
 
 
 
 

 
 
 

 
Cyn y cyfarfod, gwahoddwyd pawb oedd yn bresennol, i gymryd rhan mewn 

gweddi. 
 Arweiniodd y Cyng. Helen Thomas yr aelodau mewn gweddi. 

 
 

COFNODION CYFARFOD MISOL CYNGOR TREF LLAMBED  
28.02.2019 ADD VICTORIA, LLAMBED AM 7.30YH. 

 
1.   CROESO'R CADEIRYDD A MATERION PERSONOL 

  Croesawodd y Maer Cyng.  Ann Morgan bawb oedd yn bresennol yn y           
   cyfarfod. 
 

2.  PRESENNOL 
Y Maer Cyng. Ann Morgan, Dirprwy-Faer Cyng. Robert Phillips, Cyng. Chris                              
Thomas, y Cyng. R. G. (Hag) Harris, Cyng. Gary Thorogood, Cyng. Dinah Mulholland, 
Cyng. Helen Thomas, Cyng. Selwyn Walters a'r Cyng. Richard Marks 
 
Meryl Thomas - Clerc Cyngor Tre Llambed 
Carol Thomas - Cyfieithydd ar y Pryd. 
 

   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Cyng. Rhys Bebb Jones, Cyng. Kistiah Ramaya, Cyng. Emma Wood, Cyng. Dave Smith a'r 
Cyng. Elin T. Jones. 
 

3.       Materion Heddlu-         
Dim heddlu yn bresennol. Roedd y Dirprwy Faer wedi siarad â Dafydd Llywelyn, 
comisiynydd heddlu a throseddu ardal heddlu Dyfed-Powys, ac oedd wedi 
cadarnhau y bydd yn dod i siarad â'r Cyngor Tref yn y dyfodol agos. Roedd hefyd 
wedi cadarnhau y bydd system CCTV newydd yn cael ei gosod yn Llambed yn ystod 
y misoedd nesaf. 
 

4.        DATGELU BUDDIANT PERSONOL A RHAGFARNlLLID 
 Cyng. Selwyn Walters - Mae ei wraig yn llywydd Geidiaid a Brownies Ceredigion 
 
5.       CADARNHAU COFNODION CYFARFOD Y 12fed CHWEFROR, 2019 
 Cynigiwyd gan y Cyng. Hah Harris ac AILWYD GAN Y Dirprwy-Faer Cyng Rob Phillips             
 a PHENDERFYNWYD bod cofnodion y 12fed Chwefror, 2019 yn gofnod cywir a'u 
 llofnodi gan y Cadeirydd, Y Maer Cyng. Ann Morgan, ar wahân i'r gwelliant canlynol 

 5.1 Cofnod - 8.5 Digwyddiad yn y Dref - Ffilm Gwrthryfel Difodiant 16.02.19 yn     
Neuadd Fictoria, Llambed. 



 
6.       Materion yn codi o’r cyfarfod cynt - 

  
           6.1    Ardal Chwarae Maesyfelin 
 Mae Cyng. Richards Marks wedi edrych dros y brydles, cadarnhaodd nad oedd rhent 

i'w dalu a'i fod yn hapus i gwblhau'r brydles. Cytunodd Tai Ceredigion i adfer offer 
chwarae i'r parciau cyn trosglwyddo. Cynigiodd Cyng. Hag Harris ein bod yn 
llofnodi'r brydles ac eiliwyd hyn gan y Cyng. Chris Thomas. Y clerc i edrych i mewn 
i'r posibilrwydd o wneud cais am grant ar gyfer offer chwarae ar gyfer yr ardal. 

 
6.2 Bin sbwriel - ger Clwb Rygbi 
 Bydd Cyng. Chris Thomas yn edrych ar brisiau bin newydd o ddeunyddiau wedi'u 
hailgylchu. 
 
