
 
 
 
 

 
 

 

CYNGOR TREF LLANBEDR PONT 
STEFFAN 

COFNODION CYFARFOD MISOL 
28.05.20 – CYFARFOD RHITHIOL AM 8.05YH 

 
1. CROESO’R CADEIRYDD 

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

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

 
                Meryl Thomas - Clerc y dref.           

 
3 CADHARNHAU COFNODION Y CYFARFOD O’R 26.03.20 - 

Cytunwyd gan bawb a oedd yn bresennol fod cofnodion y 26ain o Fawrth, 2020 
yn gofnod cywir ac y byddant yn cael eu harwyddo gan y Cadeirydd, y Maer Cyng. 
Rob Phillips ar ôl y firws Corona. 
 

4. CCB  

Cytunwyd gan bawb a oedd yn bresennol i ohirio'r CCB blynyddol tan fis Medi ac 

i'r Maer, Cyng. Rob Phillips a'r Dirprwy Faer y Cyng. Selwyn Walters i aros yn eu 

swyddu tan hynny. Dywedodd y Maer, Cyng. Rob Phillips, nad oedd yn teimlo y 

byddai angen lwfans y Maer arno ar hyn o bryd gan nad oedd unrhyw 

ddigwyddiadau ar y gweill, gellir ailedrych ar hyn os bydd amgylchiadau'n newid.  

 

5. PARCIAU A BLODAU 

Ni fydd arddangosfeydd blodau yn y dref eleni sy'n siomedig iawn. Cadarnhaodd y 

Cyng. Hag Harris fod Prif Weithredwr Cyngor Sir Ceredigion wedi dweud bod hyn 

yn rhan o'r cyfyngiadau i leihau effaith Covid-19 yn y sir. Cytunodd cyngor y dref i 

ddirprwyo awdurdod i'r pwyllgor parciau a blodau i weithredu ar hyn pe bai'r 

polisi'n newid. 

Bydd arolygiad ROSPA o'r parciau yn y dref yn cael ei gynnal ym mis Mehefin. 

Mae'r Cyngor Tref wedi bod yn llwyddiannus yn eu cais i brosiect Cadwch Gymru'n 

Daclus, lleoedd lleol i natur. Bydd y blodau gwyllt yn cael eu danfon yn fuan. Bydd 



y Cyng. Helen Thomas yn edrych ar drefniadau ar gyfer plannu a sicrhau 

cydymffurfiaeth â chyfyngiadau cyfredol a phellterau cymdeithasol. 

 

6. GOHEBIAETH 

Anfonodd y clerc lythyr o ddiolch at Arwyn Jones a John MacDonagh am eu 

cymorth gyda'r meinciau yn stryd St. Thomas. 

Anfonodd y Clerc lythyr i longyfarch Alan Williams am ei 50 mlynedd fel barbwr yn 

Llanbed ac anfonwyd plac Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan ato. 

Derbyniwyd llythyr o ymddiswyddiad gan y Cyng. Dinah Mulholland, diolchodd y 

Maer, Cyng. Rob Phillips iddi am ei chyfraniad i'r Cyngor.  

Derbyniwyd dau lythyr gan aelodau'r cyhoedd ynghylch a tynnu baneri a chofebau 

ar sgwâr Harford. Bydd y Maer, y Cyng. Rob Phillips yn ymateb i'r llythyrau hyn. 

Dychwelwyd y faner i'r  perchennog ac mae bellach wedi ei gosod yn ôl a ar y 

sgwâr, phenderfynwyd ei gadael yno am y tro. 

 

7. CYLLID 

7.1 Taliadau - Cytunwyd ar y taliadau canlynol  

Ebrill - 

Cyflog y clerc - £667.45 

TWE - Ebrill - £189.27 

Treuliau y clerc - £82.74 

Carol Thomas, cyfieithydd - £52.50 

SSE - £10.08 

Y Stiwdio Brint - £365.00 

Garddio Dyfed - £429.00 

Shelter Cymru - rhodd - £200.00 

Mark Jenkins - £20.00 

Mai - 

Cyflog y clerc - £667.25 

TWE - Mai - £189.47 

Treuliau y clerc - £71.83 

SSE - £10.08 

Garddio Dyfed - £602.00 

Mark Jenkins - £20.00 

Home Start - rhodd - £500.00 

7.2 Derbyniadau - 

Ebrill - 

Precept - £13666.66 

Mai - 

Western power - ‘In this together’ rhodd - £250.00 

7.3 Llythyron o ddiolch – 

Canolfan Deulu Llambed - rhodd o £611.83 

 

