
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

Cyn y cyfarfod, gwahoddwyd pawb oedd yn bresennol, i gymryd rhan mewn gweddi. 
Cyng. Arweiniodd Selwyn Walters aelodau mewn gweddi. 

 
COFNODION Y CYFARFOD MISOL CYNGOR TREF LAMPETER 

29.11.2018 NEUADD VICTORIA, LLAMBED am 7.30yh. 
 
 

1.  CROESO A MATERION PERSONOL Y CADEIRYDD 
 Croesawodd Y Maer Cyng. Ann Morgan bawb oedd yn bresennol i'r cyfarfod. 

 
2.        PRESENNOL 

Y Maer, Cyng. Ann Morgan, Dirprwy-Maer Cyng. Robert Phillips, Cyng. Kistia 
Ramaya, Cyng. Chris Thomas, Cyng. R. G. (Hag) Harris, Cyng. Richard Marks, Cyng. 
Emma Wood, Cyng. Gary Thorogood, Cyng. Dinah Mulholland, Cyng. Helen Thomas, 
Cyng. Dave Smith a'r Cyng. Selwyn Walters. 

 
              Meryl Thomas - Clerc Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan. 
              Carol Thomas - Cyfieithydd ar y pryd. 
 
   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Cyng. Elin T Jones, Cyng. Rhys Bebb Jones. 
 
3.         CYFLWYNIAD - DEREK MARSHALL - ARCHWILIO 

Gwahoddwyd Derek Marshall i gwrdd â Swyddfa Archwilio Llywodraeth Cymru ynglŷn 
ag Archwiliad Mewnol eleni. Mae hyn yn rhan o'u trefn reolaidd ar gyfer amrywiaeth 
o gynghorau ledled Cymru. 
 
Yn eu hanfod, roeddent yn anhapus nad oedd safonau ar gyfer archwiliad mewnol ar 
gyfer pob cyngor tref. Roeddent eisiau gwybod proses yr archwiliad mewnol a'i fod 
yn cael ei wneud mewn modd y cawsant eu cymeradwyo fel y gallent fod â hyder yn 
yr adroddiad. Nid oedd yr archwiliad allanol gan Grant Thornton yn un fras ond nid 
oedd yn mynd i'r un manylion â'r archwiliad mewnol, er bod ganddynt yr holl waith 
papur, roedd yn drosolwg, yn gwirio dwbl ac yn llofnodi er budd uniondeb yr 
archwiliad. Rhoddwyd  ganmoliaeth am yr archwiliad a'r ystod o weithgareddau a 
broseswyd a'r ffaith bod Derek yn mynychu'r holl gyfarfodydd cyllid a rhai 
cyfarfodydd eraill a bod Derek wedi gwneud rhai argymhellion i'r cyngor ynghylch 
tacluso'r cyfrifon. Nid oedd unrhyw awgrym negyddol neu feirniadaeth y dylai 
cynghorwyr fod yn bryderus amdano. Bydd adroddiad rhagarweiniol ar gael ddechrau 



mis Ionawr. Roedd yr archwilwyr allanol, Grant Thornton wedi dweud yn eu 
harchwiliad, bod gan y cyngor lefel uchel o gronfeydd wrth gefn cyffredinol a dylai 
ystyried cymryd camau i leihau lefel y cronfeydd wrth gefn yn y blynyddoedd i ddod. 
Awgrymodd Derek fod y cyngor yn rhoi mwy o wybodaeth am yr hyn y mae'r cyngor 
wedi ymrwymo i wario arian arno, yn awr ac yn y dyfodol i egluro pam fod angen y 
cronfeydd wrth gefn. Cytunwyd i gyhoeddi'r cylch gwaith archwilio mewnol ac adrodd 
ar wefan y cyngor.  Diolchodd Y Maer Cyng. Ann Morgan i Derek am ei waith a hefyd 
i glerc y dref flaenorol, Eleri Thomas. 
 

 Anfonodd Jeremy Smith ei ymddiheuriadau gan ei fod methu mynychu'r cyfarfod. 
  
 
4. Materion yr Heddlu 
           Dim heddlu yn bresennol. Y clerc i gysylltu â'r heddlu i ofyn iddynt anfon rhywun I’r 

cyfarfod nesaf. 
 
