
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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

 
Arweiniodd y Cyng. Hag Harris yr aelodau mewn gweddi. 

 
COFNODION CYFARFOD MISOL CYNGOR TREF 

LLANBEDR PONT STEFFAN 31.10.19 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. Richard Marks, Cyng. Chris Thomas, Cyng. 
Dave Smith, Cyng. Rhys Bebb Jones, Cyng. Dinah Mulholland, Cyng. Helen 
Thomas, Cyng. Emma Wood & Cyng. Gary Thorogood. 

 
              Meryl Thomas – Clerc y dref. 
                
              YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Cyng. Kistiah Ramaya & Cyng. Elin T Jones 
 
Cynigiodd y Maer Cyng. Rob Phillips gyfnewid eitemau ar yr agenda oherwydd y 
swm mawr o’r cyhoedd oedd yn bresennol ar gyfer y cynnig 5G a chytunwyd ar 
hyn gan bawb. 
 

3. CYNNIG 5G – CYNG. GARY THOROGOOD  
Chwaraeodd y Cyng. Gary Thorogood gyflwyniad fideo byr gan gyn-Lywydd 
Microsoft Canada Frank Clegg a ddywedodd nad oedd 5G wedi cael prawf ac nad 
oedd unrhyw ymchwil ar gael ar ei effaith ar iechyd dynol. 
Cynigiodd y Cyng. Gary Thorogood y cynnig isod yn erbyn 5G ac eiliwyd gan y 
Cyng. Dinah Mulholland.     
Mae gan Gyngor Tref Llanbedr Pont Steffan gyfrifoldeb moesol i ddiogelu iechyd y 
cyhoedd a'r amgylchedd lleol. Hyd nes ceir consensws gwyddonol annibynnol bod 
ymbelydredd di-wifr 5G yn ddiniwed i bobl a'r amgylchedd, bydd Cyngor Tref 
Llambed yn mabwysiadu'r egwyddor ragofalus ac ni fydd yn cymeradwyo'r broses 
o gyflwyno 5G. 



Byddwn yn cyflwyno sylwadau i Gyngor Sir Ceredigion i ofyn iddynt edrych ar y 
goblygiadau iechyd a diogelwch ar ran trigolion Llambed a Cheredigion a chreu 
polisi sy'n cydnabod yr ansicrwydd sydd yn y cynllun i gyflwyno 5G. 
Rhoddwyd caniatâd i Elizabeth Morgan siarad â'r cyngor gan y Maer. 
Dywedodd y Maer, Cyng. Rob Phillips, nad oedd gan Gyngor Llambed unrhyw 
awdurdod i atal cyflwyno 5G. Yr unig bŵer a fyddai gan y Cyngor Tref yw os bydd 
cwmni yn cysylltu â'r Cyngor Tref i gynllunio ar gyfer mast ar dir sy'n eiddo i'r 
cyngor neu gyda'r broses gynllunio. Pe bai Cyngor y dref yn gwrthwynebu 5G gallai 
ein hatal rhag gwneud rhagbenderfyniad ar unrhyw geisiadau a dderbynnir wedi 
hynny. Gallwn wneud datganiad moesol a chymryd safbwynt ar fastiau 5G ar dir 
sy'n berchen i ni ac sy'n gallu lobïo CSC ein bod am i ymchwil gael ei wneud i 5G. 
Dywedodd y Cyng. Hag Harris y byddai'n cefnogi CSC fel awdurdod i edrych i 
mewn i'r mater yn fanwl a chysylltu ein ac am fwy o ymchwil i 5G. Cynigiodd y 
Cyng. Hag Harris ein bod yn ychwanegu gwelliant i'r cynnig y dylem gysylltu â'n AS 
ac ac i godi'r mater a derbyniwyd hyn gan y cynigydd. Cynigiodd y Cyng. Rhys Bebb 
Jones welliant i'r cynnig i archwilio'r dewis amgen i 5G a derbyniwyd hyn gan y 
cynigydd.  
Dywedodd y Cyng. Richard Marks ei fod yn cydymdeimlo â'r egwyddor ragofalus 
ond nad oedd yn gwbl argyhoeddedig o'r pryderon a fynegwyd gan nad oedd yn 
wyddonydd. 
Dywedodd y Cyng. Helen Thomas y byddai'n hoffi gweld mwy o ymchwil ddi-
ragfarn i 5G. 
Dywedodd y Cyng. Gary Thorogood fod angen prawf ei fod yn ddiogel. 
Pleidleisiodd y Cyngor ar y cynnig wedi'i ddiwygio isod a phasiwyd y cynnig. 
Mae gan Gyngor Tref Llambed gyfrifoldeb moesol i ddiogelu iechyd y cyhoedd a'r 
amgylchedd lleol. Hyd nes ceir consensws gwyddonol annibynnol bod 
ymbelydredd di-wifr 5G yn ddiniwed i bobl a'r amgylchedd, bydd Cyngor Tref 
Llambed yn mabwysiadu'r egwyddor ragofalus ac ni fydd yn cymeradwyo'r broses 
o gyflwyno 5G. 
Byddwn yn cyflwyno sylwadau i Gyngor Sir Ceredigion, ein AS ac AC; gofyn iddynt 
edrych ar y goblygiadau iechyd a diogelwch ar ran trigolion Llambed a 
Cheredigion; creu polisi sy'n cydnabod yr ansicrwydd a geir gydag unrhyw gynllun i 
gyflwyno 5G ac archwilio dewisiadau amgen i dechnoleg 5G 

