
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Cyn y cyfarfod, gwahoddwyd pawb a oedd yn breennol I gymryd rhan mewn gweddi. 
Arweiniodd y Cyng. Richards Marks yr aelodau mewn gweddi 

 
COFNODION CYFARFOD MISOL CYNGOR TREF 

 LLANBEDR PONT STEFFAN 26.06.19  
NEUADD FICTORIA, LLANBEDR PONT STEFFAN AM 7.30yh. 

 
1. CROESO'R CADEIRYDD A MATERION PERSONOL 

Croesawodd y Dirprwy Faer Cyng. Selwyn Walters bawb oedd yn bresennol i'r          
cyfarfod. 

 
2.   PRESENNOL 

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

 
          Meryl Thomas - Clerc Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan. 
 

Fe wnaeth y Dirprwy Faer, y Cyng. Walters ymddiheuro nad oedd Carol Thomas, y           
cyfieithydd yn gallu bod yn bresennol heno, felly byddai'r cyfarfod yn cael ei gynnal 
yn Saesneg. 

               
          YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
         Y Maer Cyng. Rob Phillips, Cyng. Emma Wood a Carol Thomas Cyfieithydd ar y Pryd 

 
3. MATERION YR HEDDLU – 

Roedd PCSO Iona Jones-Kenny yn bresennol yn y cyfarfod ac yn ymddiheuro nad 
oedd yr Arolygydd yn gallu bod yn bresennol. 
Ffocws yr Arolygydd yn y dref yw targedu ymddygiad gwrthgymdeithasol ac yfed 
ar y sgwâr, gan weithio hefyd gydag asiantaethau allanol i frwydro yn erbyn y 
sefyllfa. 
Patrolau mwy gweithgar o amgylch y dref yn enwedig o amgylch y Llyfrgell ac ar 
gampws y Brifysgol. 
Mynd i'r afael â defnyddio cyffuriau yn y dref. 
Pryderon ynghylch y defnydd o gyffuriau gan bobl ifanc yn y dref. 
Rheoli traffig ar gyfer ceir sy'n parcio yn yr arosfannau bysiau yn y dref. 
Hoffai'r heddlu annog pobl i gysylltu â 101 gydag unrhyw wybodaeth a fyddai'n 
ddefnyddiol iddynt. 



Pryderon am ymddygiad gwrthgymdeithasol gan bobl ifanc yn y Co-op a 
Sainsburys. Awgrymodd PSCO Jones Kelly-Jones y gellid rhedeg rhaglen SAB (dwyn 
a gwahardd) yn y dref lle byddai pobl sy'n cael eu dal yn dwyn yn cael eu 
gwahardd o bob siop yn y dref. 
 

     4.   DATGELU BUDDIANT PERSONOL A RHAGFARNU. 
            DIM 
 
     5. CADARNHAU COFNODION CYFARFOD Y 30ain Mai, 2019 

 CYNIGIWYD gan y Cyng. Dave Smith ac AILWYD gan y Cyng. Richards Marks a
 PHENDERFYNWYD bod cofnodion 30ain o Fai, 2019 yn gofnod cywir ag gaethon i 
 harwyddo gan y Dirprwy Faer y Cyng. Walters. 
 
       6.  MATERION YN CODI O'R CYFARFOD BLAENOROL - 

 
6.1 Ardal Chwarae Maesyfelin – 

 Mae y Cyng. Richard Marks wedi edrych dros y brydles a dderbyniwyd gan ADVE, ac 
roedd yn hapus gyda'r cynnwys ac awgrymodd ein bod yn mynd ymlaen i arwyddo'r 
brydles. 

 6.2 Goleuadau Teifi Terrace - 
 Dim datblygiad. Yn aros am gadarnhad gan Sam Thomas nad yw CSC yn ei weld fel 

eu cyfrifoldeb cyn symud ymlaen. Penderfynwyd cario ymlaen cyn gynted â phosibl 
ar ôl derbyn amcangyfrif derbyniol o gost gan Sam Thomas. 

