
CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN
COFNODION CYFARFOD MISOL

29.03.2012 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. Margaret Davies-Evans offrymu gweddi.

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD
Croesawyd yr holl a oedd yn bresennol i’r Cyfarfod gan y Maer y Cyngh. Hag 
Harris. Bu iddo estyn llongyfarchion y Cyngor Tref i’r Dirprwy-Faer Kistiah 
Ramaya a Mrs Carol Ramaya ar gael eu hethol i gymryd rhan yn nhaith y 
Ffagl Olympaidd wrth iddi deithio dros Ceredigion ym mis Mai 2012. 

2. YN BRESENNOL 
Y Maer Cyngh. Tref & Sirol Robert (Hag) Harris (Cadeirydd);
Kistiah Ramaya (Is-Gadeirydd); 
Cyngh. Cecilia Barton; 
Andrew Carter;
Elsie Dafis; 
John Davies:
Margaret Davies-Evans; 
Greg Evans; 
Rob Phillips; 
Dorothy Williams & 
Derek Wilson. 
Plismon Richard Marshall;
Plismon Rees.
Mr Alun Williams, Crown Stores, Llambed (8.00pm-8.20pm)

3. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cyngh. Chris Thomas a’r 
Cyngh. Selwyn Walters. 

4. MATERION PLISMONA
Adroddodd y Plismon Marshall nad oedd llawer o gyffro wedi bod yn 
ystod y mis diwethaf.  Soniwyd bod: 

4.1 Ymddygiad gwrthgymdeithasol ger y cyfleusterau cyhoeddus yn 
ardal yr Archfarchnad Sainsbury;

4.2 Y mae cyffuriau wedi cael eu cipio; 
4.3 Troseddau’n derbyn sylw yn ardal Stryd Y Coleg; y mae ffenestri’r 

hen Swyddfa Post wedi eu torri;
4.4 Chwalwyd hefyd ffenestri caffi Dai’s Diner. 

5. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU
 



5.1 Cyngh. D. Williams: pan yn trafod y cynigion torri gwair ym Mharc-yr-
Orsedd a cynnal a chadw llwybrau cerdded yr ardal dros fisoedd yr haf. 
Cofnod: 12.3.1 & 12.4.3

5.2 Cyngh. D Williams pan ystyriwyd cwrdd â’r gost am yr yswiriant 
blynyddol Ieuanc Mewn Ysbryd. Cofnod 11.3.5

5.3 Cyngh. R.Phillips pan drafodwyd y cais am gymhorthdal oddi wrth yr 
Ŵyl Fwyd, Llanbedr Pont Steffan. Cofnod 11.1.1

Bu i’r ddau ymadael â’r ystafell pan ystyriwyd y materion.

6. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 23ain O 
Chwefror 2012: Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod misol o’r CT a 
gynhaliwyd ar y 23ain o Chwefror a’u derbyn yn gofnod cywir arwahân i’r ffaith 
nad oedd y gair Cynghorydd wedi ymddangos o flaen yr enw Dorothy Williams 
o fewn y rhestr a oedd yn cofnodi presenoldeb yn ystod y cyfarfod. 

7. MATERION YN CODI
7.1 Etholiadau CynghorauTref a Chmuned 3.05.2012: dosbarthwyd y 

papurau enwebu cyn y cyfarfod.  Dyddiad Cau Canol Dydd 3 Ebrill. 
Mae’r Rhybudd Cyhoeddus sydd wedi ei arddangos, yn gwahodd pobl 
â diddordeb i ymgeisio am y swydd o gynghorydd, yn dyfynnu’r rhif 14, 
fel y nifer o seddau sydd ar gael ar  Gyngor Tref Llambed.

7.2 Ethol Maer a Dirprwy-Faer 2012-13: PENDERFYNWYD cynnal y 
Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol ar Ddydd Gwener 11eg o Fai (lleoliad i’w 
gadarnhau).    
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) 
Cynhelir Seremoni Urddo’r Maer ar y 1af Mehefin. 

