
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Cyn y cyfarfod, gwahoddwyd pawb oedd yn bresennol i gymryd rhan mewn gweddi, 
arweinodd Y Dirprwy-Faer Cyn. Selwyn Walters yr aelodau mewn gweddi. 

 
 

COFNODION CYFARFOD MISOL CYNGOR 
TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 

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

 
                Meryl Thomas – Clerc y dref. 
                
     YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Cyng. Dinah Mulholland  
 

3. CYFLWYNIAD GAN MATT KNIGHT - PARTNERIAETH ALCOHOL CYMUNEDOL 
Croesawyd Matt Knight o CAP i'r cyfarfod gan y Maer. Cyng. Rob Phillips. 
Mae'r PAC wedi'i leoli yn Llundain ac mae ganddo 200 o brosiectau ledled y DU, 
mae 7 prosiect yng Nghymru a Phontardawe yw'r agosaf i Lanbed ar hyn o bryd. 
Mae'r PAC yn cael ei ariannu gan y diwydiant alcohol, manwerthwyr a 
chynhyrchwyr. Mae Sainsburys a'r Co-op yn ariannu rhaglen y PAC. Gallai'r 
prosiect gynnwys unrhyw beth gan fugeiliaid y stryd i gynlluniau gwylio tafarndai 
tra'n grwpio mentrau arfer gorau gyda'i gilydd.DATGELU  
Mae'r PAC wedi bod ar waith ers 13 mlynedd ac er mai ei brif ffocws fu yfed o dan 
oed, mae hyn bellach wedi'i ymestyn i weithio gyda grwpiau oedran hyd at 25 oed. 
Er ei fod yn edrych ar faterion megis diodydd egni, gwerthu cyllyll, prynu drwy 
ddirprwy, problemau yfed ar y stryd ac unrhyw beth sy'n gyfyngedig o ran oedran 
ond mae yfed dan oed yn parhau i fod yn brif ffocws a bydd CAP yn cefnogi 
Llambed ym mha beth bynnag y mae'n penderfynu ei wneud. Prosiectau'n rhedeg 
drwy 5 maes gwahanol, y prif un yw addysg ysgol uwchradd, sefydliadau i ddod i 



arddangos yr hyn y maent yn ei gynnig i bobl ifanc, clybiau swyddi sy'n helpu 
gydag ysgrifennu CV a sgiliau cyfweld, ymgysylltu â chyflogwyr lleol i roi cyfleoedd 
i bobl ifanc gael swyddi. Cymhwyster lefel 2 wedi'i gyllido sydd ar gael i bobl ifanc. 
Hyfforddiant ailbrynu am ddim ar gyfer trwyddedau a thafarndai mewn perthynas 
ID ffug ac ati. 
Mae ymgysylltu fel arfer drwy ddigwyddiadau lleol. Mae cyllid ar gael ar gyfer 
digwyddiadau adloniant i wyro plant oddi wrth yfed ac fel arfer grant o £500 i 
£1000 ar gael ar gyfer pob digwyddiad. 
Bydd angen adnabod rhywun i reoli'r prosiect a allai fod yn unigolyn neu'n 
sefydliad. 
Awgrymodd Mr Knight y gallai'r camau cyntaf gynnwys arolygon, addysgu mewn 
ysgolion ac ymgysylltu ag aelodau'r cyhoedd y tu allan i'r archfarchnadoedd yn y 
dref. 
Cytunodd y cungor I holi am gefnogaeth Ysgol Bro Pedr cyn penderfynu a ddylid 
lansio'r cynllun. Bydd y Clerc yn darparu manylion cyswllt yr ysgol i Mr Knight. 
 

4. MATERION YR HEDDLU 
Mynychodd PCSO Iona Jones-Kenny a PCSO Charlotte Carter y cyfarfod a 

dywedodd eu bod wedi bod yn targedu'r ymddygiad gwrthgymdeithasol y tu allan 

i'r Premier yn y dref ac wedi bod allan yn siarad â phlant i weld beth roeddent am 

ei gael yn y dref. Dywedodd PCSO Jones-Kenny eu bod wedi galw i lawr y lladrad a 

gofnodwyd o'r Co-op a Sainsburys. Mae mwy o swyddogion heddlu allan ar batrôl 

yn y dre. 

