
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cyn y cyfarfod, gwahoddwyd pawb oedd yn bresennol, I gymryd rhan mewn gweddi. 
Arweiniodd y Dirprwy Faer Cyng. Selwyn Walters yr aelodau mewn gweddi. 

 
 

COFNODION Y CYFARFOD MISOL CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN  
30.05.19 NEUADD FICTORIA, LLANBEDR PONT STEFFAN AM 7.30YH. 

 
1. CROESO'R CADEIRYDD A MATERION PERSONOL 

Croesawodd y Maer Cyng. Rob Phillips bawb oedd yn bresennol yn y cyfarfod a 
diolchodd i bawb am ei benodi'n Faer. Bydd eitem ychwanegol yn cael ei 
hychwanegu at yr Agenda ynghylch Gŵyl Fwyd Llanbedr Pont Steffan a gaiff ei 
thrafod yn breifat ar ddiwedd y cyfarfod oherwydd natur y drafodaeth sy'n destun 
ymchwiliad troseddol gan yr heddlu, a chytunodd pawb oedd yn bresennol ar hyn. 

 
2.        PRESENNOL 

Y Maer, y Cyng. Rob Phillips, Dirprwy-Faer Cyng. Selwyn Walters, y Cyng. Ann 
Morgan, y Cyng. R. G. (Hag) Harris, Cyng. Kistiah Ramaya, y Cyng. Dinah 
Mulholland, Cyng. Emma Wood, Cyng. Dave Smith, y Cyng. Richard Marks, Cyng. 
Rhys Bebb Jones, Cyng. Elin T Jones a'r Cyng. Gary Thorogood. 
 

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

   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEBAU 
             Cyng. Chris Thomas a'r Cyng. Helen Thomas. 
 

3. MATERION HEDDLU 
Dim heddlu yn bresennol - Anfonwyd y neges gan Pc Cath Edwards i adrodd am 
ddifrod y Llyfrgell a'r cludwr beiciau ar y 6ed o Fai. Cadarnhaodd  Cyng.Hag Harris 
eu bod bellach wedi cael eu hatgyweirio. Roedd Cyng. Gary Thorogood wedi bod 
yn siarad â rheolwr Co-op a oedd yn cwyno am lawer o bobl ifanc yn achosi 
trafferth y tu allan i'r archfarchnad. Bydd y Maer yn cysylltu gyda’r heddlu ynglŷn 
â'r fater. 

 
 

4. DATGELU BUDDIANT PERSONOL A RHAGFARNU 
      Cyng. Elin T Jones - Cadeirydd Gŵyl Fwyd Llanbedr Pont Steffan (Ymddiswyddodd) 
      Cyng. Emma Wood - Cyfaill agos i'r person sy'n cael ei drafod ynghylch Gŵyl     



Llanbedr Pont Steffan. 
 
     5. CADARNHAU COFNODION CYFARFOD 25 Ebrill, 2019 

Cynigiwyd gan y Cyng. Ann Morgan ac AILWYD GAN Y Cyng. Emma Wood a 
PHENDERFYNWYD bod cofnodion y 25ain Ebrill, 2019 yn gofnod cywir a'u llofnodi 
gan y Cadeirydd, Y Maer Cyng. Rob Phillips. 
 

       6.  MATERION YN CODI O'R CYFARFOD BLAENOROL - 
 

6.1 Ardal Chwarae Maesyfelin – 
 Mae ADVE yn dal i aros am ateb gan gyfreithwyr Tai Ceredigion. 
  
 6.2 Goleuadau Teifi Terrace - 
 Mae perchnogion tai 1 a 3 wedi cytuno i osod goleuadau ar eu heiddo. Bydd Sam 

Thomas yn cael pris gan Western Power i'w osod. 
 
 6.3 Parc yr Orsedd - Cais gan Inredible Edible and Brownies - 
 Cadarnhaodd Cyng. Elin Jones fod y prosiect yn mynd ymlaen. Bydd yswiriant 

atebolrwydd cyhoeddus y Cyngor Tref yn cwmpasu pob gweithgaredd yn y parc. 

6.4 Ffynnon a Sgwâr Harford – 
Roedd Cyng.  Hag Harris yn gobeithio y byddai'r gwaith yn cael ei wneud yn fuan                     
gan HTC. Y clerc i gysylltu â CSC i ofyn iddynt lanhau'r Ffynnon. 