6.3 Goleuadau Teifi - 
Dim datblygiad ers y cyfarfod diwethaf. 
 
6.4 Derbyn y darpar Faer a'r Dirprwy-Faer - 
 Derbyniodd y Dirpwy-Faer Cyng. Rob Phillips swydd y Maer am y flwyddyn i ddod, 
a derbyniodd y Cyng.Selwyn Walters swydd y Dirprwy-Faer. 
 
6.5 Dywedodd y Cyng.Dinah Mulholland fod y gatiau swyddi newydd y tu allan i'r 
hen ysgol wedi eu dileu.  Dywedodd Cymdeithas Tai Cymru a'r Gorllewin wrth Cyng. 
Helen Thomas eu bod wedi cael eu tynnu i ffwrdd. 
 

7.        MATERION NAD YDYNT YN CODI O'R COFNODION 
 

           7.1 Menter Ddi-blastig – 
 
  Cadarnhaodd Cyng. Dinah Mulholland fod Llanbedr Pont Steffan wedi ennill statws 

Cymuned Rydd Plastig. Llawer o ddiolch i holl drigolion, busnesau a sefydliadau 
lleol Llanbedr Pont Steffan a'u cynrychiolwyr sydd wedi bod yn rhan o'r cais hwn a 
byddwn yn cynnal digwyddiad cyhoeddus yn fuan i ddathlu'r llwyddiant hwn i 
Lanbedr Pont Steffan. Rwy'n credu mai ni yw'r ail gymuned mewndirol yng 
Nghymru, ac yn un o 50 o gymunedau yn y DU hyd yn hyn, i fod wedi cyflawni 
Statws Cymunedol Di-dâl Plastig. Nid yw hyn yn golygu bod Llanbedr Pont Steffan 
bellach yn rhydd o blastig mewn unrhyw fodd, ond ein bod wedi cael ein cydnabod 
fel rhai sy'n cymryd camau sylweddol i leihau ein defnydd o blastig defnydd sengl. 
Cyng. Awgrymodd Mulholland ein bod yn defnyddio'r ffynnon yfed yn Sgwâr 
Harford i alluogi pobl i lenwi eu poteli dŵr ar ôl iddo gael ei adnewyddu. 

  Diolch i'r canlynol sydd wedi cymryd rhan - Ysgol Bro Pedr, Tîm Gwneud Gwyrdd, 
Siambr Fasnach Llanbedr Pont Steffan, Transition Llambed, Grŵp Permddiwylliant 
Llanbedr Pont Steffan, Neuadd Fictoria, Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan, Y 
Mulberry Bush, Creative Cove, Watson & Pratts, Diolch yn fawr iawn i'n haelodau 
Grŵp Llywio Am Ddim Plastig am eu holl waith caled Cheryl Hillier, Daryn Manchip, 
Colin Parks, Dinah Mulholland a Lianna Kent. 

 



7.2  Cynnig Argyfwng Hinsawdd - 
  Y noson hon cefnogodd Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan yn unfrydol Gynnig 

Argyfwng Hinsawdd a gyflwynwyd gan y Cyng. Dinah Mulholland ac eiliwyd gan y 
Cyng. Gary Thorogood a fydd yn arwain at y cyngor yn datblygu cynllun i helpu i 
wneud ein cymuned yn niwtral o ran carbon erbyn 2030 yn ogystal â datblygu polisi 
amgylcheddol ar gyfer y cyngor. Mynychodd grŵp o bobl leol y cyfarfod a 
chyfarchodd y ferch ysgol 12 oed Jemimah Norton y cyngor gan ofyn a oedd Cyngor 
Tref Llanbedr Pont Steffan yn barod i gydnabod bod argyfwng go iawn yr ydym yn 
ei wynebu yn awr. 