5.        DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A ARIOSOL 

             Dim 
 
  
6.       CADARNHAU COFNODION CYFARFOD 25 HYDREF 2018. 

Dywedodd Cyng. Kistiah Ramaya ei fod angen eglurhad am y prosesu o Neuadd 
Fictoria i'r senotaffau ar Sul y Cofio. Tybiodd e a Cyng. Chris Thomas bod y polisi yn 
ymwneud yn unig â threfn yr orymdaith o'r senotaff i'r Eglwys. Cadarnhaodd y Cyng. 
Hag Harris fod y polisi'n ymwneud â phob gorymdaith ddinesig.  Teimlai Cyng. Kistiah 
Ramaya y dylai'r gorchymyn fod ar sail yr hynafiaeth. Nododd Y Dirprwy Faer Cyng. 
Rob Phillips, gan fod y polisi newydd bellach yn rhan o orchymyn sefydlog y cyngor, 
na ellid ailystyried y mater am chwe mis arall. Cytunwyd i godi'r mater eto ym mis 
Mai. CYNIGWYD gan y Y Dirpwy Faer Cyng. Rob Phillips ac EILIWYD gan y Cyng. Kistiah 
Ramaya a PHENDERFYNWYD bod cofnodion y 25ain Hydref, 2018 yn gofnod cywir a'u 
llofnodi gan y Cadeirydd, Y Maer Cyng. Ann Morgan. 
 

 
7.       MATERION YN CODI 

 
7.1    Ardal chwarae Maesyfelin 
 Derbyniwyd Llythyr gan ADVE Cyfreithiwr ynglŷn â phrydlesu Maesyfelin. Cyng. 

Richard Marks i edrych dros y les ar gyfer y cyfarfod nesaf. Y pwyllgor gweinyddol i 
gyfarfod i'w drafod, awgrymodd y Cyng. Hag Harris dylai’r Cyng. Chris Thomas sydd 
ddim ar y pwyllgor gweinyddu hefyd fynychu gan fod ganddo'r arbenigedd ynghylch yr 
arolygiad ar yr offer chwarae. 

 
  7.2     Parc yr Orsedd - COED 
      Diolchodd Y Maer Cyng. Ann Morgan i'r Clwb Rotari am roi 4 coeden i Barc yr Orsedd, 

3 coeden ceirios a 1 coeden cnau. Mi wnaeth rhai o aelodau'r Cyngor Tref ac aelodau'r 
Clwb Rotari gyfarfod ar ddydd Sadwrn 17eg Tachwedd i blannu'r coed. 

 
7.3 Bin sbwriel - wrth ymyl Clwb Rygbi 



 Nid yw'r bin wedi'i osod o hyd, y clerc i ysgrifennu at Mark Chapel yn CSC. 
   
 
7.4 Tê – Ifanc o Galon 
 Te ar ddydd Mercher 5ed Rhagfyr am 3 yh, ond aelodau'r Cyngor Tref i fod yno erbyn 

1.30.  Gofynnodd Cyng. Selwyn Walters a oedd yn agored i bob pensiynwr yn Llanbedr 
Pont Steffan ac nid aelodau'r Ifanc o Galon yn unig. Cadarnhaodd Y Maer Cyng. Ann 
Morgan ei fod yn agored i bob pensiynwr yn y Dref.  Awgrymodd Cyng. Gary Thorogood 
fod hysbysiad i'w roi yn y Grapevine i roi gwybod i bobl ei fod yn agored i bob 
pensiynwr.  Bydd Y Dirpy-Maer Cyng. Rob Phillips yn postio ar wefan y Cyfryngau 
Cymdeithasol a'r Cyngor Tref. 

  
7.5 Materion eraill yn codi 
  
 Neuadd y Dref - Dywedodd Y Maer Cyng. Ann Morgan fod cyfle wedi codi i rentu 

ystafell i'r Cyngor Tref yn hen Neuadd y Dref ar ôl cau Canolfan Carthenni Cymru oedd 
yn cael i redeg gan Jen Jones. Gallai Cyngor y Dref gynnal cyfarfodydd yno a hefyd 
storio cadeiriau y cyngor a chael y byrddau arddangos ar y wal, sydd ar hyn o bryd yn 
cael eu storio. Roedd Cyng.Hag Harris yn hapus i edrych i mewn i hyn ond dadleuodd 
fod pob punt ychwanegol a werir ar rentu ystafell o'r fath yn llai o arian yn cael ei wario 
yn y gymuned.  Teimlai Cyng. Chris Thomas y byddai'n syniad da gan y gallai fod yn lle 
i bobl gyfarfod â chynghorwyr y dref yn breifat. Teimlai'r Cyng. Kistiah Ramaya ei bod 
yn bwysig bod gan y cyngor gartref parhaol. Awgrymodd Cyng. Dave Smith gyfarfod 
Jen Jones ar dir niwtral. Cytunwyd bod y pwyllgor gweinyddol yn edrych i mewn i'r 
costau ac ati ac yn adrodd yn ôl i'r Cyngor yn y cyfarfod nesaf. 

  
 Rhwydwaith Pŵer Merched Cymru - nid oedd y Cyng. Elin T Jones yn teimlo’n dda 

felly bydd yn adrodd yn y cyfarfod nesaf. 
 
