
CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN
COFNODION CYFARFOD MISOL

30.06.2011 AM 7.00PM
NEUADD YR EGLWYS

LLANBEDR PONT STEFFAN

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD A GWEDDI AGORIADOL 

Estynnwyd croeso i bawb gan y Maer Hag Harris.  Bu i’r Cyngh. Selwyn Walters 
offrymu gweddi.  

2. YN BRESENNOL 

Y Maer Hag Harris (Cadeirydd)
Cyngh. Cecilia Barton; Andrew Carter, Elsie Dafis; Margaret Davies-Evans; John 
Davies (bu iddo ymadael yn gynnar gan nad oedd yn teimlo’n hwylus); Greg Evans; 
Rob Phillips; Selwyn Walters; Derek Wilson a Dorothy Williams.

Plismon Richard Marshall

Mr Cennydd Powell - Cyfarwyddwr Gweithredol Eiddo ac Ystadau ar gyfer campws 
Llambed
Meri Huws - Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant – Dirprwy Is-Ganghellor) 
Elinor Howells - Swyddog Cyfathrebu a Chysylltiadau Cyhoeddus, Prifysgol Cymru Y 
Drindod Dewi Sant

Y Cyngh. Sirol Ifor Williams
 Hannah Smith; Carl Stringer (Y Wasg) 

YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cyngh. Rob Phillips, am y rhan 
gyntaf o’r cyfarfod, Cyngh Chris Thomas a’r Dirprwy-Faer Kistiah Ramaya (Is-
Gadeirydd) 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am 10am ar y 30ain o Fehefin yn mynegi na fyddai’n 
bosibl i gynrychiolwyr Asiantaeth Yr Amgylchedd Cymru i wneud eu cyflwyniad yn 
ystod y Cyfarfod, fel y trefnwyd. 

3. CYFLWYNIAD- PRIFYSGOL CYMRU Y DRINDOD DEWI SANT
Gan Mr Cennydd Powell Cyfarwyddwr Gweithredol Eiddo ac Ystadau ar gyfer 
campws Llambed

Bu i Mr Powell sôn am gyfuno’r 2 goleg sef Coleg Y Drindod Caerfyrddin a Choleg 
Prifysgol Cymru Llambed i greu’r Coleg Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant ym 
2010.  Derbyniwyd grant o £5,000,000 i ail-furffio’r safle ac i greu gwasanaeth ar 
gyfer myfyrwyr ar gampws Llambed. 

3.1 Gwelliannau Arfaethedig
3.1.1 Y Brif Lyfrgell: adleoli’r brif fynedfa;



3.1.2 Neuadd y Celfyddydau: ail-drosi’n gyfangwbl; dylai hyn ddenu 
nifer o ddigwyddiadau ychwanegol;

3.1.3 Tirlunio: Mynedfa’r Orsaf y Teras ac i ddarparu ardal gymdeithasol o 
fewn y Brifysgol;

3.1.4 Y berth sy’n cyd-rhedeg â Stryd Y Coleg: gellir gwaredu â’r berth; i 
dderbyn cyngor gan Cadw; 

3.1.5 Llain ar gyfer holl hinsawdd: dylid cwblhau’r gwaith ar ddiwedd 
Gorffennaf;

3.1.6 Neuadd Chwaraeon;
3.1.7 Swyddfa Ysgol: y cais cynllunio wedi ei gyflwyno i’r CSC;
3.1.8 Cwrt Tenis: gwelliannau i’r fynedfa;
3.1.9 Prosiect, “Llynnoedd Mawreddog”: i’w ddatblygu ger yr hen llain 

hoci, os bydd cymorth ariannol ar gael oddi wrth ffynonellau allanol: 
& 

3.1.10 Sefydliad newydd sef Sefydliad y Llais.

3.2 Safleoedd y Coleg o fewn y dref
3.2.1 Safle’r Hen Ysgol Gynradd Ffynnonbedr

Bydd y Coleg yn cydweithio â’r Cyngor Lleol a’r Bwrdd Iechyd i 
ddarparu gwasanaeth gofal – Darparwr Priefat - Sefydliad Iechyd 
Gwledig a Gofal Cymdeithasol.

