
 

 

 

 
 
 
 

      CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 
COFNODION CYFARFOD MISOL 

25.07.2013 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. Andrew Carter offrymu gweddi. 
 

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD  
Croesawyd yr holl a oedd yn bresennol i’r Cyfarfod gan y Maer Dorothy 
Williams.  Adroddwyd bod y Cynghorydd Sirol Ifor Williams a Mr Gwyngor 
Lewis wedi dioddef anaf pan yn gyrru eu beiciau, ar yr heol sy’n arwain i 
Gwmann, y diwrnod cynt.  Roedd aelodau’n falch o glywed fod y ddau ohonynt 
yn gwella ac heb fod wedi eu hanafu’n ddifrifol.   
 

2. YN BRESENNOL  
Y Maer Dorothy Williams(Cadeirydd). 

 Cynghorwyr 
 Y Dirprwy-Faer y Gyngh. Elsie Dafis; 
 Andrew Carter; 
 John Davies; 

Greg Evans;  
Cyngh. Sir a Thref Hag Harris; 
Kistiah Ramaya; 
David Smith; 
Chris Thomas & 
Selwyn Walters.  
Y Cyngh. John Adams-Lewis, Cadeirydd Cyngor Sir Ceredigion. 
Swyddog Cymorth Cymunedol Yr Heddlu Ryan Jones.  
 
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Y Gyngh. Ann Morgan, Y 
Cyngh. Rob Phillips a’r Cyngh. Derek Wilson.  
 

3. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
Dim wedi eu datgelu.  
 

4. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 27ain O 
Fehefin: Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 27ain o 
Fehefin gan y Maer a’u derbyn yn gofnod cywir arwahân i’r canlynol: 
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 Cofnod 12.4: Dylai ddarllen, “Bu i’r Cyngh. Dave Smith fynychu cyflwyniad yn 
dwyn y teitl, “O’r Môr i’r Tarddiad” a drefnwyd gan Gymdeithas Ymwelwyr 
Dyffryn Teifi ac nid y Ganolfan Twristiaeth Dyffryn Teifi.” 

 
5. MATERION PLISMONA 
 Trafodwyd y canlynol: 

 5.1 Cŵn Yn Baeddu a’r rheolau sydd mewn lle, ee cerdded cŵn 

ar Gae Maesyderi.  Bydd SCC yr Heddlu Ryan Jones yn clustnodi sylw 
pellach i’r Is-Ddeddfau ac yn adrodd nôl i’r Cyngor Tref.  Cytunodd y 
Cyngh. Harris i geisio gwybodaeth pellach parthed y mater.  

5.2 Arwydd Parth Di-Alcohol sydd wedi ei ddifrodi, Parc-Yr-Orsedd: nid 
yw wedi’i sefydlu pwy sy’n darparu’r arwydd newydd sef yr Heddlu neu’r 
Cyngor Sir.  Adroddwyd y mater at sylw’r Cyngor Sir eisoes.  Disgwylir 
cylwed oddi wrth y Cyngor Sir.  

5.3 Y mae’r Heddlu’n arolygu Sgwâr Harford yn rheolaidd ac wedi atgoffa 
12 unigolyn sy’n yfed alcohol ar y Sgwâr o’i statws fel ardal gwahardd 
alcohol. 

 
6. MATERION YN CODI 

6.1 Maes Parcio’r Cwmin: Disgwylir ateb oddi wrth Mrs Sarah Hughes,  
Adran Gyfreithiol, Cyngor Sir Ceredigion.  

6.2 Prosiect Balchder Pentrefi Parc-y-Felin (Ffens Newydd):  Cynhaliwyd 
yr agoriad swyddogol ar Ddydd Sadwrn 6ed o Orffennaf am10.00am.  
Cydlynwyd y digwyddiad gan y Gynghorwraig Elsie Dafis.  Adroddwyd 
bod y digwyddiad wedi bod yn llwyddiannus.  

6.3 Hysbysfwrdd Newydd: Y mae’r hysbysfwrdd wedi ei symud eisoes o’i 
safle y tu allan i’r Llyfrgell ac yn cael ei drwsio gan Mr Kevin Jones.  Y 
mae’n debygol y bydd costau ychwanegol i’r hyn a ddyfynnwyd yn yr 
amcanbris cychwynnol.  

6.4 Rheolau Sefydlog y Cyngor Tref: Dim Datblygiadau.  
6.5 Ffair Fwyd Llanbedr Pont Steffan:  Disgwylir presenoldeb y Cyngor 

Tref ar faes y Coleg yn ystod y Ffair Fwyd o’r 27ain o Orffennaf.  Amcan 
y stondin yw hybu twristiaeth leol.  

