
 
 
 
 

 
 

 
 

Cyn y cyfarfod, gwahoddwyd pawb ag oedd yn bresennol, i gymryd rhan mewn gweddi. 
Arweiniwyd yr aelodau mewn gweddi gan y Cyng. Richard Marks 

 
COFNODION CYFARFOD CYNGOR TREF LLAMBED A GYNHALIWYD AR YR  

25.10.2018 YN NEUADD VICTORIA, LLAMBED AM 7.30YH. 
 

1. CROESAWYD PAWB GAN Y CADEIRYDD A MATERION PERSONOL 
Croesawyd pob un oedd yn bresennol i’r cyfarfod gan y Maer Cyng.  Ann Morgan. 

 
2.         PRESENNOL 

Y Maer Cyng. Ann Morgan, Dirprwy Faer Cyng. Cllr. Robert Phillips, Cyng. Kistiah  
Ramaya, Cyng. Chris Thomas, Cyng. R. G. (Hag) Harris, Cyng. Elin T Jones, Cyng. 
Richard Marks, Cyng. Emma Wood, Cyng. Gary Thorogood, Cyng. Dinah Mulholland, 
Cyng. Rhys Bebb Jones & Cyng. Helen Thomas. 

 
             Meryl Thomas – Clerc Cyngor Tref Llambed. 
             Carol Thomas - Cyfieithydd ar y pryd. 

 
   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Cyng. Dave Smith & Cyng. Selwyn Walters. 
 

3. CYFLWYNIAD - PARTNERIAETH GREENWAYS CEREDIGION - ELLIE WATERS 
Mae Partneriaeth Greenways Ceredigion mewn partneriaeth â Choedwig Longwood, 
Transition Llambed, Cerddwyr Llanbedr Pont Steffan a'r Clwb Rotari. Y cynllun yw 
ailddatblygu'r hen reilffordd rhwng Llanbedr Pont Steffan a Llangybi i lwybr amlbwrpas 
a fyddai'n darparu ar gyfer beicwyr, cerddwyr a hefyd y byddai'n gyfeillgar i'r anabl. 
Mae pump allan o saith tirfeddiannwr sy'n berchen ar ffermydd ar hyd y llwybr wedi 
bod yn gadarnhaol ynghylch y cynllun. Mae Traws Link Cymru, y grŵp sy'n ymgyrchu 
dros ailagor cyswllt rheilffyrdd Aberystwyth i Gaerfyrddin wedi dweud y byddai digon 
o le i lwybr o'r fath cael ei rhedeg ochr yn ochr â llinell a adferwyd. Mae cais am arian 
datblygu gwledig wedi cael ei wneud. Dywedodd y Dirprwy Faer Cyng. Rob Phillips, y 
byddai'r syniad yn atyniad twristaidd a hefyd i bobl leol a allai ei ddefnyddio i deithio 
i'r gwaith neu beicio i'r dref.  Diolchodd Cyng. Gary Thorogood i Ellie am ei gwaith caled 
a gobeithio y gellid ymestyn i fyny at Dregaron ac Aberystwyth. Cynigiodd Cyng. Kistiah 
Ramaya fod y cyngor yn cefnogi'r cynllun ac eiliwyd gan y Cyng. Chris Thomas. 
Penderfynodd y Cynghorwyr gefnogi'n unfrydol. 

  
 
4. Materion yr Heddlu 



           Nid oedd yr heddlu yn bresennol  
 
5.        DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A ARIOSOL 

             Y Maer Cyng. Ann Morgan - Ceisiadau ariannol - Plygain - Cyfeirnod Cofnod 10.3 
 Y Maer Cyng. Ann Morgan - WASPI - Cofnod Rhif 8.2 
 Dirprwy-Faer Cyng. Rob Phillips - Cais ariannol - Aelod o Ford Gron - Cofnod Rhif 10.3 
            Cyng. Kistiah Ramaya - Gohebiaeth - Stadiwm Bowlio - Cofnod Rhif 8.3 
 Cyng. Elin T. Jones - Cais ariannol – gwr yn aelod o'r Ford Gron - Cyf Cofnod Rhif 10.3 
 
6.     CADARNHAU COFNODION CYFARFOD Y 27AIN MEDI 2018. 

CYNIGWYD gan y Cyng. Elin Jones ac EILIWYD gan y Dirprwy Faer Cyng. Rob Philips 
a PHENDERFYNWYD bod cofnodion y 27ain Medi, 2018 yn gofnod cywir a'u llofnodi 
gan y Cadeirydd, Y Maer Cyng. Ann Morgan. 
 

