
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyn y cyfarfod, darllenodd y Cyng. Rhys Bebb Jones y weddi. 
 

 CYNGOR DREF LLANBEDR PONT 
STEFFAN  

COFNODION CYFARFOD MISOL  
29.10.20 - CYFARDFOD RITHIOL AM 7.30YH 

 
 

1. CROESO’R CADEIRYDD 
Croesawodd y Maer y Cyng. Rob Phillips bawb a oedd yn bresennol i'r cyfarfod. 
Dywedodd y Maer wrth y cyfarfod fod Mike Lewis y gohebydd a oedd fel arfer yn 
ymdrin â chyfarfodydd cyngor y dref wedi gadael y Cambrian News. Bydd y Maer 
yn anfon crynodeb o'r cyfarfod at y Cambrian News a Clonc360. Dymunodd y Maer 
ben-blwydd hapus i'r Cyng. Kistiah Ramaya a dymuniadau gore i'r Cyng. Rhys Bebb 
Jones ar ei ymddeoliad. 

 
2.    PRESENNOL 

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

 
                Meryl Thomas - Clerc y dre. 
                
     YMDDIHEURIADAU 
   Cyng. Elin T Jones & Cyng. Emma Wood 

 

3.  MATERION YR HEDDLU 
 Anfonodd SCCH Charlotte Carter ei hymddiheuriadau. 
 

4. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
Y Maer, Cyng. Rob Phillips - 6.7 Aelod o’r Ford Gron. 
 

5. CADHARNHAU COFNODION Y CYFARFOD O’R 24.09.20. Fe’u CYNIGIWYD gan y 
Cyng. Dave Smith a’u HEILIO gan y Cyng. Kistiah Ramaya a PHENDERFYNWYD bod 
cofnodion 24.09.20 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 - 
 Roedd y Cyng. Dave Smith wedi cysylltu â Sefydliad Prydeinig y Galon ac nid ydynt 

ar hyn o bryd yn ariannu diffibrilwyr oherwydd y pandemig. Cytunwyd i aros nes 
bod grant neu gyllid ar gael cyn bwrw ymlaen â'r cynllun i osod diffibriliwr y tu 
allan i Neuadd Fictoria. 
6.2 Y Ffynnon a Sgwar Harford - 

Dim i'w adrodd. 

6.3 Man gwefru trydan - 

Dim i'w adrodd. 

6.4 Datblygu Stryd y Farchnad - 

Dim i'w adrodd. 

Y clerc i ysgrifennu at CSC i ofyn iddynt dorri'r borfa ym Mhenybryn. 

6.5 Llifogydd yn y dre - 

Mae gwaith wedi'i wneud yn Rhewl Cambrian a Stryd y Farchnad ac ni nodwyd 

unrhyw lifogydd pellach ers i CSC wneud y gwaith ond gan na fu glaw trwm iawn 

ers hynny, bydd y sefyllfa'n cael ei monitro. 

Mae y cyngor wedi rhoi gwybod i CSC am broblemau gyda llifogydd ym Mrongest. 

Mae aelod o CSC wedi gweud wrth'r clerc y bydd yn mynychu cyfarfod i drafod y 

mater ond nid oes dyddiad wedi'i drefnu eto. 

             6.6 Sul y Cofio - 

 Mae'r Dirprwy Faer y Cyng. Selwyn Walters a'r Cyng. Dave Smith wedi ymgynghori 

 â'r Lleng Brydeinig a chytunwyd na allai Gwasanaeth Dydd y Cofio fynd yn ei flaen 

 eleni oherwydd y cyfyngiadau Covid-19. 

 Mae'r Dirprwy Faer y Cyng. Selwyn Walters wedi derbyn galwad gan y Ficer yn 

 gofyn a hoffai cyngor y dref ymuno mewn Gwasanaeth Dydd Cofio ar Zoom ac a 

 fyddai cyngor y dref yn fodlon cynnal y cyfarfod Zoom. Cytunwyd i'r clerc drefnu 

 cyfarfod Zoom a bydd y Cyng. Dave Smith yn darllen enwau'r rhai a gwmpodd yn y 

 gwasanaeth. 

 6.7 Noson Tân Gwyllt - 

 Cadeiriodd y Dirprwy Faer y Cyng. Selwyn Walters yr eitem hon. Mae’r Ford 

 Gron Llambed wedi talu £763.84 am dân gwyllt yr oeddent wedi'u archebu, gan 

 fod yr arddangosfa wedi'i chanslo dychwelodd y Ford Gron y balans o £736.16 a 

 adawyd o’r rhodd o £1500.00 a gafwyd gan gyngor y dref. Y tân gwyllt a brynir 

 fydd rhodd y cyngor ar gyfer arddangosfa'r flwyddyn nesaf a chaiff ei storio mewn 

 man diogel. 

 6.8 Materion ychwanegol a gyfyd – 

 Mae llochesi bysiau newydd wedi'u gosod yn y Stryd Fawr. Mae'r clerc wedi gofyn 

 i Teifi Forge drwsio'r cloeon ar yr hysbysfwrdd yn y dref. Ni chafwyd ymateb gan y 

 Ganolfan Deuluol ynglŷn â'r cais am grant. 

 Mae'r Cyng. Rhys Bebb Jones wedi siarad â Dylan yn Clonc360 ynglŷn â'r fideos i 



 hyrwyddo busnesau yn y dref. Trafodir hyn yn y cyfarfod gweinyddiaeth nesaf. 

