
CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN
COFNODION CYFARFOD MISOL

31.01.2013 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 
Croesawyd yr holl a oedd yn bresennol i’r Cyfarfod gan y Maer Kistiah Ramaya. 
YN BRESENNOL 
Y Maer Kistiah Ramaya (Cadeirydd)

Cynghorwyr:
Andrew Carter;
Elsie Dafis;
Greg Evans; 
Cyngh. Sir a Thref Hag Harris;
Ann Morgan;
Rob Phillips
Dave Smith;
Chris Thomas:
Selwyn Walters;
Derek Wilson.
Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (SCCH) Ryan Jones.

2. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Y Dirprwy-Faer y Gyngh. 
Dorothy Williams a’r Cyngh. John Davies.  

3. MATERION PLISMONA
Trafodwyd y canlynol:
3.1 Tynnwyd sylw’r heddlu i’r ymddygiad gwrth-gymdeithasol sy’n nodwedd 

o Barc-yr-Orsedd.  Y mae un o’r giatiau ar y safle wedi ei difrodi’n 
ddiweddar gan fandaliaid.  

3.2 Sgwâr Harford: Y mae alcohol yn dal i’w yfed ar y Sgwâr er bod yr 
ardal wedi derbyn statws Gwaharddiad-Alcohol. 



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

5. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFODYDD A GYNHALIWYD AR Y 
29ain O Dachwedd & 23ain Ionawr: Penderfynwyd llofnodi cofnodion y 
cyfarfodydd a gynhaliwyd ar y 29ain o Dachwedd a’r 23ain Ionawr a’u derbyn 
yn gofnod cywir arwahân i Gofnod 11.3 o Gofnodion Tachwedd, sef Te’r  
Faeres.  Dylai ddarllen Te’r Maer a Chynghorwyr. 

6. ENWEBU MAER AR GYFER Y FLWYDDYN FWRDEISTREFOL 2013-14
Bu i’r Cyngh. Hag Harris gynnig y Gyngh. Dorothy Williams.  Roedd pawb o 
blaid y cynnig. 

ENWEBU DIRPRWY-FAER AR GYFER Y FLWYDDYN FWRDEISTREFOL 
2013-14
Cynigiwyd y Gyngh. Elsie Dafis.  Roedd pawb o blaid y cynnig.
Anfonir llythyr at y ddwy gynghorwraig yn eu gwahodd i dderbyn yr enwebiad. 

7. MATERION YN CODI
7.1 Prosiect Balchder Pentrefi: y mae’r cytundebau wedi’u harwyddo. 

Disgwylir i’r gwaith gychwyn yn ystod yr wythnos sydd i ddod.
7.2 Cinio ar gyfer newynog ein byd, Neuadd Eglwys San Pedr Llanbedr 

PS: 1af o Chwefror: Gwnaed trefniadau pellach. 
7.3 Hysbysfwrdd y Llyfrgell: PENDERFYNWYD derbyn cynnig Teify Forge 

Cyf o £478 (heb gynnwys TAW).

           7.4 Cyfarfod yn ymwneud â Golau Stryd: Mr Neil Garrod CSC 
17.01.2013: Yn bresennol: Y Maer Kistiah Ramaya; Dirprwy Faer Y 
Gyngh. Dorothy Williams; Y Cyngh. Hag Harris; Y Cyngh. Dave Smith; 
Eleri Thomas (Clerc); Mr Robert Jones-Y Siambr Fasnach, Llambed.  Y 
mae colofnau golau, o ddur, Heol y Gogledd, Llambed wedi cyrraedd 
pen eu taith ac y mae’n ofynnol i’w cyfnewid am byst o alwminiwm.  Nid 
yw’r deunydd alwminiwm cyn gryfed â dur ond y mae’n meddu ar 
fanteision yn ymwneud â diogelwch.  Dyddiad sydd wedi’i benodi ar 
gyfer cychwyn y gwaith yw’r 1af Chwefror 2013.  Ni fydd yn bosibl gosod 
y goleuadau Nadolig yn sownd wrth y pyst newydd, heblaw clymu teclyn 
addasu i’r postyn.  Disgwylir derbyn 4 teclyn addasu yn rhad ac am ddim 
gan y Cyngor Sir ar gyfer Heol Y Gogledd.  PENDERFYNWYD gofyn i’r 
Siambr Fasnach ble yn union y dylid lleoli’r teclynnau addasu ar yr heol. 
Bydd yn ofynnol hefyd defnyddio basgedi crôg ysgafnach (Hanner 
fasged: tryfesur 590mm; pwysau’r fasged a dŵr 11 cilogram). 
Trafodwyd yn ogystal yn ystod y cyfarfod, cyflenwad trydan ar gyfer y 
Gofgolofn.