6.6 Gwefan y Cyngor Tref: PENDERFYNWYD gadael y drafodaeth parthed 
diweddaru’r gwefan y Cyngor Tref tan y cyfarfod nesaf.  

6.7 Cyfarfod Safle gyda Mr Gerwyn Jones a Mr Steve Williams, Cyngor 
Sir Ceredigion: 2.07.2013.  Yn Bresennol: Y Maer Y Gyngh. Dorothy 
Williams; Y Cyngh. Kistiah Ramaya; Y Cyngh. Chris Thomas; Y Cyngh. 
Dave Smith; Eleri Thomas &’r Cynghorydd Sirol Ifor Williams.   

 
  CRYNODEB a CHADARNHÂD O’R HYN A DRAFODWYD 
  

1. Bydd y bin sbwriel haearn bwrw ar Rhes Peterwell, ger y meinciau a 
choed wrth y maes parcio, yn cael ei adleoli tu allan i’r hen Swyddfa 
Bost ar Stryd y Coleg. 
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2. Bydd biniau sbwriel haearn bwrw’r  dref yn cael eu hail beintio’n ddu 
gyda ‘trim’ arian er mwyn gweddu gyda dodrefn stryd arall y dref. 

  
3. Bydd dau folard yn cael eu lleoli ar ddiwedd y parth i gerddwyr rhwng 

Stryd y Farchnad a Stryd y Coleg er mwyn gwahardd cerbydau rhag 
cael mynediad. 

  
4. Bydd cais yn cael ei wneud er mwyn lleoli bolardiau a gwahanfuriau 

fel yr amlinellir yn ystod y cyfarfod ar 
  

1.    Ffordd y Porthmyn o flaen y Clwb Pêl-droed. 
2.    Stryd y Coleg 

  
Bwriad hyn ydy gwarchod defnyddwyr y palmentydd a hefyd yr 
isadeiledd rhag difrod a achoswyd gan gerbydau yn gyrru a pharcio 
arnynt.  

 

6.8 Goleuadau Stryd Cyngor Sir Cereigion: derbyniwyd gohebiaeth gan 
Gyngor Sir Ceredigion yn gofyn am fanylion pellach parthed y cewyll 
crôg, i’w clymu ar y pyst-golau, Stryd y Gogledd. Yn ystod cyfarfod o’r 17 
Ionawr 2013 â Mr Garrod CSC, penderfynwyd ceisio cawell addas 
ar gyfer ystyriaeth ac un na fyddai’n achosi difrod i’r colofnau 
alwminiwm.  Gwnaeth y Cyngh. Ramaya gysylltu â Mr Robert Jones, 

Siambr Fasnach Llanbedr Pont Steffan ynglŷn â’r mater ynghynt yn y 

flwyddyn a throsgwyddwyd gwybodaeth i’r Cyngor Sir ym mis Mawrth 
2013 parthed rhif y pyst golau a fydd y cewyll crôg yn cael eu clymu sef 
C7 105-3053; C7 105-3054; C7 105-3055; C7 105-3056.   
Cyfeiriwyd y cais newydd ei dderbyn at sylw Mr Robert Jones, Y Siambr 
Fasnach a dywedodd y byddai’n ymdrechu i geisio basgedi addas erbyn 
yr Haf 2014.  Rhaeadrwyd yr wybodaeth at sylw’r Cyngor Sir.  
 

6.9 Y mae canmlwyddiant yn nodi dechreuad y Rhyfel Byd 1af ar 
ddigwydd ym 2014.   
Soniodd y Cyngh. Walters am yr Orymdaith Sifig o’r 10 Awst 2014 a 
chynnig deunydd mewn ffordd digidol os yn bosibl parthed y Rhyfel Byd 
Cyntaf.  PENDERFYNWYD ceisio amcanbris ar gyfer y polion baneri ac i 
docio’r coed ger y Gofgolofn erbyn y cyfarfod nesaf.  
  

6.10 Ymweliad â’r Cynulliad Cenedlaethol ym Mae Caerdydd.  
PENDERFYNWYD trefnu diwrnod ym mis Medi sef Dydd Mawrth neu 
Dydd Mercher.  

