
 
 
 
 

 
 

 
 

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

Y Dirprwy Faer Cyng. Arweiniodd Rob Phillips aelodau mewn gweddi. 
 
 

COFNODION CYFARFOD FISOL CYNGOR TREF LLAMBED 
12.02.2019 NEUADD VICTORIA, LLAMBED am 7.30pm. 

 
1. CROESO CADEIRYDD A MATERION PERSONOL 

 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. Emma Wood, Cyng. 
Gary Thorogood, Cyng. Dinah Mulholland, Cyng. Helen Thomas, Cyng. Dave Smith, 
Cyng. Selwyn Walters, y Cyng. Elin T. Jones a'r Cyng. Gary Thorogood. 

 
              Meryl Thomas - Clerc Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan. 
              Carol Thomas - Cyfieithydd ar y pryd. 
 
   ABSENOLDEBAU 

Cyng. Rhys Bebb Jones. 
 

3.       CYNLLUNIO - MAES Y DERI 
      Cyflwynwyd cais cynllunio ar gyfer y 95 o dai ar y tir ym Maes y Deri 

Dywedodd Cyng. Hag Harris fod y cais yn edrych yn union fel y cais blaenorol. 
Gallai cais newid oherwydd mai dim ond y cynllunio amlinellol yw hwn. Nodwyd y 
canlynol fel gwrthwynebiadau a gafodd eu ffurfio yn y cyfarfod blaenorol ynghylch 
y cais – 

a. Mae maint y datblygiad yn rhy fawr, yn llyncu gormod o'r tai yn y CDLl, pe bai'n cael   
ei leihau bydd yn codi rhai o'r pryderon eraill. 
b. Pwyntiau mynediad a thraffig cynyddol ym Maes y Deri a Brynsteffan 
c. Rhediad a gwasanaethau. 
d. Mwynderau gofod. 
e. Tai sy'n edrych dros dai eraill. 
f. Pipper potio. 
g. Phasio adeilad a fydd yn achosi lleiafswm o amharu ar y dref. 
h. Byddai'r llwybr cylchlythyr yn creu problemau traffig ac yn achosi ffordd osgoi 
drwy'r ystâd. 

 



 Dywedodd y Dirprwy Faer Cyng. Rob Phillips fod yr holl bethau hyn wedi cael 
gwrthwynebiadau wedi eu magu yn y cyfarfod cyhoeddus. Awgrymodd y dylai'r 
cyngor a'r cyhoedd gyflwyno eu sylwadau ynghylch y cais erbyn y dyddiad cau ar 28 
Chwefror, 2019. 

 Gofynnodd y Maer Cyng. Ann Morgan i'r cyhoedd am eu mewnbwn a gwnaethant 
y sylwadau canlynol - 

 Meddygfa eisoes yn llawn. 
 Mynediad i'r safle drwy ardal chwarae plant. 
 Tai tri llawr sy'n edrych dros eiddo eraill. 
 

4.  MATERION YR HEDDLU         
Mynychodd yr Arolygydd Christina Fraser a PCSO Iona Jones-Kenny y cyfarfod. 
Datganodd yr Arolygydd Fraser ei blaenoriaethau ar gyfer Llanbedr Pont Steffan, a oedd 
yn rhoi plismon yn ôl ar batrol yn y dref, y byddai hi hefyd yn ei wneud. Materion y mae 
angen mynd i'r afael â nhw yw ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y dref, yn enwedig o 
amgylch y Llyfrgell a Sainsburys. Hefyd, mae yfed alcohol ar y strydoedd hefyd yn 
broblem fawr yn Llanbedr Pont Steffan. Penodwyd Swyddog Trwyddedu newydd i 
Geredigion, Louise Bradshaw, cyn Arolygydd yr Heddlu a fydd yn gweithio i fynd i'r afael 
â'r broblem o yfed ar y strydoedd a gweithredu'r Gorchymyn Gwarchod Gofod 
Cyhoeddus. 
Dywedodd Cyng. Chris Thomas fod problem gyda yfed a gwydr wedi’I dorri ym Mharc 
yr Orsedd, cadarnhaodd yr Arolygydd Fraser ei fod yn y parth dim yfed. Roedd Cyng. 
Kistiah Ramaya yn pryderu am y mater o gyffuriau yn y dref, dywedodd yr Arolygydd 
Fraser eu bod yn gwybod am y broblem ac roeddent yn ceisio mynd i'r afael â'r sefyllfa 
trwy patrolio'r ardaloedd dan sylw a dywedodd ei bod yn bwysig i'r cyhoedd hysbysu'r 
heddlu am unrhyw broblemau yn y dref. 
 

5. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A ARIOSOL  
 Y Maer Cyng. Ann Morgan - Cadeirydd y pwyllgor codi arian lleol ar gyfer Eisteddfod 
2020. 
Y Dirprwy Faer Cyng. Rob Phillips – Mae gwraig Rob yn is-gadeirydd pwyllgor codi arian 
lleol ar gyfer Eisteddfod 2020. 
Cyng. Elin T Jones - Yn byw ym Mrynsteffan ac yn ymgyrchu yn erbyn y cynllunio ym 
Maes y Deri. 
Cyng. Dinah Mulholland - Ymgyrchu yn erbyn y cynllunio ym Maes y Deri. Cyn-
Gyfarwyddwr TLDT. 
Cyng. Gary Thorogood - Cyfarwyddwr TLDT. 
 

6. CADARNHAU COFNODION CYFARFOD 29 O DACHWEDD 2018. 
 

CYNYGWYD gan y Cyng. Dave Smith ac EILIWYD gan y Cyng. Selwyn Walters a 
PENDERFYNWYD bod cofnodion y 29ain Tachwedd, 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 Gyfreithiwr ADVE ynghylch Prydles Maesyfelin a'r tri mis o 
rybudd. Bydd y clerc yn gofyn i'r Cyng. Richard Marks i edrych dros y brydles. 
Awgrymodd Cyng. Hag Harries pe bai'r Cyng. Richard Marks yn hapus gyda'r brydles 
y dylem ei dderbyn. Y clerc i wirio faint o rent i'w dalu bob blwyddyn. 

 
  7.2     Parc yr Orsedd 
      Mae Y Maer Cyng. Ann Morgan wedi archebu arwydd gydag enw'r noddwyr ar gyfer 

y parc, bydd Cyng. Chris Thomas yn codi'r arwydd ynghyd â rhai ar gyfer rhoi 4 
coeden i Barc yr Orsedd o'r Clwb Rotari. 

 Derbyniwyd llythyr oddi wrth CSC i gadarnhau eu bod wedi siarad â J & E 
Woodworks ynghylch ail-osod y copïau cerrig a bod hyn yn cael ei wneud gan y 
Cyngor yn rhad ac am ddim. Y clerc i ysgrifennu llythyr o ddiolch i J & E Woodworks. 

 
7.3 Bin sbwriel - wrth ymyl Clwb Rygbi 
 Mae Cyng. Hag Harris wedi derbyn llythyr gan Mark Chapel, CSC i ddweud nad oedd 

y contractwr wedi disodli'r bin. Awgrymodd Cyng. Harris ein bod ni'n prynu bin ac 
yn anfon y bil at y contractwr. 

 
7.4 Neuadd y Dre - 
 Roedd Jen Jones wedi anfon e-bost yn cadarnhau ei bod wedi penderfynu peidio â 

rhentu ystafell y llys.  Cynigiodd Y Dirpwy-Faer Cyng. Rob Phillips os na fyddai 
ystafell y llys ar gael, ni ddylem barhau i rentu ystafell oddi wrthi gan nad oedd yr 
ystafell arall a gynigiwyd yn addas, ac fe'i eiliwyd gan y Cyng. Elin T Jones. 

 Gofynnodd Jen Jones am help i gynnal a chadw'r cloc. Cytunwyd i dalu £ 500.00 y 
flwyddyn am gyfnod o 5 mlynedd, tuag at gynnal y cloc gan fod hwn yn rhan eiconig 
o'r dref, ond dim ond os bydd y cloc yn weithredol a bod Jen Jones yn cymryd 
cyfrifoldeb tros olwg tŵr y cloc. Pe byddai'r adeilad yn cael ei werthu, ni fyddai hyn 
yn drosglwyddadwy. Os yw'r cloc yn ddi-orchymyn, bydd y cyngor yn lleihau'r taliad 
am gyfnod y cloc nad yw'n gweithio.  

 
7.5 GOLAU Teras Teifi – 
 Mae y Dirpwy Faer Cyng. Rob Phillips wedi bod mewn cysylltiad â Sam Thomas 

Trydanwr. Mae Sam yn trafod gyda Western Power a'r trigolion am efallai y byddent 
yn rhoi rhai goleuadau ar y tai yn Teifi Teras. Bydd yn dychwelyd atom gyda phris. 

 Y clerc i gysylltu â CSC am arwydd ar bob ochr Teifi Teras yn nodi 'Mynediad yn unig, 
dim trwy'r ffordd'. 

