
CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN
COFNODION CYFARFOD MISOL

26.07.2012 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. Derek Wilson offrymu gweddi.

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD & MATERION PERSONOL
Croesawyd yr holl a oedd yn bresennol i’r Cyfarfod gan y Maer Kistiah 
Ramaya.  Bu i’r Gyngh. Dorothy Williams ddiolch i bawb am bob arwydd o 
garedigrwydd a chydymdeimlad a dderbyniwyd yn sgîl marwolaeth ei mam yn 
ddiweddar.  

2. YN BRESENNOL 
Y Maer Cyngh. Kistiah Ramaya (Cadeirydd);
Cynghorwyr:
Dirprwy-Faer Dorothy Williams
Elsie Dafis;
John Davies;
Greg Evans; 
Hag Harris; 
Ann Morgan;
Dave Smith;
Chris Thomas;
Selwyn Walters; &
Derek Wilson.
Cynghorydd Sirol Ifor Williams.

3. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cyngh. Andrew Carter, 
Cyngh. Rob Phillips a’r Plismon Richard Marshall.

4. MATERION PLISMONA
4.1 Cyfeiriodd y Maer i’r Cyfarfod Heddlu a gynhaliwyd ar y 25ain o

Orffennaf (Cofnodion ynghlwm) 
4.2 Y mae alcohol yn parahau i gael ei yfed ar Sgwâr Harford, er bod yr 

ardal wedi ei chynnwys o fewn y Parth Di-Alcohol.  Y mae’r Heddlu’n 
wyliadwrus o’r ardal.

4.3 Mynegwyd consern parthed yr yfed gwrthgymdeithasol o’r diod 
feddwol yng nghyffiniau Parc-yr-Orsedd sydd hefyd wedi ei chynnwys o 
fewn y Parth Di-Alcohol.  Y mae’r broblem wedi mynd o ddrwg i waeth 
ers dyfodiad y ffens bren sy’n gydredeg â Heol y Gogledd, gan nad yw’r 
yfwyr bob amser yn weladwy o’r stryd, bellach.  PENDERFYNWYD 
hysbysu’r Heddlu o’r broblem.  Y Cyngh. Chris Thomas i geisio 
amcanbris am y gwaith o gyflwyno gwagleoedd yn y ffens.  Bydd 
magl wifren yn llenwi’r lleoedd gwag. 



5. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU: Dim wedi’u 
datgelu. 

6. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 28ain O 
Fehefin 2012: Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod o’r CT a gynhaliwyd 
ar y 28ain o Fehefin a’u derbyn yn gofnod cywir. 

7. MATERION YN CODI
7.1 Lansio Cynllun Ehangu Bwcabus: Dydd Llun 9 Gorffennaf 2012: 

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant: Bu i’r Dirprwy-Faer y Cyngh 
Dorothy Williams a’r Cyngh. Rob Phillips gynrychioli’r Cyngor Tref yn 
ystod y Lawnsiad.  Dywedwyd bod angen eglurhâd parthed llogi’r bws 
ymlaen llaw. 

7.2 Prosiect Balchder Pentrefi: Bu i’r Gyngh. Elsie Dafis gysylltu â Tai  
Ceredigion parthed y cais am gymhorthdal ar gyfer y palmant ym 
Mharc-Y Felin.  Y mae 2 gyfarfod safle wedi cymryd lle yng nghwmni 
cynrychiolwyr o Gyngor Sir Ceredigion a Thai Ceredigion ac y mae 
trafodaethau’n mynd yn eu blaen parthed ariannu’r Cynllun.  Bydd y 
Gyngh. Elsie Dafis yn mynychu cyfarfod pellach ar y 27ain o Orffennaf. 