3.2.2 Hen Adeilad Amaethyddol/ Canolfan Waith
Caiff cysylltiadau eu ffurfio â Choleg Ceredigion.

3.2.3 Cae Pontfaen
Y mae’r PCYDDS wedi cynnwys cae’r Brifysgol ar Heol Pontfaen fel 
safle newydd o bosibl ar gyfer dibenion cyflogaeth/masnach o fewn y 
Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) y Cyngor Sir Ceredigion (CSC), ac fel 
canlyniad yn gwrthwynebu Cynllun Drafft y CSC, sy’n sôn y dylid 
cadw’r cae fel amwynder ar gyfer y dref.  Gallai hyn olygu y gallai 
archfarchnad gael ei hadeiladu ar y cae yn ystod y dyfodol.  Meddylid 
bod yr Archfarchnad Sainsbury hefyd wedi cyflwyno cais i dderbyn  
statws cyflogaeth/masnach ar gyfer y cae.  Y mae Cynllun Drafft y CSC 
o’r farn bod yr angen am archfarchnad yn Llambed, “yn llawer îs 
wrth gymharu â safleoedd eraill o fewn y sir.” On y mae’r cais gan 
Turley Associates sy’n cynrychioli’r PCYDDS yn gofyn am newid i’r 
Cynllun, “i gyfiawnhau clustnodi tir ar gyfer archfarchnad newydd”.  
Sicrhaodd Mr Powell aelodau nad oedd yna unrhyw gynlluniau ar y 
gweill gan y Brifysgol ar hyn o bryd; roedd y Brifysgol ond yn ceisio 
hyblygrwydd ar gyfer datblygu’r cae yn ystod y dyfodol.  Penderfyniad 
gan y CT: i gyflwyno cais i’r CSC yn gwrthwynebu cais y Brifysgol i 
newid statws y cae at ddibenion cyflogaeth/masnach. 
Defnyddir y llain ar hyn o bryd gan dimau Pêl droed, rygbi a chriced y 
Brifysgol a Chlwb Criced y dref.  

Bu i’r Maer siarsio ar bobl sydd o blaid cadw’r cae fel lle agored i 
gyflwyno sylwadau’n cefnogi’r Cynllun Drafft.  Dylid anfon sylwadau 
(gan gynnwys gwrthwynebiadau) ynghylch y Sylwadau a gafwyd 
ynghylch Dyraniadau’r Safleoedd yn ysgrifenedig at Llinos Quelch, Pen 
Swyddog Cynllunio a Pholisi, Neuadd Cyngor Ceredigion, Penmorfa, 
Aberaeron, Ceredigion SA46 OPA neu ar ebost ar 
ldp@ceredigion.gov.uk cyn Canol Dydd (Dydd Mawrth) 12 Gorffennaf 
2011.  Y mae’r Cynllun Datblygu Lleol yn gynllun o’r defnydd a wneir o 
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dir, sy’n cael ei baratoi gan GSC i’w fabwysiadu ym mis Tachwedd 
2012. 

3.3 Materion eraill
Y mae swyddogion mewn cysylltiad â myfyrwyr i ddarganfod pa welliannau 
eraill sydd eu hangen i gwrdd â’u gofynion. 
Y mae’r Brifysgol yn ceisio anwytho i fyny tan 600 o fyfyrwyr y flwyddyn hon, a 
bydd tua 1,400 o fyfyrwyr ar gampws Llambed ym Medi 2011.  Caiff hyn ei 
adlewyrchu mewn angen yn uwch am lety ar gyfer myfyrwyr.  Adroddwyd y 
byddai Swyddog Llety’n archwilio’r llety cyn ei osod allan ar gyfer myfyrwyr, i 
sicrhau bod y lle’n addas ar  eu cyfer.
Y mae’r Coleg wedi gosod ei ffioedd dysgu ac addysgu eisoes ar gyfer y 
flwyddyn academaidd 2011-12, sef £9,000 y flwyddyn; dylai hyn ddarparu, 
“profiad rhagorol ar gyfer y myfyriwr, gwerth am yr arian a ofynnir ac i 
hyrwyddo grwpiau di-freintiedig i dderbyn addysg uwch”.
Roedd aelodau’n falch i glywed am y gwelliannau, a oedd wedi cael eu 
hymgymryd, cyn belled ar gampws Llambed a diolchwyd i gynrychiolwyr y 
Brifysgol am eu hymdrechion. 