7.5     Golau Stryd: Heol y Wîg: rhwng Eirlyn a Brynfa: nid yw’n bosibl Ileoli 
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golau stryd rhwng Eirlyn a Brynfa gan nad oes cyflenwad trydan ar gael. 
Gellir clustnodi sylw pellach i’r mater ar ôl mabwysiad yr Ystâd gan y 
Cyngor Sir. 

7.6 Llyfryn Rheolau Sefydlog Y Cyngor Tref: Y mae’r drafft terfynol wedi’i
gwblhau gan y Cyngh. Rob Phillips.  PENDERFYNWYD i’w ddosbarthu i 
gynghorwyr ac i argraffu 14 copi clawr-caled.

7.7 Rheoliadau Ariannol: PENDERFYNWYD i’w ddosbarthu ymysg 
cynghorwyr.  Bydd yna groes-gyfeiriad o fewn y ddogfen i rai materion 
sydd wedi’u cynnwys o fewn y Llyfryn Rheolau Sefydlog. 

7.8 Trwsio Cadwyn y Maer: dim datblygiadau i’w hadrodd.
7.9 Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (CCB): Cyngor ar Bopeth ar Ddydd 

Gwener 14 Rhagfyr, Mudiad Meithrin, Boulevard de Saint-Brieuc, 
Aberystwyth.  Nid oedd cynrychiolydd o’r Cyngor Tref yn bresennol yn 
ystod y cyfarfod. 

7.10 Tacluso’r ardal naddion-pren yng nghyffiniau’r archfarchnad 
Sainsnbury. Derbyniwyd ebost gan Mr Phillip Jones CSC yn sôn y 
byddai’r ardal yn cael ei thacluso wrth blannu planhigion a choed. 

7.11 Adroddodd un Cynghorydd nad oedd yn derbyn ebyst/cofnodion ac 
agenda y Cyngor Tref er iddynt gael eu dosbarthu’n electronig gan y 
Clerc.  Cynigiodd y Cyngh. Phillips help llaw TG, a allai fod o gymorth i’r 
cynghorydd dan sylw, i ddatrys y broblem sy’n bodoli, ar ei ran ef.

8. GOHEBIAETH
8.1 Gohebiaeth a dderbyniwyd dan law’r safle ar y we y Cyngor Tref:

8.1.1 Popty Mark Lane: Holwyd os mai’r teulu Jâms yw perchnogion y 
Popty Mark Lane? (ie)

8.1.2  Dynes wedi ymddeol o Lundain yn gofyn pa fath o ddarpariaeth 
o dai oedd ar gael yn Llambed ar gyfer pobl hŷn. Bydd o bosibl yn 
dod i’r dref i astudio o fewn y Coleg. (Y Cyngh. Hag Harris wedi 
cyflwyno ateb eisoes ar ran y Cyngor Tref)

8.1.3  Gwely & Brecwast, Pantycelyn: cais i’w gynnwys ar y safle ar y 
we (wedi gwneud eisoes)

8.1.4  Pa swyddfeydd y Cyngor sy’n gyfrifol am ardal Cribyn gan fod 
person am gysylltu â’r Cyngor parthed Ffermwr Bridio Cŵn Bach 
sy’n masnachu o’r ardal hon (wedi ei gyfeirio at y Cyngor Sir, 
Aberaeron)

8.1.5   Person yn hêl achau ac yn gofyn tybed a oedd gan y Cyngor 
Tref o fewn e i gofnodion yr enw Cronk neu Lewis a oedd hefyd 
yn Ustus Heddwch (nid yw’r Cyngor Tref yn medru cynnig help 
llaw ar y mater, teimlwyd y dylid cyfeu i’r person dan sylw nad 
yw’r Cyngor Tref mewn sefyllfa i’w helpu)

8.1.6 Mr Anthony Jeffries yn sôn am farwolaeth ei dad, Malcolm o 
Lambed ar y 14eg o Ionawr 2013 ac yn gofyn am help ar bwy i 
gysylltu ag e/hi am gymorth i leoli mainc y tu allan i’r Swyddfa 
Bost, Llanfair Clydogau (wedi cyfeirio ei gais at sylw Cyngor 
Cymuned Llanfair)
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8.1.7 Pant-Teg Gwely a Brecwast a bythynnod gwyliau: cais i’w 
cynnwys o fewn y safle ar y we: (wedi gwneud eisoes) 
Ar gyfer y dyfodol, caiff yr holl geisiadau a dderbynnir dan law’r 
safle ar y we eu hargraffu ar ffurf clawr caled.  Rhoddir cyfle i 
gynghorwyr i’w hastudio cyn i’r cyfarfod ddechrau.