7.3 Cadwyn y Maer: trwsio nodweddion penodedig: y mae’r ddau ddarn a 
oedd eisoes yn rhydd wedi eu gludo’n ôl i’r brif pendant d/l Siop 
Rhiannon, Tregaron.  Parthed y tyllau bychain sy’n ymddangos ar ran 
arall o’r gadwyn soniodd y Cyngh. Selwyn Walters fod 2 gigfran a phen 
yr ych ar goll.  PENDERFYNWYD clustnodi sylw pellach i’r mater yn 
ystod y dyfodol. (SW)

7.4 Dathliadau Jiwbilî Diemwnt y Frenhines 5 Mehefin 2012: Y mae 
oddeutu 80 cwpan yn weddill o’r cyfanswm o 500 (mygiau sydd heb fod 
wedi’u cyflwyno i blant y dref). Bydd y cwpanau’n cael eu cynnig i 
aelodau’r cyhoedd am briis o £6.50 (gan gynnwys TAW).  Bydd y 
Cyngor Tref yn gwneud cais am ad-daliad TAW (Treth ar Werth) ar 
gyfer yr archeb o 500 o gwpanau ac yn talu’n ôl yr ad-daliad TAW a 
dderbynnir ar gyfer cwpanau unigol a werthir i aelodau’r cyhoedd.

7.5 Dogfen i ddarparu gwybodaeth i dywys ymwelwyr o gwmpas y 
dref: Llyfryn ydy’r enw a glustnodir ar gyfer y ddogfen bellach a luniwyd 
gan y Cyngh. Rob Phillips.  Y mae Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi 
Sant, yn argraffu 1,000 o lyfrynnau ar ran y Cyngor Tref.  Disgwylir 
iddynt fod ar gael erbyn y Ffair Fwyd o’r 28ain o Orffennaf. 

 
7.6 Gynau: y mae trefiandau ar y gweill i lanhau’r gynau.

7.7 Sesiwn Hyfforddiant ar y Cod Ymddygiad : Bu i’r Cyngh. Dave Smith 
fynychu cwrs a drefnwyd gan Un Llais Cymru ar y Cod Ymmdygiad.  Bu 
i’r ddwy gynghorwraig sef Elsie Dafis ac Ann Morgan fynychu cwrs ar yr 
un testun a drefnwyd gan y Cyngor Sir.  Adroddwyd bod y cyrsiau wedi 
bod o fudd.  Gellir llawrlwytho gwybodaeth ar y Cod Ymddygiad drwy 
ymweld â gwefan Un Llais Cymru.  

7.8      Llythyr a dderbyniwyd gan Mrs Carol Davies a gyfeiriwyd ato’n
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           ystod cyfarfod olaf y Cyngor Tref, Ysgrifenyddes Siambr
           Fasnach, Llanbedr PS, ““Gan nad yw’r Cyngor Sir yn darparu
           basgedi crog  bellach, y mae rhai aelodau wedi bod mor garedig â
           chyfrannu/noddi basgedi ar gyfer y dref.  Rydym wedi cysylltu â’r CSC
           i ofyn caniatâd i’w clymu ar y postion parod ar gyfer y basgedi, 4 ar y
          Sgwâr ger y Gofgolofn a 2 gyferbyn â Hafan Deg.
          Byddai’r Siambr Fasnach yn dra ddiolchgar petaech yn sicrhau bod yr 
          Yswiriant Atebolrwydd ar gyfer y Cyhoedd  presennol  y Cyngor Tref yn
          addas ar eu cyfer. “ Eisoes roedd Polisi Yswiriant y CT yn cynnwys y
          4 Prif Arddangosfa o Blanhigion ar fynedfeydd y dref a 30 o fasgedi sy’n
          hongian.  Y mae trefniadau wedi’u gwneud erbyn hyn i gynwwys 50 o
          fasegedi crog.  Y gost flynyddol yswiriant £2,185.00 (nid oes tâl
          ychwanegol ar gyfer y 20 o fasgedi).  Yswiriant Atebolrwydd ar gyfer y
          Cyhoedd  £10,000,000.  Parthed y pyst ar gyfer y basgedi sy’n hongian ar
          y Cwmins, y mae Yswiriant Atebolrwydd ar gyfer y Cyhoedd  mewn lle ar
          eu cyfer ond nid ar gyfer  amnewid y pyst.  (daeth y Cyngor Tref yn
          ymwybodol bod perchenogaeth y pyst wedi ei drosglwyddo i’r Cyngor
         Tref pan yn ymwneud â’r digwyddiad ar y Cwmins pan ddifrodwyd un o’r
          pyst yn ystod yr Hydref 2010.