4. MATERION YN YMWNEUD Â’R HEDDLU 

Bu i’r Plismon Richard Marshall ddiweddaru aelodau. 
4.1 Basgedi Crôg: wedi eu fandaleiddio o fewn y dref.  Y mae’r Camerau TCC 

wedi bod o gymorth i’r heddlu pan yn ymwneud a’u hymholiadau.
4.2 Warden Traffig: bydd yr heddlu’n dal i ddosbarthu tocynnau yn Llambed.  

Bydd swyddogion y CSC yn monitereiddio’r meysydd parcio.
4.3 Y mae’r  Fan Goch a soniwyd amdani mewn cofnodion ynghynt, wedi ei 

symud o’r Cwmin.
4.4 Bu yna gyfres o fwrgleriaethau ar gampws y Brifysgol.  
4.5 Eiddo Masnachol: y mae person wedi torri mewn i’r eiddo.
4.6 Heol Y Gogledd: bu yna ddigwyddiad ar Faes y Carafanau 
4.7 Bu i berson gael ei ddal parthed lladrad a’i ddedfru i garcharwriaeth.
4.8 Cŵn yn Baeddu: yn dal yn broblem drwy’r dref.  PENDERFYNIAD; i ddwyn y 

mater at sylw’r Warden Cŵn, Adran yr Amgylchedd a Thai CSC.

5. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU

Bu i’r canlynol ddatgan buddiant personol pan yn ymwneud â’r canlynol:

5.1 Cyngh. Rob Phillips: cais am gymhorthdal gan Ffair Fwyd Llambed, gan ei 
fod yn un o’r Cyfarwyddwyr y Ffair Fwyd;

5.2 Cyngh. Selwyn Walters: cais am gymhorthdal gan Bwyllgor y Carnifal, 
Llambed, gan ei fod yn Gadeirydd y Pwyllgor;

5.3 Y Maer Hag Harris: Cofnod 10.8 (S5086): Cae gyferbyn â Chae Maesycoed, 
Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion:Cynigion parthed y Sylwadau ynghylch 
Dyraniadau’r Safleoedd: Ymgynghoriad;- gan ei fod yn berchen ar eiddo ar 
Heol Maesycoed.  Bu i’r Maer mwyaf diweddar sef y Cyngh. Rob Phillips 
gymryd arno y swydd o Gadeirydd yn ystod y drafodaeth. 

6. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 26ain O FAI 
Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod misol o’r CT a gynhaliwyd ar y 26ain o 
Fai a’u derbyn yn gofnod cywir.
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   7. GOHEBIAETH 

7.1 Adolygiad o ddosbarthiadau Pleidleisio, Mannau Pleidleisio a Gorsafoedd 
Pleidleisio yn Etholaeth Seneddol Ceredigion:  Gorsaf Bleidleisio: Neuadd 
Fictoria Llambed; Nifer yr Etholwyr wedi’u cofrestru: 2,188. Mynediad: Parcio 
cyfyngedig a mynediad i’r orsaf yn dda.  Addasrwydd: Cyfleusterau a 
gwasanaethau da.  Lleoliad – Da. (Sylwadau gan GSC) (Cynigion Drafft) 

7.2 Digwyddiadau ar y briffordd gyhoeddus yn eich ardal chi: rheolau: er 
gwybodaeth. 

7.3 Cylchgrawn Cymru Wledig; YACW: er gwybodaeth. 
7.4 Un Llais Cymru:  Cyfarfod Pwyllgor Ardal 2011/12: Cynrychiolwyr: Y Maer a’r 

Gyngh. Dorothy Williams.
7.5 Cyhoeddi £5,000 i ddatblygu Lleoedd Chwarae yn y Gymuned; RAY 

Ceredigion – i lenwi’r ffurflen parthed Cae Chwarae Maesyderi (Clerc) 
7.6 Gwahoddiad i ddigwyddiadau’r Brifysgol: er gwybodaeth.
7.7 Cais i wneud cyflwyniad i’r Cyngor Tref: Julie Andrew, Rheolwr Gofal: Gofal 

Croesffyrdd, Ysbyty Bronglais, Aberystwyth: i wahodd cynrychiolydd i gyfarfod 
mis Gorffennaf. 

