
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Cyn y cyfarfod, darllenodd y Maer, Cyng. Selwyn Walters y weddi. 
 

 CYNGOR DREF LLANBEDR PONT 
STEFFAN  

COFNODION CYFARFOD MISOL  
26.11.20 - CYFARDFOD RITHIOL AM 7.30YH 

 
 

1. CROESO’R CADEIRYDD 
Croesawodd y Maer, Cyng. Selwyn Walters bawb a oedd yn bresennol i'r cyfarfod. 

 
2.    PRESENNOL 

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

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

 

3. MATERION YR HEDDLU 
Dim heddlu'n bresennol. 

Mae'r cais ar gyfer y digwyddiad Cyllidebu Cyfranogol bellach wedi cau a gall 

trigolion Llanbed bleidleisio ar ba brosiectau/grŵp fydd yn derbyn y cyllid ar 

ddigwyddiad Zoom ar 12 Rhagfyr. 

 

4. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
Y Maer, Cyng. Selwyn Walters - 11a Pwyllgor gweinyddiaeth - Lwfans y Maer. 
Cyng. Rob Phillips - 11a Pwyllgor gweinyddiaeth - Lwfans y Maer. 
Cyng. Gary Thorogood - 7.1 Partneriaeth Greenways Ceredigion. 
 

5. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD O’R 29.10.20. Fe’u CYNIGIWYD gan y 
Cyng. Rob Phillips a’u HEILIO gan y Cyng. Hag Harris a PHENDERFYNWYD bod 
cofnodion 29.10.20 yn gofnod cywir ac byddant yn cael eu harwyddo gan y 
Cadeirydd, y Maer, Cyng. Selwyn Walters ar ôl cyfnod y feirws Corona.   



 
6. MATERION SY’N CODI O’R CYFARFOD CYNT  

 6.1 Y Ffynnon a Sgwar Harford - 
Dim i’w adrodd.  

6.2 Man gwefru trydan - 

Dim i’w adrodd. 

6.3 Datblygu Stryd y Farchnad - 

Dim i’w adrodd.  

6.4 Llifogydd yn y dre - 

Dywedodd y Cyng. Hag Harries gobeitho bydd y gwaith a wnaed ar y draeniau yn y 

dref gan CSC wedi gweithio. 

6.5 Golau Nadolig - 

 Mae golau'r Nadolig wedi cael ei roi i fyny yn y dref a bydd y goeden Nadolig yn 

 cael ei godi ar y sgwâr ddydd Sul nesaf diolch i'r gwirfoddolwyr. Diolchodd y Maer, 

 y Cyng. Selwyn Walters i'r Cyng. Rhys Bebb Jones am fynd o amgylch y siopau yn y 

 dref i weld a oeddent am brynu coeden o Ganolfan Arddio Robert fel y gellid eu 

 rhoi yn y dref, a chytunwyd yn y cyfarfod diwethaf y bydd y Cyngor Tref yn talu 

 iddynt gael eu rhoi i fyny. 

 Mae Cymdeithas Adeiladu'r Principality wedi talu £10.00 am goeden ar eu safle a 

 hefyd wedi rhoi £90.00 tuag at brynu coed ychwanegol ar gyfer y dref. Cytunwyd i 

 roi'r coed hyn a roddwyd i siopau di-elw yn y dref ac ar y ffordd i mewn i'r dref. 

 Bydd y clerc yn ysgrifennu at Gymdeithas Adeiladu'r Principality i ddiolch iddynt 

 am y rhodd. 

 6.6 Materion ychwanegol a gyfyd – 

 Mae'r Cynghorydd Ann Morgan wedi siarad â CSC ynglŷn â'r porfa ym 

 Mhenbryn, bydd y clerc hefyd yn ysgrifennu atynt i ofyn iddynt dorri'r porfa. 

 Mae'r Maer, y Cyng. Selwyn Walters wedi ysgrifennu llythyr o gefnogaeth i 

 Ganolfan Deuluol Llambed yn eu cais am grant. 

    7.  MATERION HEB GODI O’R COFNODION 
           7.1 Partneriaeth Greenways Ceredigion – 
   Rhoddodd y Cyng. Rob Phillips y wybodaeth ddiweddaraf i gyngor y dref fod 

Transiton Llambed a Cherddwyr Llambed wedi tynnu allan fel partneriaid y 
prosiect hwn. Mae Llywodraeth Cymru wedi cael gwybod am hyn ac efallai y gallai 
dynnu'r plwg ar y cyllid ar gyfer y prosiect hwn wrth i'r partner arweiniol dynnu 
allan. 

  Yng ngoleuni'r digwyddiadau, trafodwyd sefyllfa Cyngor Tref Llambed. 
  Cynigiodd y Maer, y Cyng. Selwyn Walter, ohirio'r penderfyniad ar gyfer y cyfarfod 

hwn ynghylch a fyddai cyngor y dref yn parhau â'i gysylltiad â'r prosiect hyd nes y 
ceir newyddion pellach gan Lywodraeth Cymru, cafodd hyn ei eilio gan y Cyng. 
Chris Thomas a chytunodd gan bawb  oedd yn bresennol. 

 
        8.  GOHEBIAETH - 

8.1 Cyhoeddodd Archwilydd Cyffredinol Cymru adroddiad archwilio cymwysedig i 
Gyngor Tref Llambed a gellir gweld yr hysbysiad ar wefan y Cyngor Tref ac ar yr 



hysbysfwrdd yn y dref. 
 

