
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 Cyn y cyfarfod, darllenodd y Dirprwy-Faer y Cyng. Selwyn Walters y weddi. 

 
CYNGOR DREF LLANBEDR PONT 

STEFFAN  
COFNODION CYFARFOD MISOL  

30.07.20 - CYFARDFOD RITHIOL AM 7.30YH. 
 

1. CROESO’R CADEIRYDD 
Croesawodd y Maer, Cyng. Rob Phiilips bawb i’r cyfarfod. 

 
2.    PRESENNOL 

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

 
                Meryl Thomas – Clerc y dref 
                
     YMDDIHEURIADAU 

Cyng. Emma Wood.  
 
Llongyfarchodd y Maer y Cyng. Kistiah Ramaya ar enedigaeth ei wyres a hefyd y 
Cyng. Ann Morgan am ddod yn aelod o Orsedd y Beirdd yr Eisteddfod 
Genedlaethol am ei gwaith yn y gymuned leol. 
Cynhaliwyd eiliadau o dawelwch i Mr. Noel Davies Cyn-Ffaer Llambed a fu farw 
yn ddiweddar. 

   
 

3. MATERION YR HEDDLU 
Ymunodd SCCH Charlotte Carter â'r cyfarfod dros y ffôn. Dywedodd SCCH Carter 

fod problemau wedi codi ynghylch baneri ar sgwâr Harford ac hefyd, mae problem 

sbwriel yn y dref ar hyn o bryd. Dywedodd y Cyng. Ann Morgan fod llawer o geir 

yn goryrru yn Heol y Gogledd ar hyn o bryd, bydd SCCH Carter yn adrodd hyn wrth 

yr heddlu traffig.  

Dywedodd y Cyng. Hag Harris fod nifer o gwynion gan breswylydd yn Heol 



Cambrian yn ymwneud â llanciau swnllyd yn hongian o amgylch y Llyfrgell gyda'r 

nos. 

 

4. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
Y Maer, Cyng. Rob Phillips - Aelod o’r Ford Gron - Cais am rodd tuag at 
arddangosfa tân gwyllt. 
 

5. CADHARNHAU COFNODION Y CYFARFOD O’R 25.06.20.  
Fe’u CYNIGIWYD gan y Cyng. Cllr. Dave Smith a’u HEILIO gan y Cyng. Hag Harris a 
PHENDERFYNWYD bod cofnodion 25.06.20 yn gofnod cywir ac byddant yn cael 
eu harwyddo gan y Cadeirydd, y Maer, Cyng Borb Phillips ar ôl y firws Corona.  
 

       6.  MATERION SY’N CODI O’R CYFARFOD CYNT  
 6.1 Sedd wag ar y cyngor tref – 
 Mae gwasanaethau etholiadol CSC wedi cadarnhau na chafwyd unrhyw geisiadau i 

lenwi'r swydd wag ar Gyngor Tref Llanbedr Pont Steffan erbyn y dyddiad cau sef 
25.06.20. Cafwyd trafodaeth ynghylch a ddylid cyfethol aelod newydd. Cynigiodd y 
Dirprwy Faer, Cyng. Selwyn Walters nad oeddem yn cyfethol aelod newydd ac 
eiliwyd gan y Cyng. Hag Harries a chytunwyd i aros tan yr etholiad nesaf i lenwi'r 
swydd. 

 6.2 Cynnal a chadw diffibrileiddiwr - 
 Dywedodd y Cyng. Ann Morgan fod swyddfa Ben Lake wedi bod mewn cysylltiad 

ynglŷn â diffibriliwr am ddim sydd ar gael ar gyfer y dref. Cytunwyd i ofyn i 
Neuadd Fictoria a oeddent yn fodlon iddi gael ei gosod y tu allan i'r neuadd. 

 6.3 Cynnig 5G - 
Dywedodd y Cyng. Gary Thorogood fod y cyngor yref wedi mynd cyn belled ag y 

gallent gyda hyn, mae'r Cyng. Thorogood wedi siarad â Ben Lake a bydd yn codi'r 

mater yn y Senedd.Cllr.  

6.4 Golau Stryd Teifi Terrace - 

Mae’r Maer Cyng. Rob Philips wedi siarad â Huw Thomas a fydd yn holi Western 

Power am y mater. 

6.5 Y Ffynnon a Sgwar Harford - 

Dim datblygiad, ar gadw tan ar ôl cyfyngiadau Covid-19. 

6.6 Pwyntiau gwefru trydan - 

Mae'r Maer, Cyng Rob Phillips wedi siarad gyda Tai Ceredigion ynglŷn â chael 

pwyntiau yng Nghanolfan Dulais. Y clerc i gysylltu ag Alan Haird yn CSC i ofyn a 

fyddai unrhyw bwyntiau yn natblygiad newydd yn Stryd y Farchnad. 

