
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 
Arweiniodd y Cyng. Ann Morgan yr aelodau mewn gweddi. 

 
COFNODION CYFARFOD MISOL CYNGOR 

TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 
25.07.19 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 i'r cyfarfod.  
  

2.        PRESENNOL 
Y Maer Cyng. Rob Phillips, y Dirprwy Faer Cyng. Selwyn Walters, Cyng. Ann 
Morgan, Cyng. R. G. (Hag) Harris, Cyng. Kistiah Ramaya, Cyng. Dave Smith, Cyng. 
Richard Marks, Cyng. Rhys Bebb Jones, Cyng. Elin T Jones, Cyng. Gary Thorogood, 
Cyng. Chris Thomas, Cyng. Emma Wood & Cyng. Helen Thomas. 

 
              Meryl Thomas – Clerc y dref. 
                
   APOLOGIES FOR ABSENCE 

Cyng. Dinah Mulholland 
 

3.        CYFLWYNIAD GAN IECHYD GWLEDIG A CHYMRU GOFAL - AR EICH BEIC 
Mynychodd Bethan Jenkins o RHCW y cyfarfod. Nod y prosiect yw annog 
gweithgaredd corfforol ymhlith pobl ifanc trwy roi'r cyfle iddynt ddefnyddio 
beiciau statig awyr agored i wefru eu dyfeisiau symudol. Mae'r prosiect yn 
seiliedig ar yr angen i gynyddu gweithgaredd corfforol ac i fynd i'r afael â 
gordewdra ymhlith pobl ifanc ac mae'n gysylltiedig â materion amgylcheddol yn yr 
ystyr ei fod yn cynhyrchu ynni glân o ffynonellau cynaliadwy - pŵer corfforol 
dynol. Dewiswyd Llanbed fel un safle ar gyfer gosod y beiciau. Awgrymodd Bethan 
Parc yr Orsedd fel safle addas ar gyfer y beiciau. Byddai dau feic nyddu ac un beic 
llaw yn cael eu gosod. Bydd y beiciau'n cael eu prydlesu gan RHCW am dair 
blynedd ac yna'n cael eu rhoi i'r cyngor tref a fydd wedyn yn cymryd drosodd 
cynnal a chadw'r beiciau.  Gofynnodd y Maer Cyng.Phillips sut fyddai'r gost cynnal 
a chadw, bydd Bethan yn dod yn ôl â chostau.  Dywedodd y Dirprwy Faer Cyng. 
Walters fod hwn yn syniad rhagorol ac awgrymodd eu bod yn cael eu gosod ar hen 



safle'r llwybrau bywyd. Cytunwyd y byddai Parc yr Orsedd yn safle delfrydol a 
byddai'r cyngor tref yn hapus i fwrw ymlaen â'r prosiect hwn. Dywedodd Bethan, 
gobeithio, y byddent yn cael eu gosod erbyn diwedd mis Hydref. 
 

4. MATERION HEDDLU - 
Dim heddlu yn bresennol. 
Mae y Maer Cyng. Phillips wedi siarad â'r Arolygydd ar ôl derbyn cwynion am yr 
ymddygiad anghymdeithasol o amgylch y llyfrgell a'r sbwriel difrifol sy'n cael ei 
adael yn yr ardal.  Dywedodd y Maer fod problem gyda sbwriel ledled y dref. Y 
clerc i gysylltu â Mark Windows ynghylch glanhau'r llochesi bysiau. Bydd y clerc 
hefyd yn cysylltu â'r Siambr Fasnach i ofyn a all siopwyr lanhau y tu allan i'w 
siopau eu hunain a hefyd gysylltu â Chyngor Sir Ceredigion i weld a fyddai'n bosibl 
iddynt lanhau'r strydoedd 

 
5. DATGELU DIDDORDEB PERSONOL A RHAGARWEINIOL 

            Dim 
 

6. CADARNHAU COFNODION CYFARFOD Y 26ain MEHEFIN, 2019 
CYNIGIWYD gan y Cyng. Elin Jones ac AILWYD gan y Cyng. Ann Morgan a 
PENDERFYNWYD fod cofnodion 26 Mehefin, 2019 yn gofnod cywir ac wedi'u llofnodi 
gan y Cadeirydd, Y Maer Cyng. Rob Phillips.  Ymddiheurodd Cyng. Chris Thomas am 
beidio â mynychu'r cyfarfod diwethaf gan nad oedd wedi sylweddoli bod y dyddiad 
wedi newid. 
 