8.2 Cyfleusterau Cyhoeddus: Y mae Cyngor Sir Ceredigion yn y broses o 
adolygu eu toiledau cyhoeddus ac oherwydd pwysau cyllidol, nid yw’n 
bosibl cadw’r holl toiledau presennol ar agor fel ar hyn o bryd.  Mae’r 
Aelod Cabinet, Cynghorydd Alun Williams wedi dweud:
“Nid oes dianc o’r cyfyngiadau ariannol cynyddol ar llywodraeth leol. 
Mae hyn yn anochel yn gwasgu ar ein cyllidebau am y flwyddyn ariannol 
i ddod ac nid yw toiledau cyhoeddus tamiad yn wahanol.  Fel rhywun 
sy’n credu mewn darparu gwasanaethau cyhoeddus da, rwy’n awyddus i 
leihau unrhyw effeithiau negyddol. 
Mae llawer o doiledau cyhoeddus mewn gwahanol rannau o Geredigion 
wedi ennill gwobrau yn ddiweddar am eu safonau uchel ac rydym yn 
llawn bwriadu cynnal rhain.  Serch hynny, gyda llai o arian ar gael, bydd 
y canolbwynt yn cwympo ar y toiledau hynny yn y sir nad sy’n cael eu 
defnyddio llawer a llai modern. “ 
Holwyd barn y Cyngor Tref a gofynnwyd p’un ai fyddai Cyngor Tref 
Llambed â diddordeb mewn egwyddor i gymryd drosodd rhedeg y 
toiledau cyhoeddus Lôn Rookery/ Ger archfarchnad Sainsbury/ Stryd 
San Thomas wrth Cyngor Sir Ceredigion.  
Y mae’r costau blynyddol i gynnal y toiledau a ganlyn:
Llambed: Lôn y  Rookery £8,309
Llambed:  ger Archfarchnad Sainsbury £13,288
Llambed: Stryd San Thomas: £8,257
Y mae’r oriau agored yn arferol yn ymestyn o’r wawr i gyfnos.  Bu i’r 
Cyngor Sir ystyried cau’r Toiled San Thomas ond mi wnaeth y Cyngh. 
Hag Harris ddwyn perswâd ar y Cyngor Sir i gadw’r 3 Toiled ar agor . 
Gall y Cyngor Tref wneud cyfraniad ariannol tuag at y gost; ystyriwyd 
cyfraniad o £500. Hyd yn oed os na ddrbynnir cyfraniad gan y Cyngor 
Tref, caiff y 3 Toiled eu cadw ar agor yn ystod y flwyddyn ariannol nesaf 
ond nid oes sicrwydd na chaiff y penderfyniad ei ail ystyried yn ystod y 
dyfodol pan fydd anghenion cyllidebol unwaith yn rhagor yn destun 
trafodaeth.  PENDERFYNWYD hysbysu’r Cyngor Sir nad oedd gan y 
Cyngor Tref ddiddordeb i gymryd drosodd rhedeg un neu rhagor o’r 
toiledau cyhoeddus yn ystod y presennol. 

8.3 CCB Ceredigion Shopmobility Symudol: Y 12fed Cyfarfod: Dydd 
Mercher, 6ed Chwefror 2013, Pencadlys y Cyngor Sir, Penmorfa, 
Aberaeron am 7.00pm: er gwybodaeth.

8.4  GIG Cymru: Bwrdd Iechyd Hywel Dda: Cafodd Cyfarfod Arbennig 
Bwrdd Iechyd Hywel Dda ei gynnal ar ddydd Mawrth 15 Ionawr 2013 i 
drafod yr ymgynghoriad ar wasanaethau clinigol.  Mae adroddiad llawn 
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yr argymhellion, ac adnoddau eraill, ar gael yn 
www.bihyweldda.cymru.nhs.uk/Ymgynghori. 

8.5  Un Llais Cymru: Cyrsiau: Rhaglen Hyfforddiant 2013: er gwybodaeth.
8.6   Gwefannau ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref: Y mae’r Gweinidog 

ar gyfer Llywodraeth Leol a Chymunedau wedi rhyddhau £1.25miliwn o 
gyllid ychwanegol i Gynghorau Sir i hybu democratiaeth leol a cheisio 
ymrwymiad y cyhoedd.  Bwriedir defnyddio rhan o’r arian i ddylunio 
gwefannau ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref. 

8.7  Cymru Gynaliadwy: Dewis Dyfodol Gwell: Digwyddiadau Ymgynghori –
Papur Gwyn Datblygu Cynaliadwy: er gwybodaeth.

8.8 Ebost gan Zoe Towers, myfyrwraig Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi 
Sant yn sôn am yr ymgyrch a drefnwyd gan fyfyrwyr, i ddechrau am 
10.30am ar Ddydd Gwener 8fed Chwefror parthed eu consyrn am y 
newidiadau sy’n mynd yn eu blaen ar hyn o bryd, o fewn y Brifysgol. 
Holodd tybed a fyddai’n bosibl i gynghorwyr fod yn bresennol yn ystod yr 
ymgyrch.   Roedd aelodau’n medru deall y rheswm paham yr oedd 
myfyrwyr yn gweld yr angen i drefnu’r ymgyrch.  PENDERFYNWYD 
trefnu cyfarfod â chynrychiolwyr o’r Brifysgol i drafod pynciau megis 
diswyddiad, morâl, gwerth am arian, cyrsiau sylfaenol a materion eraill a 
soniwyd amdanynt o fewn yr ebost a dderbyniwyd gan Zoe Towers. 

