd ddod i fodolaeth ar y 28ain 
Chwefror. 
Penderfynwyd gofyn i Arriva tybed a fyddai’n bosibl iddynt gynnig 2 le 
stopio ar gyfer bws yn Llanbed ar gyfer taith 10, 20 a 40 ar gyfer heol 
Pontfaen (ger yr hen adeilad amaethyddol) a hefyd ar gyfer Heol y 
Gogledd. 

7.9 Llythyr gan Mrs Viv Moss yn ystod cyfarfod mis Ionawr yn gofyn tybed 
a fyddai’r Cyngor Tref yn barod i gymryd cyfrifoldeb am y ginio ar gyfer 
yr anghenus a gynhelir ar ddydd Gwener cyntaf y mis yn ystod mis 
Mawrth neu Gorffennaf eleni. Hysbyswyd Mrs Moss nad oedd y 
misoedd Mawth a Gorffennaf yn gyfleus.  Bydd yn cysylltu â’r Cyngor 
Tref ar ddechrau 2012 i drefnu mis a fydd yn gyfleus i’r Maer 2012-13.  

7.10 Disgo: Ysgol Gynradd Ffynnonbedr: dyddiad 30ain Mawrth 1-3pm yn yr 
ysgol.  PENDERFYNWYD; Bydd y Cyngh. Ramaya’n cysylltu â’r DJ a’r 
Gyngh. D. Williams yn prynu’r pop a’r creision ar ran y Cyngor Tref. 

8. GOHEBIAETH
8.1 Cyfarfod parthed cario’r fflam Olympaidd drwy Ceredigion ym mis Mai. 6.02.2012
      CSC – er gwybodaeth. 
8.2 Hysbyseb; dyddiad hyfforddiant ar gyfer Un Llais Cymru; er gwybodaeth.
8.3 Gohebiaeth d/l’r safle ar y we y Cyngor Tref: rhoddwyd y sylw priodol iddynt. 
8.4 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig. 

9. MATERION CYNLLUNIO
9.1 Cais: gwelliannau i ran o ddosbarthiadau ar y llawr cyntaf a’r ail-lawr. Ysgol 

Uwchradd Llambed:  Sylwadau’r CT: Dim gwrthwynebiad.
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9.2 Cynllun Datblygu Lleol (CDLL) (2007-22):  Diweddariad a Hysbysiad 
ynghylch y Sesiynau Gwrandawiad Ffurfiol: bydd y Gwrandawiadau Archwiliad 
y CDLl yn dechrau ar y 17 Ebrill 2012 am 10am yn Neuadd Cyngor 
Ceredigion, Penmorfa, Aberaeron. 

9.3 Archwiliad Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion 2007-2022
Y mae Arolygydd Cynllunio, Alwyn Nixon wedi ei benodi i gynnal archwiliad ar 
Gynllun Datblygu Lleol Ceredigion a Mr Rhys Roberts yn Swyddog Rhaglen ar 
gyfer yr archwiliad. 

10. TREF TRANSITION LLAMBED: disgwylir grantiau pellach ar gyfer Neuadd 
Fictoria.  Cynhelir yr ail Farchnad Ffermwyr ar Ddydd Sadwrn 25ain Chwefror. 

11. CYLLID
11.1 CESIADAU AM GYMORTH ARIANNOL

11.1.1 Clwb Ffermwyr Ieuanc Ceredigion £50.00;
11.1.2 Consyrn ar gyfer yr Henoed Ceredigion £50.00;
11.1.3 Cynllun Fan Bobi £50.00;
11.1.4 Clwb Cerddoriaeth Llambed £100.00; 
11.1.5 Sefydliad yr Aren, Cymru: Taith ar gyfer Bywyd: derbyniwyd y 

gwybodaeth.  
11.2 Llythyr o Ddiolch 

11.2.1 Cynllun Gwirfoddol Urdd Gobaith Cymru Patagonia 2012 
Sian Elin, Muriau Gwyn, Pencarreg £50.00

11.2.2 Sioe Amethyddol Llambed £100.00
11.3 Hysbyseb gan Banc Barclays bod cyfnod Bond Rhif 57 yn dirwyn i ben ar 

y 9fed o Fawrth - £55,000 + llog i’w drosglwyddo i’r cyfrif treigl, £15,000 i 
Transition Llambed a £40,100 i’w drosglwyddo i Banc Lloyds TSB i’r cyfrif y 
gellir tynnu arain allan ohono’n syth.  

11.4 TALIADAU
11.4.1 “Dougle” a fydd yn caniatau defnydd o’r We ar gyfer y gliniadur 

d/l’r Cyngh. Rob Phillips £29.95.
11.4.2 SWALEC: Cyflenwad trydan goleuadau Nadolig £734.28.
11.4.3 Cyflog y Clerc Ionawr 2012: £625.23.
11.4.4 EM Cyllid a Thollau £68.18

12. IS-BWYLLGORAU
12.1 GOLEUADAU STRYD: 

12.1.1 I adrodd nam golau ffoniwch 01545 572 572 neu anfon ebost at 
hpw@ceredigion.gov.uk gan ddyfynnu’r lleoliad neu’r rhif cyfeirnod. 
Adroddwyd bod y golau ar y cornel ger y tŷ o’r enw Glas-y-Dorlan yn 
ddiffygiol – i hysbysu’r CSC. 