 
8. NOD Y MATERION A GODWYD O'R COFNODION 

 
     8.1 Enwebiad y Maer a'r Dirprwy Faer ar gyfer 2019-20 - 
  Enwebodd Y Maer Cyng. Ann Morgan Y Dirprwy- Maer Cyng. Rob Phillips fel y 

Maer nesaf a chafodd hyn ei eilio gan y Cyng. Elin T Jones ac fe'i cymeradwywyd 
gan bawb sy'n bresennol.  Derbyniodd y Dirpwy-Faer Cyng. Rob Phillips y sefyllfa. 
Enwebodd y Cyng. Hag Harris y Cyng. Selwyn Walters fel Y Dirprwy-Faer a chafodd 
ei eilio gan y Cyng. Dave Smith a chafodd ei gymeradwyo gan bawb sy'n bresennol.  
Derbyniodd Cyng. Selwyn Walters y sefyllfa. 

 



  8.2 Menter Ddiwydiannol Plastig - 
   Roedd Cyng. Dinah Mulholland yn gobeithio cadarnhau ein bod wedi derbyn y 

Statws Cymunedol Plastig Am Ddim ond ni chafodd ei gyflawni'n llwyr eto, 
gobeithio y bydd wedi ei gyflawni erbyn y cyfarfod nesaf. 

 
8.3 Cydlynu'r Cinio ar gyfer newynog y byd 

Bydd cinio'r newynag y byd yn cael ei gynnal ddydd Gwener 1af Mawrth, 2019 yn 
Neuadd Eglwys St. Peters. 
Bydd Cawl ar y fwydlen. Gofynnodd y Maer Cyng.  Ann Morgan am help ar fore 
Gwener am 9.30 y bore i baratoi'r cawl. Bydd y rhodd a dderbynnir tuag at 
Cymorth Cristnogol. 
 

8.4 Transition Llambed - adrodd ar ôl cyfarfod gyda'r cyfarwyddwyr – 
 

  Gwnaeth y Maer Cyng. Ann Morgan a'r Dirprwy Faer Cyng. Rob Phillips gwrdd â 
chyfarwyddwyr Transition Llambed ac adroddodd yn ôl fod yr arian y mae'r cyngor 
wedi'i roi tuag at y prosiect yn ddiogel ac wedi'i neilltuo. Roeddent wedi gofyn a 
fyddai'r cyngor am benodi cyfarwyddwr o'r cyngor ar gyfer Transition Llambed 
cytunwyd gan bawb i beidio â gwneud hyn. Penderfynwyd hefyd beidio â gofyn am 
yr arian yn ôl ar y pryd ond i fonitro'r sefyllfa. 

 
  8.5 DIGWYDDIADAU YN Y DREF - 
  Siaradwch yn Neuadd y Celfyddydau, PCDDS 5yh 28.02.19 
  Gwyl Fwyd 27.07.19 
  Menter Am ddim Plastig yn siarad yn Wythnos Werdd Undeb y Myfyrwyr, PCDDS 

13.02.19 
  Sefydliad Prydeinig y Galon yn PCDDS ar 15.02.19 
    Cyfarfod Cronfa Leol Eisteddfod 2020 yn Llain y Castell am 7yh 25.02.19 
  Cwis i godi arian ar gyfer Eisteddfod 2020 yn Llain y Castell 7yh 22.03.19 
  Gŵyl Cwrw a Seidr Llanbedr Pont Steffan yn PCDDS o 12yh 16.02.19.    
 
 
 9.         GOHEBIAETH – 

Mae cwmni Yswiriant Churchill wedi cadarnhau y byddant yn talu am y planhigyn 
blodau ar Ffordd Aberaeron a gafodd ei niweidio mewn damwain y llynedd gan eu 
gyrrwr yswirio. Bydd Cyng. Chris Thomas yn trefnu i archebu cawg newydd. 
Mynyddoedd Cambrian yn gofyn am ymateb i greu sineage, cynigiwyd gan y Cyng. 
Elin T Jones i ddewis opsiwn 2 ac eiliwyd gan y Cyng. Dinah Mulholland. 
 

10.       MATERION CYNLLUNIO 
      10.1 Cyngor Sir Ceredigion - Cais A190056 - 27 Maesyfelin, Llanbedr Pont Steffan  

Cynnig - Adeiladu estyniad unllawr yng nghefn yr eiddo - Dim gwrthwynebiad. 
       