7.8 Ombwdsmon: Adroddiad Blynyddol (2010-11): at sylw aelodau. 
7.9 Llythyr gan Eleri Twynog S4C yn gofyn tybed a fyddai’n bosibl i gyflwynwyr 

y rhaglen plant Stwnsh i droi’r golau Nadolig ymlaen yn Llambed yn ystod 
Rhagfyr 2011. PENDERFYNIAD: i drosglwyddo’r wybodaeth at sylw’r Siambr 
Fasnach. 

8. MATERION YN CODI

8.1 Sgwâr Harford: bu i’r Cyngh. Rob Phillips gysylltu â’r CSC i ofyn tybed 
a fyddai’n bosibl iddynt ymwneud â gwelliannau ar y Sgwâr.  Y maent 
yn barod i wneud hyn ac ni fydd y gost yn wahanol i’r hyn a ddyfynnwyd 
y llynedd.  PENDERFYNWYD i ofyn pris ar gyfer y canlynol:
8.1.1 Adleoli’r bin mawr i ochr Stryd y Coleg y brif sedd, a’i osod yn 

sownd i’r palmant. 
8.1.2 Ail beintio’r ddau fin, bolerdi, postion  a’r gadwyn o gwmpas y Ffynnon 

mewn lliw du ac aur, a’r arwydd “Dim Dŵr Yfed” gan gadw’r  lliwiau 
presennol. 

8.1.3 Peintio’r canllawiau o gwmpas y gwely blodau, a’r basgedi blodau metel 
crôg mewn lliw du.

8.1.4 Glanhau’r gwaith pren ar y seddau a gosod farnis priodol ar yr arwyneb 
A GOFYN a oes cymhorthdal ar gael ar gyfer y gwaith, eleni.  
Derbyniwyd amcanbris o £2,600 gan y CSC (gallai cymhorthdal o 
£1,300 fod ar gael). PENDERFYNIAD i osod y ffidil yn y to parthed 
gweithio mewn partneriaeth â’r CSC i ymwneud â gwelliannau i’r 
Sgwâr, y prif rheswm am y penderfyniad – ni dderbyniwyd unrhyw 
ddatganiad o ddidordeb pan wnaeth y CT hysbysebu’r gwaith. 

8.2 Polyn wedi ei ddifrodi ar y Cwmin
Y mae Mr Alec Page wedi cwblhau’r gwaith. 
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8.3 Llyfryn y Dref ar gyfer Ymwelwyr:  (y Gyngh. Elsie Dafis) PENDERFYNIAD; i 
ohirio cyhoeddi’r llyfryn tan y flwyddyn nesaf. 

8.4 Y Penwythnos Fawr y Pabi-Coch: Y Lleng Brydeinig, Llambed: dim 
datblygiadau i’w hadrodd. 

8.5 Prynu Gliniadur: Y gost £328.98: Y Cyngh. Rob Phillips i ymwneud â’r 
trefniadau. 

8.6 Cadwyn Y Maer: angen ei thrwsio: i ymwneud â’r trefniadau’n ystod mis Awst 
ac i ymweld â Siop Rhiannon yn Nhregaron. (HH & SW)

9. MENTER LLAMBED A TRANSITION LLAMBED
Disgwylir dyfodiad y Les 20 mlynedd. 

10. CANIATÂD  CYNLLUNIO GAN GSC

10.1 A100996CD: Estyniad i’r Ganolfan Hamdden bresennol, Llambed.
10.2 A110270: Newid defnydd o dir i ddarparu lle agored a lle chwarae.  Tir 

gyferbyn â Brongest, Heol Llanfair, Llambed.
10.3 A110289. Amrywio amod 2 & 4 o’r Penderfyniad Cynllunio A080295.  Tir 

gerllaw Coed y Glyn, Ffordd Glynhebog, Llambed. 
10.4 A110171: Newidiadau oddi fewn ac allanol; arwydd newydd sy’n hongian.  