8.9 Cyfarfod Traffig CSC: 14.12.2012: Ynghlwm Cofnodion y Cyfarfod o’r 
24.09.2012 (Atodiad 1).  Cofnodion Cyfarfod 14.12.2012 i ddilyn oddi 
wrth y Cyngor Sir cyn y cyfarfod nesaf sydd wedi’i drefnu ar gyfer Ddydd 
Gwener 24ain o Fai 2013. PENDERFYNWYD cyflwyno materion o 
gonsyrn i’r Cyngor Sir cyn y Cyfarfod o’r 24ain o Fai (i drafod yn ystod 
Cyfarfod mis Ebrill y Cyngor Tref)

8.10 Newidiadau Arfaethedig Gorchymynion Traffig CSC: yn dilyn y 
Cyfarfod o’r 17eg o Ionawr gan ddirprwyaeth y CyngorTref (Maer; 
Dirprwy-Faer, Cyngh. D. Smith) cyflwynwyd y sylwadau ychwanegol i’r 
CSC (yn ychwanegol i’r adroddiad a gyflwynwyd eisoes ym mis Medi 
2012 a’r sylwadau mis Hydref 2012)

1. Heol Y Bryn: o blaid yr hawl i barcio cerbydau o flaen yr hen ysgol 
gynradd;

2. Heol Cambrian: anghytuno â “Dim Parcio” ar yr heol.  Gellid caniatau 
parcio ar un ochr yn unig.

3. Heol Y Bont: Cyfyngiad Parcio: Dydd Llun i Ddydd Sadwrn yn unig yn 
hytrach na chyfyngiad 7 diwrnod,

4. Gwaharddiad parcio ar gyfer y dref i’w addasu i Ddydd Llun i Ddydd 
Sadwrn yn hytrach nag am 7 diwrnod.  (dilyn ymlaen o bwynt 3)

5. Cais i gyflwyno adwy ar Y Stryd Newydd.
Y mae cerbydau yn aml wedi’u parcio ar ddwy ochr i’r heol sydd 
gyferbyn â’r Ysgol sef Teras Peterwell.  Y mae’r Cyngh. Harris wedi 
cyflwyno sylwadau hefyd megis: 
Rydym wedi cytuno i gael gwared â’r gwaharddiad parcio, Heol Y Bryn  
ar yr ochr ogleddol pan yn sefyll y tu allan i Frynheulwen, heibio’r hen  
ysgol i’r lle ble y mae’r heol yn gul ger Neuadd y Drill. 

5

http://www.bihyweldda.cymru.nhs.uk/Ymgynghori


Heol Cambrian (neu Stryd y Farchnad?) 1-4, rydym wedi cytuno i  
ganiatau parcio ar yr ochr ogleddol, ar ôl rhif 7 heibio’r Llyfrgell a’r maes  
parcio i’r ardal ble yr ymddengys y tro ger Archfarchnad Sainsbury. 

8.11 Ymgynghoriad Cludiant ar gyfer yr Ieuenctid: CAVO: Cofnodion 
cyfarfod a gynhaliwyd: er gwybodaeth.

8.12 Elin Jones AC: manylion cyswllt: i wneud apwyntiad, ffoniwch 01970
624516.  32 Heol Y Wig, Aberystwyth SY23 2LN. 
elin.jones@wales.gov.uk; www.ElinJones.com. 
Facebook: www.facebook.com/ElinCeredigion  Trydar: @ElinCeredigion. 
PENDERFYNWYD arddangos y poster ar hysbysfwrdd y Cyngor Tref. 

8.13  Bwcabus: Cylchlythyr: er gwybodaeth.
8.14  Dyddiadau Cyfarfodydd y Pwyllgor Moesog a Safonau CSC:er

gwybodaeth.
8.15  Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol: Adroddiad

Blynyddol Terfynol ar gyfer 2013-14. 
8.16 Cyfarfod Ardal Un Llais Cymru: 23.01.2013: gohiriwyd y cyfarfod

oherwydd y tywydd gwael.
8.17 Ymgynghoriad ar y Bil Llywodraeth Leol (Democratiaeth) (Cymru): er 

gwybodaeth.
8.18 Western Power Distribution: cysylltiad dros-dro difesurydd ar gyfer

Goleuadau Nadolig 2012-13.
8.19 Lle i aros am fws: Teras yr Orsaf, Llambed. Ebost gan Shan Witts, 

Swyddog Uwch Cludiant CSC: yn dweud ei bod wedi dwyn y mater 
gerbron y Rheolwr Gweithrediadau Arriva.  Roedd o’r farn y byddai lle i 
aros am fws ar y lleoliad hwn yn creu gorlenwad traffig gan ei fod yn 
agos i rowndabowt.  Hefyd yn ei dŷb ef nid oedd y lleoedd aros am fws 
ger y Banc Natwest a’r Clwb Rygbi yn bell o’r lleoliad hwn.  