7.       MATERION YN CODI. 
 

7.1    ARDAL CHWARAE MAESYFELIN 
 Clerc y Dref i anfon llythyr atgoffa pellach ynglŷn â chyfnod rhybudd Maesyfelin ar 

brydles. 
 

  7.2     Grant Parc yr Orsedd  
      Anfonwyd adneuon o £ 6012.80 ynghyd â TAW i Playdate, 50% o gost y gwaith sydd 

i'w wneud. Daw'r gwaith i ben ar 3ydd Rhagfyr, 2018. Dyfarnwyd Grant Cymunedol o 
£ 6012.00 a £ 2000.00 gan Gymdeithas Tai Cymru a Gorllewin ar gyfer y prosiect hwn.  
Cadarnhaodd Cyng.  Chris Thomas fod y giât wedi'i hatgyweirio a bod y llwybrau bywyd 
yn cael eu glanhau a'u peintio yn yr wythnosau nesaf. Y Clerc i anfon llythyr at Gyngor 
Sir Ceredigion ynghylch cerrig a phileri rhydd sydd angen eu hatgyweirio. Diolchodd 
Cyng. Chris Thomas hefyd i'r Clwb Rotari am roi 4 goed i'w plannu ym Mharc yr Orsedd, 
3 coed ceirios a 1 cnau. Pwyllgor y parc i gyfarfod i drafod plannu coed. 

 
7.3 Sul y Cofio  
 Bydd y Parch Jenny Kimber yn cynnal y gwasanaeth, y Cyng.  Dave Smith fydd yn 

ymgymryd â rōl y Marsial y Parêd a bydd John Davies yn cynnal yr Ymadrodd.  Efallai y 
bydd Cyng. Dave Smith yn gwybod am Fugler. Mae cau'r ffordd yn ei le a bydd 
aelodau'r Ford Gron ar gael i'w helpu ar y diwrnod os bydd yr heddlu'n cael ei alw i 
ffwrdd. Cytunwyd i'r cynghorwyr brosesu yn nhrefn y Maer, ei chydweddogion a'r clerc 
ac yna mae pawb arall yn dilyn unrhyw drefn benodol. 

 
7.4 Menter ‘di-blastig’ a chasglu sbwriel 
 Casglwyd sbwriel ar 20 Hydref 2018, trefnir un arall ar gyfer mis Chwefror. 

Cadarnhaodd Cyng. Dinah Mullholland fod y grŵp llywio wedi cyfarfod, mae ganddo 
gysylltiad â'r ysgol drwy Heini Thomas, a bydd hi'n trefnu'r pwyllgor lles a thîm 
adroddiadau newyddion yn yr ysgol. 

 
 7.5 Ffynnon a Sgwâr Harford 
 Mae Cyng. Hag Harris wedi siarad âg Elin James. Mae Mr. Price yn gweithio gyda'r 

myfyrwyr ar hyn o bryd. 



 
7.6 Bin sbwriel – ger y Clwb Rygbi 
 Bydd Cyng. Hag Harris yn holi i Mark Chapel, Gwasanaethau Technegol, CSC gan nad 

yw'r bin wedi ei osod o hyd. 
 
7.7 Parcio yn Llambed 
 Mae'r clerc wedi ysgrifennu at Gyngor Sir Ceredigion am ddyrannu mannau ar gyfer 

parcio diwrnod cyfan am £ 2.50, parcio am ddim ar benwythnosau yn arwain at y 
Nadolig, a lle parcio am ddim ond ni dderbyniwyd ymateb eto. 

 
7.8     Goleuadau Nadolig 
 Mae'r goleuadau Nadolig wedi eu gosod yn y dref, gan gynnwys y rhai newydd a 

brynwyd gan y Cyngor Tref. Clerc y dref i anfon llythyr gan ddiolch i bawb sy'n 
gysylltiedig.  

 
7.9 Materion eraill yn codi 
 Un Llais Cymru – Mynychodd y Cyng. Dinah Mulholland a Cyng. Dave Smith 

Gynhadledd a Chyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru. Ni all y prif siaradwr 
Alun Davies fynychu. Siaradodd Debbie Wilcox, Arweinydd Cyngor Caerdydd ac 
Arweinydd WLGA, am y newidiadau a'r heriau o fewn argymhellion y Panel Adolygu 
Annibynnol a sefydlwyd i ystyried rôl cynghorau Tref a Chymuned yn y dyfodol fel rhan 
o adolygiad Llywodraeth Cymru o'r sector. Gan argymell cadw cynghorau tref a 
chymuned, dylai cynghorau ddarparu gwasanaethau yn y lle. Mae angen inni fod yn 
ymgysylltu â phobl ifanc, efallai y gellid sefydlu cyngor tref ieuenctid.  Awgrymodd 
Cyng. Hag Harris weithgor i edrych ar hyn, y Cyng. Dinah Mullholland, Cyng. Elin T Jones 
a'r Cyng. Hlen Thomas gwnaeth wirfoddoli i wneud hyn. 