  Nod cychwynnol y cynnig yw lansio ymgynghoriad chwe mis yn cynnwys sefydliadau 
a thrigolion cyn llunio cynllun gweithredu.  Dywedodd Cyng. Mulholland fod 
arbenigwyr wedi rhybuddio mai dim ond 12 mlynedd cyn y byddai newid yn yr 
hinsawdd yn anghildroadwy ac awgrymodd mai nawr oedd yr amser ar gyfer codi 
tâl am gerbydau trydan yn Llanbedr Pont Steffan.  Roedd y Dirpwy-Faer Cyng. Rob 
Phillips yn teimlo y gellid rhedeg parciau mewn ffordd fwy more eco-gyfeillgar ’, tra 
gallai'r cyngor hefyd ddefnyddio deunyddiau a fyddai'n cael llai o effaith ar yr 
amgylchedd.  

   
7.3  Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi a'r digwyddiad i ddilyn - 
  Pob cynghorydd i gyfarfod yn Ysgol Bro Pedr ddydd Llun 4 Mawrth am 12.45 yn eu 

gynau. Bydd te a chacennau yn cael eu gweini yn y Neuadd Fictoria ar ôl yr 
Orymdaith a bydd disgyblion o ysgolion lleol a Chor Cwmann yn canu. Bydd Ben 
Lake ac Emyr Lewis yn mynychu'r orymdaith. Rhoddwyd lluniaeth gan Sainsburys.
           

7.4 Cynlluniau Lleoedd - 
  Sefydlwyd grŵp llywio. Mae dau ymgynghorydd yn ymwneud â helpu'r grŵp. 

Gosodwyd finyl gyda cherddi gan Sue Moules a Delor James ar ffenestr hen 
ffenestr Spar. Mae tudalen Facebook ‘Caru Llambed 'ar waith, mae y Dirpwy Faer 
Cyng. Rob Phillips wedi bod yn postio lluniau o Lambed ar y dudalen yn y gobaith y 
bydd pobl yn postio sylwadau am yr hyn maen nhw eisiau ei weld neu ddim eisiau 
ei weld yn Llambed. Mae croeso i bawb fynychu'r cyfarfod nesaf am 7 yh ar 
18.03.19 yn swyddfeydd CAVO. 

 
 7.5  Disgo Ysgol Bro Pedr 5ed Ebrill - 
  Y clerc i holi'r ysgol am y disgyblion fydd yn gyfrifol am y gerddoriaeth. 
 
 7.6  Swper diwedd blwyddyn y Maer - 
  Bydd hwn yn cael ei gynnal yn Contis dydd Gwener 29 Mawrth am 7.30pm 
 
 7.7  Digwyddiadau yn y Dref - 
  Noson Cawl a Chan - Clwb Rygbi'r Llambed Dydd Sadwrn 2 Mawrth, 7.30yh, elw i 

Siambr Fasnach Llambed ac Eisteddfod Genedlaethol Tregaron 2020. 
  Cwis i godi arian ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol 2020 yn Llain y Castell 7yh.

 22.03.19 
   Disgo Ysgol Bro Pedr 5 Ebrill 
  Amgueddfa Llambed yn ailagor 9 Ebrill 
           Bro360 - Hyfforddiant fideo digidol - Clwb Rygbi Llambed 6 Mawrth 7yh   



    
8.   GOHEBIAETH - 

Cyd-gais gan Brownies Llambed ac Bwyd Bendigedig  Llambed i greu gofod 
bwytadwy anhygoel ym Mharc yr Orsedd dan ofal a rennir i dyfu ffrwythau ffres, 
perlysiau a llysiau a gwahodd pobl i helpu i ofalu amdanynt, yna cynaeafu a 
bwyta'r bwyd (boed yn bobl ai peidio wedi helpu i dendro'r gwelyau). 
Penderfynwyd cael gwybod bod yna unrhyw gymalau ar y tir ac i Bwy Bendigedig 
a'r Brownies gyflwyno cynllun o'r hyn oedd ganddynt mewn golwg. 
 