   9.  MATERION CYNLLUNIO 
      Cyngor Sir Ceredigion - A200850 - Alltgoch, Silian, Llambed - Codi adeiladau 

amaethyddol ar gyfer stoc ifanc - Dim gwrthwynebiadau.   
   
     10. CYLLID - 
 10.1 Cytunwyd ar y taliad canlynol - 
 Cyflog y clerk - Tachwedd - - £682.92 
 TWE Tachwedd - £200.02 
 Treuliau y clerc - £81.14 
 Zoom Hydref a Tachwedd - £105.58 
 Garddio Gardening - £215.00 
 Addurniadau Nadolig ar gyfer y sgwâ - £48.99 
 Carol Thomas - Cyfieithydd - £280.00 
 Y Lleng Brydeinig Frenhinol - Torch - £17.00 
 SSE - £10.71 
 Mark Jenkins - £20.00 
 10.2 Derbyniadau - 
 Praesept- £13666.67 
  10.3 Ceisiadau Ariannol - Cytunwyd 
 Camfan - cais am rodd, Mae'r Maer wedi siarad â Louise yn Camfan a fydd yn anfon 

cais ymlaen gyda manylion y prosiect y maent am gael y rhodd ar ei gyfer. 
 10.4 Llythyron o ddiolch - 
 Prosiect Home Start - £500.00 
 Jen Jones, cynnal a chadw cloc - £313.20 
  
    11. PWYLLGORAU 

             a. GWEINYDDIAETH 
 Cynhaliwyd cyfarfod pwyllgor gweinyddol ar 12 Tachwedd lle cynigiwyd rhannu 
 lwfans y Maer 50/50 rhwng y Cyng. Selwyn Walters a'r Cyng. Rob Phillips gan y 
 bydd y ddau yn cwmpasu 18 mis fel Maer. Lwfans y Maer yw £1500.00 ond gan 
 nad oedd cymaint o ddigwyddiadau'n cael eu cynnal oherwydd cyfyngiadau 
 Covid cytunwyd i roi £500.00 yr un iddynt a byddai'r £250.00 ar gael pe bai ei 
 angen yn y dyfodol fel na fyddai Cyng. Walters a Cyng. Phillips allan o boced. Os 
 na ddefnyddir yr arian, caiff ei ddychwelyd i gyngor y dref. Cytunwyd i fynd â 
 hyn i gyfarfod misol y cyngor tref i'w gymeradwyo. Cynigiodd y Cyng. Hag Harris 
 hyn ac fe'i eiliwyd gan y Cyng. Dave Smith a chytunwyd arno gan bawb oedd yn 
 bresennol. 
 Cyfanswm y swm SEC137 sydd ar gael i'w wario ar elusennau yn ystod y flwyddyn 
 yw £14668.16 ac mae £2277.04 ohono eisoes wedi'i dalu hyd yma eleni. 
 Cytunwyd nad oedd angen i'r rhain neilltuo unrhyw swm ar gyfer apeliadau sy'n 
 gysylltiedig â Covid a gellir ymdrin â phob cais yn unigol. Cytunwyd ar y cynnig 
 hwn gan bawb a oedd yn bresennol. 
 Cytunwyd i adael i'r Cyng. Rhys Bebb Jones barhau i gysylltu â Dylan Lewis 
 ynghylch hyrwyddo busnesau lleol yn Clonc a Bro360. 
              b. LLWYBRAU CERDDED 



 Dywedodd y Cyng. Hag Harries fod y giât wedi torri ar ben ffordd Maestir wedi'i 
hatgyweirio a bod ychydig o waith atgyweirio wedi'i wneud hefyd. 

 c. PARCIAU A BLODAU 
 Dywedodd y Dirprwy Faer, y Cyng. Helen Thomas fod y gwrych a'r helyg wedi'u 

torri ym Mharc yr Orsedd.  
 Mae'r Cyng. Rhys Bebb Jones wedi derbyn 2 ddyfynbris ar gyfer biniau newydd a 

gobeithio y bydd yn derbyn dyfynbris arall cyn y cyfarfod nesaf. 
            d. YR IAITH GYMRAEG 
   Dim i’w adrodd. 
  e. GRWP YR AMGYLCHEDD 

 Dim i’w adrodd. 
  

       12. UFA 
 Gweithgareddau yn y dref – 
 Gwasanaeth Adfent Eglwysi Llambed Zoom 03.12.20 7yh 
 Carolau yn y car yn Gwili Tractors 10.12.20 6yh - Gyrrwch i mewn yn unig. 
 Dywedodd y Cyng. Ann Morgan fod y pwyllgor Ffoaduriaid yn chwilio am  gymorth 
 i'r ffoaduriaid gyda'u Saesneg ar ddydd Mawrth rhwng 12 a 2yp. Cysylltwch â'r 
 Cyng. Ann Morgan os gallwch chi helpu.  
 Gofynnodd y Dirprwy Faer y Cyng. Helen Thomas i bawb sicrhau bod eu 
 manylion yn gywir ar y wefan. 
 Dywedodd y Cyng. Rhys Bebb Jones ei fod yn siomedig bod CSC yn ail-
 gyflwyno taliadau parcio yn y dref o 01.12.20. Bydd parcio am ddim ar ddydd 
 Sadwrn ym mis Rhagfyr. 
 Llongyfarchodd y Cyng. Rob Phillips y Maer, y Cyng. Selwyn Walters ar ei gyfarfod 
 cyntaf fel Maer. 
 
     13. Cyfarfod misol nesaf 28 Ionawr am 7.30pm 
 Bydd y clerc yn cadarnhau dyddiad y cyfarfod Cyllid. 
 
 Gohiriwyd y cyfarfod am 9.30yh 
 
 