12.1.2 Goleuadau Nadolig Tref Llambed: llythyr oddi wrth Mr Derek Smith, 
Cadeirydd y Siambr Fasnach yn gofyn am gymhorthdal ar gyfer prynu 2 
gawell sy’n cael eu codi â fforch sy’n cydymffurfio â gofynion presennol 
iechyd a diogelwch.  Penderfynwyd talu am y ddau gawell.  Mi fyddant 
yn eiddo’r Cyngor Tref a trefnir arolygon cyson.  Bydd yswiriant 
ychwanegol yn cael ei osod mewn lle ar eu cyfer. 

12.2 PALMANTAU
Derbyniwyd ebost gan y CSC parthed y problemau a adroddwyd yn ystod y 
mis cynt.
12.2.1 O flaen Banc Barclays: does dim diffygion gweladwy ar y palmant yn y 

lleoliad hwn felly nid oes angen gwaith atgyweirio.
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12.2.2 Problemau’n bodoli ger y Tŷ Bwyta India: does dim diffygion 
gweladwy ar y palmant yn y lleoliad hwn felly nid oes angen gwaith 
atgyweirio.  Beth bynnag y mae darn o’r palmant yn yr ardal hon yn 
eiddo preifat. Os oes problemau’n codi yma cynghorir y Cyngor Tref i 
gysylltu â’r perchennog yn uniongyrchol. 

12.2.3 I adrodd at sylw’r CSC bod nam ar yr heol ger Toiledau’r Merched ar 
Stryd San Thomas. 

12.3 LLWYBRAU CERDDED 
I geisio cynigion ar gyfer cynnal a chadw’r llwybrau cerdded dros fisoedd yr
Haf i’w hystyried yn ystod y cyfarfod misol nesaf.  Llwybrau Cerdded 61-20; 61
14 & 15; 61-17 & 18; 61-16; 62-14; 62-9,10 & 11; 62-6,7 & 8.  Mapaiu ar gael
ar gyfer darpar ymgeiswyr i ddangos trywydd y llwybr.  Hysbyseb i’w
harddangos ar hysbysfwrdd y Cyngor Tref a’r Safle ar y We. 

12.4 PARC-YR-ORSEDD: 
12.4.1 Ystyriwyd yr Adroddiad ar gyfer gwelliannau ar gyfer Parc-yr-Orsedd 

a luniwyd gan y Cyngh. Chris Thoams fel canlyniad i’r Adroddiad yr 
Arolwg Blynyddol Digley.  Atodiad 1 (ar gael yn Llyfrgell Y Dref).

12.4.2 Y ffens newydd a godwyd 3 blynedd ynghynt – trafodwyd tybed a 
fyddai’n bosibl i waredu â rhai o’r postion sy’n ffurfio rhan o’r ffens. 
Adroddwyd bod problemau gwrthgymdeithasol o fewn y parc wedi 
cynyddu’n anferthol ers dyfodiad y ffens.

12.4.3 Cynigion – torri gwair ym Mharc yr Orsedd dros fisoedd yr haf o 
Ebrill tan Mis Medi – toriadau gwair i’w symud o’r safle; i gasglu sbwriel 
dros gydol y flwyddyn ac i edrych am arwyddion fandaliaeth . Hysbyseb 
i’w harddangos ar hysbysfwrdd y dref a’r safle ar y We.  I’w hystyried yn 
ystod cyfarfod nesaf y Cyngor Tref. 

12.5 CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG (CTCC)
Adroddiad Ionawr 2012: dim gwybodaeth i’w gyfleu ar gyfer camerau 
Llambed. Bydd y Maer, Dirprwy-Faer a’r Cyngh. Rob Phillips yn mynychu 
Cyfarfod Fforwm CTCC ar y 12fed o Fawrth. 

12.6 RHEOLI CAE MAESYDERI
Cynhaliwyd cyfarfod ar y 18.01.2012.  Cofnodion Ynghlwm.  I geisio cynigion 
yn ystod y cyfarfod nesaf ar gyfer torri gwair ar y cae dros fosoedd yr haf o 
Ebrill i fis Medi (dwy waith y mis). 

12.7 YR IAITH GYMRAEG
Adolygiad Blynyddol: i’w ystyried yn ystod y dyfodol agos.

13. UFA 
13.1Gresynwyd y ffaith gan y Gyngh. Margaret Davies-Evans bod y Swyddfa 

Post wedi ei adleoli o’i safle canolog ynghanol y dref i’r Archfarhnad Co-op ar 
gyrion y dref ac yn sgîl hynny yr anghyfleustra ar gyfer yr henoed, y 
ffaeledig a’r rhai heb gludiant. 

13.2Holodd y Cyngh. Ramaya tybed a fyddai’n bosibl i gynnal y cyfarfod misol y 
Cyngor Tref ar gyfer mis Mai wythnos ynghynt.  Penderfynwyd cynnal y 
cyfarfod ar y 24ain o Fai am 7.30pm.

13.3Adroddodd y Cyngh. Chris Thomas bod Dŵr Cymru wedi ymwneud â 
gwaith yng nghyffuniau Heol y Wîg yn ddiweddar. 

Daeth y Cyfarfod i ben am 9.55pm. 

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF
CYFARFOD MISOL: NOS IAU 29ain MAWRTH  NEUADD YR EGLWYS AM 
7.30PM.

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