8.20 Elusen Gofal Canser Y Fron Cymru: cais ar gyfer y Maer mewn swydd 
i ddewis yr Elusen fel ei Elusen am y Flwyddyn. PENDERFYNWYD i 
ddwyn at sylw’r Dirprwy-Faer Dorothy Williams. 

8.21 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig.

9. MATERION CYNLLUNIO
9.1 Cais Cynllunio: A120802: Trosi swyddfa ar gyfer defyndd preswyl.  9 

Stryd Y Bont, Llambed.  Dyddiad ar y llythyr a dderbyniwyd gan Y 
Cyngor Sir: 29.11.2012.  Sylwadau a gyflwynwyd gan ddirprwyaeth y 
Cyngor Tref gan i’r CT dderbyn y cais ar y 29ain o Dachwedd 2012. 
DIM GWRTHWYNEBIAD.  Bu i’r cais dderbyn sylw’r Cyngor Tref yn y 
gorffennol sef o dan y Cais Rhif A120533 (Awst 2012: sylwadau a 
gyflwynwyd yr adeg hynny A120533: Dim gwrthwynebiad ond gallai 
ystafell gyffredin/fyw fod ar gynnig.)  Ym mis Medi 2012 hysbyswyd bod 
y cais wedi’i DYNNU’N ÔL)
CANIATÂD CYNLLUNIO: A120802: Trosi swyddfa ar gyfer defnydd 
preswyl.  9 Stryd Y Bont, Llambed Ymgeisydd: Minelen Properties. 
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Dyddiad ar frig y llythyr a dderbyniwyd gan y Cyngor Sir – 15 Ionawr 
2013. 

9.2 Cais Cynllunio: A120867: Bwriad: Codi 6 fflat a gwaith cysylltiedig 1) 
4ydd fflat i’w ychwanegu i’r uned presennol gan greu fflatiau un ystafell 
wely ar gyfer 4x2 person 2) Codi adeilad newydd yn sownd i’r adeilad 
presennol gan greu fflatiau un ystafell wely 2x2 person.  Lleoliad: Llys 
Deri, Rhodfa’r Bryn, Llambed.  Dyddiad ar frig y llythyr a dderbyniwyd 
gan y Cyngor Sir: 21 Rhagfyr 2012. 
Sylwadau’r Cyngor Tref ar ôl trafodaeth gan ddirprwaeth o’r Cyngor 
Tref yn deillio o’r cyfarfod o’r 17eg Ionawr:  Nid yw’r Cyngor Tref yn  
gwrthwynebu’n gyffredinol i’r Cais.  Serch hynny, gellir rhagweld  
anawsterau parthed gorlifiad traffig fel canlyniad i’r datblygiad.  Y mae’r  
ardal yn le prysur eisoes pan fod plant yn teithio i ac o’r ysgol gyfagos.  
Byddai diogelwch plant yn fater o gonsyrn pellach, yn enwedig yn ystod  
yr amserau allweddol.  Yn ogystal, gallai problemau parcio ar raddfa  
uwch, godi. 

9.3 Cais Cynllunio Rhif: A120724: Cyflwynwyd ymateb gan y Maer a’r 
Dirprwy-Faer.Y BWRIAD: Codi garej dwbwl yn yr ardd wrth gefn 82 
Stryd y Bont, Llanbedr Pont Steffan.
Y mae’r Cyngor Tref yn erbyn adeiladu garej dau lawr ar y safle hwn  
oherwydd y tebygolrwydd o atal maint sylweddol o olau dydd sydd ar  
gael ar gyfer drws nesaf. Y mae’r Cyngor Tref o’r farn bod y garej dwbwl  
yn rhy lydan .  Y mae angen clustnodi sylw pellach i’r heol fynedfa sy’n  
arwain o’r Stryd Newydd.  Nid yw’r Cyngor Tref yn gwrthwynebu codi  
garej unllawr, wrth ystyried yr uchod.  Holwyd tybed a fyddai’n bosibl i 
drefnu cyfarfod safle i drafod ymhellach.  Byddai’n ofynnol i’r Cyngor Tef 
i drefnu’r cyfarfod ar ei liwt ei hun, petai’n dymuno, oedd ymateb y 
Cyngor Sir.
GWRTHOD CANIATÂD CYNLLUNIO
Cais A120724: Codi garej dwbwl yn yr ardd wrth gefn 82 Stryd y Bont, 
Llanbedr Pont Steffan. Dyddiad ar frig y llythyr a dderbyniwyd gan y 
Cyngor Sir: 13 Rhagfyr 2012. 
Rhesymau dros wrthod y Cais
Y mae’r bwriad yn wrthwyneb i egwyddorion Polisi H4.4 Cynllun 
Datblygu Unedol (Fersiwn Diwygiedig Arfaethedig) a’r canllawiau sy’n 
bodoli o fewn Egwyddorion Dylunio Preswylfannau’r Awdurdod.  Byddai’r 
cais yn cael effaith anffafriol ar yr eiddo gerllaw wrth ystyried lle ar gyfer 
amwynder a golau. 