 
4. CYFLWYNIAD – MYNYDDOEDD CAMBRIAN   

Roedd Dafydd Wyn Morgan yn bresennol yn y cyfarfod sy'n gweithio i fenter 
Mynyddoedd Cambrian sy'n brosiect Ewropeaidd a gefnogir gan Geredigion, 
Powys a Sir Gaerfyrddin a hefyd arian a dderbyniwyd gan y Brifysgol yn 
Aberystwyth a fferm wynt Cefn Croes. 
Diolchodd Dafydd i Gyngor Tref Llanbedr Pont Steffan am gefnogi'r map cyntaf o 
fynydd Cambria sydd wedi codi proffil Mynyddoedd Cambrian a busnesau lleol. 
Mae llyfryn newydd wedi'i argraffu – Canllaw yr Wybren Dywyll, mae statws Safle 
Darganfod yr Wybren Dywyll wedi'i roi i 6 lleoliad ym Mynyddoedd Cambrian, dau 
yng Ngheredigion, dwy ym Mhowys a dau yn Sir Gaerfyrddin, dau sydd yn lleol i 
Lambed - Mynydd Llanllwni a Ymddiriedolaeth Genedlaethol Llanerchaeron 
Mae dyfodol Cambrian Futures yn gweithio ar arhosiad diwrnod 2 y prosiect a 
fydd yn ceisio cynyddu arhosiad ymwelwyr i Fynyddoedd Cambrian trwy luniau a 



fideos. Roedd y prosiect hwn i for dod I ben ym mis Rhagfyr 2019 ond cafodd ei 
ymestyn i Fedi 2020 ac efallai i Ragfyr 2021. Bydd canllaw poced i Fynyddoedd 
Cambrian yn cael ei gyhoeddi yn y 6 mis nesaf. 
Gobeithio gweithio gyda chynhyrchwyr bwyd yn yr ardal i gael logo Mynyddoedd 
Cambrian ar flychau bwyd a photeli. 
Llongyfarchodd Dafydd Lambed am ennill statws ' Croeso i Gerddwyr '. Trefnodd 
Mynyddoedd Cambrian gyfres o deithiau cerdded eleni ' Legs 11 '. 
Fis Mawrth nesaf, bydd awdur teithio (PIP and the City) yn dod i ysgrifennu am ei 6 
noson a 6 diwrnod yn cerdded Mynyddoedd Cambrian a bydd yn dod trwy 
Lambedr. 
Bydd stondin ar safle'r Eisteddfod Genedlaethol yn Nhregaron yn 2020. 
Dywedodd y Cyng. Dinah Mulholland ei bod yn meddwl y byddai nifer o 
fasnachwyr o'r farchnad bobloedd yn ymddiddori yn y marc Mynyddoedd 
Cambrian. 
Awgrymodd y Cyng. Rhys Bebb Jones fod ganddo basbort i bobl gael stamp o'r holl 
leoedd yr ymwelwyd â nhw. 
Dywedodd y Cyng. Gary Thorogood y byddai'r Grapevine yn hapus i hyrwyddo 
Mynyddoedd Cambrian, bydd Dafydd yn anfon manylion y Lansiad Awyr Dywyll ar 
gyfer y cyhoeddiad nesaf. 
Awgrymodd y Cyng. Chris Thomas y dylid cysylltu â chrefftwyr i hyrwyddo 
Mynyddoedd Cambrian. 
Diolchodd y Maer Cyng. Rob Phillips i Dafydd am ei gyflwyniad. 
 