11. CYLLID 
   
 11.1 Taliadau - Cytunwyd ar y taliadau canlynol 
 Gwynne Davies - System y Llefarydd ar gyfer Sul y Cofio - £ 70.00 



 G Williams - Torri Glaswellt Maes y Deri - £ 60.00 
 SSE - Trydan - £ 21.20 
 Eglwys St. Peters - Llogi neuadd i Young at Heart - £ 152.00 
 Treuliau clercod – Gwres a golau, storio, ffôn a deunydd ysgrifennu - £ 179.76 
 CSC - Cau'r ffordd Taith Gerdded Dydd Gŵyl Dewi - £ 170.00 
 Transition Llambed - Llogi Neuadd - £ 40.00 
 Cyflog y Clerc - £ 609.38 
 CThEM Tollau EM & YG - £ 172.51 
 Dyfed Gardening - £ 93.32 
  
 11.2 Derbyniadau – 
  
 Grant gan CSC ar gyfer offer chwarae Parc yr Orsedd - £ 6,012.00 
 Cymdeithas Dai Cymru a Gorllewin ar gyfer offer chwarae Parc yr Orsedd - £ 

2,000.00 
 Aeddfedodd bond Lloyds TSB - £ 70,598.26 - penderfynwyd ail-fuddsoddi £ 

50,000.00 mewn bond sefydlog 1 mlynedd gyda Lloyds TSB 
  
 11.3 Ceisiadau Ariannol -  
 Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion 2020 - Y targed ar gyfer Cronfa Llanbedr Pont 

Steffan yw £ 12,500.00. Cynigiwyd gan y Cyng. Elin T Jones ac eiliwyd gan y Cyng. 
Dave Smith, a chytunodd pawb sy'n bresennol i roi £ 2,500.00 i ledaenu dros 3 
blynedd, dau daliad o £ 1,000.00 ac un o £ 500.00. 

 Cynlluniau Lle - penderfynwyd rhoi £ 100.00 tuag at y finyl a fydd yn cael ei osod ar 
hen siop Spar yn y dref. 

 Ymddiriedolaeth Canser yn eu harddegau - wedi'i ohirio i'r cyfarfod nesaf. 
 Tomos Jones ar gyfer Taith Academi CCC Morgannwg i India - gohiriedig i'r cyfarfod 

nesaf. 
 Ymgyrch WASPI - Cytunwyd i roi £ 50.00. 
 CFfI Ceredigion - Cytunwyd i roi £ 50.00 
 Eisteddfod Ryngwladol Llangollen - Cytunwyd i beidio â chyfrannu. 
 Treialon Cŵn Defaid Rhyngwladol 2020 - Cytunwyd i beidio â rhoi. 
  
 11.4 Llythyrau diolch 
 Pwyllgor Dydd Gŵyl Dewi - Diolch am y rhodd o £ 500.00 tuag at y murlun. 
  
12. PWYLLGORAU 

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

 rheolau sefydlog a chontract clerc y dref. 
  b. LLWYBRAU  

   Dim   
  c. PARCIAU 

Siaradodd Cyng. Chris Thomas â Rhiannon Ling mewn perthynas â Chymdeithas 
Tai Cymru a Gorllewin yn talu am ffens newydd ym Mharc yr Orsedd, bydd yn 
dod yn ôl iddo ynglŷn â hyn. Trefnwyd cyfarfod y pwyllgor parciau ar gyfer 



Chwefror 27, 2019.  
             d. YR IAITH GYMRAEG 

DIM 
   e. BLODAU 

Cafodd Cyng. Dave Smith gyfarfod â Jon Hadlow, CSC i drafod blodau eleni. 
Bydd Canolfan Gardd Llanarth yn darparu'r planhigion am £ 4,573.20 a bydd y 
tîm cynnal tiroedd yn CSC yn plannu a chynnal y gwelyau am gost o £ 3,276.00. 
Mae angen disodli'r compost yn y planhigion, bydd Canolfan Gardd Roberts yn 
gwneud hyn am £ 300.00. Bydd Canolfan Gardd Roberts yn cynnal dyfrio'r 
planhigion ar yr un pris â'r llynedd o £ 5,400.00. 
 

13.  UFA 
 Gofynnodd y Maer Cyng. Ann Morgan a all yr holl gynghorwyr fynychu Parêd Dydd 

Gŵyl Dewi yn eu gwniau, gan adael Ysgol Bro Pedr am 12.45 ar 4 Mawrth 2019. 
 Y clerc i ysgrifennu at CSC i ofyn a all Cangen Llanbedr Pont Steffan a'r Cyngor Tref 

gymryd cyfrifoldeb dros lanhau'r Gofeb Rhyfel. 
 Cododd Cyng. Helen Thomas fater y croesfannau cerddwyr yn y dref nad oeddent 

yn gweithio. Y clerc i gysylltu â CSC. 
 Bydd Cyng. Dinah Mulholland yn hysbysu'r CSC ynglŷn â phost lamp yn simsan y tu 

allan i'r Neuadd Fictoria. Bydd Cyng. Mulholland hefyd yn cysylltu â TWW i ofyn a 
fyddai'n bosibl i'r cyngor gadw'r gatiau a swyddi newydd y tu allan i'r hen ysgol 
gynradd. 

 
Y cyfarfod nesaf 28 Chwefror am 7.30yh 
Gohiriwyd y cyfarfod am 10.15yh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