 
6.11 Cerddwn Ymlaen: bu i rai aelodau gyfarfod â Rhys Meirion a’i gyfeillion 

wirth iddynt deithio trwy Llanbedr PS ar Ddydd Llun y 7fed o Orffennaf 
fel rhan o’u taith Cerddwn Ymlaen i godi arian er lles yr elusen 
Ambiwlans Awyr Cymru.  
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7. GOHEBIAETH 
 7.1 Gohebiaeth dan law’r safle ar y we y Cyngor Tref:  

7.1.1 Cymdeithas Sioe Llambed: Gwefan newydd sef 
www.lampetersioe.co.uk neu www.sioellambed.co.uk. 

7.1.2 Y Gymuned Deithiol: wedi parcio 5 carafan ar faes parcio’r 
Rookery ar ddechrau Gorffennaf.  Bu i Swyddog y Cyngor Sir 
hysbysu’r teithwyr am y Cyfyngiadau Parcio Stryd sy’n weithredol. 
Daethpwyd i ddealltwriaeth gyfeillgar. 

7.1.3 Cwmni Bws Teithiau Beeroutex: yn gofyn am gyngor parthed lle 
yn y dref i adael teithwyr allan o’r bws ac i barcio’r bws am 4 awr.  

7.1.4 Cig Arfordir y Gorllewin (West Coast Meats): yn gofyn tybed a 
fyddai’n bosibl iddynt fasnachu ger maes parcio Sainsbury.  
Cyfeiriwyd y cais at sylw’r Cyngor Sir.   

 
7.2 Taflenni Gofal Mewn Canser Marie Curie: holwyd gan Gymdeithas 

Marie Curie tybed a fyddai’n bosibl i arddangos y taflenni ar Stondin y 
Ffair Fwyd.  Penderfynwyd peidio arddangos y taflenni oherwydd yr 
obligiadau i arddangos gwybodaeth yn ymwneud â chymdeithasau eraill 
petai’r Cyngor Tref yn cytuno i wneud hynny.  Nôd y stondin yw hybu 
twristiaeth leol. 

7.3 Cyfarfod Ardal Un Llais Cymru: Dydd Mercher 31 Gorffennaf am 
7.00pm.  Bydd y Maer a’r Dirprwy-Faer yn mynychu’r cyfarfod.  

7.4 FFORDD AR GAU DROS-DRO: Llanbedr PS; 25.07.2013 O 4pm tan 
Canol-Nos.  Gwasanaeth Ceblau Trydan.  Rheswm: i sicrhau diogelwch 
y cyhoedd.  

7.5 Cantref CCB: Dydd Iau 18 Gorffennaf am 6.30pm, Parc Y Llyn, 
Aberystwyth.  Gwnaeth y Cyngh. Carter fynychu’r cyfarfod ar ran y 
Cyngor Tref a rhoddodd adborth o’r hyn a ddigwyddodd yn ystod y 
cyfarfod.  Gellir lawrlwytho gwybodaeth parthed y mudiad oddi wrth  
gwefan Cantref.   

7.6 Taflen: Gwasanaeth Integreiddio ar gyfer Plant: y Gyng. Elsie Dafis i 
anfon diweddariad at sylw Cathryn Morgan. 

7.7 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig.  
 

8. MATERION CYNLLYNIO 
8.1 Cais Cynllunio: A130525AV:  Y Bwriad;Arddangos hysbysebion, 

Banc Lloyds TSB Plc, 9 Stryd Fawr, Llanbedr Pont Steffan: Ymgeisydd: 

Grŵp Bancio Lloyds. Rhif y Cais: A1300276AV.  

 Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad.  
8.2 Cais Cynlluno: A130536/537AV: Parhau â Pheiriant Cyfrifwr Hunan-

Ysgogol, Siop Spar, 11 Sgwâr Harford,  Llanbedr PS.  Sylwadau’r 
Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad.  

8.3 Penderfyniad Cynllunio: Cais Cynllunio: A130374: Cymeradwyo 
Materion Wrth-Gefn: Codi Annedd, Darn o Dir ger Pennant, Glyn Hebog, 
Llanbedr PS.  Dyddiad y Cais: 8.05.2013.  Y mae caniatâd wedi’i osod ar 
yr amod fod adeiladu’n cychwyn, “cyn pen dwy flynedd o ddyddiad 

http://www.lampetersioe.co.uk/
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gosod y cymeradwyaeth, neu cyn ddiwedd pum mlyned o ddyddiad y 
caniatâd cynllunio amlinell, pa bynnag un sydd sydd o gyfnod hwy.” 

 
8.4 YMGYNGHORI YNGHYLCH NODYN CYFARWYDDYD Y 

WEITHDREFN GYNLLUNIO 
 Mae Cyngor Sir Ceredigion yn ceisio gwella’r Gwasanaeth Rheoli 

datblygu y mae’n ei ddarparu ar gyfer ei gwsmeriaid ar bob adeg, gan 
gynnwys penderfyniadau cyflymach.  

