
 
 
 
 

 
 

 

CYNGOR DREF LLANBEDR PONT 
STEFFAN 

 COFNODION CYFARFOD MISOL 
25.06.20 - CYFARFOD RHITHIOL AM 7.30YH 

 
1. CROESO’R CADEIRYDD 

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

 2.   PRESENNOL 
Y Maer, Cyng. Rob Phillips, 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. 

 
                Meryl Thomas - Clerc y dref.  
 
   Daliwyd ennyd o dawelwch er cof am Mr Gwilym Price a fu farw'n ddiweddar. 
 
  YMDDIHEURIADAU 
  Cyng. Kistiah Ramaya, a Dirprwy-Faer Cyng. Selwyn Walters yn cael problemau gyda 
 ‘Teams’, bydd y Clerc yn sefydlu ‘Zoom’ ar gyfer y cyfarfod nesaf. 
  Nid yw'r Cyng. Emma Wood yn hwylus ac gwnaeth y Maer, Cyng. Rob Phillips 
 dymuno gwellhad buan iddi. 

 
  3.  CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD O’R 28.05.20. 
  Fe'u CYNIGIWYD gan y Cyng. Ann Morgan a'u HEILIO gan y Cyng. Hag Harris a 
 PHENDERFYNWYD bod cofnodion yr 28ain o Fai, 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. CYNNIG ‘BLACK LIVES MATTER’ GAN CYNG. ELIN T JONES 

 CYNIGIODD y Cyng. Elin T Jones y cynnig canlynol a EILIWYD gan y Cyng. Gary 

 Thorogood. 

 Mae’r cyngor tref hwn:  

 

 a. Yn condemnio lladd George Floyd yn yr Unol Daleithiau dan ddwylo a thrais 

 eithafol gan yr heddlu. 

 b. Yn cydnabod yr anghyfiawnder a gwahaniaethu hill mae Americanwyr 
 Affricanaidd a phobl o liw yn eu hwynebu bob dydd yn yr Unol Daleithiau. 



 c. Yn cydnabod yr anghyfiawnderau hiliol a'r gwahaniaethu sy'n wynebu pobl a 
 chymunedau BAME yng Nghymru, y DU ac mewn sawl rhan arall o'r byd. 
 d. Yn condemnio defnyddio trais gan yr heddlu neu filwrol yn erbyn protestwyr 
 heddychlon. 
 e. Mae'n cefnogi ac yn annog pawb i gefnogi neu ymuno ag ymgyrchoedd yn 
 erbyn hiliaeth, anghyfiawnderau hiliol a gwahaniaethu – o’r cartref neu wrth gadw 
 at ganllawiau pellhau cymdeithasol. 
  
 Ar ôl trafod y cynnig, CYNIGIODD y Cyng. Dave Smith y cynnig diwygiedig canlynol 

 chafodd ei EILIO gan y Cyng. Chris Thomas a chytunwyd arno gan bawb oedd yn 

 bresennol. 

 Mae’r cyngor tref hwn: 
 
 a. Yn condemnio lladd George Floyd yn yr Unol Daleithiau o ganlyniad i rym 
 gormodol ar ran yr heddlu. 
 b. Yn cydnabod yr anghyfiawnderau hiliol a'r gwahaniaethu y mae Americanwyr 
 Affricanaidd a phobl o liw yn eu hwynebu bob dydd yn yr Unol Daleithiau. 
 c. Yn cydnabod yr anghyfiawnderau hiliol a'r gwahaniaethu sy'n wynebu pobl a 
 chymunedau BAME yng Nghymru, y DU ac mewn sawl rhan arall o'r byd. 
 d. Yn condemnio defnyddio trais gan yr heddlu neu filwrol yn erbyn protestwyr 
 heddychlon. 
 e. Yn parchu hawl pawb i gefnogi neu ymuno ag ymgyrchoedd yn erbyn hiliaeth, 
 anghyfiawnderau hiliol a gwahaniaethu - o'r cartref neu wrth gadw at ganllawiau 
 pellhau cymdeithasol. 

 

5.    PARCIAU A BLODAU 

Diolchodd y Maer, y Cyng. Rob Phillips i aelodau cyngor y dref a gyfarfu ddydd 

Sadwrn diwethaf i chwynnu a glanhau'r prif strydoedd yn y dref. Mae'r Maer 

hefyd wedi ysgrifennu at Calico Kate I ddiolch iddynt am blannu blodau yn y stryd.  

Mae'r ardaloedd chwarae yn dal i fod ar gau, mae'r Clerc i ysgrifennu at CSC i weld 

y byddai'n bosibl agor cae Maesyderi gan fod yn llecyn agored. 

Mae'r Cyng. Ann Morgan wedi siarad â PCYDDS i ofyn iddynt lanhau y tu allan i'w 

heiddo yn Stryd y Coleg. 

Cytunwyd i'r Cyng. Chris Thomas edrych i mewn i'r prisiau am glanwithydd lllaw 

sy'n gallu cael eu gosod yn y parciau. 

Dim symud o CSC ynghylch plannu blodau yn y dref. Dywedodd y Cyng. Helen 

Thomas fod llawer o unigolion wedi plannu blodau yn y dref. 