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

7.4 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’r Bwrdd Iechyd yn ystyried ei Strategaeth Gwasanaeth Clinigol 
Eich Iechyd Eich Dyfodol. Y mae angen fwy o fewnbwm gan 
sefydliadau ac unigolion i helpu i fframio opsiynau a fydd yn eu tro yn 
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cael eu gosod gerbron ymgynghoriad ffurfiol yn y dyfodol.  Y cam nesaf 
ar gyfer y Bwrdd Iechyd yw gwrando ar farn y bobl leol.  Gweithdy a 
drefnwyd : Nos Iau 22ain Mawrth 7-9pm Neuadd Goffa Llwyncelyn . 
Bu i’r Cyngh.Rob Phillips gynrychioli’r Cyngor Tref yn ystod y cyfarfod 
hwn. Roedd y Bwrdd Iechyd yn derbyn y sylwadau a wnaed yn ystod y 
cyfarfod.  Gobeithir na fydd y newidiadau arfaethedig, a fydd yn arbed 
arian, cael cael effaith anffafriol ar ansawdd gofal iechyd yr ardal.  Gellir 
derbyn copiau o’r ddogfen drafodaeth drwy gysylltu â 
hyweldda.engagement@walesnhs.uk.  Gellir llawrllwytho dogfennau 
priodol oddi wrth www.hywelddahb.wales.nhs.uk/yourhealth-yourfuture 

7.5 Dathliadau Jiwbilî 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 
fel rhodd.  PENDERFYNWYD prynu 500 cwpan d/l Mr Alun Williams, 
Crown Stores, Llambed.  £5.42 yr un + TAW.  Bu i Mr Williams drafod y 
geiriau a fydd yn ymddangos ar y cwpan a’r dyluniad.

7.6 Prynu Gliniadur: Y Cyngh. Phillips wedi prynu’r gliniadur ar ran y 
Cyngor Tref.  Bydd yn cael ei osod i fyny’n ystod y dyfodol agos. 
Pwrpas prynu’r gliniadur oedd i ganiatau aelodau’r cyngor sydd heb fod 
ar-lein i edrych ar geisiadau cynllunio’n electronig yn ystod cyfarfodydd. 
Nid oes nifer o geisiadau cynllunio wedi eu derbyn yn ddiweddar gan y 
Cyngor Tref a’r copiau hynny ar ffurf copi-caled yn unig.  Penderfynwyd 
ceisio darganfod os oedd holl geisiadau cynllunio ar gael yn electronig 
ac os oes eisiau allweddair cyn medru arsylwi’r ceisiadau.

7.7 Trwsio cadwyn y Maer: y mae’r ddau ddarn a oedd eisoes yn rhydd 
wedi eu gludo’n ôl i’r pendant. Parthed y tyllau bychain sy’n ymddangos 
ar ran arall o’r gadwyn, penderfynwyd gofyn i’r Cyngh. Walters tybed a 
oedd llun manwl ar gael i ddangos y nodweddion gwreiddiol 
(Dewisiadau: i lenwi’r tyllau â darnau pitw o aur, NEU i geisio 
efelychu’r nodweddion gwreiddiol o’r llun – deilen y dderwen aur /tarw 
NEU i beidio â cheisio trwsio’r darn yma o’r gadwyn) 

7.8 Cawell: Codi â Fforch: derbyniwyd llythyr o ddiolch gan y Siambr 
Fasnach am fod y CT wedi prynu 2 gawell ar eu rhan. £1,130 a £495 
(heb TAW).  Eiddo’r CT fydd y 2 gawell a bydd arolygon cyson yn cael 
eu trefnu.  Gosodir yswiriant ychwanegol mewn lle. 

7.9 Ynglŷn â Digwyddiadau ee Dydd Sul y Cofio, pan fydd heolydd ar gau 
i draffig, rhaid cyflwyno cais i’r Awdurdod Lleol. Gwaith yn mynd yn ei  
flaen.