Bydd arolygwr newydd yn y dref yr wythnos nesaf, Matthew Howells sydd wedi 

gweithio yn Llambed o’r blaen. 

Dywedodd y Cyng. Chris Thomas fod deliwr sgrap yn mynd o gwmpas yr ardal yn 

targedu ffermydd a iardiau cefn, dywedodd PCSO Jones-Kenny y byddai'n gwneud 

y tîm gwledig yn ymwybodol o hyn. Nododd hefyd fod cynnydd yn nifer y 

galwadau ffôn twyllodrus yn yr ardal ar hyn o bryd. 

5. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
Y Maer Cyng. Rob Phillips - gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi - aelod o Bwyllgor Dydd 
Gŵyl Dewi. 
Y Cyng. Rhys Bebb Jones - gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi - aelod o Bwyllgor Dydd 
Gŵyl Dewi. 
Y Cyng. Ann Morgan - gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi - aelod o Bwyllgor Dydd Gŵyl 
Dewi. 

  
6. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD O’R 28.11.19 

Fe'i CYNIGIWYD gan y Cyng. Dave Smith a'i EILIO gan y Cyng. Rhys Bebb Jones a 
PHENDERFYNWYD bod cofnodion y 28ain Tachwedd, 2019 yn gofnod cywir ac 
wedi ei lofnodi gan y Cadeirydd, y Maer Cyng. Rob Phillips. 
 

7. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD CYLLID O’R 16.01.20. 
Fe'i CYNIGIWYD gan y Cyng. Ann Morgan a'i EILIO gan y Cyng. Chris Thomas a 
PHENDERFYNWYD bod cofnodion y 16eg Ionawr, 2020 yn gofnod cywir ac wedi ei 



lofnodi gan y Cadeirydd, y Maer Cyng. Rob Phillips. 
 

       8. MATERION SY’N CODI O’R CYFARFOD CYNT - 
 8.1 Golau Stryd Teifi Terrace - 
 Dim datblygiad. 
 8.2 Y Ffynnon a Sgwar Harford - 
 Dim datblygiad. 
 8.3 Man gwefru Trydan yn Llambed - 

Dim datblydiad. Awgrymodd y Cyng. Elin T Jones cysylltu â chwmni Tesla ynghylch 

y pwyntiau gwefru.  

8.4 5G -   

Anfonwyd llythyr at yr ac, AS lleol a Phrif Weithredwr CSC. Derbyniwyd llythyr 

ymateb oddi wrth Neil Hamilton AS, ac roedd yn nodi ei fod yn deall y pryderon 

ynghylch diogelwch 5G ac mae wedi codi'r mater gyda Lee Waters, y Dirprwy 

Weinidog dros yr economi a Thrafnidiaeth. Fel  rhyddfrydwr, cred y dylai pobl allu 

ymeithrio o unrhyw gysylltiadau di-wifr yn eu cartrefi eu hunain ac na ddylai 

mesuryddion smart 4G neu 5G fod yn orfodol, ac y dylid parhau i gynnal 

gwasanaethau ffôn gwifrog a gwasanaeth rhyngrwyd i gartrefi lle bynnag y bo 

bosibl. Cytunodd y Cyng. Gary Thorogood â sylwadau Mr Hamilton ar gyflwyno'r 

dechnoleg ond dywedodd fel ma pethau'n sefyll ni allwch ddewis a ydych yn yw 

gael ne beidio. Dywedodd y Maer, Rob Phillips, nad oedd wedi disgwyl ymateb 

mor gyflym ac rydym yn awr yn aros am ymatebion pellach. 

8.5 Materion ychwanegol o gyfyd - 

Canolfan prawf gyrru - Cytunwyd i beidio â bwrw ymlaen â hyn gan nad oeddem 

yn mynd i unman ac ni allai’r Maer Cyng. Rob Phillips eu gweld yn newid eu 

meddwl am y cau. Diolchodd y Cyng. Ann Morgan i'r Maer am ei holl waith caled 

ar hyn a chytunwyd i drosglwyddo'r mater i Ben Lake. 