9.4  Pwyllgor Rheoli Datblygu: CSC: Cofnodion Cyfarfod o’r 14 o
Dachwedd ac Agenda’r Cyfarfod o’r 12 Rhagfyr: er gwybodaeth.

9.5 Hyfforddiant Cynllunio: Bydd Cyngor Tref Aberystwyth yn trefnu
sesiwn hyfforddiant ar faterion cynllunio ar Ddydd Llun 4ydd o Fawrth o 
6.30-9.00pm yn Swyddfa’r Cyngor Tref.  Bydd y Maer Kistiah Ramaya, Y 
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Cyngh. Rob Phillips a’r Gyngh. Elsie Dafis yn cynrychioli’r Cyngor Tref 
yn ystod y cyfarfod hwn.  (£25 x3)

9.6 Llythyr gan Mr Elliot Jones: mae’n fwriad ganddo i gyflwyno cais
cynlluno i’r Cyngor Sir ynglŷn â datblygiad wrth gefn y Gwesty’r Llew Du, 
Llambed.  Roedd yn holi barn y Cyngor Tref parthed y cais. 
PENDERFYNWYD peidio ag ymateb i’r cais ar hyn o bryd gan fod y 
Cyngor Tref ond yn cyflwyno sylwadau ar ôl iddynt dderbyn sylw gan y 
Cyngor Sir.  

9.7 Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol Drafft: Blaenau Siopau a Ffasadau
Masnachol Aberystwyth: Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi penderfynu 
llunio Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol Drafft ar gyfer Blaenau Siopau a 
Ffasadau Masnachol Aberystwyth. Mae’r Cyfarwyddyd Cynllunio Atodol 
Drafft ar gael i’r cyhoedd eu gweld yn rhad ac am ddim o Ddydd Iau 3 
Ionawr 2013 hyd at Ddydd Gwener 15fed Chwefror Canol Dydd.  
Y mae’r Cyngor Tref wedi derbyn copi o’r llythyr gan fod y Cyngor Sir fel 
rheol yn anfon copiau o unrhyw ddogfennau cyffredinol sydd a wnelont â 
chynlluniau datblygu at bob unigolyn ac i bob sefydliad a restrir ar gronfa 
ddata’r Cyngor ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol (gwnaethpwyd hyn â 
phob dogfen flaenorol yn ymwneud a’r Cynllun Datblygu Lleol).  Pan 
ddaw Archwiliad y Cynllun Datblygu Lleol i ben bydd y Cyngor Sir yn 
cysylltu â’r Cyngor Tref unwaith yn rhagor fel y gall y Cyngor Sir 
ddiweddaru’r gronfa ddata ymgyngoriadau eraill yn y dyfodol. 

10. TRANSITION LLAMBED
10.1 CCB: Nos Iau 31 Ionawr: Ymddiriedolaeth Datblygu Transition

Llambed.  Bu i’r Cyngh. Greg Evans fynychu’r cyfarfod. 
Adroddwyd bod ymdrechion Transition Llambed yn llwyddiannus.

10.2 Y mae gwelliannau’n ymwneud â’r toiledau’n mynd yn eu blaen.
10.3 Grapevine Chwefror 2013: cylchgrawn a gyhoeddir gan 

Transition Llambed yn fisol: er gwybodaeth. 

11. CYLLID
1.1 TALIADAU

11.1.1 Llogi’r Neuadd Fictoria ar gyfer yr Ieuanc Mewn
Ysbryd:

1. 7.11.2012 (3awr @ £6 yr awr) £18
2. 14.11.2012 (3 awr @ £6 yr awr)  £18
3. 18.11.2012 (8awr @ £16 yr awr) £128
4. 5.12.2012 (5awr @ £16 yr awr) £80

11.1.2 Compass Office Supplies: Brother Laser Printiwr £97.00;
Toner Du £55.85, TAW £30.57; Cyfanswm £183.42.

11.1.3 Offer Swyddfa: Compass Office Supplies £27.65; TAW
 £5.53 Cyfanswm £33.18

11.1.4 Cyflog y Clerc Rhagfyr 2012 & Ionawr 2013 net: £677.05
x 2

11.1.5 £26.41 x 2 EM Cyllid a Thollau Rhagfyr 2012 a Ionawr
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2013
11.1.6 Hurio Neuadd yr Eglwys: Cyfarfod Misol 29 Tachwedd 

£21.25 (2.5awr @ £8.50 yr awr)
11.1.7 Deunydd i drwsio ffens Parc-yr-Orsedd d/l y Cyngh A.

