
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 CYNGOR DREF LLANBEDR PONT 

STEFFAN  
COFNODION CYFARFOD MISOL  

24.09.20 - CYFARDFOD RITHIOL AM 7.30YH 
 
 

1. CROESO’R CADEIRYDD 
Croesawodd y Maer, Cyng. Rob Phillips bawb i’r cyfarfo 

 
2.    PRESENNOL 

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

 
                Meryl Thomas – Clerc y dre. 
                
     YMDDIHEURIADAU 

 

3. MATERION YR HEDDLU 
Dim i’w adrodd. 

 

4. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
Y Maer, Cyng. Rob Phillips - 7.2 Aelod o’r Ford Gron. 
Cyng. Hag Harris - 8.2 Ymddiriedolwr y Ganolfan Deuluol. 
 

5. CADHARNHAU COFNODION Y CYFARFOD O’R 27.08.20.  
Fe’u CYNIGIWYD gan y Cyng. Hag Harris a’u HEILIO gan y Cyng. Rhys Bebb Jones a 
PHENDERFYNWYD bod cofnodion 27.08.20 yn gofnod cywir ac byddant yn cael 
eu harwyddo gan y Cadeirydd, y Maer, Cyng. Rob Phillips ar ôl cyfnod y feirws 
Corona.   
 

6. MATERION SY’N CODI O’R CYFARFOD CYNT  
 6.1 Cynnal a chadw diffibrileiddiwr - 
 Mae'r Cyng. Ann Morgan wedi siarad â swyddfa Plaid Cymru ynglŷn â'r diffibrilwyr 

a chadarnhawyd y byddai Calonnau Cymru yn cyfrannu £200.00 tuag at gost 



diffibriliwr. Bydd y Cyng. Dave Smith yn cysylltu â Sefydliad Prydeinig y Galon i 
weld a oeddent mewn sefyllfa i ddarparu diffibriliwr.  
6.2 Y Ffynnon a Sgwar Harford - 

Adroddodd y Cyng. Hag Harris a'r Cyng. Rhys Bebb Jones iddynt dderbyn cwynion 

am yr arogl yn dod o'r Ffynnon, bydd y Cyng. Harris yn adrodd hyn i CSC. 

6.3 Man gwefru trydan - 

Dim i'w adrodd. 

6.4 Datblygu Stryd y Farchnad - 

Dim i'w adrodd. 

6.5 Llifogydd yn y dre - 

Cadarnhaodd y Cyng. Hag Harris fod CSC wedi bod allan i wneud rhywfaint o waith 

ar y draeniau yn Stryd y Farchnad. Y clerc i ysgrifennu at CSC eto i ofyn iddynt 

fynychu cyfarfod i drafod y llifogydd a hefyd i rodio a glanhau'r draeniau a'r 

cwlfertau yn y dref. 

             6.6 Materion ychwanegol o gyfyd - 

 Mae'r Cyng. Hag Harries wedi derbyn e-bost gan CSC i ddweud  bydd lle 

 arosfannau bysiau newydd yn y Stryd Fawr yn yr wythnosau nesa. 

 Llongyfarchodd y Cyng. Rhys Bebb Jones y Maer ar ei ymddangosiad teledu 

 diweddar ar S4C i hyrwyddo Llambed a thrafod sut roedd y dref yn ymdopi â'r 

 pandemig. Dywedodd y Cyng. Rhys Bebb Jones hefyd fod Dylan Lewis o Clonc 360 

 yn hapus i recordio fideos i hyrwyddo siopau a busnesau yn Llambed. 

  

   7.   MATERION HEB GODI O’R COFNODION 
           7.1 Sul y Cofio - 
  Mae'r Dirprwy Faer y Cyng. Selwyn Walters a'r Cyng. Dave Smith wedi siarad â 