6.5 Grŵp yr Amgylchedd – 
 Dywedodd Cyng. Dinah Mulholland fod y grŵp wedi cyfarfod ac mae'r 
hysbysebion yn barod i'r Grapevine a'r Clonc ofyn am gyfraniadau i'r 
ymgynghoriad. Dywedodd Cyng. Gary Thorogood fod digwyddiad yn cymryd rhan 
yn Fferm Denmark ar 30.06.19 2-5yh - Adeiladu ein gwytnwch yn Llanbedr Pont 
Steffan mewn cyfnod o argyfwng yn yr hinsawdd.  Awgrymodd Cyng.Harris y dylid 
sefydlu pwyllgor amgylcheddol. a fyddai'n ceisio sicrhau bod tir y cyngor sir ar gael 
sy'n addas at ddibenion tyfu. Cylch gorchwyl i fod ar yr agenda ar gyfer y cyfarfod 
nesaf.Trafodwyd torri glaswellt hefyd, penderfynwyd siarad â'r contractwr i adael 
torri glaswellt ym Mharc yr Orsedd am 4-5 diwrnod yn hirach rhwng toriadau a 
hefyd i adael ardal o amgylch ymyl y parc heb ei thorri. Penderfynwyd peidio â 
gofyn i CSC newid y torri gwair yn y Gofeb Ryfel. 
 

 6.6 Pwyntiau codi tâl trydan yn Llanbedr Pont Steffan - 
Bydd y Maer Cyng. Phillips, y Dirprwy Faer Cyng. Walters a'r Cyng. Harris yn gofyn 
am gyfarfod gyda Katy Spain i drafod mater cyllid a'r cyflenwad pŵer ar gyfer y 
pwyntiau. 

 
6.7 Archwiliwr Mewnol – 

Rhoddwyd hysbyseb ar gyfer archwilydd mewnol ond ni dderbyniwyd unrhyw 

ymatebion. Mae'r clerc wedi siarad â Mr. Gary Davies, Cyfrifydd sy'n barod i 

archwilio'r cyfrif ar gyfer y cyngor tref. 

 



6.8 Materion ychwanegol yn codi - 

 Cadarnhaodd Cyng. Harrris bod CSC wedi anfon tendr ar gyfer gosod croesfan 

Pelican newydd ar Stryd y Coleg ond hyd yma nid oes dim wedi'i wneud. Y clerc i 

ysgrifennu eto at CSC ynglŷn â'r mater hwn. 

Cadarnhaodd y clerc i'r Cyng. Elin Jones na chafwyd ateb gan Longleaf ynglŷn â'r 

ffensio ym Mryn Steffan. Bydd Cyng. Harris yn cysylltu â Mr. Payne eto. 

Mae y Dirprwy Faer Cyng. Walters wedi edrych i mewn i argraffu taflenni ar gyfer 

Llwybr Treftadaeth y Dref. Cytunwyd i dalu £ 211.50 am 1000 i'w argraffu. 

Dywedodd y Dirprwy Faer hefyd y dylid cynnwys arwyddion Treftadaeth y Dref yng 

nghofrestr asedau sefydlog y Cyngor Tref, bydd y dirprwy faer, a bydd hefyd yn 

edrych i mewn i'r pris o adnewyddu'r arwydd ar y Coomins sydd angen ei 

adnewyddu. 

 

7.  MATERION NAD YDYNT YN CODI O'R COFNODION 
 

        7.1 Safle bws newydd yn Heol y Gogledd - 
        Mae Cyng. Harris wedi cael sawl cais gan drigolion lleol am safle bws newydd y 
          Heol y Gogledd. Cytunwyd i dalu £ 400.00 am yr arwydd yn amodol ar asesiad fyrdd. 
   
        7.2 Digwyddiadau yn y Dref - 

        Cyfarfod Di-blastig - Neuadd Victoria 14.06.19 7-9yh 
             Casglu sbwriel 01.06.19 cyfarfod ym Mharc yr Orsedd 10-11yb 
         Cymanfa Ganu - Soar 27.06.19 
        Ffair - Hafandeg 29.06.19 2yh 
        Clwb Rotari yn cyflwyno siec o £ 1000.00 i Ambiwlans Awyr Cymru - Gwesty'r llew Du 

04.06.19 7.30yh 
            Taith Gerdded Noddedig i godi arian ar gyfer Eisteddfod 2020 Clwb Rygbi Llanbedr 

Pont Steffan 23.06.19 1yh 
         Cor Meibion Cwmann - Mefus a Hufen 28.06.19 7yh 
        Y Maer a'r Faeres i fynychu Seremoni Cyhoeddi 2020 Eisteddfod Genedlaethol 

Ceredigion - Dydd Sadwrn, 29 Mehefin 2019 
             Gig Werin - Martin Carthy - Neuadd Victoria 29.06.19 8yh  
 