7.9 Arolwg o’r Dref: PENDERFYNWYD trefnu cyfarfod yn ystod mis Awst  
i ymwneud ag arolwg o’r dref ac i nodi problemau traffig, goleuadau 
stryd a phalmantau ayyb.  Derbyniwyd llythyr oddi wrth Mrs C Barton i 
ofyn tybed a fyddai’n bosibl i waredu â’r cyfyngiadau parcio oddi ar 
lleoedd parcio ar Stryd y Bont ar Ddydd Sul.  “Y mae hyn yn digwydd ar 
hyn o bryd ar Stryd y Coleg ac y mae yn rhesymol i feddwl y byddai’r un 
rheolau’n cael eu gweithredu ar gyfer 2 le ble ganiateir parcio ar y stryd.  
Byddai o fantais i drigolion ac ymwelwyr heb greu gorlenwad traffig 
ychwanegol”.  Penderfynwyd cyfeirio’r llythyr at sylw’r CSC.

7.10 Cinio ar gyfer y ddwy gynghorwraig newydd ymddeol: i geisio trefnu’r 
achlysur ar gyfer mis Awst (y Maer)

7.11 Dywedodd y Clerc fod cyfrifiadur y CT ers cyfnod o 6 blynedd, heb
fod yn effeithlon o ran amser pan yn cyflawni tasgau, nid  yn
berchen ar system wrth-gefn ac heb fod yn cwrdd â gofynion iechyd a 
diogelwch. 
PENDERFYNWYD y byddai’r Maer, y Cyng Greg Evans a’r Cyngh Dave
Smith yn clustnodi sylw pellach i’r mater. .  
7.12 Cau Ffyrdd: Y mae heolydd wedi eu cau’n gyfangwbl at ddefnydd y

 cyhoedd ar hyn o bryd, yn ystod Gwasanaeth Dydd Sul Y Cofio, ger y
 Gofgolofn.  Ynglŷn â’r Carnifal nid oes angen cau’r heol. 
7.13 Pontfaen: Arwydd Stryd newydd ar gyfer y dref: ebost oddi wrth y CSC 

yn cyfleu nad yw’n bosibl iddynt glustnodi amser ar hyn o bryd i’r cais, 
oherwydd y gwaith ychwanegol yn ymwneud â dyfodiad cyfrifoldeb y 
Cyngor Sir am barcio sifil.  

7.14  Tai Cantref CCB: Cynhaliwyd ar ddydd Iau 19 Gorffennaf yng 
Nghastell Newydd Emlyn.  Nid oedd yn hysbys i aelodau petai’r Cyngh. 
Carter wedi cynrychioli’r Cyngor Tref. 

8. GOHEBIAETH
8.1    Deddf Hapchwarae 2005: Adolygiad o’r Datganiad Polisi Gamblo: O dan adran
         349 o’r Ddeddf, mae’n rhaid adolygu’r Datganiad Polisi Trwyddedu o leiaf bob
         tair blynedd.  Fydd Datganiad Polisi Gamblo cyfredol y Cyngor yn dod i ben ar y
         31ain o Ionawr 2013 ac felly dechreuir â’r ymgynghoriad fel rhan o’r adolygiad. 
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        Gellir gweld Datganiad Polisi cyfredol Cyngor Sir Ceredigion yn unol â Deddf 
         Hapchwarae 2005 ar wefan y Cyngor:
         http:www.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=14500.  
8.2 Ffair Fwyd Llambed: Gwybodaeth ar gyfer y rhai sydd â cyfrifoldeb am stondin 