Mynyddoedd Cambrian – mae nhw eisiau help i nodi taith gerdded yn y gymuned 

sy'n gallu ffurfio rhan o’r 2020 ‘Legs 11’ cyfres o deithiau i'w hyrwyddo ym mis 

Mai. Mae'r Maer wedi siarad gyda'r cerddwyr Llambed a phenderfynwyd enwebu 

Alltgoch fel taith gerdded. Bydd y Maer yn cymryd rhan yn y daith gerdded. 

Llogi Neuadd Fictoria ar gyfer bore coffi ffoaduriaid -  Mae'r Cyngor Tref yn talu 

ar gyfer mis Rhagfyr ac Ionawr, mae'r Ford Gron wedi cytuno i dalu am Chwefror a 

Mawrth. Bydd y Cyngor yn edrych eto ar hyn ym mis Mawrth i weld a fyddwn yn 

cyfrannu rhagor i logi'r neuadd. Dywedodd y Cyng, Gary Thorogood fod y neuadd 

wedi'i llogi am 2 awr ond mai dim ond am 1 awr yr oeddent yn codi. Bydd dau fore 

coffi ym mis Chwefror, 10.30 am ar ddydd Mawrth 4ydd a 18fed. 

 Arolygon Strategaeth - Mae'r Maer wedi cwblhau'r arolygon. 

Meinciau y tu ôl i J H Roberts – Mae CSC wedi cadarnhau nad oes ganddynt 

unrhyw wrthwynebiad i'r Cyngor Tref gael gwared ar yr hen feinciau ac i'r Western 

Power gyflenwi rhai newydd cyn belled â bod y Cyngor Tref yn cymryd y 

cyfrifoldeb am eu cynnal a'u cadw. 



   9.   MATERION HEB GODI O’R COFNODION 
           9.1 Enwebu Maer a Dirprwy-Faer 2020-21 - 
  Enwebodd y Cyng Kistiah Ramaya y Dirprwy-Faer y Cyng. Selwyn Walters yn Faer 

Llambed am 2020-21 a chafodd hwn ei eilio gan y Cyng. Rhys Bebb Jones a 
chytunwyd hyn gan bawb oedd yn bresennol. Derbyniodd y Dirprwy-Faer y Cyng. 
Selwyn Walters y swydd a phenderfynwyd cael gosod y Maer dydd Gwener 1af o 
Fai, 2020 yn PCYDDS. Cynigiodd y Dirprwy-Faer y Cyng Selwyn Walter ein bod yn 
cofrestru diddordeb mewn cymryd rhan yn nathliadau ‘VE Day’, dydd Gwener 8fed 
o Fai 2020 a fydd yn ŵyl banc. 

  Enwebodd y Cyng. Dave Smith y Cyng. Helen Thomas ar gyfer swydd Dirprwy Faer 
Llambed am 2020-21 a chafodd hwn ei eilio gan y Cyng. Kistiah Ramaya a 
chytunwyd ar hyn gan bawb oedd yn bresennol. Derbyniodd y Cyng Helen Thomas 
y swydd. 

  9.2 Cynrychiolydd Cyngor Tref ar gyfer Corff Llywodreath Ysgol Bro Pedr – 
  Yn dilyn ymddiswyddiad y Dirprwy-Faer y Cyng. Selwyn Walters fel llywodraethwr 

o Ysgol Bro Pedr, gofynnwyd i ni ethol aelod arall o'r Cyngor Tref i wasanaethu ar y 
corff llywodraethol. Enwebodd y Cyng. Hag Harris y Cyng. Emma Wood a chafodd 
hwn ei eilio gan y Cyng. Rhys Bebb Jones a chytunwyd arno gan bawb oedd yn 
bresennol. Derbyniodd y Cyng. Emma Wood y sefyllfa a bydd y Clerc yn cysylltu â'r 
swyddog cymorth i lywodraethwyr i ofyn a all y Cyng. Wood ddod yn 
gynrychiolydd Cyngor y dref yn hytrach na'i swydd fel llywodraethwr rhiant, a fydd 
yn gadael lle i llywodraethwr rhiant arall gael ei ethol. 
9.3 Cino newynag y byd - 

Bydd y Clerc yn cysylltu â Mrs. Anne Davies yn yr Eglwys i drefnu'r cinio newyn ar 

6ed Mawrth, 2020.  