  8.   GOHEBIAETH - 
8.1 Derbyniwyd llythyr gan Dai Williams, contractwr ar gyfer torri gwair ym 
Maesyderi i ofyn a oeddem am iddo gael gwared â 2 fwrdd picnic wedi torri. 
Cytunwyd i'r clerc ofyn iddo ei waredu. 
8.2 E-bost a dderbyniwyd oddi wrth Ray Ceredigion yn gofyn am ddefnyddio 
Maesyderi ar gyfer y sesiwn chwarae dros wyliau'r haf. Nid oedd unrhyw 
wrthwynebiad i hyn. 
8.3 Cynnig ar gyfer CCB Un Llais Cymru 2019 - Ni chyflwynwyd cynnig 
 

9. MATERION CYNLLUNIO 
 
      9.1 Cyngor Sir Ceredigion - Cais A190302 - Cae Celyn, Ffordd Llanfair, Llanbedr Pont 

Steffan. Cynnig - Ailgyflwyno cais am sychwr coed biomas. Y pwyllgor cynllunio i 



gyfarfod i drafod y mater hwn. 
  
 9.2 Cynlluniau Lleoedd - Digwyddiad ymgynghori a gynhaliwyd yn Neuadd Fictoria 

ar 26.04.19, daeth 57 o bobl i'r cyfarfod. Awgrymwyd llawer o syniadau yn y 
cyfarfod. Nicola Doyle a Sarah Ward yn gweithio ar themâu o'r ymgynghoriad. Cyng. 
Dywedodd Ann Morgan nad oedd llawer o bobl Llanbedr Pont Steffan wedi dod i'r 
cyfarfod. Roedd Nicola, Sarah a Cyng. Morgan wedi mynychu cyfarfod ar y cyd â'r 
trefi eraill a oedd yn rhan o'r Cynlluniau Lleoedd a chawsant adborth da am y gwaith 
a wnaed gan Lanbedr Pont Steffan. Diolchodd Cyng. Gary Thorogood i'r Maer am ba 
mor dda y gwnaeth yr ymgynghoriad. 

   
   10.   CYLLID 
   
 10.1 Taliadau - Cytunwyd ar y taliadau canlynol 
 Cyflog y clerc Ebrill - £ 787.31 
 CThEM tollau EM & YG Ebrill - £ 286.43 
 Gwasanaethau Garddio Dyfed - Ebrill - £ 232.00 
 Clwb Cerdd Llanbedr Pont Steffan - Rhodd - £ 200.00 
 Cerddwyr Llanbedr Pont Steffan - Cais Croeso i Gerddwyr - £ 40.00 
 Treuliau Stiwdio Brint - Cynllun Lle - £ 75.70 
 Steve Edwardes – Gwaith yn Parc yr Orsedd - £ 260.00 
 Treuliau clerc - ffôn, band eang a papur ysgrifennu - £ 181.57 
 Y Drindod Dewi Sant - taflenni Gosod y Maer - £ 33.48 
 Cyflog y clerc Mai - £ 647.25 
 CThEM tollau EM &YG - £ 192.33 
 Gwasanaethau Garddio Dyfed – Cal gwared a sbwriel - £ 72.30 
 Rob Phillips - Lwfans y Maer - £ 1500.00 
 Mark Lane - Bwffe'r Maer - £ 200.00 
 Brondeifi - Llogi neuadd Gwasanaeth y Maer - £ 42.00 
 
 10.2 Derbyniadau - 
 Praesept - £ 13,666.67 
  
 10.3 Ceisiadau Ariannol - Cytunwyd 
 Bobath - trafodwch yn y cyfarfod nesaf 
 
    10.4 Llythyrau o ddiolch 
 DIM  
 Gofynnodd y Maer am gymeradwyaeth i ychwanegu bancio ar-lein, a sefydlwyd yn 

ddiweddar, at y rheoliadau ariannol. CYTUNWYD i gyd. 
 
    11. PWYLLGORAU 

 
a. GWEINYDDIAETH 

Dim i adrodd 
b. LLWYBRAU TROED 
 Dim i adrodd         



   Trefnwyd cyfarfod 18.06.19 6pm yn Neuadd Victoria. Aelod o'r Pwyllgor i 
gerdded y llwybrau troed a dod ag adroddiad yn ôl i'r cyfarfod. 

 c. PARCIAU 
 Mae'r pwyllgor parciau a blodau wedi cyfarfod, roedd Playdale wedi bod allan i 

wirio'r offer ym Mharc yr Orsedd, mae angen atgyweirio un darn o offer, gwirio a 
phasio pob un arall yn ddiogel. Mae angen ailosod biniau ym Mharc yr Orsedd,  bydd 
y Cyng. Elin Jones yn dod ag argymhellion yn ôl i'r cyfarfod nesaf.  Mae Cyng. Elin 
Jones wedi gofyn am ddyfynbrisiau gan Playdale a bydd yn hysbysebu am 
ddyfynbrisiau gan gwmnïau eraill ar gyfer ardal chwarae Maesyfelin. Y clerc i edrych 
i mewn i grantiau sydd ar gael. 