(dosbarthwyd i’r aelodau perthnasol) (28.07.2012).  Bydd y Cyngor Tref o dan 
arweiniad y Gyngh. Elsie Dafis ac Ann Morgan yn trefnu’r stondin yn ystod y 
Ffair Fwyd i hybu twristiaeth ee Longwood, Canolfan Gwilitiau Jen Jones.l,

8.3 Diwrnod o Hwyl ar gyfer y gymuned: Dydd Iau 30 Awst.  Canolfan 
Integredig i Blant a Tîm Ceredigion yn ymwneud â’r teulu. 

8.4 Gohebiaeth a dderbyniwyd d/l’r safle ar y we y Cyngor Tref: er gwybodaeth. 
8.5 Cais i wneud cyflwyniad i’r Cyngor Tref gan Gydlynydd newydd RAY 

Ceredigion: penderfynwyd i’w gwahodd i gyfarfod nesaf y Cyngor Tref
8.6 Tai Ceredigion CCB: 26 Gorffennaf: er gwybodaeth.
8.7 Un Llais Cymru CCB & Cynhadledd Flynyddol 13 Hydref 2012: cadarnhad fod 

2 le wedi eu cadw ar gyfer y Maer Kistiah Ramaya a’r Gyngh. Dorothy Williams. 
Bydd y Gyngh. Elsie Dafis yn cymryd lle’r Maer gan nad yw’n bosibl iddo fod yn 
bresennol. 

8.8 Llythyr oddi wrth Mr Gareth Davies, Gwerthwr Ffrwythau a Llysiau:1 Rhes 
Harford, Llanbedr PS yn gofyn tybed a fyddai’n bosibl iddo leoli bwrdd dros dro 
o flaen ei siop ar 1 Rhes Harford er mwyn hysbysebu ei nwyddau. 
PENDERFYNWYD ail-gyfeirio’r llythyr at sylw’r Cyngor Sir. 

 8.9  Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig.

9. MATERION CYNLLUNIO
9.1 Cofnodion y Cyfarfod Pwyllgor Rheol Datblygu 13.06.2012 CSC + Agenda 

ar gyfer y Cyfarfod o’r 11 Gorffennaf: er gwybodaeth. 
9.2 Cofnodion y Cyfarfod Arbennig i drafod cais Cynllunio A120430 yn 

Neuadd Fictoria 11.07.2012 am 8.00pm (cofnodion ynghlwm)
9.3 Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion 2007-2022: Mae’r Arolygiaeth 

Gynllunio’n archwilio Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion ar hyn o bryd.  Mae’r 
Cyngor wedi argymell newidiadau mewn ymateb i rai o’r materion a godwyd 
yn ystod Sesiynau Gwradawiad 1-3 o Archwiliad y Cynllun Datblygu Lleol sy’n 
cyfiawnhau ymgynghoriad cyhoeddus cyfyngedig.  Cynhelir yr ymgynghoriad 
ynghylch y Materion a Godwyd am gyfnod o bedair wythnos o ddydd Iau 5ed 
Gorffennaf hyd at 12 ganol dydd ar ddydd Gwener 3ydd Awst 2012. 

9.4  Os bydd angen ymateb i Geisiadau Cynllunio rhwng cyfarfodydd y mae’r 
penderfyniad i gynnal cyfarfod arbennig i drafod y cais, yn nwylo’r Maer. 