    9.    MATERION CYNLLUNIO 
      DIM 
  10. Cyllid 
  10.1 Taliadau - Cytunwyd ar y taliadau canlynol 
 Swyddfa Archwilio Cymru - £ 225.00 
 Aelodaeth Un Llais Cymru - £ 379.00 
 Carole Thomas Cyfieithydd - £ 192.50 
 Lois Design - £ 47.00 
 Cyflog y clerc - £ 609.38 
 CThEM Tollau EM & YG - £ 172.51 
 
10.2 Derbyniadau – 
 DIM 
  
10.3 Ceisiadau Ariannol – 
 Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau - £ 25.00 
 Tomos Jones ar gyfer Taith Academi India CSC Morgannwg - £ 100.00 
          Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd Cymru - penderfynwyd peidio â rhoi ond rhoi i'r 

Urdd lleol tuag at gostau mynychu'r Eisteddfod Genedlaethol, tua - £ 300.00 
 Ambiwlans Awyr Cymru - £ 50.00 
  
10.4 LLythyrau Diolch 
 Llythyr o ddiolch gan Jen Jones ynglŷn â rhodd tuag at gynnal cloc Neuadd y Dref a 

gofyn am amserlen y taliad. Y clerc i ofyn i Jen am gadarnhad ei bod yn cytuno â'r 
cymalau cyn gwneud taliad. 

  
11. PWYLLGORAU 
 

a. GWEINYDDIAETH 
 Trefnwyd cyfarfod o'r pwyllgor gweinyddu ar gyfer 20 Mawrth 2019 i drafod y 

rheolau sefydlog a cytundeb y clerc. 
 b. LLWYBRAU TROED 

   DIM   
  c. PARCIAU 
  Dywedodd y Cyng. Chris Thomas fod y ffrâm ddringo ym Mharc yr Orsedd wedi 

dechrau cracio, cysylltwyd â Playdale ynghylch adnewyddu.  Awgrymodd Cyng. 
Thomas gael gât mochyn gan fynedfa Neuadd Victoria fel diogelwch i blant ifanc. 
Cytunwyd i'r Cyng. Thomas i edrych ar brisiau gât newydd. 



 
             d. IAITH GYMRAEG 

DIM 
   e. BLODAU  

Bydd Canolfan Arddio Roberts yn disodli'r compost yn y planwyr yn y dref pan 
fydd y cennin pedr wedi gorffen blodeuo. 
 

12.       UFA 
Penodwyd Cyng. Dinah Mulholland, Cyng. Gary Thorogood, y Maer a'r Dirprwy 
Faer yn aelodau o'r pwyllgor newid hinsawdd. 
Cynhelir y cinio newynog y byd, dydd Gwener 1af Mawrth, cynghorwyr i fynychu 
am 10yb. 
Mae'r clerc wedi derbyn ychydig o gwynion am sbwriel ar strydoedd Llanbedr 
Pont Steffan. Dywedodd Cyng. Helen Thomas fod y gymuned Tsieineaidd wedi bod 
yn casglu sbwriel yn y dref yn ddiweddar, y clerc i anfon llythyr yn diolch iddynt. 
Bydd y Maer yn trefnu casglu sbwriel arall ym mis Ebrill.  
Y clerc i drefnu tendrau ar gyfer torri gwair ym Mharc yr Orsedd, Maesyderi a'r 
Llwybrau Troed. 
Gosodwyd y murlun ar wal W D Lewis, cynhelir seremoni fach ddydd Sadwrn 2 
Mawrth am 2yh i ddiolch i'r noddwyr. 
Gwnaeth Cyng. Selwyn Walters llongyfarch Mr. Len Smith, y cyflenwr pysgod lleol 
am dderbyn gwobr fawreddog, y Wobr Genedlaethol am y Gwerthwr Pysgod 
Gorau ym Mhrydain. 

   
13.   Cyfarfod nesaf 28 Mawrth am 7.30pm 
 
 Gohiriwyd y cyfarfod am 9.15 pm 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