 

6.  AIL AGOR CYFLEUSTERAU’R Y DREF 

      Mae Alan Haird o CSC wedi ysgrifennu at y cyngor a phwyllgor y Cynllun Lle 

 ynghylch agor cyfleusterau y drefi a mannau awyr agored yn ddiogel a chynhelir 

 cyfarfod rhithwir yr wythnos nesaf i drafod ailagor y dref yn ddiogel. 

  

 



7.  CYNRYCHIOLYDD I GORFF YMGYNGHOROL TAI CYMRU A’R GORLLEWIN A’R 

 PWYLLGOR YR AMGYLCHEDD 

      Pwyllgor yr Amgylchedd - cytunwyd y bydd y Cyng. Gary Thorogood a'r Cyng. 

 Elin T. Jones yn rhannu'r swydd hwn. Awgrymodd y Cyngh. Gary Thorogood y 

 gallai Dinah Mulholland fod yn ddefnyddiol o hyd mewn swyddogaeth 

 ymgynghorol y cytunwyd arni gan bawb. 

 Pwyllgor Ymgynghorol Tai Cymru a’r gorllewin - y Cyng. Helen Thomas a 

 benodwyd i'r swydd hon. 

 

8. GOHEBIAETH 

Derbyniwyd llythyr gan deulu'r diweddar Gwilym Price i fynegi eu diolch a'u 

gwerthfawrogiad i aelodau cyngor y dref am eu cefnogaeth yn eu colled o Gwilym. 

Cafwyd llythyr gan Miriam Hughes ynghylch agor Bar Llaeth yn Llambed. Mae'r 

Maer, y Cyng. Rob Phillips wedi ymateb i Miriam i bwyntio ati i gyfeiriad cymorth a 

chymorth busnes sydd ar gael iddi. 

Ymholiad gwefan gan Nessim Aroussi ynghylch datblygu darpariaeth feicio yn y 

dref. Bydd y Cyng. Gary Thorogood yn ymateb i Nessim. Bydd y Maer, y Cyng. Rob 

Phillips hefyd yn cysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru i ofyn a allai fod tir ar gael ar 

gyfer hyn. 

Mae'r Cyng. Ann Morgan wedi cael cadarnhad gan Camfan fod y diffibriliwr wedi 

cael ei roi mewn blwch y tu allan i'w safle yn Heol y Drovers. Bydd y clerc yn 

cysylltu ag Ambiwlans Sant Ioan ynghylch cynnal a chadw'r diffibrilwr yn y dref. 

 

9.  CYLLID 

 9.1 Taliadau - Cytunwyd ar y taliadau canlynol  

Cyflog y clerc Mehefin - £667.45 

TWE Mehefin - £189.27 

Treiliau y clerc - £318.17 

Llogi y neuadd Chwefror - £22.50 

SSE - £10.27 

Steve Edwardes - Atgyweiro Llwybr Troed - £110.00 

Garddio Dyfed - £370.00 

PJE - Archwiliad mewnol - £432.00 

Mark Jenkins - £20.00 

Lois Design – siec heb ei gyflwyno 2019-20 - £30.00 

9.2 Derbyniadau - 

Dim 

9.3 Llythyron o ddiolch – 

Dim 

 

10. MATERION CYNLLUNIO 

  Cyngor Sir Ceredigion - Cais A200422 – Canolfan Steffan, Peterwell Terrace,   

 Llambed - Adeilad newydd arfaethedig Camau Bach i ddisodli'r adeilad presennol 

 ar y safle - dim gwrthwynebiad.   



 

11. ARCHWILIAD MEWNOL 

Cymeradwyodd y cyngor y cyfrifon diwedd blwyddyn sydd wedi cael eu 

harchwilio'n fewnol ac a gymeradwywyd gan PJE Cyfrifwyr Siartredig. Bydd y 

Clerc yn cyflwyno'r ffurflen flynyddol i Grant Thornton ar gyfer yr archwiliad 

allanol. Mae'r cyfrifon ar gael i'w harchwilio o 01-07-20 i 28-07-20 drwy 

apwyntiad gyda'r clerc. 

 12. UFA 
 Dywedodd y Cyng. Dave Smith nad oes blwch post yn y swyddfa bost yn y Co-op ar 

 hyn o bryd.  Bydd y Clerc yn cysylltu â'r Post Brenhinol i holi pryd y bydd yn cael ei 

 adfer. 

 Cadarnhaodd y Maer, y Cyng. Rob Phillips ei fod wedi anfon llythyr agored 

 i'r Cambrian News yn holi ynghylch a rhenti yn y dref. 

 Roedd Alan Williams wrth ei fodd â phlac y Cyngor Tref a'r llythyr a dderbyniodd i 

 goffáu ei 50 mlynedd fel barbwr yn y dref. 

 Rhybudd i Etholwyr am sedd wag ar y Cyngor yn dilyn ymddiswyddiad Dinah 

 Mulholland y cau ar y 25.06.20. Bydd y Clerc yn cysylltu â CCC i holi a oes cais am 

 etholiad wedi'i wneud. 

  

13. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - 30.07.20 7.30yh 
      
 Daeth y cyfarfod i ben am 9.00yh. 
 
 

 


