
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

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

 
 

COFNODION CYFARFOD MISOL CYNGOR TREF  
LLANBEDR PONT STEFFAN  

28.11.19 NEUADD FICTORIA AM 7.30YH 
 

 
1.  CROESO'R CADEIRYDD A MATERION PERSONOL 

   Croesawodd y Maer Cyng. Rob Phillips bawb i’r cyfarfod. 
 

2.    PRESENNOL 
Y Maer Cyng. Rob Phillips, Cyng. Kistiah Ramaya, Cyng. R. G. (Hag) Harris, Cyng.      
Chris Thomas, Cyng. Dave Smith, Cyng. Rhys Bebb Jones, Cyng. Helen Thomas & 
Cyng. Gary Thorogood. 

 
                Meryl Thomas – Clerc y dref. 
                
     YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Y Dirprwy-Faer Cyng. Selwyn Walters, Cyng. Ann Morgan Cyng. Richard Marks, 
Cyng. Dinah Mulholland & Cyng. Elin T Jones 

 
3. MATERION YR HEDDLU – 

Roedd PCSO Iona Jones-Kenny yn bresennol yn y cyfarfod a dywedodd fod 
cyfarfod adeiladol iawn wedi bod yr wythnos diwethaf ynghylch ieuenctid yn y 
gymuned. Roedd Iona wedi siarad â Home Start sydd â chynllun busnes ar gyfer 
banc Nat West, i'w agor yn y dydd a chlwb ieuenctid a chanolfan galw heibio yn 
ystod y nos. Roedd Nat West yn fodlon ar hyn ond roedd y landlord wedi ei 
wrthod. Dywedodd Iona y byddai hwn yn lleoliad delfrydol. Mae'r gwasanaeth 
ieuenctid hefyd yn treialu bws ieuenctid symudol yn yr ardal y maent yn gobeithio 
dod ag ef i Lanbed Bydd Matt Knight o'r Bartneriaeth Alcohol Cymunedol yn 
mynychu cyfarfod cyngor y dref ym mis Ionawr ac efallai y gall gynnig cymorth ac 
arian tuag at hyn. Dywedodd y Cyng. Gary Thorogood y byddai caffi yn cael ei osod 
yn Neuadd Fictoria yn y flwyddyn newydd a fyddai'n gallu cael ei ddefnyddio fel 
lleoliad i bobl ifanc I ymweld. 



    

Bydd yr arolygydd Michael Ross yn mynychu cyfarfod nesaf y cyngor tref ym mis 

Ionawr. Mae'r Maer wedi siarad â'r Comisiynydd Dafydd Llewelyn ynglŷn â'r 

teledu cylch gyfyng a dywedodd y Maer fod y cyngor yn falch o gael y camerâu yn 

ôl yn y dref. 

Gofynnodd y Cyng. Rhys Bebb Jones os oedd unrhyw un wedi cael unrhyw 

wybodaeth ynglŷn â'r coed Nadolig a'r goleuadau oedd yn cael eu dwyn pan oedd 

y Ford Gron yn codi'r addurniadau yn y dref. Bydd yr heddlu'n gwirio'r teledu clych 

gyfyng.        

 
4. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU   

             Dim. 
  

5 CADARNHAU COFNODION CYFARFOD 31AIN HYDREF, 2019. 
Gofynnodd y Cyng. Ann Morgan i 8.6 gael ei newid o logi neuadd Fictoria i gynnal 
gwersi Saesneg i'r ffoaduriaid  i gynnal bore coffi i helpu'r ffoaduriaid gyda'u 
Saesneg. Fe'i CYNIGIWYD gan y Cyng. Rhys Bebb Jones a'i EILIO gan y Cyng. Chris 
Thomas a PHENDERFYNWYD bod cofnodion y 31ain o Hydref, 2019 yn gofnod 
cywir ar ôl y diwygiad ac wedi ei lofnodi gan y Cadeirydd, y Maer Cyng. Rob 
Phillips. 
 

        6.  MATERION SY’N CODI O’R CYFARFOD CYNT 
 6.1 Golau Stryd Teras Teifi - 
 Dim datblygiad. 
 6.2 Y Ffynnon a Sgwar Harford - 
 Derbyniwyd llythyr gan CSC i gadarnhau bod yr adran ystadau yn edrych i mewn i'r 

mater. 
 6.3 Pwyntiau gwefru trydan yn Llanbed - 

Dim datblygiad. 

6.4 Parti te’r Maer - 

Roedd y Faeres wedi cysylltu â phawb ynghylch y trefniant ar gyfer y diwrnod. 