 6.3 Parc yr Orsedd - Cais gan Inredible Edible and Brownies – 
 Mae'r pwyllgor parciau wedi cyfarfod ac yn fodlon i'r gwaith plannu gael ei wneud 

ar yr amod bod yr asesiad risg yn ei le. 
 6.4 Ffynnon a Sgwâr Harford – 
 Bydd clerc y dref yn cysylltu â CSC am amcangyfrif o gost atgyweirio'r ffynnon. 

6.5 Grŵp yr Amgylchedd – 
 Bydd y Cyng. Dinah Mulholland yn cwblhau'r cylch gorchwyl erbyn y cyfarfod 

nesaf. 
6.6 Pwyntiau codi tâl trydan yn Llanbedr Pont Steffan – 

 Cynhelir cyfarfod gyda Katy Spain. Bydd y Maer Cyng. Phillips yn anfon 
gwybodaeth sy'n ofynnol gan CSC cyn y cyfarfod. 
6.7 Gŵyl Fwyd – 

 Gwnaed cryn dipyn o gynnydd ers y cyfarfod diwethaf. Mae'r cyd-bwyllgor wedi 

 cyfarfod 3 gwaith a grwpiau llai yn amlach. Mae'r Siambr Fasnach a'r Brifysgol 

 wedi darparu llawer o gefnogaeth. Mae gennym gyllideb, mae codi arian trwy 

 nawdd wedi codi tua £ 1,500 gyda £ 2,500 arall - £ 3,000 neu wedi ei addo felly. 

 Cyflwynwyd dau gais am grant (i CSC a LlC). Lansio gwefan newydd, ail-lansio 

 posteri a thudalen Facebook. Cyhoeddusrwydd mewn llaw. Cysylltwyd â phob 

 stondinwr. Rydym bellach yn gwybod pwy sydd wedi archebu a thalu - mae 

 lleoedd ar gael o hyd. Rydym yn disgwyl codi £ 2,500 arall - £ 3,000 gan 

 stondinwyr. Trefnwyd yswiriant, cymorth cyntaf ac ailgylchu. Didoli pabell fawr ac 

 adloniant. Unwaith eto bydd gennym gegin arddangos a chogyddion wedi eu 

 harchebu diolch i gymorth Hazel Thomas. 



 Cost digwyddiad esgyrn moel yw tua £ 10,000 a bydd digwyddiad sy'n fwy  

 cydnaws ag arddull yr ŵyl yn agosach at £ 15,000. Os bydd ceisiadau am grant yn 

 llwyddiannus, byddwn yn gallu cynnal gŵyl dda. Mae llawer o waith caled gan dîm 

 o bobl ymroddgar iawn - i gyd yn haeddu canmoliaeth fawr. Mae'r Siambr Fasnach 

 wedi creu cyfrif banc ail ddigwyddiadau a bydd yn gweithredu fel partner 

 arweiniol i weinyddu cyllid. Yn dal i chwilio am wirfoddolwyr am y penwythnos - 

 siaradwch â Gareth Harris (Compass Office Supplies). 

 Cynigiwyd gan y Dirprwy Faer y Cyng. Walters ac wedi ei AILODI gan y Cyng. 

 Kistiah Ramaya a CYTUNWYD gan bawb i ryddhau'r grant o £ 5000.00 gan y cyngor 

 tref. 

6.8 Materion ychwanegol yn codi – 

Mae y Dirprwy Faer y Cyng. Walters wedi cael y taflenni ar gyfer Llwybr 

Treftadaeth y Dref. Derbyniwyd anfoneb am £ 211.50. 

 

       7. MATERION NAD YDYNT YN CODI O'R COFNODION 
  7.1 Marchnad y Ffermwyr - 
   Mae y Cyng. Dinah Mulholland wedi siarad â Lucy Watson (Watson & Pratts) 

gyda'r bwriad o adfer y farchnad. Maent wedi datblygu cynllun ac wedi cyfarfod ag 
Ellis Lloyd o Ganolfan Bwyd Cymru sydd wedi bod yn gefnogol iawn. Gobeithio 
lansio o Basg 2020. Edrych i ofyn i CSC am barcio am ddim ar ddiwrnod y farchnad. 