6.7 CCB - 

Bydd y cyfarfod cyffredinol blynyddol yn gael i gynal yn mis Medi pan fydd 

penderfyniad yn cael ei wneud ynghylch pwy fydd yn Faer am weddill y flwyddyn 

ac aelodau'r pwyllgorau. 

6.8 Trac beiciau - 

Bydd Cyfoeth Naturiol Cymru yn cynnal cyfarfod cyhoeddus i drafod strategaeth 

leol ar gyfer eu coedwigoedd yn yr ardal yn ystod y misoedd nesaf. Bydd hwn yn 



gyfle i godi'r trac beiciau. Bydd y Maer hefyd yn cysylltu â Chyfoeth Naturiol Cymru 

yn uniongyrchol am hyn. 

6.9 Datblygu Stryd y Farchnad - 

Dim datblygiad oherwydd Covid-19. 

6.10 Blwch post yn Co-op - 

Derbyniwyd e-bost gan y Post Brenhinol i ddweud bod dim gwaith yn cael i wneud 

oherwydd Covid-19. 

 6.11 Ail-enwi Canolfan Dulais - 

 Mae'r Maer, Cyng. Rob Phillips, wedi siarad â Tai Ceredigion er mwyn edrych 

 mewn i newid yr enw, bydd hwn yn cael ei anfon allan i'r cyhoedd i 

 bleidleisio arno. Penderfynwyd ysgrifennu at Tai Ceredigion i awgrymu bod 

 Canolfan Creuddyn yn un opsiwn. 

 6.12 Materion arall yn codi – 

 Dim 

 

   7.   MATERION HEB GODI O’R COFNODION 
           7.1 Parthau Diogel Cyngor Sir Ceredigion 
  Cafodd y Maer, Cyng. Rob Phillips, y Cyng. Hag Harris a Nicola Doyle a Sarah Ward 

o'r Siambr Fasnach gyfarfod gyda Arwyn Jones o CSC ynglyn a parthau diogel yn 
Llambed. Mae'r Maer wedi cyfleu'r sylwadau gan gynghorwyr y dref ynglŷn â'r 
parthau diogel ac mae'r Siambr Fasnach hefyd wedi anfon eu sylwadau ynghylch y 
mater. Dywedodd y Cyng. Hag Harris fod y rhan fwyaf o drigolion Llambed eisiau 
cyn lleied o aflonyddwch a sydd phosib. 

   
       8.  GOHEBIAETH - 

8.1 Gwahoddiad gan Western Power Distribution i fynychu gweithdy yn ymwneud 
ag allyriadau carbon. 

 8.2 Awgrym gan aelod o'r cyhoedd i greu fideo i hyrwyddo Llambed. Y Maer i 
 edrych i mewn i hyn gan ddefnyddio meddalwedd heb unrhyw gost i'r cyngor 
 er y trafodwyd comisiynu fideo proffesiynol yn y dyfodol. Cynigiodd Cyng. Elin T 
 Jones ei harbenigedd. Awgrymodd y Cyng. Rhys Bebb Jones y dylid cael fideos byr 
 yn dangos sut mae siopau yn y dref wedi ymdopi â chau ac ailagor siopau. 
   

   9.  MATERION CYNLLUNIO 
      9.1 Tir yn ffinio â Choed y Glyn, Falcondale Drive, Llambed, SA48 7SB - A200544 - 

Cadw tŷ annedd gydag estyniad arfaethedig i'r lolfa haul a garej ddwbl ar wahân, 
ynghyd ag ymestyn cwrtil gardd, diwygio mynediad i gerbydau a thrin ffiniau – dim 
gwrthwynebiad. 

   
     10. CYLLID 
 10.1 Cytunwyd ar y taliad canlynol - 
 Cyflog y clerc Gorffennaf - £667.25 
 TWEGorffennaf - £189.47 
 SSE - £10.08 
 Garddio Dyfed - £432.00 



 ROSPA - £164.40 
 Mark Jenkins - £20.00 
 10.2 Derbyniadau - 
 TAW - £2884.42 
  10.3 Ceisiau Ariannol - Cytunwyd 
 Cafwyd cais oddi wrth Ford Gron am £1500.00 i gynnal arddangosfa tân gwyllt am 

ddim yn Llambed eleni - cytunwyd gan bawb i gyfrannu taliad untro o £1500.00 eleni 
i dalu am gost y tân gwyllt. Y clerc i ofyn am asesiad risg o'r Ford Gron. Bydd rhai o 
gynghorwyr y dref hefyd ar gael i helpu ar y noson os oes angen. Datganodd y Maer, 
Cyng. Rob Phillips fuddiant personol yn y drafodaeth, a'r Dirprwy Faer, y Cyng. 
Selwyn Walters oedd y Cadeirydd ar gyfer yr eitem hon. 

