
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 
 
 

COFNODION CYFARFOD MISOL CYNGOR 
TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 

29.08.19 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. Dinah Mulholland, Cyng. Gary 
Thorogood, Cyng. Chris Thomas, Cyng. Emma Wood & Cyng. Helen Thomas. 

 
              Meryl Thomas – Clerc y dre. 
                
   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEBAU 

Cyng. Elin T Jones 
 

3. CYFLWYNIAD GAN Y CYNG. DINAH MULHOLLAND A LUCY WATSON, WATSON A 
PRATTS – MARCHNAD Y FFERMWYR 

             Cyflwyniad - cynlluniau i ail-sefydlu marchnad ffermwyr yn Llanbed gobeithio 
             erbyn Pasg 2020. 
             Cylch gwaith 
             Cynrychiolwyr bwyd Cymru.  
             Blaenoriaeth i gynhyrchwyr o fewn radiws o 50 milltir i Lanbedr Pont Steffan. 
             Cymysgedd o gynhyrchwyr sefydledig a Newydd.  
             Lleiafswm o stondinau 12 +. 
             Gystadleuaeth iach yn iawn, nid oes angen stondinau jam a marmalêd 
             1 x dim stondin heb ffioedd i bob marchnad i'r gymuned/elusen/grŵp gwirfoddol 

lleol. 
             Dim stondinau crefft. 



             Dim masnachwyr bwyd poeth oherwydd nifer y busnesau bwyd poeth/caffis 
             presennol yn y dref. 
             Byddwn yn cynhyrchu map yn dangos caffis a siopau bwyd yn y dref.  
             Ardal busker.  
             Amledd a diwrnod - 1af a 3ydd wythnos pob mis: yn ategu Marchnad pobl yn y    
             dref sydd ar yr 2ail a'r 4ydd dydd Sadwrn o bob mis. 
             Lleoliadau posibl-  
             Stryd Fawr yn sgorio'n uchel ar yr holl feini prawf heblaw am reoli traffig, sy'n  
             sgorio'n isel.              
             Stryd y Farchnad  yn sgorio'n uchel ar nifer yr ymwelwyr ac agosrwydd at barcio,  
             fel arall yn isel. 

Cwmins yn sgorio'n isel ar nifer yr ymwelwyr, natur weledol, manteision i      
fusnesau. 

             Mae gan dir y Coleg sgôr isel ar fudd-daliadau i fusnesau a natur weledol. 
            Sicrhau'r budd i fusnesau presennol 
            Taliadau parcio-byddwn yn gofyn i Gyngor Ceredigion ystyried atal taliadau parcio  
            ar foreau marchnad. 
            Hyrwyddo ac arwyddion. 
            Costiau 
            Costau rhedeg - amcangyfrifwn isafswm o £15,000 ac uchafswm o £20,000 y    
            costau rhedeg y flwyddyn am y 2 flynedd gyntaf (yn seiliedig ar uchafswm o 30 o  
            fasnachwyr, a costau rhedeg marchnad Aberystwyth, sef £30,000). 
            Costau cyfalaf - amcangyfrifwn gostau cyfalaf o rhwng £8,200 a £11,000, os ydym  
            prynu stondinau/gazebos. 
            Incwm rhagamcanol incwm rhagamcanol o stondinau a nawdd yw rhwng £8200      
            a £19,000.   
            Roedd aelodau'r Cyngor Tref i gyd yn cytuno bod hwn yn adroddiad ardderchog, a  
            yn cyd-fynd â'r cynlluniau lle ar gyfer Llanbedr Pont Steffan a chytunodd pob un i     
            gefnogi y cynnig a hefyd i gefnog'r cais i CSC am barcio am ddim o 10-2  
            ar ddiwrnodau marchnad. 
            Gofynnodd Lucy a fyddai ' r Cyngor yn fodlon gwneud cyfraniad i'r prosiect.  
            Dywedodd y Maer Cyng. Rob Phillips y byddai'r Cyngor yn hapus i edrych ar  
            y cais. 
                          