5. MATERION HEDDLU - 
Anfonodd SCCH Iona Jones-Kenny ei hymddiheuriadau. 
Anfonodd y Cyngh. Kistiah Ramaya adroddiad ar ei ymweliad â phencadlys yr 
heddlu yng Nghaerfyrddin er mwyn arsylwi ar y Teledu Cylch Cyfyn a oedd yn cael 
ei ddefnyddio. Roedd delweddau'r camera yn glir iawn a'r camerâu'n cael eu 
monitro'n rhagweithiol. Sefydlwyd 4 camera yn Llambed i fonitro'r prif strydoedd 
yn y dref. Mae'r hen gamerâu wedi cael eu tynnu a phenderfynwyd gofyn i'r 
heddlu waredu'r rhain. 
Mae'r Maer Cyng Rob Phillips wedi siarad gyda Matt Knight o'r bartneriaeth 
alcohol cymunedol sy'n hapus i ddod i siarad â'r Cyngor i weld beth y gallant ei 
gynnig i ni. Penderfynwyd gwahodd Matt i gyfarfod mis Ionawr.             
 
 

     6.   DATGELU DIDDORDEB PERSONOL A RHAGARWEINIOL 
             Y Maer Cyng. Rob Phillips & Cyng. Ann Morgan - Cais ariannol o orymdaith Dydd 

Gŵyl Dewi i dalu am gau ffyrdd - aelod o'r Pwyllgor. 
 Cyng. Hag Harries - Cais cynllunio gan ganolfan deuluol - ymddiriedolwr y ganolfan 

deuluol. 
 Cyng. Richard Marks - Cais cynllunio yn Nhŷ'r Eglwys - aelod o gyngor yr Eglwys. 
  
     7. CADARNHAU COFNODION CYFARFOD Y 26AIN O FEDI, 2019        

CYNIGIWYD gan y Dirprwy-Faer Cyng. Selwyn Walters ac EILIWYD gan y Cyng. Chris 
Thomas a PHENDERFYNWYD bod cofnodion y 26ain o Fedi, 2019, yn gofnod cywir 
ac wedi eu harwyddo gan y Cadeirydd, y Maer Cyng. Rob Phillips. 



 
        8.  MATERION YN CODI O’R CYFARFOD BLAENOROL - 
 8.1 Goleuadau Teras Teifi - 
 Dim datblygiad.  
 8.2 Ffynnon a sgwâr Harford - 
 Dim datblygiad – y cler I anfon e-bost arall I CSC. 

8.3 Grŵp yr amgylchedd-cylch gorchwyl – 
 Bydd Cyng. Dinah Mulholland yn eu cwblhau yn yr ychydig fisoedd nesaf. 

8.4 Pwyntiau gwefru trydan yn Llambed –  
Aros am ymateb gan Tai Ceredigion. Mynychodd y Maer a'r Cyng. Dinah 

Mulholland gyfarfod gyda CSC a lleisiodd eu pryderon a'u siom ynglŷn â'r ffordd yr 

oedd CSC wedi ymdrin â'r mater hwn. Lyndon Griffiths sy'n gyfrifol am hyn ac fe 

wnaethant awgrymu i ni ddod o hyd i le addas ar gyfer y pwyntiau gwefru ar 

wahân i'r meysydd parcio yn y dref a hefyd os oedd tystiolaeth o angen yn y dref 

byddai hyn yn helpu'r broses. 

