
 
 
 
 

 
 

 

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

 
 

 
 

   COFNODION CYFARFOD MISOL CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 
                  28.03.2019 NEUADD VICTORIA, LLANBEDR PONT STEFFAN 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, y Cyng. Ann Morgan, Dirprwy-Faer Cyng. Robert Phillips, Cyng. Chris Thomas, y    
Cyng. R. G. (Hag) Harris, Cyng. Kistiah Ramaya, Cyng. Dinah Mulholland, Cyng. Emma 
Wood, Cyng. Dave Smith a'r Cyng. Richard Marks 

 
Meryl Thomas - Clerc y dref. 
Carol Thomas - Cyfieithydd ar y Pryd. 

    
ABSENOLDEBAU 
Cyng. Rhys Bebb Jones, Cyng. Selwyn Waltes, Cyng. Helen Thomas, Cyng. Elin T Jones 
a'r Cyng. Gary Thorogood. 

 
3.   MATERION HEDDLU -         
Mynychodd SCCH Shanice Thomas y cyfarfod gan adrodd am y digwyddiadau canlynol yn 
y dref yn ystod y mis diwethaf. 
Adroddwyd am yrru gwrthgymdeithasol ar noson Rali Bro Caron, sef synau ceir rali 
mae'n debyg. 
Adroddiadau pobl yn yr ardal, yn ceisio gwerthu a phrynu plwm a dwyn plwm. 
Difrod troseddol i faes parcio y tu ôl i Nags Head. 
Galwad am drapiau wedi'u gosod yng Nghoedwig Isaf. 
Roedd dau ddyn wedi taro ar ddrws myfyriwr yn ei ystafell yn y Brifysgol, yr heddlu yn 
edrych ar deledu cylch cyfyng i weld a ellid eu hadnabod, gyda'r porthorion yn eu 
hebrwng oddi ar yr eiddo. 
Bydd yr heddlu yn ymweld â thafarndai lleol gyda chludydd eitem a fydd yn canfod 
cyffuriau yn yr eiddo a byddant yn monitro'r sefyllfa ar faterion cyffuriau yn y dref. 
 

4.  DATGELU BUDDIANT PERSONOL A RHAGFARNU 



 Dim. 
 
5. CADARNHAU COFNODION CYFARFOD YR 28AIN CHWEFROR, 2019 
 Cynigiwyd gan y Cyng. Hah Harris ac EILIWYD gan y Cyng Richard Marks a 
PHENDERFYNWYD bod cofnodion 28 Chwefror, 2019 yn gofnod cywir a'u bod wedi eu 
harwyddo gan y Cadeirydd, Y Maer Cyng. Ann Morgan, ar wahân i'r gwelliannau canlynol 
- 
Cofnod Rhif - 6.1 Ardal Chwarae Maesyfelin - Roedd Tai Ceredigion wedi cytuno i sicrhau 
bod yr offer chwarae yn ddiogel ac yn addas i'r pwrpas ac nid yn adfer yr offer. 
Cyf. Cofnod - 7.1 Dylai Lianna Kent (enw proffil Facebook) fod yn Heini Thomas. 
 

 
6. MATERION YN CODI O'R CYFARFOD BLAENOROL - 

 
6.1  Ardal Chwarae Maesyfelin - 

 Yn aros i'r cyfreithwyr gysylltu â ni ynghylch llofnodi'r brydles. Awgrymodd y Cyng. 
Hag Harris gysylltu â Cathryn Morgan i edrych ar y posibilrwydd o wneud cais am 
grant ar gyfer offer chwarae ar gyfer yr ardal. 

 
6.2 Bin sbwriel - ger Clwb Rygbi - 
Gosodwyd y bin. 
 

 6.3 Goleuadau Teifi Terrace - 
 Roedd y Dirprwy Faer Rob Phillips wedi siarad â Sam Thomas sy'n aros am bris gan 

Western Power. 
 
 6.4 Parc yr Orsedd - Cais gan Bwyd Bendigedig - 
 Daeth Julia Lim o Incredible Edible a Lucy Bird i'r cyfarfod gyda chynllun ar gyfer tyfu 

ffrwythau a llysiau yn y parc. Cytunwyd y byddai'r pwyllgor parciau yn cwrdd â 
chynrychiolwyr o'r Brownies a'r Bwyd Bendigedig yn y parc i drafod y cais ac y 
byddai'r cyngor yn derbyn penderfyniad y pwyllgor i fwrw ymlaen a diwygio'r 
cynllun.  Cynigiodd Cyng. Chris Thomas ei ymddiswyddiad fel cadeirydd y pwyllgor 
parciau a diolchwyd iddo am ei waith caled gan y Maer. 