7. 7.1 Ardal Chwarae Maesyfelin - 
Mae'r brydles wedi'i llofnodi a'i derbyn gan ADVE. Bydd pwyllgor y parc yn llunio 
tendr drafft ac yn dod yn ôl i'r cyfarfod nesaf. Edrychir ar gyllid a grantiau ar ôl i ni 
gael syniad o'r costau dan sylw. 

7.2 Goleuadau Teras Teifi - 
Dim datblygiad 

7.3 Parc yr Orsedd – Bwyd Bendigedig a Brownis - 
Mae’r planter yn ei le ac mae hadau wedi cael eu plannu 
7.4 Ffynnon a Sgwâr Harford - 
Dim datblygiad o ran atgyweiriadau. Y clerc i drefnu i rai o'r cynghorwyr gwrdd a 
glanhau'r ffynnon. 

 7.5 Grŵp yr Amgylchedd - 
 Nid oedd Cyng. Mulholland yn bresennol. Dywedodd Cyng. Thorogood y bydd 

cyfarfodydd cyhoeddus ym mis Medi, gofynnwyd i CAVO gynnal arolwg yn y dref. 
Mae cyflwyniad wedi'i drefnu yn yr ysgol. Bydd ymgynghorydd amgylcheddol sy'n 
aelod o'r grŵp yn helpu i symud y prosiect yn ei flaen. 
Bydd y Dirprwy Faer Cyng Walters yn ymuno â'r grŵp amgylchedd yn lle'r Cyng. 
Ann Morgan. 
Roedd 54 o bobl wedi mynychu'r diwrnod casglu plastig dydd Sadwrn.. 

 7.6 Pwyntiau gwefru trydan yn Llanbed 
 Mynychodd Cyng. Harris a Cyng. Morgan arddangosiad o bwyntiau gwefru yn 

Aberaeron. Mae y Maer a Cyng. wedi bod yn erlid hyn. 
Mae Cyng.Harris wedi derbyn e-bost yn gofyn am anfon manylion y cynnig gan 



gyngor Tref Llanbed eto. 
Mae Cyng.Harris wedi derbyn ac e-bost gan CSC yn cadarnhau bod 
atgyweiriadau’r groesfan i gerddwyr yn Stryd y Coleg wedi eu cychwyn a bod 
golau dros dro wedi’i sefydlu yn y cyfamser. 
7.7 Gwyl Fwyd Llanbed – 

Cadarnhaodd y Maer y bydd yr Ŵyl Fwyd yn cael ei chynnal ddydd Sadwrn gyda 

dros 100 o stondinau yn bresennol hefyd y bydd arddangosiadau coginio ar y 

diwrnod. Bydd yr Ŵyl yn cael ei hagor yn swyddogol am 12yp gan Patrick Gee o 

Dwr Llanllyr. 

Yn ychwanegol at yr arian a dderbyniwyd gan Gyngor Tref Lampeter, derbyniwyd 

grantiau gan CSC, Llywodraeth Cymru a hefyd rhoddion gan drigolion a busnesau 

lleol.  Diolchodd y Cyng. Morgan i'r Maer am ei holl waith caled. 

7.8 Materion ychwanegol yn codi –  

Gwahoddir Easysave i gyfarfod mis Medi. 

Gwahoddir Mynyddoed y Cambria i gyfarfod mis Hydref. 

Hoffai Shelter Cymru ddod i gyfarfod yn ddiweddarach. 