 Llongyfarchwyd y Ford Gron gan y Dirprwy Faer, y Cyng. Selwyn Walters, am 
adennill cystal oddi wrth y drychineb a gawsant yn ddiweddar. 

 10.4 Llythyron o ddiolch 
 Dim 
  
    11. PWYLLGORAU 

             a. GWEINYDDIAETH 
             Dim i’w adrodd. 
             b. LLWYBRAU CERDDED 

Dywedodd y Cyng. Hag Harries bod camfa sydd wedi torri yn Pontfaen wedi cael ei 
drwsio a bod mân atgyweiriadau wedi'u gwneud i rai pontydd. Mae'r Cyng. Harris 
wedi hysbysu'r Cyngor Sir bod rhai arddulliau y mae angen eu disodli, bydd y 
Cyngor Sir yn disodli'r rhain ar ôl i'r cyfyngiadau gael eu codi. 

 c. PARCIAU A BLODAU 
 Cynhaliwyd cyfarfod yr wythnos diwethaf i drafod yr asesiad risg ynglŷn ag ailagor 

y parciau. Gobeithio y bydd yr arwyddion sydd eu hangen i agor y parciau yn barod 
yfory a bydd y Cyng. Chris Thomas yn eu rhoi i fyny fel y gall y Parciau agor cyn 
gynted ag sydd bosib. 

 Bydd y Cyng. Elin T. Jones yn trefnu cyfarfod o'r pwyllgor parciau a blodau i drafod 
adroddiad ROSPA a dderbyniwyd ynghylch y parciau a hefyd awgrymiadau gan 
Garddio Dyfed ynghylch y gwaith sydd ei angen yn y parciau 

            d. YR IAITH GYMRAEG 
  Dywedodd y Cyng. Rhys Bebb Jones mai yn Saesneg yn unig yr oedd yr arwydd 

ymwelwyr yn Tai Pedr, y clerc i ysgrifenu at WWHA i ofyn iddynt fod yn y Gymraeg 
hefyd. 

  e.GRWP YR AMGYLCHEDD 
Dim i’w adrodd. 

  
       12. UFA 
 Aeth y Cyng. Dave Smith a'r Cyng. Gary Thorogood i gyfarfod rhithiol gyda'r 
 Ffederasiwn Busnesau Bach ar 15fed Gorffennaf a oedd yn cael ei gynnal gan Ben 
 Cotton, dywedodd y Cyng. Dave Smith nad oedd gan y mynychwyr fawr o 
 fewnbwn yn y cyfarfod. Roedd y cyfarfod yn ymwneud ag ardal gwella busnes 
 sy'n ardal a ariennir yn bennaf ac a redir gan y busnes yn y dref ac  sy'n gorfod cael 
 cefnogaeth Cynghorau Tref, Siambr Fasnach, Cynghorau CSir a thrigolion. 
 Dywedodd y Cyng. Dave Smith ei fod yn debyg iawn i'n Cynllun Lle.  



 Mae'r Cyng. Gary Thorogood wedi cwrdd â Miriam Hughes ynghylch agor  Bar 
 Llaeth yn Neuadd Fictoria a fydd, gobeithio, yn agor ar ôl i'r cyfyngiadau 
 presennol gael eu codi. 
 Mae preswylydd o Heol Maestir, Llambed wedi siarad â'r Cyng. Richard Marks 
 ynglŷn â golau stryd na fu'n gweithio am fisoedd gyferbyn a Brynhebog a hefyd os 
 byddai'n bosibl cael palmant o Frynhebog, Heol Maestir i lawr i'r dref. Bydd y 
 Cyng. Hag Harris yn edrych i mewn i hyn. 
 Llongyfarchodd y Cyng. Ann Morgan y Maer Cyng. Rob Phillips ar ei ddarlith Zoom 
 ynghylch pleidleisiau i ferched. Bydd gan y Maer Cyng. Rob Phillips hefyd  ddarlith 
 ar Gareth Vaughan Jones ar 11.08.20 am 6yh. 
 Dywedodd y Cyng. Rhys Bebb Jones fod sawl Eisteddfod amgen yn cymryd 
 rhan sydd i'w gweld ar wefan yr Eisteddfod Genedlaethol. 
 Cadarnhaodd y Cyng. Elin T Jones fod y ffens peryglus wedi cael eu tynnu lawr yn 
 Fryn Steffan gan CSC ond bod preswylwyr yn dal i bryderu am ddiogelwch ar yr 
 ystâd.  Mae longleaf wedi ysgrifennu i ddweud nad oes ganddynt gyfrifoldeb o ran 
 cynnal a chadw'r ystâd. 
  
     13.  Cyfarfod misol nesaf 27ain Awst am 7.30yh. 
 
 Daeth y cyfarfod i ben am 9.30yh. 
 
 

 