 
6.5 Cynlluniau Lleoedd - cynhelir cyfarfod agored yn Neuadd Victoria ar 26-04-19 
am 7yh i drafod y cynllun gyda'r cyhoedd. 

 
6.6 Disgo Ysgol Bro Pedr - Dydd Gwener 5ed Ebrill, Cynghorwyr i gyfarfod am 
12.45 yn yr ysgol. 

 
7.    MATERION NAD YDYNT YN CODI O'R COFNODION 

 
  7.1 Rheolau Sefydlog - 
  Y Dirprwy Faer Cyng. Mae Rob Phillips wedi bod yn gweithio ar y rhain ac mae'r 

Cyng. Richard Marks wedi cynnig eu cyfieithu i'r Gymraeg. Dosbarthwyd drafft i'r 
holl gynghorwyr i'w ddarllen a'i drafod yn y cyfarfod nesaf. 

  7.2 Treuliau - 



  Rhaid cyflwyno adroddiad i'r panel ad-dalu o'r holl dreuliau a dalwyd i'r Maer a'r 
Cynghorwyr yn ystod y flwyddyn. Cynigiwyd gan y Dirprwy Faer y Cyng. Rob Phillips 
ac eiliwyd gan y Cyng. Dave Smith a chytunwyd i gyflwyno adroddiad o'r taliadau a 
wnaed i bob Cynghorydd unigol yn ystod y flwyddyn. Cytunwyd hefyd i dalu lwfans 
o £ 1500.00 i'r Maer. 

 
7.3 Sgwar Harford a’r Ffynon - 
 Mae y Cyng. Hag Harris wedi siarad â Lowri Edwards ac Eifion Jones yng Nghyngor 
Sir Ceredigion ynghylch y Ffynnon a'r Gofeb Ryfel a dywedwyd wrthi fod yna 
Bwyllgor Ymddiriedolaeth Elusennau a oedd yn gyfrifol am bethau nad oeddent yn 
eiddo i'r Cyngor Sir. Bydd y Cyng. Harries yn edrych i mewn i'r pwyllgor hwn ac yn 
adrodd yn ôl yn y cyfarfod nesaf.  Dywedodd  Cyng Harris fod y gwaith plymio 
mewnol yn yr heneb wedi  sarnu, y clerc i ysgrifennu at CSC i atgyweirio'r pibellau 
dŵr. 

           
  7.4 Gliniadur i'r clerc - 

Cytunwyd y gallai'r clerc brynu gliniadur newydd. 
 
7.5 Siopau gwag yn y dref - 
Roedd y Maer yn pryderu am y siopau gwag yn y dref ac ymddangosiad rhai 
ohonynt.  Dywedodd Cyng. Harris y gelid chi gysylltu â'r perchennog ynghylch 
siopau yn beryglus ond na ellid gwneud llawer amdanynt wrth edrych yn simsan.  
Awgrymodd Cyng. Dinah Mulholland furlun fel yr un yn hen siop Spar ar gyfer y 
ffenestri siop blêr yn y dref.  Cadarnhaodd y Dirpwy Faer Cyng. Phillips fod canran 
y siopau gwag yn Llambed lawer yn is na'r cyfartaledd cenedlaethol. 
 
7.6 Digwyddiadau yn y dref –   

  Croeso i Gerddwyr - mae angen 250 o lofnodion i ddangos cefnogaeth yn y 
gymuned ar gyfer y cais. 

  Taith gerdded noddedig - Longwood, yn dechrau o'r Clwb Rygbi am 1yh 27-04-19 i 
godi arian ar gyfer Eisteddfod 2020. 

  Cynlluniau Lleoedd - Cyfarfod cyhoeddus 7yh Neuadd Victoria 26-04-19. 
  Statws Cymeradwy dim Plastig a ddyfarnwyd i The Mulberry Bush, Watson & 

Pratts a Creative Cove cyn y cyfarfod heno. 
  Casglu sbwriel – 10yb Co-op 13-04-19. 
  Gêm rygbi rhwng Ysgol Bro Pedr ac American Bears 03-04-19 
  
    

8.   GOHEBIAETH - 
Llythyr a dderbyniwyd oddi wrth Jen Jones or Ganolfan Cwilt yn nodi na fyddent 
mewn sefyllfa i drwsio tŵr y cloc. Y clerc i ysgrifennu llythyr arall yn cadarnhau na 
fyddem ond yn cyfrannu £ 500.00 tuag at y cloc petai tŵr y cloc yn cael ei 
atgyweirio. 
Derbyniwyd llythyr oddi wrth CSC yn datgan nad oedd ganddynt ddyddiad 
pendant hyd yma ond dylai'r gwaith ar y groesfan i gerddwyr ar Stryd y Coleg gael 
ei wneud erbyn diwedd mis Mawrth. 
 