8.5 Canolfan Prawf Gyrru – Mae'r Maer wedi drafftio llythyr i'r DVSA i leisio ein 

siom yn y cau ac i ofyn i Gareth Llewelyn fynychu cyfarfod i drafod y mater. 

 8.6 Materion ychwanegol yn codi –  

Aeth y Maer a'r Cyng. Hag Harris i gyfarfod o'r grŵp ailsefydlu ffoaduriaid. 

Gofynnodd y Cyng. Ann Morgan i'r Cyngor dalu am logi neuadd Fictoria am 1.5 awr 

bob pythefnos er mwyn cynnal gwersi Saesneg i'r ffoaduriaid.  Cost fyddai £11.25 

yr wythnos. Cynigiodd y Cyng. Rhys Bebb Jones ein bod yn talu am Rhagfyr ac 

Ionawr ac eiliwyd gan y Cyng. Hag Harris a chytunwyd gan bawb. 

Cyfarfu'r Maer, y Dirprwy Faer y Cyng Selwyn Walters a'r Cyng Hag Harris yn 

ddiweddar i lanhau tu ôl i siop drydanol Roberts. Penderfynwyd cyfarfod eto pan 

fydd y nosweithiau'n mynd yn hirach i wneud mwy o lanhau yn y dref. 

Y clerc i edrych ar y gost o gyflogi person i lanhau strydoedd Llambed. 

 

   9.   MATERION NAD YW’N CODI O’R COFNODION 
           9.1 Sul y Cofio – Pawb i gyfarfod am 10.30 ar ddydd Sul 10fed Tachwedd yn 

Neuadd Fictoria, bydd gwasanaeth yn yr Eglwys ar ôl gwasanaeth y Cofio. Bydd 
hefyd 2 funud o dawelwch ar ddydd Llun yr 11eg o Dachwedd ar y sgwâr.            

   9.2 Grŵp datblygu Llambed - Dywedodd y Maer fod y cynllun lle bron â gorffen 
a'u bod yn bwriadu sefydlu grŵp i edrych i mewn i'r syniadau sydd wedi cael eu 
hawgrymu yn y cynllun lle ac i wneud hynny. 

   9.3 Parti Te – Ifanc o Galon – Penderfynwyd i gal y te y 4ydd o Ragfyr. Posteri i'w 
gosod yn y dref y gwahoddir yr holl bobl hŷn yn y dref. 

  9.4 Digwyddiadau yn y Dref 
  Noson Siopa Nadolig Hwyr Nos Iau 28ain Tachwedd 4-7yh. 
  Pwyllgor Gwyl Dewi – Noddfa 14eg Tachwedd 7yh. 
  Gadael tir (1000 mlynedd o hanes Cymru mewn un sioe) Ysgol Bro Pedr 19fed 

Tachwedd-7.30 pm, addas i blant dros 14 oed.   
  Plygain – Capel PCYDDS – 2ail Ragfyr am 7yh. 
  Ffair Nadolig - Neuadd y Celfyddydau PCYDDS - 23ain Tachwedd-12-4yp. 
  Ffair Nadolig Ysgol Bro Pedr - 3ydd o Ragfyr - 6yh. 



Noson tân gwyllt y Ford Gron, Gwili Tractors, 5ed o Dachwedd 7yh. 

  

      10.  GOHEBIAETH - 
10.1 Derbyniwyd llythyr wrth Judy Cooper i longyfarch y Cyngor ar y penderfyniad 
i ddatgan ein bod mewn argyfwng hinsawdd a gofyn a fyddai'r Cyngor yn fodlon 
gosod plac ar sgwâr Harford i gyhoeddi'r datganiad. Penderfynwyd gadael y 
penderfyniad tan ar ôl i'r broses orffen. 
10.2 Gwahoddiad i’r Faeress fynd i Wylnos y Ruban Gwyn yn Sgwar Harford ar 
30ain o Dachwedd. 
10.3 Hysbysiad o'r adolygiad o orsafoedd pleidleisio-dim newidiadau. 
 