John Davies o'r Lleng Brydeinig ynghylch Sul y Cofio eleni. Dywedodd John na 
fyddai gwerthiant pabi o ddrws i ddrws eleni ond gobeithio y bydd pabi ar werth 
mewn rhai siopau yn y dref. Oherwydd cyfyngiadau Covid-19 gyda ymbellhau 
cymdeithasol, teimlwyd y byddai'n anghyfrifol cynnal y gwasanaeth arferol eleni. 
Bydd dwy dorch yn cael eu gosod yn y gwasanaeth ar y Sul am 11yb, un gan y 
Lleng Brydeinig ac un gan Gyngor y Dref. Gall unrhyw sefydliad arall sy'n dymuno 
gosod torch wneud hynny cyn neu ar ôl y cyfnod hwn a’r Lleng Brydeinig yn hapus 
i dderbyn rhoddion yn lle torch. Ni fydd angen argraffu taflenni eleni ac ni fyddai 
angen y system PA na bugler. Bydd y Maer, y Dirprwy Faer a Chlerc y Dref yn 
bresennol i gynrychioli Cyngor y Dref a bydd John Davies yn cynrychioli'r Lleng 
Brydeinig a bydd y Cyng. Dave Smith yn bresennol fel Parade Marshall ynghyd â’r 
Standard Bearer. Gwahoddir y Canon Rev. Brendan O'Malley i fod yn bresennol 
gan na fydd gwasanaeth eglwys eleni. Bydd y Cyng. Dave Smith yn darllen enwau'r 
pobl a gwmpodd wrth gofeb y rhyfel ar ôl y distawrwydd o 2 funud am 11yb. 
Penderfynwyd rhoi hysbysiad ar wefan Cyngor y Dref, tudalen Facebook ac ar yr 
hysbysfwrdd yn y dref, a hefyd datganiad i'r wasg i roi gwybod i bobl am y 
trefniant ar gyfer gwasanaeth eleni a fydd yn cael ei ddirprwyo i'r Maer, y Dirprwy 
Faer, a'r clerc. Penderfynwyd hefyd edrych i mewn i ffrydio'r gwasanaeth yn fyw ar 
Facebook. Gwahoddir yr heddlu i fod yn bresennol. 

  Diolchodd y Maer, y Cyng. Rob Phillips i'r Dirprwy Faer y Cyng. Selwyn Walters a'r 



Cyng. Dave Smith am eu holl waith ar y mater hwn. Penderfynwyd peidio â 
chynnal y distawrwydd 2 funud a gynhelir fel arfer ar y sgwâr ar 11 Tachwedd am 
11yb oni dderbynnir canllawiau pellach 

  7.2 Noson Tân Gwyllt - 
   Derbyniwyd e-bost o'r Ford Gron yn gofyn am arweiniad ar yr arddangosfa Tân 

Gwyllt eleni. Penderfynwyd a chytunodd pawb na allai'r Cyngor Tref gefnogi'r 
digwyddiad eleni oherwydd cyfyngiadau Covid-19 ar ymbellhau cymdeithasol. 
Penderfynwyd gofyn a oedd y Ford Gron eisoes wedi prynu'r tân gwyllt, pe baent 
wedi gwneud hynny, a allent storio'n ddiogel tan hynny y gellir eu defnyddio neu 
os nad oeddent, gallent ddychwelyd y £1500.00 i'r Cyngor Tref. 

 7.3 Ffeiriau Gaeaf - Ceredigion 2020 - 
 Mae Cyngor Sir Ceredigion wedi ein hysbysu na chaniateir ffeiriau Gaeaf ( ffair a 
 marchnadoedd cysylltiedig ar y stryd) eleni oherwydd pandemig Covid-19  
 7.4 Cynyddiad cyflog y clerk – 
 Mae'r clerc wedi cael cynyddiad cyflog yn unol â Dyfarniadau Cyflog Cenedlaethol 
 Cymdeithas Genedlaethol y Cynghorau Lleol. 
      8.  GOHEBIAETH 

8.1 Cafwyd e-bost o Iechyd Gwledig Cymru i'n hysbysu eu bod bellach yn barod i 
osod y beiciau statig ym Mharc yr Orsedd. 
8.2 Mae'r Ganolfan Deulu wedi gofyn a fydd y Maer yn ysgrifennu llythyr i gefnogi 
grant ar gyfer y ganolfan. Roedd pawb yn cytuno i'r Maer wneud hyn. 
8.3 Mae Gwilym Dyfri Jones, PYCDDS wedi anfon e-bost ynghylch y trefniadau ar 
gyfer croesawu myfyrwyr a staff yn ôl i'r campws. Mae Gwilym Dyfri Jones hefyd 
wedi siarad â'r Maer i'n hysbysu bod myfyriwr a brofwyd ar gyfer Covid-19 wedi 
profi'n negyddol. 
 