 Llifogydd diweddar - Dywedodd Cyng. Hag Harris nad oedd canlyniadau'r llifogydd yn 
Llanbedr Pont Steffan mor ddrwg i Lanbedr Pont Steffan i gymharu â chymunedau 
eraill. Mi roedd rhai wedi eu heffeithio'n wael, er nad oedd yn nifer fawr. Roedd un 
cartref Rhewl Tregaron wedi dioddef llawer o ddifrod fel yr oedd dau yn Rhewl Llanfair, 
tra bod Stryd Y Bont wedi dioddef y lefelau'r afon Teifi uchaf erioed wedi'u cofnodi 
felly effeithiwyd ychydig o gartrefi yno. Awgrymodd Cyng. Hag Harris ein bod yn 
gwahodd Adnoddau Naturiol Cymru i gyfarfod yn y dyfodol i drafod pa gamau 
cadarnhaol y gallwn eu cymryd mewn sefyllfa debyg. Mynegwyd pryderon nad oedd 
Swyddfa'r Post ar gael yn y Dref tra bod y Coop wedi'i gau. Y clerc i ysgrifennu at 
Swyddfa'r Post i ofyn a ellid sefydlu swyddfa bost symudol os ddigwyddith hyn eto. 
Dywedodd Cyng. Dinah Mulholland ar ba mor wybodus oedd tudalen Facebook 
Rhybuddion Teithio Cymunedol Ceredigion yn y tywydd gwael diweddar. Talodd y 
Cyng. Elin T. Jones deyrnged i ysbryd cyhoeddus ffermwyr lleol gyda'u cerbydau 4x4 a 
oedd yn ei helpu i gyrraedd ei chleientiaid fel gofalwyr cymunedol. 

 
8.      GOHEBIAETH 
 

   8.1     Derbyniwyd llythyr gan Gyngor Sir Ceredigion mewn ymateb i'n llythyr am oleuadau 
stryd rhwng Teifi Terrace a'r Comins yn datgan nad yw'r CSC yn cynnal y llwybr troed 
ac y byddai'n rhaid gosod a chynnal unrhyw oleuadau stryd gan y cyngor cymuned. 
Penderfynwyd gofyn i CSC faint y byddai'n ei gostio i osod dwy olau stryd. 



   
 8.2 Mynychodd Cyng. Helen Thomas gyfarfod WASPI (Merched yn Erbyn 

Anghydraddoldeb Pensiwn y Wladwriaeth) ac roeddent wedi gofyn iddi a fyddai'r 
Cyngor Tref yn cefnogi'r cynnig. Cytunwyd i gefnogi'r cynnig. 

 
   8.3 Llythyr a dderbyniwyd o Glwb Llanbedr Pont Steffan yn gofyn am gyngor am gael 

stadiwm bowlio dan do. Byddai'r Cyngor Tref yn hapus i gefnogi'r cynllun ond nid oes 
ganddo unrhyw gyngor ar wahân i awgrymu eu bod yn cysylltu â CAVO am gyngor ar 
grantiau ac ati. 

 
   9.       MATERION CYNLLUNIO 
 

      9.1   Cyngor Sir Ceredigion - Cais A180938 - Yr Ystafell Flaen, Sgwâr Harford, Llanbedr Pont 
Steffan. Cynnig - Newid defnydd ffurflen A1 siop i glinig podiatreg D1. Dim 
gwrthwynebiad.  

 
      9.2 Cynlluniau Lle - Mynychodd Alan Haird y cyfarfod diwethaf. Mae grant o £ 6000.00 ar 

gael i brynu gwasanaethau ymgynghorydd allanol i gynorthwyo a chynghori yn y broses 
ymgynghori ac i helpu i baratoi drafft Cynllun Lle. Y Dirprwy Faer Cyng. Mae Rob Phillips 
yn dal i bostio lluniau a chwestiynau ar y Grŵp Facebook (Love Lampeter) a gofyn am 
sylwadau. Cynlluniau ar y gweill gyda Sarah Ward, Y Stiwdio Print i addurno hen siop 
Spar. 