11.  MATERION CYNLLUNIO 
      11.1 Cyngor Sir Ceredigion – Cais A190651 – Canolfan Steffan, Peterwell Terrace, 

Llambed -  Cynnig - Dymchwel y storfa bresennol a chodi cyfleuster camu ' mlaen ' 
newydd. – Dim gwrthwynebiad.  

 11.2 Cyngor Sir Ceredigion – Cais A190766 – 16 Stryd y coleg, Llambed - Cynnig -
newid defnydd o swydd i annedd - Dim gwrthwynebiad.  

 11.3 Cyngor Sir Ceredigion – Cais A190786 – Church House, Stryd Fawr, Llambed. 
Cynnig - Newid defnydd o annedd i ganolfan deuluol - Dim gwrthwynebiad.  

   
     12. CYLLID 
 12.1 Taliadau – Cytunwyd ar y taliadau canlynol  
 Cyflog y clerc Hydref - £647.25 
 TWE Hydref - £192.33 
 CSC - Cau'r ffordd Sul y Cofio a diwrnod y Cadoediad - £84.00 
 G Williams - torri porfa Maesyderi - £120.00 
 Lois Design - arwydd i Parc yr Orsedd - £30.00 
 SSE- £9.89 
 Gwasanethau Garddio Dyfed - tori porfa Parc yr Orsedd - £232.00 
 CWN Design – Gwefan a e-bost - £813.60 
 Transition Llambed – llogi neuaddl - £62.50 
 12.2 Derbyniadau - 
 Praesept - £13,666.66 
  12.3 Ceisiadau Ariannol - Cytunwyd 
 Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi – tâl am gau'r ffordd – Cytunwyd i dalu. 
 Plygain – Cytuno i roi £100.00 ar ôl derbyn mantolen. 
    12.4 Llythyron o ddiolch 
 Dim 
 Derbyniwyd adroddiad archwilio gan Grant Thornton ac mae ar gael ar y wefan ac 

unrhyw un sy'n dymuno gweld yr adroddiad i gysylltu â'r Clerc. 
 
    13. PWYLLGORAU 

             a. GWEINYDDIAETH 
    Cyfarfod 14eg Dachwedd. 

 b. LLWYBRAU CERDDED  
    Dim i’w adrodd. 

 c. PARCIAU A BLODAU 



Cadarnhaodd Cyng. Helen Thomas fod yr arwyddion ‘Dim Cwn’ wedi’u gosod yn 
Mharc yr  Orsedd.  

            d. YR IAITH GYMRAEG 
      Dim i’w adrodd. 
  e. GRWP YR AMGYLCHEDD 

Adroddodd y Cyng. Dinah Mulholland fod ymgynghori wedi bod gyda'r myfyrwyr 
yn y Brifysgol ar sut y maent am i'r campws ddatblygu. Mae ymgynghoriad 
cyhoeddus yn mynd rhagddo. Cynhelir cyfarfod chwarterol yn fuan. Trafodaeth 
a gafwyd gyda'r ysgol ynglŷn ag ymgynghori â nhw. 

  
       14. UFA 

Awgrymodd y Cyng. Dinah Mulholland hongian y byrddau Maerol yn Neuadd 
Fictoria, cytunwyd ar hyn gan bawb. 
Dywedodd y Cyng. Dinah Mulholland fod paentio ac addurno wedi dechrau yn 
Neuadd Fictoria, archebwyd golau newydd, bydd y lobi'n cael ei osod a’r ddechrau 
mis Rhagfyr. 
Dosbarthodd y Cyng. Gary Thorogood lythyr drafft i bob cynghorydd ynghylch a’r 
cynnig 5G, pawb i anfon unrhyw sylw i’r Cyng. Gary Thorogood. 
 

 
     15. Cyfarfod misol nesa 28ain Tachwedd am 7.30yh 
 
 Gohiriwyd y cyfarfod am 10.15yh 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