4. MATERION YN YMWNEUD A’R HEDDLU -    
Dim heddlu'n bresennol. Anfonodd SCCH Iona Jones-Kenny ei ymddiheuriadau. 
Yn ddiweddar, mynychodd y Dirprwy Faer, y Cyng Selwyn Walters a'r Cyng. Helen 
Thomas gyfarfod gyda'r Comisiynydd troseddau, y Prif Gwnstabl a'u timau. Holodd 
y Cyng. Helen Thomas ynghylch pryd y byddai'r teledu cylch cyfyng yn cael ei 
droi'n ôl ymlaen yn Llanbed a chadarnhawyd y bydda'r camerâu yn cael eu troi 
ymlaen erbyn diwedd mis Hydref, ond bydd 4 camera ac nid 6. Gwahoddwyd grŵp 
o gynghorwyr tref i ymweld â phencadlys yr heddlu yng Nghaerfyrddin i drafod pa 
rai fyddai orau i droi ymlaen ac i ymweld â'r ystafell gamera ac edrych ar y set i 
fyny. Fydd y Maer, Cyng. Rob Phillips yn trefnu cyfarfod. 
Dywedodd y Dirprwy Faer, y Cyng. Selwyn Walters, ma'r prif bwnc arall oedd 
ymladd yn erbyn y broblem cyffuriau yn y dref. Roedd yr heddlu'n awyddus i'n 
sicrhau eu bod yn gweithio'n ddwys ar y broblem gyffuriau yn yr ardal. 



Maent hefyd yn y broses o ailstrwythuro eu tîm plismona cymdogol a byddent yn 
croesawu adborth gan y Cyngor Tref yn y dyfodol ar lwyddiant hyn. Bydd cynnydd 
o tua 165 o nifer yr heddlu yn Heddlu Dyfed-Powys. 
Dywedodd y Cyng. Dinah Mulholland bod bwlch gweladwy mewn plismona a 
bwlch yn narpariaeth y gwasanaethau ieuenctid ac mae'n falch y bydd cynnydd yn 
nifer yr heddlu ond roedd yn teimlo mai'r hyn oedd ei angen oedd adfer rhyw fath 
o ddarpariaeth ieuenctid yn Llanbed. 
Mae'r Maer, y Cyngh. Rob Phillips wedi cyfarfod ag arolygydd Fraser sy ' n 
awyddus i ddenu arian ar gyfer gwasanaethau i'r bobl ifanc yn y dref. Gofynnodd 
i'r maer beth oedd ei angen yn ei farn ef yn y dref. Awgrymodd y Cyng. Hag Harris 
gofyn i Elin James o'r gwasanaeth ieuenctid ddod i siarad â'r cyngor ynglŷn â 
darpariaeth ieuenctid ynghyd ag ieuenctid Tyssul ac ardal 43. Dywedodd y Cyng. 
Dinah Mulholland bod angen i ni ofyn i'r ieuenctid beth maen nhw ei eisiau yn y 
dref. Dywedodd y Maer, y Cynghorydd Rob Phillips mai un o'r syniadau sydd wedi 
dod o'r cynlluniau lle yw bod y bobl ifanc yn y dref eisiau Parc Bwrdd sglefrio. 
Roedd y Cyng. Gary Thorogood am wybod pam na ellid troi pob un o'r 6 camerâu 
teledu cylch cyfyng ymlaen, bydd y Maer yn holi Comisiynydd yr heddlu am hyn. 
 

     5.   DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU - 
             Y Maer Cyng. Rob Phillips - cais i ddefnyddio Parc yr Orsedd ar gyfer Gŵyl 

Gacennau Cymraeg -aelod o'r Ford Gron. 
 
     6. CADHARNHAU COFNODION Y CYFARFOD O’R 25.07.19        

Fe'i Cynigiwyd gan y Cyng. Dave Smith a'i EILIO gan y Cyng. Ann Morgan a 
PHENDERFYNWYD bod cofnodion y 25ain o Orffennaf, 2019 yn gofnod cywir ac 
wedi eu harwyddo gan y Cadeirydd, y Maer Cyng. Rob Phillips. 
 

      7. MATERION SY’N CODI O’R CYFARFOD CYNT - 
 7.1 Golau Stryd Teifi Terrace - 
 Dim datblygiad. 
 7.2 Y Ffynnon a Sgwar Harford – 
 Cynghorwyr i gwrdd nos Lun 9fed Medi am 6pm i lanhau'r Ffynnon. 

7.3 Grwp yr amgylchedd -   
 Dywedodd y Cyng. Dinah Mulholland bod yr ymgynghoriad yn dal i fynd yn ei 

flaen, yn anffodus dim ymateb i hysbysebion a leolwyd yn Clonc a Grapevine. 
Bydd y Cyng. Dinah Mulholland yn mynd ar drywydd pobl a lofnododd y ddeiseb. 
ar gyfer arolygon stryd. Cynigiodd y Cyng. Dinah Mulholland i Gyngor y dref dalu 
£144.00 am 2000 o gardiau post ar gyfer arolygon stryd ac eiliodd y Cyng. Emma 
Wood, o blaid 9, yn erbyn 2, Ymatal 2. Fe gytunwyd i dalu'r £144.00. 