9.4 Gorymdaith Dydd Gwyl Dewi - 

Bydd yr orymdaith yn gadael ysgol Bro Pedr ar ddydd Sadwrn, 29ain Chwefror, 

2020 am 11yb, pawb i gyfarfod yn yr ysgol am 10.45yb. Bydd y parêd yn cael ei 

arwain gan y Maer a Faeres, Ben Lake AS, Anwen Butten, cynghorwyr tref ynghyd 

â phlant, rhieni ac aelodau o'r gymuned. Bydd te yn cael ei weini yn Neuadd 

Fictoria ar ôl yr orymdaith, bydd COR Cwmann yn bresennol a bydd Siani Sionc yno 

i ddiddanu'r plant. Bydd cynrychiolwyr o Sant Germain sur Moine yn mynychu'r 

parêd. 

9.5 Digwyddiadau yn y dre – 

Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi - Ysgol Bro Pedr dydd Sadwrn 29-02-20 am 11yb. 

GIG Dydd Gŵyl Dewi - Neuadd Fictoria - dydd Gwener 28-02-20 am 7.30yh. 

Gŵyl cwrw a seidr Llambed – PCYDDS - dydd Sadwrn, 15-02-20 am 12yp, a fydd yn 

cael ei hagor gan y Maer Cyng. Rob Phillips. 

Trip gefeillio i Sant Germian sur Moine 1af i 5ed Ebrill, 2020, enwau unrhyw un 

sydd am ymuno â'r daith i'r Cyng. Kistiah Ramaya cyn gynted â phosibl. 

Transition Llambed - CCB - Neuadd Fictoria 25-02-20 am 7.30yh. 

Te Ifanc o Galon - 12.02.20. 

 

     10.  GOHEBIAETH - 



10.1 Cwblhau cofrestriad o Gofrestrfa Tir EM ar gyfer tir ym Maesyfelin. 
10.2 Ymholiad a dderbyniwyd ynglŷn â'r rhandiroedd yn y dref, y Clerc i gyfeirio 
ymholiad at CSC sy'n berchen y tir. 

 10.3 Ymgynghoriad ar dawelu traffig corfforol arfaethedig ar hyd stad Maes y Felin, 
Llambed - Cynigiodd y Cyng. Hag Harris ein bod yn cefnogi'r ymgynghoriad a 
chafodd hwn ei eilio gan y Cyng. Dave Smith a'i gytuno gan bawb oedd yn bresennol.  

 
 11. MATERION CYNLLUNIO 

      11.1 Cyngor Sir Ceredigion - Cais A200059 - tir cyfagos i Peterwell, Ffordd Maestir, 
Llambed - ffurfio mynedfa newydd - dim gwrthwynebiad cyn belled ag y bo'r adran 
briffyrdd yn hapus gyda diogelwch ar y ffyrdd. 

  
     12. CYLLID 
 12.1 Taliadau - Cytunwyd ar y taliadau canlynol  
 Rhagfyr 2019 
 Cyflog y clerc - Rhagfyr - £647.25 
 TWE Rhagfyr - £192.33 
 Garddion Dyfed - £217.00 
 Mark Windows - £20.00 
 Ionawr 2020 
 Cyflog y clerc - Ionawr - £647.25 
 TWE Ionawr - £192.33 
 Treuliau y clerc - £209.18 
 Zurich yswiriant - £1122.57 
 Transition Llambed - llogi neuadd - £50.00 
 Garddio Dyfed - £52.00 
 Mark Windows - £20.00 
 Gwynne Davies – llogi system sain - £70.00 
 CSC - Cau’r ffordd Dydd Gŵyl Dewi - £42.00 
 SSE Tachwedd a Rhagfyr - £20.54 
 SR Thomas - atgyweirio goleuadau Nadolig - £85.40  
 12.2 Derbyniadau - 
 Dim 
  12.3 Ceisiau Ariannol - Cytunwyd 
 Elan Jones – Taith I Patagonia - £100.00 
 Ysgol Bro Pedr School - Ymweliad cyfnewid â Sweden - £50.00 
 Ambiwlans Awyr Cymru - £50.00 
 Gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi - £200.00 
 Treialon cŵn defaid rhyngwladol - dim 
 Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd - dim, rhoi i'r Urdd lleol 
 12.4 Llythyron o ddiolch 
 Dim 
  