Bydd disgyblion o Ysgol Bro Pedr yn perfformio yn y prynhawn. Pob cynghorydd i 

gyfarfod yn neuadd yr Eglwys am 1.30 yp.  

6.5 Materion ychwanegol sy’n codi – 

Canolfan prawf gyrru – Mae'r Maer wedi ysgrifennu llythyr arall at y DVSA i ofyn 

am fanylion a chopi o unrhyw ddogfennaeth ar sut y gwnaethant benderfynu cau 

canolfan Llambed a sut y penderfynasant fod Aberystwyth, Aberteifi a 

Chaerfyrddin yn ddigon agos i'r preswylydd o Lanbed i deithio ar gyfer eu prawf. 

Bydd bore coffi ar y 3ydd a'r 17eg o Ragfyr i'r ffoaduriaid am 10.30yb yn Neuadd 

Fictoria. 

Bydd y Cyng. Gary Thorogood yn anfon copi drafft o'r llythyr 5G at y Maer i edrych 

arno a'i gylchredeg i'r cynghorwyr eraill. Y Cyng. Rhys Bebb Jones fydd yn cyfieithu 

i'r Gymraeg. Penderfynwyd aros tan ar ôl yr etholiad i anfon y llythyr at Elin Jones 

AC ac eraill o'r AC, Eifion Evans, Prif Weithredwr CSC a'r AS lleol. 



 

   7.   MATERION HEB GODI O’R COFNODION 
           7.1 Digwyddiadau yn y dre –  
  Bydd gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi ar ddydd Sadwrn 29 Chwefror y flwyddyn nesaf, 

a fydd, gobeithio, yn galluogi mwy o bobl sy'n gweithio i fynychu. Hefyd bydd 
noson ar gerddoriaeth gan grwpiau Cymraeg hy gig i’r Ieuenctid yn Neuadd 
Fictoria ar nos Wener yr 28ain o Chwefror. 

 
       8.  GOHEBIAETH - 

8.1 Ymgynghoriad Llywodraeth Cymru - bydd y Cyng. Helen Thomas yn edrych ar 
hyn i weld a oes angen i ni ymateb. 
8.2 Holiadur GIG - bydd y Cyng. Chris Thomas yn cwblhau hyn. 
 

  9.   MATERION CYNLLUNIO 
      9.1 Cyngor Sir Ceredigion - Cais A190884 - Cam 4,  Cwrt Dulais, Stryd y Felin, 

Llambed - -codi 8 annedd a gwaith cysylltiedig - Dim gwrthwynebiad. 
   
     10. CYLLID 
 10.1 Taliadau - Cytunwyd y taliadau canlynol  
 Y Siambr Fasnach - atgyweirio goleuadau Nadolig - £101.28 
 Cyflog y clerc, Tachwedd - £647.25 
 TWE Tachwedd - £192.33 
 Treuliau'r clerc - £94.09 
 Carol Thomas – cyfieithydd - £323.75 
 SSE - £10.27 
 Garddio Dyfed - Parc yr Orsedd - torri gwair - £287.00 
 PCYDDS - taflenni di-blastig - £63.00 
 PCYDDS – cardiau post arolwg grŵp amgylchedd - £144.00 
 PCYDDS - taflenni dydd y cofio - £20.25 
 Plygain – rhodd - £100.00 
 Siambr Fasnach Llambedr – BDS system waith ddiogel - £250.00 
 10.2 Derbyniadau - 
 Dim 
  10.3 Ceisiadau Ariannol - Cytunwyd 
 Dim 
    10.4 Llythyron o ddiolch 
 Plygain 
 Ford Gron LlamBed - Tân gwyllt 
  
    11. PWYLLGORAU 

             a. GWEINYDDIAETH 
Cynhaliwyd cyfarfod ar y 14eg o Dachwedd. Cymeradwywyd cylch gorchwyl pob 
Pwyllgor a'r rheoliadau ariannol gan y pwyllgor gweinyddiaeth ac maent wedi'u 
dosbarthu i'r holl gynghorwyr. Cynigiodd y Cyng. Dave Smith fod y cylch gorchwyl 
yn gywir ac eiliodd y Cyng. Rhys Bebb Jones ac fe'i cytunwyd gan bawb. Cynigiodd 
y Cyng. Chris Thomas fod y rheoliadau ariannol yn gywir ac eiliodd y Cyng. Kistiah 
Ramaya ac fe’i cytunwyd gan bawb. 