          Cyfarfod arfaethedig i'w gynnal gydag Alun Williams CSC Aelod Cabinet dros reoli 
carbon a Bethan Lloyd-Davies, rheolwr rhaglen lleihau ynni a charbon Ceredigion i 
gyfrannu at drafodaeth y Cyngor Sir ar newid mewn argyfwng yn yr hinsawdd.  
Bydd y Cyng. Dinah Mulholland yn cysylltu â Tai Ceredigion a PCYDDS am dir posibl 
sydd ar gael ar gyfer tyfu cymunedol. 

 7.4 Man gwefru trydan yn Llanbed – 
 Llythyr wedi dod wrth CSC yn dweud nad yw'n ymddangos bod y grant a nodwyd  

             yn cyd-fynd â dymuniad Cyngor y dref i wella ' cynnig ' cyffredinol Llanbed ar gyfer  



             twristiaeth, yr opsiwn gorau sydd ar gael ar hyn o bryd fyddai i Gyngor y dref      

             ystyried partneru gyda Tai Ceredigion i ddarparu uned ar ddatblygiad Canolfan  

             Dulais. Y Maer Cyng. Rob Phillips yn ysgrifennu at CSC i herio hyn. 

 7.5 Enwi safle yr hen ysgol Ffynnonbedr – 

 Derbyn llythyr oddi wrth CSC i'n hysbysu bod hen safle ysgol Ffynnonbedr wedi  

             enwi yn Tai Pedr. 

7.6 Materion ychwanegol o gyfyd –  

5G-Cyng. Gary Thorogood yn cyflwyno cynnig mewn perthynas â 5G yn y cyfarfod 

nesaf. 

 

   8.   MATERION HEB GODI O’R COFNODION 
           8.1 Canolfan Prawf Yrru – 
           Bydd y Maer, y Cyng. Rob Phillips yn anfon llythyr i'r DVSA i leisio ein siom bod y 

ganolfan prawf gyrru wedi cau a'n bod yn anhapus iawn gyda'r penderfyniad a'r 
diffyg rhybudd a dderbyniwyd ynglŷn â'r cau a gofyn iddynt ailystyried y 
penderfyniad. 

   8.2 Digwyddiadau yn y dre – 
  Ffair y Glas PCYDDS 21.09.19  
              Ben Lake-beth nesaf i Lanbedr Pont Steffan – Neuadd Fictoria 13.09.19 7yh 
  Gŵyl gacennau cymraeg rhyngwladol 21-09-19 Neuadd Fictoria 
              Cyngerdd mawreddog Côr meibion Cwmann a'r cylch 06.09.19 7yh, Neuadd Sant 

Iago, Cwmann 
 
      9.   GOHEBIAETH - 

9.1 Gwahoddiad i fynychu Ffair y Glas PCYDDS – ni fydd y Cyng. Hag Harris yn gallu 
bod yn bresennol, y clerc i gadarnhau y gall y Cyng. Elin Jones fod yn bresennol cyn 
archebu stondin. 
9.2 Ford Gron – cais i ddefnyddio Parc yr Orsedd ar gyfer rasys cyfnewid cacennau 
Cymraeg ar 21.09.19 yn ystod yr ŵyl gacennau Cymraeg. Pawb yn cytuno. 
9.3 Derbyniwyd llythyr gan CSC ynghylch cynnig llety i ddau deulu o ffoaduriaid yn 
Llanbed, disgwylir i'r teuluoedd gyrraedd erbyn diwedd Medi. Gwahoddiad hefyd i 
aelod o Gyngor Tref Llanbed ymuno â ' r grŵp ailsefydlu ffoaduriaid. Mae’r Maer, y 
Cyng. Rob Phillips wedi ysgrifennu at CSC i ddiolch iddynt am y llythyr ac anfon 
croeso i'r ffoaduriaid i Lanbedr. 
Bydd y Maer, y Cyng. Rob Phillips yn ymuno da’r grwp ailsefydlu ffoaduriaid, bydd 
y Cyng. Dinah Mulholland yn mynychu os nad yw'r maer ar gael. 
9.4 Derbyniwyd llythyr gan Denmark Street Big Band gyda chais i gynnal cyngerdd 
yn Llanbed, cytunwyd i'w rhoi mewn cysylltiad â Transition Llanbed. 
9.5 Gwefan deall enwau lleoedd Cymru-cais i gyfrannu disgrifiad byr o Lanbed, 
bydd y Maer a'r Dirprwy Faer yn gweithio ar hyn gyda'n gilydd. 
 