    13. PWYLLGORAU 

             a. GWEINYDDIAETH 
             Meeting to be arranged to discuss the following - 
             Cyfarfod i'w drefnu i drafod y canlynol – 



 Adroddiad blynyddol. 
 Polisi buddsoddi a bancio moesegol. 
 Glanhawr strydoedd 
 Cylch gorchwyl - Mae'r Maer wedi siarad â Nicola Dolye, Meleri Morgan a Sarah 
 ward a oedd wedi gofyn i ni ychwanegu'r canlynol at gylch gorchwyl y grŵp 
 datblygu – eu bod yn gallu codi eu harian eu hunain a gwario eu harian eu hunain 
 ond yn dal i adrodd yn ôl i’r Cyngor. Cytunwyd ar hyn gan bawb a oedd yn 
 bresennol. 
             b.LLWYBRAU CERDDED 

Dim i’w adrodd. 
 c. PARCIAU A BLODAU 
            Dywedodd y Cyng. Elin Jones ei bod yn gweithio ar y tendr ar gyfer Maes y Felin 

gyda chymorth Catherine Morgan o CSC. Tendr arbenigol yw hwn gan y bydd offer 
y parc yn gallu cael eu defnyddio gan blant anabl. Bydd y Clerc yn cysylltu ag un llais 
Cymru ynghylch tendrau ar gyfer offer i'r anabl. 

 Mae garddio Dyfed wedi cysylltu â'r Clerc i ddweud bod angen adnewyddu'r hen 
ffens ar ochr ogleddol Parc yr Orsedd. Bydd Pwyllgor y Parc yn cyfarfod ddydd Sul 
9fed Chwefror am 10yb ym Mharc yr Orsedd i drafod y ffens. 

 Mae Teifi Forge rhoi gat newydd ym Mharc yr Orsedd. 
            d. YR IAITH GYMRAEG 
  Dim i’w adrodd. 
  e. GRWP YR AMGYLCHEDD 
 Gofynnodd y Cyng. Gary Thorogood a oedd unrhyw ddiweddariadau ar y prosiect ' 

Gofal Iechyd Cymru ‘Ar dy feic’. Bydd y Clerc yn cysylltu â nhw i gael y wybodaeth 
diweddaraf. 

  
       14.UFA      

Bydd y Cyng. Hag Harries yn cysylltu â CSC i ddod i siarad â chyngor y dref ynglŷn â 
datblygiad Stryd y farchnad. 
Dywedodd y Cyng. Chris Thomas fod ganddo gwynion bod dau o bobl bron i cael 
eu rhedeg i lawr gan geir ar y gyffordd T yn yr ystâd ddiwydiannol. Bydd y Cyng. 
Hag Harris yn gwirio a yw'r ffordd yn cael ei mabwysiadu gan CSC ac i weld a ellid 
gosod arwyddion araf. 
Gofynnodd y Cyng. Rhys Bebb Jones a oedd unrhyw adroddiadau o Fest Fwyd 
Llambed. Dywedodd y Cyng. Hag Harris fod Siambr Fasnach Llambed bellach yn 
arwain ar hyn. 
Dywedodd y Cyng. Elin T Jones fod pedwar panel arall o ffensys wedi cwympo ym 
Mryn Steffan. Awgrymodd y Cyng. Hag Harris fod y Cyng. Elin T Jones yn cysylltu â 
Gareth Payne. 
Hysbysodd y Cyng. Gary Thorogood y Cyngor fod y prosiect llwybr beicio yn symud 
yn ei blaen yn dda. 
 

     15. Cyfarfod misol nesaf 27 Chwefror am 7.30yh. 
 
 Gohiriwyd y cyfarfod am 10.00yh. 
 

 