 Golau Stryd – Teras Teifi - Amcangyfrif a dderbyniwyd gan CSC i osod 2 o oleuadau 

stryd ar y ffordd rhwng Teras Teifi a'r Cyffredin oedd rhwng £ 8000 a £ 10,000. 
 Roedd pob Cynghorydd Tref yn credu bod y gost yn ddrud. Bydd Y Dirpwy-Faer Cyng. 

Rob Phillips yn cysylltu â’r trydanwr Sam Thomas i weld a oes opsiwn rhatach arall o 
osod goleuadau.  

 
 Sul y Cofio - Dywedodd Cyng. Selwyn Walters ei fod wedi yn mynd yn dda iawn a 
 bod y Bugler John Firth yn dda iawn a dylem anfon llythyr o ddiolch.   
 
8.      GOHEBIAETH 
 

   8.1     Llythyr a dderbyniwyd gan drigolion Penbryn ynglŷn â bygythiad posibl o goed cwm a 
leolir y tu ôl i'r Bryn yn North Road. Cadarnhaodd Y Maer Cyng. Ann Morgan fod hyn 
wedi'i drefnu, roedd Aled Williams, rheolwr campws y brifysgol yn Llambed, wedi bod 
mewn cysylltiad â deiliaid prydles y Bryn a byddant yn trefnu i'r coed gael eu torri.  
Cadarnhaodd Cyng. Hag Harris hefyd fod yna ychydig o fwy o eiddo gyda choed 
leylandii sy'n ymyl Penbryn.  Cadarnhaodd Cyng Chris Thomas eu bod yn goed 
ffynidwydden ac nid leylandii. Penderfynwyd anfon y llythyr at CSC yn datgan bod y 



coed yn beryglus ac yn enwi'r eiddo lle'r oedd y coed. 
 9.       MATERION CYNLLUNIO 

 
      9.1   Cyngor Sir Ceredigion - Cais A181074 – Bryn Llys, Bryn Road, Llanbedr Pont Steffan. 

Cynnig - Codi estyniad. Dim gwrthwynebiad. 
 
      9.2 Cyngor Sir Ceredigion - Cais A181097 - LAS, Ystâd Ddiwydiannol Llanbedr Pont Steffan, 

Llanbedr Pont Steffan - Newid defnydd ôl-weithredol o’r adeilad diwydiannol - Dim 
gwrthwynebiad. 

 
      9.3 Geraint John Cynllunio, Ymgynghori cyn gwneud cais am gynllunio – Cynllunio 

amlinellol ar gyfer 95 o unedau ar dir ym Maes y Deri, Llanbedr Pont Steffan. Cyng. 
Awgrymodd Dave Smith gael cyfarfod ar wahân i drafod hyn. Trefnwyd cyfarfod ar 
gyfer 11.12.18 am 6yh. 

 
10. CYLLID 
   
10.1 Taliadau - Cytunwyd ar y taliadau canlynol 
 PCYDS - Taflenni Sul Cofio - £ 20.70 
 Transition Llanbed - Llogi Neuadd - £ 30.00 
 Ifan Davies - Parc y Dref Trwsio - £ 56.00 
 D T Eirwyn Williams - Gwaith Parc yr Orsedd - £ 150.00 
 Cyflog y Clerc - £ 609.18 
 CThEM Tollau EM & YG - £ 172.71 
 Carol Thomas - Cyfieithydd - £ 157.50  
 
10.2 TALEBAU –  
 Precept - £13,666.66 
  
10.3 Ceisiadau Ariannol – 
 Pwyllgor Dathlu Dydd Gŵyl Ddewi - Cais am rodd o £ 160.00 ar gyfer cau'r ffordd ar 4 

Mawrth 2019 ar gyfer taith flynyddol Dydd Gŵyl Dewi. Cytunwyd £ 160.00. 
  
10.4 Llythyrau Diolch  
 Llythyr diolch Rhiannon Evans am roddiad o £ 100.00 tuag at y bwyd i'r Plygain. 
 
11. PWYLLGORAU 

 
 a. GWEINYDDU 

Cynhaliwyd cyfarfod o'r weinyddiaeth ar 21 Tachwedd, 2018 i drafod y 
archebion sefydlog.  Bydd Y Dirpwy-Faer Cyng. Rob Phillips yn gwneud ychydig o 
newidiadau ac yn dod â chopi drafft i'r cyfarfod nesaf i'w drafod. 
Gofynnodd Y Maer Cyng. Ann Morgan i'r cynghorwyr ysgrifennu at glerc y Dref bob 
un flwyddyn os nad oeddent am gael y lwfans blynyddol o £ 150.00 sydd ar gael. 
Cadarnhaodd Y Dirpwy-Faer Cyng. Rob Phillips ei fod wedi gwirio hynny 
Nid oes rhaid i Gynghorau Cymuned gyflogi Swyddog Diogelu Data a hefyd 
nid oes rhaid i chi gofrestru a thalu ffi gyda'r Swyddfa Comisiynwyr Gwybodaeth.   