8. MATERION CYNLLUNIO 



 Cyngor Sir Ceredigion - Application A200373 – Phase 4, Cwrt Dulais, Mill  Street, 

 Llambed - Codi 8 annedd a gwaith cysylltiedig - Dim gwrthwynebiad yn amodol ar 

 sicrhau bod Cyfoeth Naturiol Cymru yn hapus bydd unrhyw berygl o llifogydd 

 

9. GRWP YR AMGYLCHEDD 

Oherwydd ymddiswyddiad Dinah Mulholland, mae agoriad ar gyfer aelod o'r 

cyngor fod yn gynrychiolydd ar grŵp yr amgylchedd. Bydd y Cyng. Gary Thorogood 

a'r Cyng. Elin T Jones yn ystyried ymgymryd â'r rôl. Bydd hyn yn cael ei ohirio tan y 

cyfarfod nesaf. 

10. UFA 
Dywedodd y Cyng. Ann Morgan fod y diffibriliwr wedi cael ei ddanfon i Camfan 
ond doedd dim blwch i'w ddal. Bydd Tai Ceredigion yn trefnu bod un yn cael ei 
osod cyn gynted â phosibl. 
Cysylltwyd â'r Cyng. Hag Harris ynglŷn â cham wedi ei dorri ar y llwybr troed gan 
Bontfaen, mae hwn bellach wedi ei drwsio. 
Penderfynwyd siarad â'r Siambr Fasnach ynghylch anfon llythyr agored i'r wasg 
ynghylch perchnogion yn y dref yn cydymdeimlo â'r rhent a godir ar fusnesau a 
thrigolion lleol yn ystod y cyfnod anodd hwn. 

 Oherwydd ymddiswyddiad y Cyng. Dinah Mulholland mae ychydig o swyddi ar 

 gael ar rai pwyllgorau. Cynigiodd y Cyng. Hag Harris y Cyng. Rhys Bebb Jones ar 

 gyfer y Pwyllgor gweinyddiaeth ac eiliodd y Cyng. Helen Thomas a chytunwyd gan 

 bawb oedd yn bresennol. 

 Cynigiodd y Dirprwy Faer, y Cyngh. Selwyn Walter, i'r Cyng Chris Thomas fod 

 yn gynrychiolydd ar ran Un Llais Cymru a chafodd hwn ei eilio gan y Cyng. Dave 

 Smith a chytunwyd ar hyn gan bawb oedd yn bresennol. 

  Mae gan y Cyng. Helen Thomas a'r Cyng Elin T Jones ddiddordeb mewn dod yn 

 gynrychiolydd cyngor y dref ar gyfer corff ymgynghorol Tai Cymru a'r gorllewin. 

 Cytunwyd i benderfynu ar hyn yn y cyfarfod nesaf. 

 Diolchodd y Maer, Cyng. Rob Phillips i'r Cyng. Hag Harris am ddosbarthu taflenni 

 Corona yn y dref, a diolchodd hefyd i bawb a fu'n  ymwneud â chau'r parciau. 

 Gwnaeth ffilm o'r preswylydd o Heol y Bryn yn clapio ar gyfer y GIG ar nos Iau. 

 Diolchodd y Dirprwy Faer, y Cyng. Selwyn Walters, i'r Cyng. Helen Thomas 

 a'r clerc a phawb arall a gymerodd ran yn y dathliadau rhithiol diwrnod VE. 

 Diolchodd y Maer y Cyng. Rob Phillips i’r Cyng. Helen Thomas a'r clerc am eu holl 

 waith yn cael pawb i sefydlu ar gyfer y cyfarfodydd ar-lein. 

 Cadarnhaodd y Cyng Dave Smith fod y ‘Freemasons’ wedi rhoi £1000.00 i'r 

 Ganolfan Deuluol.  

 Cytunwyd gan bawb i gynnal cyfarfodydd misol ym mis Mehefin a mis Gorffennaf. 

 

11. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - 25.06.20 7.30yh 

   
 Daeth y cyfarfod i ben am 10.00yh 
 
 



 