 
 Mae angen cyflwyno gwybodaeth wahanol a dogfennau cefnogol 

gwahanol gyda’r cais ar gyfer gwahanol fathau o ddatblygiadau.  Mae’n 
ofynnol cyflwyno rhywfaint o’r wybodaeth honno eisoes ac mae hynny 
wedi ei nodi yn y “Rhestr Wirio o Ofynion Cenedlaethol”.  Pe na bai’r 
ymgeisydd yn cyflwyno’r wybodaeth angenrheidol gellid dychwelyd y 
cais iddo heb ei benderfynu oherwydd ei fod yn annilys ac nid yw’n 
bosibl penderfynu yn ei gylch ar ei ffurf bresennol.  Byddai’n syniad da i 
Gynghorau lunio, “Rhestr Wirio o Ofynion Lleol” yn nodi’r wybodaeth 
ychwanegol y bydd ei hangen ar yr awdurdod er mwyn penderfynu 
ynghylch y cais.  Mae’r broses ymgynghori yma’n gosod rhestr o ofynion 
ac mae wedi ei seilio ar bolisiau cynllunio lleol cyfredol y Cynllun 
Datblygu Lleol sydd wedi ei fabwysidu’n ddiweddar.  

 
 Bydd y rhestr genedlaethol a’r rhestr leol gyda’i gilydd yn rhoi mwy o 

sicrwydd i’r awdurdod a’r ymgeisydd ynghylch yr wybodaeth sy’n 
angenrheidiol o’r dechrau a bydd yn helpu sicrhau bod yr wybodaeth a 
geisir yn addas o ran math a graddfa’r cais sy’n cael ei wneud.  

 Caiff awdurdodau lleol eu hannog i ymgynghori ynghylch rhestrau 
gwirio’r gofynion lleol cyn eu mabwysiadu fel Nodiadau Cyfarwyddyd.  
Mae’r dogfennau ymgynghorol i’w gweld ar wefan y Cyngor 

 http://www.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=9980.  Gellir lawrlwytho 
ffurflenni trwy’r ddolen:  

 
 http/www.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=9980.  
 Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi paratoi dogfennau cyfarwyddyd i roi 

cyngor ynghylch yr wybodaeth y dylid ei chyflwyno fel rhan o gais 
cynllunio.  

 
 Mae copiau o’r holl ddogfennau ar gael i’r cyhoedd eu gweld yn rhad ac 

am ddim ar wefan y Cyngor ar 
http://www.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=9980 o 25 Gorffennaf 
2013 ymlaen.   

 
 Bydd ymgynghori ffurfiol ar Nodyn Cyfarwyddyd y Weithdrefn Gynllunio, 

o 25 Gorffennaf 2013 tan ganol ddydd Gwener 20 Medi 2013.  
 Mae ffurflen ar gael ar gyfer cyflwyno sylwadau yn y cyfeiriad uchod neu 

ar-lein ar planning@ceredigion.gov.uk. 

http://www.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=9980
http://www.ceredigion.gov.uk/index.cfm?articleid=9980
mailto:planning@ceredigion.gov.uk
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9. TRANSITION LLAMBED 

9.1 Y Gegin Arfaethedig: gwaith yn mynd yn ei flaen parthed y gegin 
arfaethedig.  Canolfan Steffan: Canolfan Goginio wedi’i integreiddio o 
fewn y gymuned.  

 
10. CYLLID  
 10.1 Taliadau 

10.1.1 Hirio Neuadd San Pedr ar gyfer y cyfarfod misol 25 Gorffennaf 
£12.75. 

10.1.2 Trwsio Bin Parc-yr-Orsedd: £47.50 (gan gynnwys TAW) 
10.1.3 BDO Stoy Hayward: Archwiliad Ariannol: £690 (gan gynwys 

TAW) 
 

10.2 CEISIADAU AM GYMHORTHDAL 
10.2.1 Shelter Cymru: Cylchllythyr Ymgyrch a Chodi Arian: 

PENDERFYNWYD darganfod beth oedd ar gynnig yn Llanbedr 
Pont Steffan cyn gwneud cyfraniad.   

10.2.2 Coedwig Gymunedol Longwood: Adroddiad Incwm a Gwariant 
ar gyfer y flwyddyn ariannol yn gorffen ar y 31ain o Orffennaf 
2012.  PENDERFYNWYD gadael y penderfyniad parthed gwneud 
penderfyniad ar y bwrdd tan y cyfarfod nesaf.  