10. TREF TRANSITION LLAMBED
10.1 Llythyr o ddiolch (ynghlwm) 

11. CYLLID
11.1 TALIADAU

11.1.1 Cyflog y Clerc Mehefin 2012: Net £680.41; Treth: 28.67;
Gorffennaf 2012: Net £677.05; Treth: £9.64

11.1.2 Hurio Neuadd yr Eglwys ar gyfer y cyfarfod misol 
28.06.2012 £22.50: 25.07.2012 & 26.07.2012 £34.00 

11.1.3 NSPCC: Childline:£25.00
11.1.4 Transition Llambed: Te Ieuainc Mewn Ysbryd@ 3 awr 

@£6 yr awr 2.05.2012; 16.05.2012; 30.05.2012 £54.00
11.1.5 Transition Llambed: Te Ieuainc Mewn Ysbryd@ 3 awr: 

13.06.2012; 27.06.2012 @ £6 yr awr £36.00
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11.1.6 Transition Llambed Hurio’r Neuadd: Cyngor Tref 
18.06.2012@ 2awr @£6 yr awr £12.00

11.1.7 Cost Etholiad: Cynghorau Tref a Chymuned 2012 CSC 
£153.00

11.1.8 Glanhau’r Gynau £154.24 (gan gynnwys TAW)

11.2 ARCHWILIAD ARIANNOL Y CYNGOR TREF 2011-12
Rheoleiddiadau Sefydlog Ariannol Y Cyngor Tref: Dylai’r ddogfen fod 
mewn lle cyn ddiwedd y flwyddyn ariannol 2012-13.  

11.3 DERBYNIADAU
11.3.1 Arain parod: taliad am y Mygiau Jiwbilî £58.50
11.3.2 Llog a dderbyniwyd : Cronfa Cae Maesyderi d/l’r 

Cyngor Tref: £0.03

12. IS-BWYLLGORAU
12.1 GOLEUADAU STRYD: 

12.1.1 Roedd y Cyngh. Harris o’r farn y dylid diddymu’r Is-Bwyllgor 
Goleuadau Stryd.  Gallai cynghorwyr adrodd namau yn ymwneud â 
goleuadau’n syth i’r Cyngor Sir ar 01545 572572 neu anfon ebost at 
hpw@ceredigion.gov.uk gan ddyfynnu’r lleoliad neu’r rhif cyfeirnod.  
Gallai holl faterion yn ymwneud â goleuadau stryd gael eu cynnwys o 
dan y teitl Gohebiaeth o fewn yr Agenda.  Penderfynwyd: Y Cyngh 
Walters i gyfeirio i’r Cyfansoddiad, cyn fod penderfyniad yn cael ei 
wneud. 

12.1.2 Goleuadau Stryd ychwanegol ar gyfer Heol y Wîg: Derbyniwyd 
ebost oddi wrth Mr Huw Morgan, Cyfarwyddwr Priffyrdd, Eiddo a 
Gwaith CSC “Cymeraf sylw o’ch sylwadau yn ymwneud â’r goleuadau 
stryd ar Heol y Wig.  Cadarnahaf nad oes gan y Cyngor Sir system 
“Goleuadau Ffyrdd” mewn lle ac nid oes cynlluniau ar y gweill nac arain 
ar gael ar gyfer cynllun o’r fath.  Y mae’r goleuadau stryd sydd wedi 
eu lleoli ar heolydd sy’n arwain oddi ar heol y Wig, yn eiddo preifat 
perchenogion tai neu datblygwyr. 

12.2 PALMANTAU
Derbyniwyd ymateb gan y Cyngor Sir parthed
12.2.1 Ardal yng nghyffiniau Stryd y Farchnad: Caiff ei fonitereiddio’n ystod 

y misoedd nesaf. 
12.2.2 Palmant ar y fynedfa i’r Neuadd Fictoria; y mae angen cwrbiau 

disgynedig i gydfynd â gofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail 
Anabledd 1995 (DDA) o’r heol i’r palmant ac o’r palmant i’r Neuadd.  Y 
Cyngor Sir sy’n gyfrifol am ymwneud â hyn a disgwylir i’r gwaith gael ei 
gario allan yn ystod y flwyddyn ariannol 2012-13. 