 Mae angen amnewid y ffens ym Mharc yr Orsedd gan y brif ffordd. Bydd Cyng. Elin 
Jones yn cysylltu â chwmnïau i gael dyfynbris. Y clerc i gysylltu â Chymru a'r 
Gorllewin ynghylch cymorth gyda'r ffensys. Bydd y Cyng. Elin Jones hefyd yn edrych 
i mewn i brisiau gat.  Gofynnodd y Cyng. Ann Morgan a ellid peintio'r meinciau ym 
Mharc yr Orsedd.  Bydd Cyng. Elin Jones yn edrych i mewn i brisiau. Bydd slabiau o 
dan y llwybrau bywyd yn cael eu gadael yn eu lle am y tro. Gofynnodd y Dirprwy 
Faer a ellid symud y fframiau dringo plastig, cytunwyd i'w gadael lle maen nhw ar 
hyn o bryd. 

 Mae angen argraffu sticeri gyda rhif ffôn cywir y clerc. Mae angen cwblhau ffurflenni 
arolygu, mae'r Cyng. Helen Thomas wedi cynnig cynnal yr archwiliadau a llenwi'r 
ffurflenni.            

 d. IAITH GYMRAEG 
           Dim i adrodd 

       12. UFA 
Gofynnodd Cyng. Thorogood a fyddai 5g yn cael ei osod yn Llambed. Dywedodd 
Cyng. Elin Jones mai yng Nghaerdydd yn unig yr oedd ar hyn o bryd. 
Mae Cyng. Dave Smith wedi derbyn cwyn am gyflwr Stryd y Farchnad. Y clerc i 
ysgrifennu at CSC. 
Diolchodd Cyng. Rhys Bebb Jones i'r Maer ar ei gyfarfod cyntaf.  
Gofynnodd y Dirpwy Faer Cyng.Walters a allai holi am gost arwyddion brown i'r 
dref i ddweud wrth bobl lle mae siopau, bwytai, llety ac ati yn y dref. Cytunodd 
pawb y dylai'r Dirprwy Faer wneud hyn. 

 

Gofynnwyd i'r wasg a'r cyhoedd adael y cyfarfod oherwydd ymchwiliad yr heddlu i 
ddwyn o gyfrifon Gŵyl Fwyd Llanbedr Pont Steffan. 

Roedd y Maer wedi cyfarfod â chadeirydd Gŵyl Fwyd Llanbedr Pont Steffan. 
Roedd arian ar goll o'r cyfrifon ac nid oedd digon o arian i gynnal yr ŵyl eleni. 
Cymerwyd archebion a derbyniwyd incwm gan stondinwyr a noddwyr. Teimlai 
cyfarwyddwyr y cwmni na allent barhau ac roeddent yn dymuno ymddiswyddo. 

 Penderfynodd y cyngor na allai ddarparu unrhyw gymorth ariannol i'r ŵyl fwyd 

 bresennol ac na allai benodi cyfarwyddwyr newydd i gymryd lle'r rhai sy'n 

 ymddiswyddo. 

 Ar ôl trafodaeth, cytunodd y cyngor i gefnogi sefydliad newydd i gynnal gŵyl fwyd 



 a chytunwyd ar y cynnig canlynol: Hoffai Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan weld 

 yr ŵyl  fwyd yn parhau a bydd yn cefnogi sefydlu pwyllgor brys gyda 

 chynrychiolaeth o'r Cyngor Tref, Siambr Fasnach Llambed,  Prifysgol Cymru Y 

 Drindod Dewi Sant ac eraill.  Bydd y cyngor yn rhoi grant o hyd at £5,000, ar yr 

 amod bod y pwyllgor newydd yn cyflwyno cynnig ymarferol a chynllun busnes i'r 

 cyngor a'r partneriaid eraill sydd hefyd yn darparu cefnogaeth. 

 Cytunwyd y byddai'r Maer Rob Phillips, y Dirprwy Faer Selwyn Walters a'r cyn-Faer 

 Cyng. Ann Bowen Morgan yn cynrychioli'r cyngor. 

   13.    Cyfarfod nesaf 26 Mehefin am 7.30yh 

           Gohiriwyd y cyfarfod am 11.00 pm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