Carter £17.34 (TAW £2.09)
11.1.8 Allplay Ireland: cap ar gyfer postyn Offer Cadw’n Heini

£23 TAW £4.60 Cyfanswm: £27.60
11.1.9 Trwsio Gafaelfach y gât sydd â rhannau’n cyffwrdd â’i 

gilydd, Parc-yr-Orsedd: Mr Dai Jones, Taliesin, Llambed 
£30.00

11.1.10 Anfoneb BT 14.12.12 Bandeang a Ffôn £99.21 TAW
 £19.84 CYFANSWM £119.05 (3 mis)

11.1.11 Costau gwres, golau, storio (Clerc) Ebrill i Fis
Tachwedd (i gynnwys y ddau fis) @ £20/y mis £160; 
Rhagfyr £20

11.1.12 Tâl gormodol i’r Cyfrif Banc parthed y mygiau Jiwbilî
 (Clerc) £6.00

11.1.3 Amlenni, stampiau ac ati £89.15
11.1.14 Yswiriant Zurich Municipal £1,882.93
11.1.15 Hurio Neuadd San Pedr 23.01.13 & 31.01.13 £38.25
11.1.16 Glanhau’r Lloches Bws: Ebrill i Ionawr @ £20 y mis

  £180 (Debyd Uniongyrchol)

11.2 DERBYNIADAU
11.2.1 Cronfa Cyfrif y Cae y Cyngor Tref (llog) £0.04 x2
11.2.2 Ad-daliad Cyflogwr Yswiriant Cenedlaethol 2011-12 £124.15
11.2.3 Ad-daliad TAW EM Cyllid a Thollau £3,563.53
11.2.4 Cymdeithas Adeiladu Abertawe Llog Gros £0.10

11.3 CEISIADAU AM GYMORTH ARIANNOL 
11.3.1 Gŵyl Cerdd Dant Ystrad Fflur a’r Fro 2013: PENDERFYNWYD 

peidio â gwneud cyfraniad. 
11.3.2 Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd 2013: dim cyfraniad. 
11.3.3 Sia: Cyfle i gymryd rhan drwy drefnu Swper Mawreddog 

Prydeinig Pysgodyn a Sglodion: Dydd Gwener 17 Mai 2013 i 
helpu unigolion sydd ag anafiadau’n ymwneud â’r asgwrn-cefn, i 
fyw bywydau llawn ac annibynnol. 

11.3.4 Cyngor ar Bopeth Ceredigion £500
11.3.5 Clwb Ieuenctid Ffermwyr Ieuanc Ceredigion: £50
11.3.6 Ysgol Bro Pedr: ymweliad cyfnewidiol â Sweden £100
11.3.7 Theatr ar gyfer yr Ieuenctid, Llambed ac Ysgol Lwyfan yn 

cyflwyno cais am gymhorthdal a gofyn tybed a fyddai’n bosibl 
iddynt wneud cyflwyniad i’r Cyngor Tref. PENDERFYNWYD 
gwahodd Annie May, Y Cyfarwyddwr i gyfarfod dyfodol y Cyngor 
Tref. 
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11.4 LLYTHYRON YN CYFLEU DIOLCH AM RODDION CYNT
11.4.1 Eisteddfod Genedlaethol Sir Ddinbych a’r Cyffiniau 2013 am y 

cyfraniad for o £100.
11.4.2 RAY Ceredigion am y rhodd o £100 tuag at y gost o gynnal 

sesiynau chwarae ar gae Maesyderi. 
11.5 Ymddiriedolaeth Datblygu Transition Llambed:Datganiadau 

Cyllidebol: Blwyddyn yn gorffen 31 Hydref 2012.
11.6 Adain 137 (4): £6.98: y swm o arian y gall etholwr gyfrannu at 

elusennau (Y Flwyddyn Ariannol 2013-14) .

12. IS-BWYLLGORAU

12.1 LLWYBRAU CERDDED
12.1.1  Grant Prysgwydd Cyngor Sir Ceredigion 50%:  Cytunodd y 

Cyngh. Carter i glustnodi sylw pellach i’r mater. 

