
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CYNGOR TREF LLANBEDR PONT 

STEFFAN - PWYLLGOR 

GWEINYDDIAETH 
COFNODION CYFARFOD 11-03-20 YN LLETY CLYD,  

LLAMBED AM 6YH  
 

1. CROESO’R CADEIRYDD 

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

2. PRESENNOL 

Y Maer, Cyng. Rob Phillips, y Dirprwy Faer Cyng. Selwyn Walters, Cyng. Kistiah 

Ramaya, Cyng. Richard Marks a Cyng. Helen Thomas 

   Meryl Thomas - Clerc y dref 

 

  YMDDIHEURIADAU 

Cyng. Dinah Mulholland. 

 

3. CADHARNHAU COFNODION Y CYFARFOD 20-11-19 

Cynigiwyd gan y Dirprwy Faer, Cyng. Selwyn Walters ac eiliwyd gan y Maer 

Cyng. Rob Phillips bod confnodion y 20.11.19, yn gofnod cywir ac wedi eu 

harwyddo gan y Maer, Cyng. Rob Phillips. 

 

4. POLISI BUDDSODDI 

 Amcan buddsoddi pennaf y Cyngor yw diogelwch a rheoli risg yn ofalus. 

 Yn amodol ar ddiogelwch adneuon, dylid hefyd ystyried yr ystyriaethau canlynol; 

• Rhwyddineb mynediad at gronfeydd, 

• Cynnal gwasanaethau yn y gymuned leol, 

• Defnyddio cyllid i gefnogi trigolion lleol, busnesau a mentrau cymdeithasol, 

• Defnyddio arian i gefnogi budd amgylcheddol, 

• Osgoi buddsoddiadau sy'n gwrthdaro â hawliau dynol hysbys, anghydraddoldeb, 

democratiaeth neu iechyd pobl, anifeiliaid neu'r amgylchedd ehangach, a 

• Enillion ar fuddsoddiad. 

  

Dim ond mewn banciau yn y DU, cymdeithasau adeiladu, undebau credyd neu 

sefydliadau ariannol tebyg sydd â gradd A1/A + o asiantaeth statws credyd megis 



gwasanaeth buddsoddwyr safonol a'r rhai gwael neu fuddsoddwyr y dylai 

buddsoddiadau neu adneuon gael eu gwneud. 

Gellir buddsoddi arian nad oes ei angen i'w ddefnyddio o fewn 12 mis mewn 

buddsoddiadau cyfnod penodol. Bydd y Cyngor bob amser yn cadw digon o arian ar 

gael ar unwaith ar gyfer yr holl wariant a gyllidebwyd. 

Bydd y dewis o sefydliad a hyd y blaendal yn ôl disgresiwn y swyddog ariannol 

cyfrifol, ond bydd ganddo bob amser statws credyd annibynnol o a1/A + 

Caiff hwn ei gylchredeg i gynghorwyr tref i'w drafod yng nghyfarfod nesaf y Cyngor. 

 

5. ADRODDIAD BLYNYDDOL 

Penderfynwyd cwblhau adroddiad blynyddol gyda'r wybodaeth ganlynol – 

Adroddiad y Mmaer. 

Rhestr o aelodau Cyngor y dref a manylion cyswllt. 

Aelodau pob Pwyllgor. 

Adroddiad cyllid. 

Caiff yr adroddiad hwn ei argraffu a'i ddosbarthu mewn mannau cyhoeddus yn y 

dref, a bydd hefyd ar gael ar wefan Cyngor y dref. 

 

6. GLANHAWR STRYDOEDD 

Penderfynwyd anfon tendr ar gyfer glanhau strydoedd yn y dref yn ogystal â'r 

glanhau sy'n cael ei wneud gan CSC. Bydd y Clerc yn cysylltu â CSC i holi pan fyddant 

yn glanhau yn y dref a pha drwyddedau, trwyddedau ac yswiriant y bydd eu hangen 

ar gontractwr. Bydd hyn wedyn yn cael ei drafod ymhellach yn y cyfarfod misol 

nesaf. Awgrymodd yMaer, y Cyng. Rob Phillips hefyd y byddai'n cael sesiwn lanhau 

arall gan y cynghorwyr ar sgwâr Harford. 

 

7. UFA  

 Gan mai prin fu'r ymateb yn y blynyddoedd diwethaf i'r tendr ar gyfer plannu a 

 chyflenwi blodau yn y dref, mae'r Pwyllgor Parc a blodau wedi penderfynu gofyn am 

 ddyfynbrisiau ar wahân ar gyfer plannu a chyflenwi blodau. Mae'r Clerc wedi derbyn 

 dau ddyfynbris ar gyfer y blodau a dau ddyfynbris ar gyfer y plannu a fydd yn cael eu 

 trafod yn y cyfarfod misol nesaf. 

 Cafwyd ymateb gan Tai Ceredigion ynglŷn ag ail-enwi Canolfan Dulas ar ôl ei hail-

 ddatblygu lle dywedasant mai un enw sydd wedi'i awgrymu yw Canolfan Creuddyn 

 ac y byddant yn ymgynghori â'r gymuned leol ynghylch hyn yn ystod y misoedd 

 nesaf. 

 Mae'r Maer, y Cyng. Rob Phillips wedi cysylltu ag Ynni Sir Gâr ynglŷn â phwyntiau 

 gwefru yng Nghanolfan Dulas ac yn aros am ateb. 

 

Dath y cyfarfod i ben am 7.00yh 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