 
10. CYLLID 
   
10.1 Taliadau - Cytunwyd ar y taliadau canlynol 
 UWTSD - Casglu sbwriel baner - £ 21.60 
 SWALEC - £ 14.73 
 Transition Llanbed - Llogi Neuadd - £ 30.00 
 D T Eirwyn Williams - Cynnal a chadw llwybrau troed 2018 - £ 1330.00 
 Gwasanaethau Garddio Dyfed - £ 191.66 
 CIC Mynyddoedd Cambrian - Map - £ 50.00 
 SSE - Goleuadau Nadolig 2017/18 - £ 478.03 
 CWN Design - Cyfrifon rheoli gwefan ac e-bost - £ 813.60 
 Cyflog y Clerc - £ 609.38 
 CThEM Tollau EM & YG - £ 172.51 
 Costau Clerc – Gwres a golau, ffôn, papur ysgrifennu - £ 288.94 
 
10.2 Ceisiadau Ariannol – 
 Ford Gron Llanbedr Pont Steffan - Arddangosfa Tân Gwyllt - CYTUNWYD £ 500.00 
 Pwyllgor Gwyl Dewi - CYTUNWYD - £ 500.00  
 Plygain - CYTUNWYD i roi £ 100.00 eleni ond bydd angen manylion ariannol y flwyddyn 

nesaf i ystyried rhodd. 
 
10.3 Llythyrau Diolch 
 Llewod Llambed yn diolch am eu rhodd caredig o £100 
 



 
11. Pwyllgorau 

 
 a. GWEINYDDOL 
 Cyfarfod i'w drefnu i drafod y Rheolau Sefydlog.  
 
  b. LLWYBRAU 

  Oherwydd y stormydd awgrymodd y Cyng. Hag Harries fod aelod yn cerdded ar y 
llwybrau ac yn adrodd yn ôl. Cyfarfod a drefnwyd ar 10fed Rhagfyr, i gadarnhau'r 
lleoliad. 

  
 c. PARCIAU 
 Parc yr Orsedd - Derbyniwyd tendrau am dorri gwrychoedd - Cymeradwywyd D T 

Eirwyn Williams - £ 150.00. 
 Maesyderi - mae CSC wedi cyfarwyddo eu cwmni yswiriant ynglŷn â'r ddamwain. 

Llythyr i'w anfon i ofyn i CSC atgyweirio ffens cyn gynted a phosib. 
  
            d. IAITH GYMRAEG 
 Yn y cyfarfod yn Aberaeron ynglŷn â'r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron ym 2020. 

Gofynnwyd i Lanbedr Pont Steffan godi £ 12,500.00 ar gyfer Cronfa'r Eisteddfod. 
Cynhelir cyfarfod cronfa Apêl Eisteddfod yn y Clwb Rygbi dydd Gwener 23 Tachwedd. 
Diolchodd y Maer, y Cyng. Ann Morgan, i'r Cyng. Rhys Bebb Jones am gwblhau'r 
adborth ar Strategaeth Iaith Ceredigion 2018-23. Gellir gweld hyn ar wefan Cyngor Sir 
Ceredigion       

                 
  e. BLODAU 
 Ni ofynnwyd unrhyw becynnau tendro - penderfynwyd cysylltu â Mr. John Hadlow yn 

CSC i drefnu'r blodau ar gyfer 2019. 
 
12. UFA 
 Cynhelir parti Nadolig Ifanc o Galon ar 5ed Rhagfyr. 
 Dywedodd y Cyng. Elin Jones fod rhai o drigolion Bryn Steffan yn pryderu am y ffens 

ar ddiwedd y safle. Mae ffensys wedi gostwng ac mae gan blant fynediad i dir 
gwastraff. Cysylltwyd â'r datblygwr ond nid yw wedi gwneud unrhyw ymgais i 
atgyweirio'r ffens. Awgrymodd y Cyng. Hag Harris eu bod yn cysylltu â'r Gwasanaethau 
Amgylcheddol. 

  
 Y clerc i gysylltu â'r heddlu i gael manylion y wraig a gyrrodd i mewn i’r plannwr ar 

Ffordd Aberaeron fel y gall y Cyngor Tref hawlio ar ei yswiriant. 
 
Y cyfarfod nesaf 29 Tachwedd 2018 am 7.30yh 
Gohiriwyd y cyfarfod am 10yh 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