   9.  MATERION CYNLLUNIO 
      Dim. 
   
     10. CYLLID 
 10.1 Cytunwyd ar y taliad canlynol - 
 Cyflog y clerc - Medi - £761.50 
 TWE Medi - £252.54 
 Teuliau y clerc - £188.54 
 ROSPA - Archwiliad Maesyfelin - £278.40 
 Eirwyn Williams - Cynnal a chadw llwybrau cerdded - £1280.00 
 ICO - Ffi diogelu data - £35.00 
 SSE - £10.12 
 Garddion Dyfed - £377.00 
 Mark Jenkins - £20.00 
 10.2 Derbyniadau - 
 Dim 
  10.3 Ceisiadau Ariannol - Cytunwyd 
 Dim 
 10.4 Llythyron o ddiolch 
 Ford Gron Llambed - £1500.00 - tân gwyllt 
  



    11. PWYLLGORAU 
             a. GWEINYDDIAETH 
             Trefnir cyfarfod yn yr wythnosau nesa. 
             b. LLWYBRAU CERDDED 

 Adroddodd y Cyng. Hag Harries fod ychydig o goed wedi cwmpo ar y llwybr wrth 
yr afon a'u bod bellach wedi'u clirio. Aros i CSC ddod i'r wneud gwaith atgyweirio 
ar rhai llwybrau cerdded. 

 c. PARCIAU A BLODAU 
 Cynhaliwyd cyfarfod Zoom ddydd Mawrth 22 Medi lle cytunwyd i dynnu'r hen ffens 

ym Mharc yr Orseddd a hefyd i dorri'r clawdd a thocio'r helyg. Derbyniwyd dyfynbris 
gan Arddio Dyfed, £135.00 ar gyfer torri clawdd, £50.00 ar gyfer tocio clawdd privet, 
£150.00 ar gyfer tynnu ffens, £80.00 ar gyfer tocio Helyg, mae'r holl brisiau'n 
cynnwys ffioedd tynnu a thipio. Bydd Garddio Dyfed hefyd yn plannu mwy o fylbiau 
ym Mharc yr Orsedd a fydd yn cael eu rhoi a'u plannu ganddynt yn rhad ac am ddim. 
Cytunwyd i ofyn i Arddio Dyfed barhau i dynnu'r ffens a thocio'r bwsh a 
breifateiddio. Penderfynwyd cael dyfynbris arall am dorri'r clawdd a thocio'r helyg. 

 Bydd y Cyng. Rhys Bebb Jones yn cael tri dyfynbris ar gyfer biniau newydd.  
 Mae'r Cyng. Elin Jones yn aros i CSC wirio'r tendr am yr offer chwarae newydd ar 

gyfer Maesyfelin. 
 Cytunwyd i ofyn i Arddio Dyfed dorri'r porfa ym Mharc yr Orsedd cyn Sul y Cofio. 
 Bydd Bwyd Bendigedig yn plannu ym Mharc yr Orsedd cyn belled â bod eu hasesiad 

risg yn cymryd i mewn i ystyried cyfyngiadau covid-19. 
 Mae'r Cyng. Helen Thomas wedi cymryd planhigion, pridd, deunyddiau ac offer o 

Cadwch Gymru'n Daclus ar gyfer Maesyderi ac roeddent i fod i gael eu plannu 
heddiw ond fe'i gohiriwyd oherwydd tywydd gwael. Mae hyn wedi'i ad-drefnu ar 
gyfer dydd Iau nesaf. Diolchodd y Cyng. Elin Jones i'r Cyng. Helen Thomas am ei holl 
waith caled gyda'r prosiect hwn 

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

Dim i’w adrodd. 
  

       12. UFA 
 Dywedodd y Cyng. Dave Smith fod y llain rhwng maes parcio Sainsburys a Stryd y 
 Farchnad yn fwdlyd iawn. Dywedodd y Cyng. Hag Harries gobeitho bydd hyn yn  
 cael ei gywiro yn natblygiad Stryd y Farchnad. 
 Mae'r Cyng. Chris Thomas wedi trwsio'r hysbysiadau yn y parc a oedd wedi'u 
 fandaleiddio. Dywedodd y Cyng. Chris Thomas hefyd fod angen adnewyddu'r 
 cloeon ar yr hysbysfwrdd ar y llyfrgell. Bydd y clerc yn trefnu i hyn  gael ei wneud. 
 Diolchodd y Maer i'r clerc a'r Cyng. Helen Thomas am eu gwaith ar gael pawb ar 
 chwyddo ar gyfer y cyfarfod. Llongyfarchodd y Maer y Cyng. Selwyn Walters ar 
 ddod yn Faer o 1 Tachwedd a'r Cyng. Helen Thomas ar ddod yn Ddirprwy Faer. 
 
     13. Cyfarfod nesa 29ed Hydref at 7.30yh 
 
 Gohiriwyd y cyfarfod am 9.30yh 
 



 
 