12.2.3 Ger y Tŷ Bwyta India, Stryd y Coleg: darpariaeth o fae ar gyfer 
dadlwytho wedi ei wrthod oherwydd diffyg lle i gerdded ar y palmant 
petai’r opsiwn yn cael ei ffafrio.   Y mae’r CSC yn ystyried codi pyst i 
atal parcio anghyfreithlon ar y palmant

12.2.4 Y briffordd y tu allan i’r Hen Neuadd y Dref; y mae angen ail-osod 
ardal eang o’r darnau cerrig.  Bwriedir ymwneud â’r gwaith yn ystod y 
flwyddyn ariannol 2013-14.

12.2.5 Croesfan ar gyfer Troedwyr ger y Clwb Pêl-Droed: angen trwsio’r 
peiriant. PENDERFYNWYD hysbysu’r CSC. 
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12.3 LLWYBRAU CERDDED 
12.3.1 Gwaith yn mynd yn ei flaen gan Mr Eirwyn Williams.
12.3.2 Penderfynwyd cerdded y llwybrau’n ystod mis Hydref. 

12.4 PARC-YR-ORSEDD
Y mae gwelliannau’n derbyn sylw ee Offer Cadw’n Heini.

12.5 CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG (CTCC)
12.5.1 Parthed: Costau Trawsyriad: CTCC

Penderfynwyd ceisio cyfarfod gan y Cyngor Sir i drafod ymhellach. 
Disgwylir ymateb gan y Cyngor Sir. 

  12.5.2 Bu i’r Cyngh. Dave Smith fynychu cyfarfod Fforwm CTCC ym 
Mhenmorfa, Aberaeron ar y 23ain o Orffennaf.  Derbyniwyd Cofnod: 
Cais i adolygu deunydd wedi’i recordio o 2006 tan 2012, o fewn y sir a’r 
cofnod o’r Disgiau copi a ddarparwyd o 2006 tan 2012.  Hefyd 
canlyniadau Digwyddiadau yn ymwneud â CTCC ar gyfer Ionawr, 
Chwefror ac Ebrill 2012 (Atodiad ar gael mewn ffurf copi caled yn unig: 
Llyfrgell y Dref) 

12.6 RHEOLI CAE MAESYDERI
Cyfarfod diwethaf Nos Fercher 25ain o Orffennaf (Cofnodion ynghlwm)

13. UFA 
13.1 Mynegwyd consyrn parthed y gwaith helaeth yn ymwneud â gwelliannau i’r 

ffyrdd o fewn y dref, gan y Cyngor Sir yn ystod Diwrnod Graddio Coleg Y 
Drindod Dewi Sant ar y 13eg o Orffennaf ac yn sgîl hynny yr anghyfleustera ar 
gyfer defnyddwyr y ffyrdd. Penderfynwyd gofyn i’r Cyngor Sir tybed a 
gyddai’n bosibl iddynt nodi calendr y Brifysgol o hyn allan a hefyd dyddiadau 
digwyddiadau blaenllaw eraill o fewn y dref, mewn ymgais i osgoi’r broblem yn 
ystod y dyfodol. 

13.2 Adroddwyd bod y car glas wedi ei barcio’n barhaol ar fynedfa Lôn Picton 
(ger Stryd y Bont) ac yn peri’n berygl i ddefnyddwyr cadair-olwyn a chadair 
wthio: Penderfynwyd adrodd y broblem at sylw’r Cyngor Sir. 

13.3 Holodd y Cyngh. Dave Smith petai’r Cyngor Tref wedi derbyn Cais Cynllunio 
ynglŷn â Newid Defnydd Adeilad o Asiantaeth ar gyfer Gwyliau i Glinig 
Ymgynghori Camddefnydd Sylwedd 46 Stryd Fawr, Llambed. Adrddwyd nad 
oedd y Cais wedi ei dderbyn cyn belled, gan y Cyngor Tref. 

Daeth y Cyfarfod i ben am 9.35pm. 

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

• CYFARFOD MISOL: NOS IAU 30AIN O AWST NEUADD YR EGLWYS AM 
7.30PM.

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