7.10 Cyfarfod Ardal Un Llais Cymru 14.03.2012: nid oedd cynrychiolydd y 
CT wedi bod yn bresennol yn ystod y cyfarfod. 

7.11 Newidiadau i’r Gwasanaeth Bws Arriva: ers cyflwyniad yr amserlen 
newydd y mae aelodau’r cyhoedd wedi mynegi consyrn parthed 
materion iechyd a diogelwch, gan fod rhai bysiau’n rhedeg yn hwyr ac 
yn gyflym. Nid yw amserlen y gwasanaeth newydd Arriva wedi ei 
harddangos ar y lle dal-bws yn Llambed. Penderfynwyd cysylltu â 
Chyngor Sir Ceredigion a’r Cwmni Bws Arriva i wneud ymholiadau 
parthed arddangos amserlen bws newydd. 
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7.12 Achlysur Diwedd Tymor y Maer: Tŷ Tafarn y Castle, Llambed.  Nos 
Iau 2 Ebrill am 7.30pm.  Y fwydlen wedi ei dosbarthu i aelodau gan y 
Maer. 

7.13 Disgo: Ysgol Gynradd Ffynnonbedr: dyddiad 30ain Mawrth 1-3pm yn yr 
ysgol.  Wedi ei ohirio oherwydd pryderon Iechyd Cyhoeddus yn yr 
ysgol. Dyddiad Newydd: 26 Ebrill 1-3pm yn yr Ysgol.  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 Adolygiad parthed ffiniau pob etholaeth Seneddol: argymhellion ar gyfer 

Ceredigion: ymateb gan ddweud fod y CT yn mynegi consyrn bod y nifer o 
seddau ar gyfer AS yng Nghymru’n disgyn o 40 i 30.  Ond os yw’n 
anghenrheidiol i’r newidiadau fynd yn eu blaen gall y CT werthfawrogi’n 
ogystal, bod yr argymhellion yn rhesymol gan fod o blaid parhâd yn ffiniau a’u 
cadw fwy neu lai yn ddigyfnewid, gan gefnogi’r cymunedau naturiol sy’n bodoli 
a diogelu’r ffiniau rhag cyrch diangen ac anwarantedig. Dylai Ceredigion aros 
yn gyfan.  Byddai’n cael ei gyfleu fod y pegynnau’n bell oddi wrth ei gilydd a 
tybed a fyddai’n rhesymol i gynnwys 2 ochr yr Afon Teifi gan oresgyn yr angen 
i gynnwys Gogledd Penfro. 

8.2 Gwasanaeth Canolfan Integredig i Blant : cynllun blynyddol: yn gofyn am 
ddyddiadau ar gyfer digwyddiadau. 

8.3 Diweddariad o Kenya parthed prosiect ym More, gan Mr Ru Hartwell: er 
gwybodaeth. 

8.4 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig. 

9. MATERION CYNLLUNIO
9.1 Cais Cynllunio:Rhif A120115:Cais: newid defnydd tir gwag i greu clos at 

ddibenion storio ychwanegol  a gwaith cysylltiedig. Lleoliad: Travis Perkins, 
1-4 Parc Busnes Llambed, Heol Tregaorn, Llambed.  Cais wedi ei dderbyn 
rhwng cyfarfodydd.  Sylwadau wedi’u cyflwyno gan y Dirprwy-Faer a’r Gyngh. 
D.Williams (gan fod y Cyngor Sir wedi cysylltu â’r Maer eisoes am ei farn). 
Sylwadau’r CT, “Dim gwrthwynebiad, ond dylid cynnwys ychydig o dirlun o 
fewn y cynllun.  Dylid peidio â datblygu ardal fechan, gan gynnwys perth y 
ffawydden i harddu’r darn yma”. 

9.2 Pwyllgor Cynllun Datblygu: Cofnodion y Cyfarfod o’r 8.02.2012 ac agenda’r 
cyfarfod o’r 14.03.2012. 

10. TREF TRANSITION LLAMBED
10.1 Cronfa Bywyd Gwyllt y Byd; Awr y Ddaear: Neuadd Fictoria: 31 

Mawrth am 7.00pm.