10.  MATERION CYNLLUNIO - 
      Dim 
   
   11.   CYLLID -    
 11.1 Taliadau - Cytunwyd ar y taliadau canlynol 



 Cyflog y clerc - Awst - £647.25 
 TWE Awst - £192.33 
 Treuliau y clerc - £144.67 
 Gwasanaethau Garddio Dyfed - £232.00 
 Carol Thomas - Cyfieithydd - £245.00 
 Clonc - Hysbyseb argyfwng hinsawdd  - £48.00 
 Roberts Garden Centre – Dwr i’r blodau - £5040.00 
 Un Llais Cymru - CCB - £180.00 
 SSE- £22.50 
 ICO - Gwarchod data -sefydlu DA  
 11.2 Derbyniadau - 
 Praesept- £13,666.67 
  11.3 Ceisiadau Ariannol -  Cytunwyd 
 Dim 
    11.4 Llythyron o ddiolch -  
 Clwb Pel Droed Llanbed - £100.00 
           Diolchodd y Cyng.  Rhys Bebb Jones i Gyngor y dref am y rhodd o £1000.00 i 

Eisteddfod Pantyfedwen a hefyd i'r Maer am ei rodd caredig. 
 
    12. PWYLLGORAU 

             a. GWEINYDDIAETH 
  Cyfarfod i’w drefnu.    

 b. LLWYBRAU CERDDED  
    Dim i’w adrodd. 

 c. PARCIAU A BLODAU 
Nid oedd y Cyng. Elin T Jones yn bresennol ond y mae wedi anfon yr adroddiad 
canlynol at y clerc. 
Aros am bris o Teify Forge ar gyfer y gât  a'r biniau. 
Mae sticeri i ddiweddaru'r rhif ffôn cyswllt wedi eu hatodi i'r arwyddion yn y Parc 
Roedd Pwyllgor y parciau a'r blodau wedi cyfarfod ac wedi trafod symud y 
meinciau picnic presennol ar gyfer plinth concrid mwy ar gyfer y beiciau. 

      Tendr am waith i ailddatblygu ardal chwarae Maesyfelin, bydd y    
                 pecyn yn cynnwys 
     Cyfeiriad llawn y Parc a   dimensiynau/lluniau (Elin Jones i ddarparu) datblygu'r  
     parc cyfan gan gynnwys gosod, offer, gorchudd/sylfeini'r tir. Heb gynnwys  
                 ffensys siglenni, arwyddion, goleuadau, mae'r holl gyfarpar arall hefyd yn cael ei        
                 symud a'i waredu.  
     Bod yn hygyrch i bobl anabl. 
      Wedi’i anelu at blant 8 oed a hŷn. 
                  Rhaid i bob dyluniad gydymffurfio â rheoliadau ardal chwarae a rheoliadau     
                  diogelwch.  
     Cynigion o tua £ 10k 
     Mae croeso i gwmnïau gyflwyno mwy nag un cynnig. 
     Cytunwyd ar y cynnig hwn. 
     Mae ' r Cyng. Hag Harris wedi cysylltu â CSC ynglŷn ag atgyweirio ' r ffens ym  
     Maesyderi ond nid yw wedi cael ymateb, y clerc i anfon e-bost i fynd ar ei ôl. 
     Cadarnhaodd y Cyng. Helen Thomas fod yr holl graffiti wedi'i dynnu ym Mharc  



     yr Orsedd. Mae problem gyda baw cŵn yn y Parc. Bydd y Cyng. Helen Thomas  
                yn edrych i mewn i brynu arwydd ' dim cwn ' mwy yn y Parc          
            d. YR IAITH GYMRAEG 

Dim i’w adrodd.       
  

       13. UFA 
 Cadarnhaodd y Cyng. Chris Thomas y gallwn ni dorri ' r gwrychoedd yn y parciau          
 o 1 Medi ymlaen. 
 Bydd y Maer yn trefnu cyfarfod ym mis Hydref i drafod beth sydd angen ei wneud  
             ar gyfer yr Eisteddfod yn Nhregaron yn 2020. 
 Dywedodd y Cyng. Gary Thorogood fod y blaendaliad cyntaf ar gyfer adnewyddu  
             Neuadd Fictoria wedi'i dderbyn. 
 
     14. Cyfarfod nesa 26 o Fedi at 7.30yh. 
 
 Gohiriwyd y cyfarfod am 9.45yh. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