    9.    MATERION CYNLLUNIO 
      Dim Ceisiadau 

       
  10. Cyllid 
   
 10.1 Taliadau - Cytunwyd ar y taliadau canlynol 
  
 Cyng. Elin T Jones - Treuliau - £ 150.00 
 Cyng. Dinah Mulholland - Treuliau - £ 150.00 

Gwasanaethau Garddio Dyfed - £ 46.66 
Transition Llambed - Llogi Neuadd - £ 60.00 
Treuliau'r Clerc - Ffôn, Band Eang, a papur sgrifennu - £ 224.83 
Cyflog y Clerc - £ 609.38 

 CThEM Tollau EM & YG - £ 172.51 
 PCDDS - Argraffu Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi - £ 16.20 
 
 10.2 Talebau – 
 Dim 
  
 10.3 Ceisiadau Ariannol - Cytunwyd 
 Tâl aelodaeth Croeso i Gerddwyr - £ 40.00 
 Ifanc o Galon - Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus - £ 280.51 
 YDCW - £ 20.00 
 GWG Ceredigion - £ 50.00 
  
 10.4 Llythyrau Diolch 
 Eisteddfod 2020 
 CFfI Ceredigion 
 Ymddiriedolaeth Canser yr Arddegau 
 WASPI 
 Ambiwlans Awyr Cymru 
 
11. PWYLLGORAU 

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

rheolau sefydlog a chontract clerc y dref. 
b. LLWYBRAU TROED 
  Cytunwyd i dderbyn y tendr a dderbyniwyd gan Eirwyn Williams am £ 1330.00 i 

glirio a chynnal y llwybrau troed ar gyfer y flwyddyn i ddod. 
c. PARCIAU 
  Cyng. Dywedodd Cyng. Chris Thomas nad oedd Playdale wedi trwsio'r ffrâm 

ddringo ym Mharc yr Orsedd, y clerc i ysgrifennu atynt.  Dywedodd Cyng Thomas 
hefyd fod y llwybrau bywyd mewn cyflwr gwael. Cytunwyd eu bod ar ddiwedd eu 
hoes a phenderfynwyd tynnu'r holl offer i lawr. 

  Cytunwyd i dderbyn tendr gan Wasanaethau Garddio Dyfed am gasglu sbwriel a 
thorri gwair ym Mharc yr Orsedd am £ 1756.00. 

  Tendrau ar gyfer torri gwair ar Faes Maesyderi - 



Gwasanaethau Garddio Dyfed - £ 420.00 
G. Williams - £ 300.00 + TAW 
Cytunwyd i ddyfarnu'r tendr i G. Williams. 
d. YR IAITH GYMRAEG 
Dim i'w adrodd. 
e. BLODAU 
Bydd Canolfan Arddio Roberts yn disodli'r compost yn y planwyr yn y dref pan 
fydd y cennin Pedr wedi gorffen blodeuo. Bydd John Hadlow wedyn yn trefnu i'r 
blodau gael eu plannu ar gyfer y flwyddyn i ddod. 
 

12. AOB 
Dywedodd Cyng. Dave Smith y bydd y Lleng Brydeinig Llambed yn rhannu cost 
glanhau'r Gofeb Ryfel. 
Cadarnhaodd Cyng. Smith hefyd na fyddai'n gallu dynodi'r stondin yng Ngŵyl 
Fwyd Llambed eleni. 
Sefydlu y Maer Dydd Gwener 3 Mai ac yna Gwasanaeth Dinesig yng Nghapel 
Noddfa ddydd Sul 5 Mai. 
Cinio diwedd blwyddyn y Maer - Contis 7yh Dydd Gwener 29 Mawrth. 
Cyfarfod am 1yh 29 Mawrth Hen Neuadd y Drindod Dewi Sant ynghylch a’r 
Pafiliwn Criced. 
   

13.      Y cyfarfod nesaf 25 Ebrill am 7.30yh 
 
Gohiriwyd y cyfarfod am 9.30yh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