10.2 Ymddiriedolaeth Datblygu Transition Llambed: llythyr o ddiolch am y 
cyfraniad diweddar o £20,000.  Llythyr gan Mr Derek Marshall, 
Trysorydd, “y mae cyfraniad o’r fath yn hwb i’r ysbryd ac i falans y banc. 
Rydym yn cymryd camau brys i foderneiddio adnoddau’r Neuadd, yn 
enwedig y toiledau a’r gegin.  Bydd y cyfraniad oddi wrth y CT yn cael 
ei ddefnyddio’n unig at ddibenion gwella cyflwr y Neuadd.  Byddem wrth 
ein bodd yn eich croesawu i’r Neuadd fel cynghorwyr, aelodau o 
fudiadau lleol neu’n bersonol. “
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11. CYLLID
11.1 CESIADAU AM GYMORTH ARIANNOL

11.1.1 Gŵyl Fwyd Llambed: £500.00
11.1.2 Gŵyl Sanctaidd Gerddorol y Byd Llambed: i wahodd 

cynrychiolydd o’r mudiad i gyfarfod y dyfodol, i drafod ymhellach. 
11.1.3 Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig: £20.00
11.1.4 Disgybl Ysgol Uwchradd Aberaeron; i gynrychioli Mudiad y 

Geidiau Merched, Ceredigion mewn Digwyddiad Rhyngwladol yn 
Landeslager, yr Almaen: i beidio â gwneud cyfraniad.  

11.2 LLYTHYR O DDIOLCH 
11.2.1 Clwb Ffermwyr Ieuanc Ceredigion £50.00;
11.2.2 Homestart Ceredigion £50.00;
11.2.3 Cefnogaeth Canser Macmillan £50.00
11.2.4 Sefydliad y Galon Prydeinig (Cymru) £50.00
11.2.5 Cyngor ar Bopeth £500
11.2.6 Ambiwlans Awyr Cymru £50.00

11.3 TALIADAU
11.3.1 Trwsio’r Gadwyn: Rhiannon, Tregaron: £25.00
11.3.2 Hirio Neuadd yr Eglwys San Pedr, ar gyfer cyfarfodydd mis 

Chwefror a Mawrth £18.75 x2
11.3.3 Asesiad Risg Ariannol: yn cael ystyriaeth drwy gydol y 

flwyddyn. 
11.3.4 Adnewyddu aelodaeth Un Llais Cymru £297.00
11.3.5 Yswiriant Ieuainc Mewn Ysbryd; Eryl Jones £203.25
11.3.6 Ieuainc Mewn Ysbryd; hirio Neuadd Fictoria £110
11.3.7 Golau/gwres/ costau storio x 7 mis Clerc £140.00
11.3.8 Stampiau/inc Clerc £98.02
11.3.9 Cyflog y Clerc Chwefror a Mawrth 2012: £625.23 x 2
11.3.10 EM Cyllid a Thollau £68.18 x2
11.3.11 Prosiect Lôn Picton £1,143.05
11.3.12 Glanhau Llochesi bws drwy gydol y flwyddyn 12 x £20=£240 

(taliad yn mynd yn syth o’r banc)
11.3.13 Bil BT 30.03.2012 £105.02; 28.12.2012 £104.89

11.4 DERBYNIADAU
11.4.1 3.09.2012 £507 Grant Llwybrau Cymunedol CSC
11.4.2 5.09.2011 £1,709.62 (Taliad y Maer ar gyfer Seremoni Urddo’r 

Maer heb TAW)
11.4.3 Llog Banc Barclays 5.09.2012 £2.50; 06.11.11 £0.80
11.4.4 Llog Banc Barclays Cyfrif ar gyfer y person sy’n crynhoi £0.50 

31.01.12
11.4.5 Llog Banc Barclays 27.05.2011 £498.63.

12. IS-BWYLLGORAU
12.1 GOLEUADAU STRYD: 

i adrodd nam golau ffoniwch 01545 572 572 neu anfon ebost at 
hpw@ceredigion.gov.uk gan ddyfynnu’r lleoliad neu’r rhif cyfeirnod. 
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12.2 PALMANTAU
Mae problemau’n bodoli 
12.2.1 Ger y Tŷ Bwyta India, Stryd y Coleg: rhan sy’n berchen i’r Cyngor Sir;
12.2.2 Y briffordd y tu allan i Hen Neuadd y Dref; mae angen atgyweirio’r 

tarmac. 
12.2.3 Ar yr heol ger Toiledau’r Merched ar Stryd San Thomas. 
12.2.4 Palmant ar y fynedfa i’r Neuadd Fictoria ; y mae angen cyrbiau 

disgynedig i gydfynd â’r Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail Anabledd 1995. 
Penderfynwyd i adrodd y materion uchod at sylw’r Cyngor Tref. 