12.2 PARC-YR-ORSEDD 
12.2.1 Ffens sy’n gyfochr â Heol Y Gogledd: Adroddodd y Cyngh. 

Chris Thomas fod rhan o’r ffens wedi ei ddifrodi oherwydd y 
tywydd garw diweddar. Bu i’r Cyngh Carter gymryd camau dros-
dro i drwsio’r ffens.  Y mae cadwolyn wedi’i ddefnyddio.  

12.2.2Arolwg Meysydd Chwarae: Yn y gorffennol y mae’r Cyngor Sir 
wedi gwneud trefniadau ar gyfer yr arolwg blynyddol gan gorff 
allanol.  Yn anffodus, nid yw’r Cyngor Sir mewn sefyllfa i 
ddarparu’r gwasanaeth yn ystod y dyfodol.  Bydd yn ofynnol i’r 
Cyngor Tref i ymwneud â’r trefniadau.  PENDERFYNWYD 
cysylltu â’r cwmni Digley Associates i drefnu arolwg ar gyfer Parc 
yr Orsedd a Chae Maesyderi. Disgwylir ateb oddi wrthynt. 

12.2.3 Adroddwyd bod coeden wedi cwympo yn ardal Parc yr Orsedd 
ychydig o funudau ar ôl i blant fod yn sefyll ger y goeden ac yn 
fater o gonsyrn iechyd a diogelwch.  PENDERFYNWYD trefnu 
arolwg o goed y parc. (Y Cyngh. Chris Thomas)

12.2.4 Y mae trefniadau mewn lle i docio’r berth ger Cae’r Bryn ar ôl
 gweld gwelliant yn amodau’r tywydd. 

12.2.5 Cap ar gyfer y Ffrâm Ddringo wedi’i gyfnewid am un newydd 
hefyd pedal yr orsaf ymarfer-corff. d/l’r Cyngh.Chris Thomas.

12.3 PALMENTYDD
12.3.1 Slabiau angen sylw ger y Gofgolofn;
12.3.2 Palmentydd Stryd y Coleg: angen trwsio’r slabiau.
12.3.3 Tŷ Bwyta yr India: angen Tarmac y tu allan.
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12.3.4 Y mae problemau’n bodoli y tu allan i’r hen Neuadd y Dref. .
12.3.5 Y mae angen ail wneud y gwaith ar y palmant rhwng Siop

Gwilym Price a’r Spar. 

12.4 CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG 
12.4.1 Adroddiad CTCC (Tach. 2012): Roedd un cais gan yr heddlu i 

edrych ar ddeunydd digidol yn ymwneud ag anrhefn y cyhoedd. 
(3.11.2012)

12.4.2 Bu i’r Cyngh. Rob Phillips,H. Harris a’r Maer Kistiah Ramaya 
fynychu cyfarfod Fforwm CTCC ym Mhenmorfa ar yr 21 Ionawr. 
Cofnodion Cyfarfod o’r 23.07.2012 ynghlwm. (Atodiad 2). 
Cofnodion Cyfarfod mis Ionawr i ddilyn oddi wrth y Cyngor Sir. 
Gobeithir gweld gostyngiad yn y tâl flynyddol CTCC o £12,000 ar 
gyfer Cyngor Tref Llambed.  Nid oes rhybudd swyddogol wedi’i 
dderbyn cyn belled. 

12.5 PWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI
Cynhaliwyd cyfarfod ar Nos Fawrth 20fed o Dachwed 2012. Cofnodion 
ynghlwm. (Atodiad 3)  Bu i’r Cyngh. Chris Thomas fynegi consyrn 
parthed yr yfed o ddiod alcohol ar y cae a’r boteli gwag. Roedd deilchion 
o wydr yn frith mewn rhannau o’r cae yn codi pryderon yn ymwneud â 
iechyd a diogelwch. 
Adroddwyd hefyd bod gwifren y ffens yn rhydd.

13. UFA
13.1 Holodd y Gyngh. Elsie Dafis tybed a fyddai’n bosibl i beidio â chlymu i 

fyny’r Praesept o £41,000 y Cyngor Tref 2013-14 ar ôl ei dderbyn gan y 
Cyngor Sir ym mis Ebrill 2013. PENDERFYNWYD gosod y mater ar 
Agenda’r cyfarfod nesaf.

 Daeth y cyfarfod i ben am 9.40pm.

14. DYDDIADAU CYFARFODYDD/DIGWYDDIADAU’R DYFODOL

14.1 Cinio ar gyfer newynog ein byd (tramor); Dydd Gwener 1 Chwefror 
(a.m.) Neuadd Yr Eglwys, San Pedr.

14.2 Pwyllgor Rheoli Cae Maesyderi Maesyderi: Nos Fawrth 12 
Chwefror, 6.30pm Swyddfa Menter Llambed.

14.3 Cyfarfod Misol, Neuadd Yr Eglwys San Pedr Nos Iau 28ain Chwefror 
am St am 7.30pm. 

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