Mae PACGA yn nodi y bydd pob cynghorydd yn derbyn y lwfans o £150.00 os nad 
ydynt yn ysgrifennu at y clerc i gadarnhau nad ydynt am dderbyn y lwfans. 
Penderfynwyd cadw lwfans y Maer i £1500.00. 
Bil Llywodraeth Leol ac etholiadau (Cymru) a fydd yn caniatáu i bobl ifanc 16 a 17 
oed bleidleisio mewn etholiadau cyngor lleol. 
Bydd Bil yn cael ei basio yn gofyn i gynghorau tref a chymuned gynhyrchu 
adroddiad blynyddol i nodi blaenoriaethau ar gyfer y flwyddyn nesaf ac i roi'r 
wybodaeth ddiweddaraf am y flwyddyn flaenorol i drigolion y dref. Cytunwyd y 
dylem lunio'r adroddiad hwn ar gyfer trigolion Llambed. 
Edrychodd y pwyllgor gweinyddiaeth ar gyflogi glanhawr stryd ar gyfer Llambed a 
fyddai'n darparu gwasanaeth wrth gefn i wasanaeth y CSC ac nid yn ei ddisodli. 
Siaradodd y clerc â chyngor tref Tregaron sy'n cyflogi glanhawr sy'n costio tua 
£3000.00 y flwyddyn. Cytunwyd i gyllidebu ar gyfer glanhawr stryd newydd yng 
nghyllideb  blynyddoedd nesaf ac i edrych ar hyn yn y flwyddyn newydd ac efallai 
ei roi allan ar dendr yn hytrach na chyflogi rhywun.  
b. LLWYBRAU CERDDED 
Adroddodd y Cyng. Hag Harris fod rhan o goeden wedi disgyn ar y llwybr troed 
pum cae, mae'r Cyng Harris wedi cael gwared a’r goeden ac mae'r llwybr yn awr ar 
agor. 

 c. PARCIAU A BLODAU 
Roedd y Cyng. Elin Jones wedi anfon adroddiad - Cyfarfod i'w drefnu yn y flwyddyn 
newydd i drafod a chael y tendr am ardal chwarae Maesyfelin. Bydd Playdale yn 
atgyweirio’r offer chwarae ym Mharc yr Orsedd ym mis Ionawr. 
Dywedodd y Cyng. Helen Thomas y bydd garddio Dyfed yn clirio'r dail ym Mharc yr 
Orsedd. Mae angen tocio'r Arch Helyg ym Mharc yr Orsedd, a bydd y Cyng. Chris 
Thomas yn gwneud hyn ym mis Ionawr. Bydd y Cyng. Helen Thomas yn cysylltu â 
garddio Dyfed i adael yr Arch Helyg a hefyd i blannu bylbiau ym Mharc yr Orsedd. 
Y Clerc i gwrsio  Efail Teifi o ran y gât yn Mharc yr Orsedd. 

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

 Dim i’w adrodd. 
  

       12. UFA 
Dywedodd y Cyng. Dave Smith fod gwasanaeth dydd y cofio wedi mynd yn dda. 
Derbyniwyd sawl cwyn am ymddygiad Cadetiaid y fyddin yng Ngwasanaeth yr 
Eglwys ar Sul y cofio, ac anfonwyd llythyr cwyn gan y Lleng Brydeinig. Cytunodd y 
cyngor i anfon llythyr yn diolch i Mr John Davies, trefnydd apêl pabïau'r dref, am ei 
wasanaeth dros y 12 mlynedd diwethaf. Maent yn awr yn chwilio am olynydd i Mr 
John Davies. 
Dywedodd y Cyng. Gary Thorogood fod PCYDDS wedi cymeradwyo'r cais am 
gydnerthedd a chytgord di-gampws ac y bydd yn cael ei gyflwyno ym mis Ionawr. 
Diolchodd y Maer i'r grŵp permaddiwylliant am eu gwaith ar hyn. 
 
Derbyniwyd llythyr gan Ru Hartwell yn gofyn am gymorth gan gyngor y dref ar 
gyfer cais am grant wrth Llywodraeth Cymru o dan Cynllun Cymenedau y Dreth 
Gwarediadau Tirlenwi ar gyfer sefydlu marchnad ailgylchu gymunedol arfaethedig 



o'r enw ' Siop Hinsawdd ' yn Llambed yn 2020. Cytunwyd bod y Maer yn 
ysgrifennu llythyr o gefnogaeth. 

 
     13. Cyfarfod cyllid 16 Ionawr am 7.30yh 
 Cyfarfod misol nesaf 30 Ionawr am 7.30yh 
 
 Gohiriwyd y cyfarfod am 9.30yh 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