12.3 LLWYBRAU CERDDED 
12.3.1 Ystyriwyd cynigion ar gyfer cynnal a chadw’r llwybrau cerdded dros 

fisoedd yr Haf sef  Llwybrau Cerdded 61-20; 61-14 & 15; 61-17 & 18; 
61-16; 62-14; 62-9,10 & 11; 62-6,7 & 8.  Derbyniwyd dau gynnig- 
Superior Landscapes, Cwmann a Mr Eirwyn Williams, Blodfryn, 
Llambed.  Ymgeisydd Llwyddiannus: Mr Eirwyn Williams (penderfyniad 
unfrydol) ∗ Adroddwyd bod aelodau’r cyhoedd wedi mynegi consyrn 
parthed cyflwr llwybrau cerdded ychwanegol i’r rhai a ddyfynnwyd 
uchod. Penderfynwyd clustnodi sylw pellach i’r mater. 

12.3.2 Penderfynwyd ceisio grant £1,130 d/l’r Cynllun Llwybrau Cymunedol 
y Cyngor Sir.

12.4 PARC-YR-ORSEDD
12.4.1 Gwelliannau’n mynd yn eu blaen gan y Cyngh. Chris Thomas fel 

canlyniad i’r Adroddiad yr Arolwg Blynyddol Digley. 
12.4.2 Y ffens newydd a godwyd 3 blynedd ynghynt – trafodwyd yn ystod y 

cyfarfod diwethaf, 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. Dim 
datblygiadau i’w hadrodd. 

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 . 
Derbyniwyd 3 cynnig oddi wrth Superior Landscapes, Cwmann, Mr Lyn 
Jones, Lakefield Llanybydder a Mr Eirwyn Williams, Blodfryn, Llambed. 
Ymgeisydd Llwyddiannus: Mr Eirwyn Williams (penderfyniad unfrydol) ∗

12.5 CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG (CTCC)
Adroddiad Chwefror 2012: dim gwybodaeth i’w gyfleu ar gyfer camerau 
Llambed. Bu i’r Dirprwy-Faer fynychu Cyfarfod Fforwm CTCC ar y 12fed o 
Fawrth.  Trafodwyd taliadau blynyddol ar gyfer Aberystwyth, Aberteifi, 
Llambed, Aberaeron, Cei Newydd a Thregaron.  Y Clerc i drefnu cyfarfod 
rhwng y Cyngor Tref a’r Cyngor Sir i drafod CTCC o fewn y sir.  Rhaid gwneud 
ymdrech i gael taliadau cyfartal o fewn trefi Ceredigion.

12.6 RHEOLI CAE MAESYDERI
Ystyriwyd cynigion ar gyfer torri gwair ar y cae dros fosoedd yr haf o Ebrill i fis 
Medi (dwy waith y mis).  Derbyniwyd un cynnig d/l Mr Lyn Jones, Lakefield, 
Llanybydder a bu’n llwyddiannus yn ei gais. *

∗ gwybodaeth pellach ar gael d/l’r Clerc 
 gwybodaeth pellach ar gael gan y Clerc
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12.7 YR IAITH GYMRAEG
Adolygiad Blynyddol: cyflwynwyd yr adroddiad drafft gan y Cyngh. Phillips. 

13. UFA 
13.1Adroddwyd bod y biniau ailgylchu sydd wedi eu lleoli ym Mharc yr Orsedd a ger 

Siop Gwilym price heb fod yn cael eu gwacau’n rheolaid.  Penderfynwyd i 
gysylltu â’r darparwyr y gwasanaeth. 

13.2Ystiriwydd y posibilrwydd o ailwampio Llyfryn ar gyfer Ymwelwyr y dref.

13.3Roedd aelodau’n flin i glywed am y ddamwain a ddioddefodd Mr Garon 
Williams, mab y Cyngh. Sirol Ifor a Mrs Lis Williams, yn ei weithle.  
Penderfynwyd i ddymuno adferiad llawn a chyflym i Garon.  

Daeth y Cyfarfod i ben am 10.00pm. 

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

CYFARFOD MISOL: NOS IAU 26ain EBRILL NEUADD YR EGLWYS AM 7.30PM.

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