  7.2 Digwyddiadau yn y Dref - 
  Ffair Hafan Deg - 29.07.19 2yp 
  Gig Werin - Martin Carthy - Neuadd Victoria 29.06.19 8yh 
  5G - Dydd Iau 11.07.19 Neuadd Victoria 7yh 
  Plastig Am Ddim Llanbedr Pont Steffan - Digwyddiad trwy'r dydd 20.07.19 
  Cymanfa Ganu - Soar - 27.06.19 7yh 
  Seremoni Cyhoeddi 2020 Eisteddfod Genedlaethol Ceredigion - Dydd Sadwrn, 

29.06.19 - Aberteifi 
  Diwrnod y Lluoedd Arfog - Stondin y Lleng Brydeinig ar sgwâr - 29.06.19 
  Sioe Llanbedr Pont Steffan - 06.07.19 
  Harmoniau y Hydref - Lloyd Thomas Hall Y Drindod Dewi Sant - 12.10.19 - 7.30yh 
 
 8. GOHEBIAETH – 

8.1 Iechyd Gwledig Cymru - Gofyn am gyfarfod gyda'r Cyngor Tref, y dyddiad i'w 
drefnu gan y clerc 
8.2 Mynyddoedd Cambria - Dymuno cwrdd a’r Cyngor Tref, y clerc i drefnu 
dyddiad. Bydd y Dirprwy Faer y Cyng. Walters yn llenwi holiadur. 
8.3 Bwrdd Iechyd Hywel Dda - Cynllun trawma 
8.4 Ray Ceredigion - Caniatâd i ddefnyddio Cae Measyderi, y clerc i lofnodi 
ffurflen. 
8.5 WWHA - Cais am gyllid ar gyfer ffens ym Mharc yr Orsedd wedi'i drosglwyddo i 
gontractwyr. 

 8.6 Cronfa Buddsoddi mewn Eiddo yng Nghanol Trefi Canolbarth Cymru - Mae ' r 

 cynllun hwn wedi ' i anelu at berchenogion neu lesddeiliaid eiddo neu safleoedd 

 yn y trefi sy'n wag neu sydd wedi 'u tanddefnyddio ac sydd angen rhywfaint o 



 waith adfer, addasu neu adeiladu i’w dychwelyd i ddefnydd masnachol neu 

 breswyl. Sylwer bod disgwyliad y bydd angen i ' r ymgeisydd gyfrannu rhywfaint   

 o  i arian ei hun a lle bo'n bosibl, derbyn elfen o gyllid benthyciad tuag at y 

 gwaith. 

9. MATERION CYNLLUNIO 
      9.1 Cyngor Sir Ceredigion - Cais A190304 - Canolfa Dulais, Heol Pontfaen, Llanbedr 

Pont Steffan. Cynnig - Dymchwel yr adeilad canolfan fenter unllawr presennol. Creu 
canolfan fenter newydd gyda mannau parcio a mynediad cysylltiedig - Dim 
gwrthwynebiad. 

 9.2 Cyngor Sir Ceredigion - Cais A190307 - Uned 5d, Ystad Ddiwydiannol Llanbedr 
Pont Steffan - Codi estyniad ar lefel llawr cyntaf - Dim gwrthwynebiad. 

 9.3 Cyngor Sir Ceredigion - Cais A190365 - Addasu ystafell argraffu, stiwdio 
ffotograffiaeth ac ystafell driniaeth therapi - Dim gwrthwynebiad. 

 9.4 - Cais Cynllunio Maes Maesyderi - wedi ei wrthod gan CSC.   
 