Dywedodd Cyng. Thorgood fod tua 60 o bobl wedi mynychu'r cyfarfod 5G. 

Gofynnodd i'r holl gynghorwyr wneud eu hymchwil eu hunain i 5G. 

Dywedodd y Dirprwy Faer Cyng.Walters ei fod yn aros am brisiau ar gyfer 

adnewyddu’r prif fwrdd ar y llwybr treftadaeth a gosod arwyddion brown yn y 

dref, gobeithio y bydd ganddo nhw ar gyfer y cyfarfod nesaf. 

 

8. MATERION NAD YW'N CODI O'R COFNODION 
           8.1 Enwi hen safle Ysgol Ffynnonbedr - Y tri enw sy'n well gan y rhestr a 

dderbyniwyd gan CSC yw – Yr Hen Ysgol, Cysgod yr Eglwys a Maes y Ffynnon. 
   8.2 Archwiliad mewnol - Mae'r archwilydd mewnol wedi llofnodi cyfrifon. 

Cytunwyd gan bawb a'i lofnodi gan y clerc a'r Maer.  
  8.3 Digwyddiadau yn y Dref - 
  Gwyl Fwyd - 27.07.19 10.am 

Ben Lake - Beth nesaf i Lambed – Clwb Rygbi Llanbed 26.07.19 7yh 
Helfa Drysor Cerdded - Llyfrgell 29.07.19 6yh 
Helfa Drysor Car - Maes Parcio Rookery 31.07.19 6yh 
Cwis y Carnifal – Clwb Rygbi Llanbed 01.08.19 8yh 
Carnifal - 03.08.19 yn cychwyn o Ysgol Bro Pedr am 12.30yp 
Cinio Cyfeillgarwch - PCYDDS 6.30yh 
Eisteddfod Rhys Thomas James Pantyfedwen 24ain - 26ain Awst - Ysgol Bro Pedr 
Gŵyl Cacennau Rhyngwladol 21-09-19 Neuadd Victoria 
Cyngerdd Mawreddog Cor Meibion Cwmann a’r  Cylch 06.09.19 7yh Neuadd St 
Iago, Cwmann 

  
   9. GOHEBIAETH - 

9.1 Gwahoddiad i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol Un Llais Cymru – Bydd y Maer a 
Cyng. Mulholland yn mynychu. 
9.2 Gwahoddiad i fynychu Ffair y Glas PCYDDS –Bydd y Cyng. Harris a'r Cyng. Jones 
yn hapus i fod yn bresennol. Y clerc i holi am gost stondin. 
9.3 Derbyniwyd llythyr gan Caroline Dent, Llanfair Clydogau mewn perthynas ag 



ymwybyddiaeth 5G - Cytunwyd i basio'r llythyr ymlaen i Gyngor Cymuned Llanfair 
Clydogau. 

   10.  MATERION CYNLLUNIO      
 10.1 Cyngor Sir Ceredigion - Cais A190401 - 24 Stryd y Bont, Llanbed. Cynnig - 

Newid defnydd ystafell storio llawr gwaelod a thrawsnewid llofft i ddarparu 2 fflat 
- Dim gwrthwynebiadau. 
10.2 Ymgynghori â Safleoedd Ymgeiswyr Ychwanegol Amnewid Ceredigion CDLl 
2018-33 - Dim i'w adrodd  

 
   11.   CYLLID    
 11.1 Taliadau - Cytunwyd ar y taliadau canlynol 
 Cyflog y Clerc - Gorffennaf - £647.25 
 TWE Gorffennaf - £274.68 
 SSE - £22.50 
 Gwasanethau Garddio Dyfed - Gorffennaf - £232.00 
 Canolfan arddio Llanarth - Blodau - £4560.00 
 Canolfan arddio Robert - Compost - £300.00 
 ROSPA - Arolygiadau o’r parciau - £164.40 
 HCI Data - £86.40 
 Transition Llambed – Llogi neuadd - £20.00 
 Lap Top i’r clerc - £579.00 
  