 
10.3 ARCHWILIAD BLYNYDDOL am y flwyddyn ariannol yn gorffen 31 

Mawrth 2013: Rhaid arddangos y Rhybudd am gyfnod o 14 niwrnod yn 
datgan bod yr Archwiliad Blynyddol wedi ei gwblhau ac i gynnig cyfle i 
etholwyr i arsylwi’r y cyfrifon.  

 

 10.4 DERBYNIADAU  
  10.4.1 Llog Cronfa’r Cae Maesyderi £0.04 
  10.4.2 Grant Balchder Pentrefi CSC: £7,647.78 
 

10.5 Y mae’r parth lampeter-tc.gov.uk yn dirwyn i ben ar y 15.09.2013.  Tâl 
adnewyddu yw £69.00 

 
11. IS-BWYLLGORAU 
 11.1 PALMANTAU  

11.1 Rhemp ar gyfer yr anabl – Neuadd Fictoria: Y mae Mr Brynmor 
Hughes CSC yn clustnodi sylw pellach i’r mater. 

11.2 Penderfynwyd gofyn i’r Cyngor Sir tybed a fyddai’n bosibl 
iddynt ail-osod y slabiau ar ôl iddynt ymwneud â gwaith ar y 
palmantau. 

 
 11.2 LLWYBRAU CERDDED 

Y mae Mr E Williams yn rhoi sylw i’r llwybrau cerdded.  
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 11.3 PARC-YR-ORSEDD 
11.3.1  Arolygwyr Digley: y mae’r Cwmni heb fod yn masnachu bellach.  

Y mae trefniadau ar y gweill i gysylltu â’r Cwmni ARD 
Playgrounds. Y gost ar gyfer arolygu un neu 2 barc yw £175 + 
TAW (dwy-waith y flwyddyn). 

11.3.2 PENDERFYNWYD yn ystod y cyfarfod diwethaf y byddai 
dirprwyaeth o’r Cyngor Tref yn cyfarfod i drafod gwelliannau y 
gellir eu cyflwyno ar gyfer y parc.  Dim Datblygiadau. 

 
 11.4 CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG (CTCC) 

Cynhaliwyd cyfarfod CSC ar y 15fed o Orffennaf 2013.  Trafodwyd 
cysondeb taliadau CTCC ar draws y sir.  Ar hyn o bryd y mae’r Cyngor 
Tref yn talu £1,250 ar gyfer pob camera sef £7,500 y flwyddyn (heb 
TAW) ac yn cynrychioli gostyngiad o £4,500 wrth gymharu â blynyddoed 
cynt.  Cofnodion y Cyfarfod 21ain Ionawr 2013 CSC ynghlwm, 

 
11.5 RHEOLI CAE MAESYDERI: Cofnodion o’r Cyfarfod o’r 22ain Gorffennaf 

ynghlwm.  Y mae’r Celtiaid wedi torri’r glaswellt unwaith yn ystod y tymor 
hwn.  Penderfynwyd peidio â hirio peiriant marchogaeth torri-gwair a ni 
fyddai gwirfoddoolwyr yn ymwneud â’r gwaith oherwydd obligiadau 
yswiriant.  Penderfynwyd gofyn i’r torrwr gwair y llynedd tybed a fyddai’n 
bosibl iddo ymgymryd â dau doriad ym mis Awst a dau doriad ym mis 
Medi @ £100 y toriad.  

 
12. UFA 
 

12.1 Penderfynwyd i ofyn i’r Cyngor Sir tybed a fyddai’n bosibl i gyflwyno 
mesuriadau distewi traffig ger Brongest, Llanfair Road, Llanbedr Pont 
Steffan yn sgîl damwain diweddar. 

12.2 Tref Gefeillio: Bydd cyfarchion arbennig i ddathlu degawd o efeillio 
rhwng tref Llambed â St Germain sur Moine yn Ffrainc yn cael eu 
trosgwyddo yn ystod yr ymweliad ar ddigwydd.  

12.3 Soniodd y Cyngh. Carter am gais Cynllunio posibl sef codi tyrbin gwynt 
ger Gwarffynnon.  Penderfynwyd clustnodi sylw i’r mater ar ôl ac os 
daw’r cais gerbron y Cyngor Tref.  

 
Daeth y Cyfarfod i ben am 9.05pm. 
 
13. DYDDIADAU’R CYFARFODYDD NESAF  
 

13.1 CYFARFOD MISOL NOS IAU 29 AWST AM 7.30PM NEUADD YR 
EGLWYS, LLANBEDR PONT STEFFAN. 

 
 

 

 