   10.   FINANCE  
 10.1 Taliadau - Cytunwyd ar y taliadau canlynol 
 Cyflog y Clerc Mehefin - £647.25 
 CthEM tollau EM & YG Mehefin -  £192.33 
 SSE - Goleuadau Nadolig - £499.80 
 Gwasanaethau Garddio Dyfed - Mai - £232.00 
 Treuliau clerc - ffôn, band eang, storio, deunydd ysgrifennu - £145.97 
 PCYDDS - Gosod y Maer - £1412.10 
 PCYDDS - Taflenni Treftadaeth Tref 
 ADVE - Prydles Maesyfelin - £946.00 
 
 Ffi diogelu data i'w thalu - dd i'w sefydlu - Cytuno i gyd. 
 
 10.2 Derbyniadau – 
 None 
 
 10.3 Ceisiadau Ariannol – Cytunwyd 
 Bobath - £ 50.00 
 Carnifal Llanbedr Pont Steffan - £ 500.00 
 Gŵyl Fwyd Llambed - £ 5000.00 
 Sgowtiaid - Clerc i wirio a yw sgowtiaid Llanbedr Pont Steffan yn cymryd rhan.    
 
 10.4 Llythyrau o ddiolch DIM 
 

11. PWYLLGORAU 
a. GWEINYDDIAETH 
   Dim i'w adrodd. 
b. LLWYBRAU TROED 
    Cynhaliwyd y cyfarfod 18.06.19. Adroddodd yr aelodau yn ôl ar gyflwr y    
 llwybrau troed. 
c. PARCIAU A LLIFOGYDD 



Mae y Cyng.  Elin Jones wedi derbyn dyfynbris o £1306.80 am gât yn  Mharc yr 
Orsedd - CYTUNWYD i brynu gât. 
Mae y Cyng. Elin Jones wedi cael nifer o ddyfynbrisiau ar gyfer biniau ar gyfer 
Parc yr Orsedd - CYTUNWYD i gysylltu â Gwasanaethau Garddio Dyfed ar y 
mathau o finiau sydd eu hangen a hefyd i ofyn i Teify Forge am bris am finiau. 
Mae blodau yn y dref wedi'u plannu gan CSC. 
d. YR IAITH GYMRAEG 
Dim i'w adrodd. 

  
   12. UFA 
 Digwyddiad Dim Palstig 20.07.19 9ayb- 4yh Crown Stores gan Sainsbury's, 
 Llanbed - Pobl i ddod â phlastigau i lenwi'r ffenestr i ddangos faint o blastig a 
 ddefnyddir yn y dref.  Gofynnodd y Cyng.  Mulholland i'r cyngor tref dalu                  
 £59.90 am 2000 o daflenni i'w hargraffu - CYTUNWYD i dalu am daflenni. 

 Ymgynghoriad argyfwng yn yr hinsawdd -  Hoffai y Cyng. Mulholland gael rhodd 
 am daflenni, bydd yn dod yn ôl gyda phris yn y cyfarfod nesaf. 

  Gofynnodd y Cyng. Gary Thorogood am ofyn i Undeb Credyd ddod i roi sgwrs i'r 
 cyngor. Y Clerc i drefnu dyddiad iddynt ddod i gyfarfod. 

 Mae'r Cyng. Helen Thomas wedi siarad â WWHA ynghylch y goleuadau  llachar 
 yn Heol y Bryn ac maent wedi cytuno i newid i oleuadau synhwyrydd. 

 Lleisiodd y Cyng. Kistiah Ramaya ei bryderon ynghylch yr adroddiadau papur 
 newydd diweddar ar y Brifysgol. Y clerc i gysylltu â Gwilym Dyfri Jones, y Profost 
 newydd i'r Brifysgol i ddod i siarad â'r cyngor. 

 Mae croeso i ddau gynghorydd i gynrychioli'r cyngor yn Walkers, sy'n cyfarfod yn 
 Castle Green ar nos Lun am 7yh unwaith y mis - gwirfoddolodd y Cyng. Elin Jones 
 i fod yn bresennol. 
  
13.  Cyfarfod nesaf 25 Gorffennaf am 7.30yh 
 
 Gohiriwyd y cyfarfod am 9.30yh 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 