  11.2 Derbyniadau – 
 TAW - £5610.07 
 

 11.3 Ceisiadau Ariannol - Cytunwyd 
Dim 

 
 11.4 Llythyron o ddiolch 
 Bopath - £50.00 
 Gwyl Fwyd - £5000.00  
 
    12. PWYLLGORAU 

 
             a. GWEINYDDIAETH 

  Cyfarfod i’w drefnu.      
 b. LLWYBRAU CERDDED  

    Dim i’w adrodd. 
 c. PARCIAU A BLODAU 

Mae'r Cyng. Elin Jones wedi gofyn i Teifi Forge am bris am giât mochyn a biniau 
ar gyfer Parc yr Orsedd. Mae'r Cyngh. Jones wedi archebu sticeri i ddiweddaru'r 
arwyddion gyda gwybodaeth y Clerc newydd.  
Mae gwasanaethau garddio Dyfed wedi cysylltu â'r Cyng. Jones i roi gwybod i ni 
fod y gwrychoedd yn beryglus o gwmpas yr ardal chwarae ym Mharc yr Orsedd. 
Bydd y Cyng. Jones yn cael dyfyniad gan wasanaethau garddio Dyfed ac Eirwyn 
Williams am ddyfyniad i dorri ' r gwrychoedd. 
Derbyniwyd un dyfyniad gan wasanaethau garddio Dyfed am drwsio a pheintio'r 



meinciau (gan gynnwys deunyddiau) ar gyfer £230.00. Cytunwyd i ofyn iddo 
barhau â ' r gwaith. 
Roedd y Cyngh. Jones a'r Clerc wedi derbyn cwynion nad oedd y ffens ym 
Maesyderi wedi cael ei hatgyweirio a hefyd nad oedd y glaswellt wedi'i dorri. Y 
Clerc i gysylltu â'r contractiwr i dorri‘r porfa'n amlach. Bydd y Cyngh. Harris a’r 
Clerc yn cysylltu â CSC i gael y wybodaeth ddiweddaraf am atgyweiriadau i'r 
ffens. Cytunwyd os nad oedd CSC yn barod i drwsio'r ffens yna bydd Cyngor y 
dref yn cael dyfynbris am ei drwsio. 
Mae adroddiadau'r ROSPA wedi dod i law ar gyfer y parciau. Diolchodd y Cyngh. 
Jones i'r Cyng. Helen Thomas am gwblhau'r gwiriadau wythnosol ar gyfer y 
parciau. 

             d. YR IAITH GYMRAEG 
Dim i’w adrodd.        

  
       13. UFA 

Dywedodd y Cynghorydd Thorogood nad oedd y grant ar gyfer Neuadd Fictoria 
wedi' i dderbyn eto. Mae grwp permaddiwylliant a Transition Llanbed wedi cael 
cyfarfod gyda'r Provost o'r brifysgol ynghylch ysgol Gydnerth. Ar ôl i adroddiad 
gael ei gwblhau bydd y Cyng. Thorogood yn dosbarthu i'r Cyngor. 

Mae'r Cyng. Helen Thomas yn mynychu cynhadledd Cymdeithas Dai Genedlaethol 
ym mis Ionawr. 

Mae'r Cyngh. Smith wedi cael nifer o gwynion am y chwyn ar y palmant yn y dref. 
Mae’r clerc yn mynd i gysylltu â CSC i ofyn iddynt chwistrellu'r chwyn yn y dref. 

Mae’r Cynllun Lle ar waith. 

Gofynnodd y Maer Cyng. Phillips a oedd y Cyngor am gynnal cyfarfod ym mis 
Awst, cynigiodd y Cyng. Harris fod cyfarfod ym mis Awst ac eiliwyd gan y Cyng. 
Jones ac fe'i cytunwyd hyn gan phawb. 
 

     14. Cyfarfod nesaf 29ain o Awst am 7.30 yh. 
 
 Gohiriwyd y cyfarfod am 9.45 yh. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 

 