 
b. TROEDAU 
  Oherwydd y stormydd awgrymodd y Cyng.Hag Harries fod yr aelodau daith gerdded 

lwybrau ac adrodd yn ôl yn y cyfarfod Llwybrau Troed ar 10 Rhagfyr am 6YH. 
   

  c. PARC 
 Parc yr Orsedd - Mae Cyng. Chris Thomas wedi cwrdd â CSC ynghylch y cerrig rhydd   

yn y parc. Mae angen atgyweirio’r llwybrau, gan aros am ddyfynbrisiau ar gostau. Mae 
angen glanhau a phaentio meinciau, y Cyng. Bydd Chris Thomas yn cyfrifo costau yn 
barod ar gyfer y cyfarfod cyllid. Bydd Playdale yn dechrau gweithio ar yr offer chwarae 
newydd ddydd Llun 10 Rhagfyr. 

 Maesyderi - mae CSC wedi cyfarwyddo eu cwmni yswiriant ynglŷn â'r ddamwain. Ni 
wnaed unrhyw atgyweiriadau hyd yn hyn. 

 
             d. Iaith Gymraeg  

Cynhaliwyd cyfarfod ar 23 Tachwedd, 2018 i sefydlu pwyllgor ar gyfer yr 
Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron ym 2020. Gofynnwyd i Llanbedr Pont 
Steffan godi £ 12,500.00 ar gyfer Cronfa'r Eisteddfod. Bydd y cyngor yn trafod 
rhodd yn y cyfarfod nesaf. 
        

   e. BLODAU 
 Mae Cyng. Dave Smith yn cyfarfod â Jon Hadlow o CSC ddydd Gwener 14 Rhagfyr, 
2018 i drafod blodau'r flwyddyn nesaf. 
 

12.     UFA 

 Awgrymodd y Cyng Dinah gystadleuaeth ffenestri Nadolig breswyl arall eto blwyddyn. 
 Bydd Cyng. Emma Wood yn helpu gyda threfnu a'r Dirprwy Faer Rob Phillips yn helpu 
 gyda Facebook a Twitter. 

 Mae Y Maer Cyng. Ann Morgan wedi siarad â Tai Ceredigion ynglŷn â'r diffibriliwr a 
 bydd yn cael ei osod yn Camfan yn y flwyddyn newydd. 

 Dywedodd Cyng. Dave Smith, pan oedd yn Faer, roedd CSC wedi addo tarmac ar y  
 stribed rhwng y Llyfrgell a Sainsburys ond nid oes dim wedi'i wneud. 

 Roedd un o drigolion Bryn Steffan wedi cwyno am y ddau hysbysfwrdd mawr gan 
 Longleaf sydd ar frig yr ystâd, ac nid oes arwyddion stryd ar gyfer Bryn Steffan hefyd. 
 Roedd Cyng. Dave Smith wedi cynghori'r preswylydd i gysylltu â CSC. 

 Dywedodd Cyng. Dave Smith fod angen glanhau Cofeb y Rhyfel, a allwn ei gymryd yn 
 ôl o berchnogaeth y gofeb gan CSC a chael rhywun proffesiynol i'w lanhau.  
 Awgrymodd Cyng. Hag Harries ysgrifennu at Brif Weithredwr y Cyngor Sir ynglŷn â hyn. 

 



Gofynnodd Cyng. Gary Thorogood a oedd hi'n bosibl cael eitem fechan ar yr agenda 
bob mis yng nghyfarfod y cyngor i roi adborth ar Transition Llanbed. Cynhaliwyd 
ychydig o nosweithiau llwyddiannus yn Neuadd Fictoria yn ddiweddar, Dawns Calan 
Gaeaf a noson Persian. Yn ystod yr wythnosau nesaf bydd noson Pwylaidd, noson 
fusion Jazz a maent hefyd yn cael Cinio Nadolig am ddim ar y 25ain o Ragfyr, 2018. Nid 
oedd Cyng. Hag Harries yn teimlo ei bod ei angen ar yr agenda bob wythnos, ond yn 
fodlon clywed yr hyn sy'n digwydd gyda Transition Llanbed.  Awgrymodd Y Dirpwy 
Faer Cyng. Rob Phillips eitem ar yr agenda i unrhyw un roi slwadau ar yr hyn sy'n 
digwydd yn y dref. 

 

 Cyfarfod cyllid a drefnwyd ar gyfer Ionawr 17, 2019. 
 Y cyfarfod nesaf 31 Ionawr 2019 am 7.30yh 
 Terfynwyd y cyfarfod am 9.40 yh 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