   

    7.  MATERION HEB GODI O’R COFNODION 
           7.1 Cloc Neuadd y Dre - 
   Mae Jen Jones o Ganolfan Gwilt wedi gofyn am help tuag at gynnal cloc Neuadd y 

Dref. Cytunwyd i gyfrannu hyd at £500.00 y flwyddyn tuag at gynnal cloc y dref 
dros y 5 mlynedd nesaf yn amodol ar i Jen barhau i gynnal a chadw strwythur y 
tŵr. 
7.2 Goleuadau Nadolig - 

   Mae'r Siambr Fasnach wedi hysbysu'r cyngor na fyddant yn gallu gosod y 
goleuadau Nadolig fel arfer eleni oherwydd cyfyngiadau Covid-19. (Er yn dilyn y 
cyfarfod, adroddodd y Siambr y byddent yn gallu codi'r goleuadau.) Cytunodd y 
cyngor i dalu am gontractwr i godi'r coed Nadolig ar y siopau a'r busnesau yn y 
dref pe baent yn prynu eu coed eu hunain. 

 7.3 Prosiect Home Start - 
 Cytunwyd i gyfrannu £500.00 tuag at gostau'r prosiect Home Start a fydd yn 
 paratoi fideos i helpu plant â sgiliau sylfaenol cyn dechrau yn yr ysgol. 
 7.4 Cyfnod atal byr y corona feirws - 
 Mae'r cyngor wedi paratoi taflen wybodaeth sy'n rhoi manylion am ba fusnesau, 
 siop a gwasanaethau sy'n dal i fod ar agor yn y dref yn ystod yr cyfnod yma ac 
 fe'i rhannwyd ar wefan y cyngor a'r cyfryngau cymdeithasol. Mae gwybodaeth 
 Covid-19 ar wefan y cyngor wedi'i diweddaru. 
 
        8.  GOHEBIAETH - 

8.1 Cafwyd e-bost wrth Heddlu Dyfed-Powys ynghylch prosiectau cymunedol 
comisiynydd yr Heddlu yn Llambed. Bydd y clerc yn cysylltu â'r SCCH Charlotte 
Carter i holi mwy am y prosiect.  
 

   9.  MATERION CYNLLUNIO 
      Cyngor Sir Ceredigion - A200743 - Allt Gwarcoed, Maestir Road, Llanbedr Pont 

Steffan - Mynedfa newydd i goedwig - Dim gwrthwynebiadau. 
   
     10. CYLLID 
 10.1 Cytunwyd ar y taliad canlynol - 
 Cyflog y clerk Hydref - £682.92 
 TWE Hydref - £200.02 
 Treuliau y clerc - £130.67 
 Cyfraniad Zoom Awst a Medi - £105.58 
 Garddio Dyfed - £342.00 
 CWN Design - Gwefan a e-bost - £813.60 
 Compass - Dodrefn swyddfa - £510.00 
 SSE - £10.32 
 Mark Jenkins - £20.00 
 10.2 Derbyniadau - 
 Ford Gron - ad-daliad o rodd tân gwyllt - £736.16 
  10.3 Ceisiadau Ariannol - Cytunwyd 
 Prosiect Home Start - £500.00 



 Jen Jones, cynnal a chadw cloc - £313.20 
 10.4 Llythyron o ddiolch 
 Dim. 
  
    11. PWYLLGORAU 

             a. GWEINYDDIAETH 
             Cyfarfod i'w drefnu yn ystod yr wythnosau nesaf.  
             b. LLWYBRAU CERDDED 

Dim i’w adrodd. 
 c. PARCIAU A BLODAU 
 Mae pwyllgor y parciau wedi penderfynu gofyn i Arddio Dyfed dorri'r clawdd a'r 

Helyg ym Mharc yr Orsedd.  
 Roedd y Dirprwy Faer y Cyng. Helen Thomas, y Cyng. Gary Thorogood a'r clerc wedi 

cyfarfod â Cadwch Gymru'n Daclus yn cae Maesyderi  i blannu'r blodau a roddwyd. 
Rhoddwyd offer, porthwyr adar a phorthiant adar hefyd gan Cadwch Gymru'n 
Daclus. 

 Awgrymodd y Cyng. Chris Thomas symud mainc o ben y cae wrth ymyl y blodau. 
 Mae'r Cyng. Rhys Bebb Jones yn aros am ddyfynbrisiau am finiau newydd. 
            d. YR IAITH GYMRAEG 
  Dim i’w adrodd. 
  e. GRWP YR AMGYLCHEDD 
  Dim i’w adrodd. 
  

       12. UFA 
 Mae'r clerc wedi cysylltu â'r cwmni sy'n gwerthu hen fferyllydd Lloyds yn y dref 
 ynghylch ffenestr ar yr eiddo sy'n pydru ac a allai achosi anaf pe bai'n syrthio ar 
 aelod o'r cyhoedd. 
 Diolchodd y Cyng. Dave Smith i'r Maer y Cyng. Rob Phillips am waith 
 amhrisiadwy fel Maer dros y 18 mis diwethaf. 
 Diolchodd y Dirprwy Faer y Cyng. Selwyn Walters i'r Maer ar ran yr holl gyngor am     
 ei holl waith caled mewn 18 mis heriol iawn. Roedd y Dirprwy Faer hefyd yn   
 dymuno'n dda i'r Cyng. Helen Thomas fel y Dirprwy Faer am y 18 mis nesaf. 
 Caplan am y 18 mis nesaf fydd Parchedig Bill Fillery. 
 Diolchodd y Maer, y Cyng. Rob Phillips i'r cynghorwyr a'r clerc am y 
 gefnogaeth a gafodd yn ystod ei dymor fel Maer a dymunodd yn dda i'r Cyng. 
 Selwyn Walters a'r Cyng. Helen Thomas yn eu cyfnod yn y swydd. 
 
     13. Cyfarfod nesa 26ain Tachwedd am 7.30yh 
 
  Gohiriwyd y cyfarfod am 9.30yh 
 
 
 

 