Swyddfa Bost Llambed 5-6 Stryd Y Coleg, Llambed. 

CEISIADAU CYNLLUNIO

10.5 Rhif y Cais: A110382: Newid yr ystafell ffrynt bresennol i greu salon trin 
gwallt: Compton, 31 Stryd y Bont, Llambed.  Ymateb gan ddirprwyaeth y CT:  

Y mae’r CT yn cefnogi’r cais ac nid yn cynnig unrhyw wrthwynebiad. 
10.6 Rhif y Cais: A110195: Codi 6 rhandy - tir preifat preswyl yng Nghwrt Dulais, 

Stryd y Felin, Llambed.  Ymateb gan Ddirprwyaeth y CT: Dim gwrthwynebiad. 
10.7 Rhif y Cais; A11040LB: gosod streipiau golau mewnol ar y ffenstri ffrynt sy’n 

codi (2 mewn rhif): Lloyds TSB PLC 9 Stryd Fawr, Llambed.  Ymateb gan 
ddirprwyaeth y CT: Y mae’r CT yn mynegi consyrn y gallai’r streipiau 
ddylanwadu’n anffafriol ar gymeriad yr adeilad rhestredig Gradd 11.  Ni 
fyddant yn gweddu â drychiad ffrynt gwerthfawr yr adeilad pwysig hwn.

10.8 Cynllun Datblygu Lleol Ceredigion: Cynigion parthed y Sylwadau ynghylch 
Dyraniadau’r Safleoedd: Ymgynghoriad: bydd gwrthwynebiadau yn cael eu 
cynnig gan y CT parthed Cae Chwarae’r Brifysgol (S5207); Tir gerllaw 
Maesyderi (S5086); Caeau Pontfaen (S5044); Tir wrth gefn Llety Oakwood 
(S5048): 
(a wnewch chi gyfeirio i Atodiad 1 – ar gael yn Llyfrgell y Dref) 

11. CYLLID

11.1 Ceisiadau am gymorth ariannol:
11.1.1 Carnifal Llambed: £500;
11.1.2 Ffair Fwyd Llambed £500. 

11.2 Llythyr o ddiolch gan Gangen yr Urdd Llambed am y rhodd diweddar o 
£100. 

11.3 Mr Alec Page, Gof: postyn newydd ar gyfer y Cwmin £330.00 (gan gynnwys 
TAW) 

11.4 Cyflog y Clerc Mehefin £597.02
11.5 EM Cyllid a Thollau £68.10
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11.6 Gwres/Storio £20.00
11.7 Archwiliad Mewnol: Cyfrifon Cyngor Tref Llambed am y flwyddyn ariannol 

2010-11: Bydd Mr Dave Smith yn ymwneud â’r archwiliad yn ystod mis 
Gorffennaf. 

12. IS-BWYLLGORAU

12.1 PALMANTAU: 
Consyrn gan aelod o’r cyhoedd parthed y ramp ar gyfer yr anabl y tu 
allan i Morgans Outdoors, sydd dros 2 modfedd mewn uchder ac yn 
amhosibl i’w ddringo gan ddefnyddwyr cadair olwyn. PENDERFYNIAD; i 
gyferio’r ebost at sylw’r CSC ac i hysbysu’r ferch a adroddodd y nam. 

12.2 Llwybrau Cerdded + Parc-yr-Orsedd: gwelliannau yn mynd yn eu blaen ym 
Mharc-yr-Orsedd.  Y mae angen prisio’r gwaith sydd eisiau ei gyflawni ym 
Mharc-yr-orsedd. (Cyngh. C Thomas). PENDERFYNIAD; i gynnwys Parc-yr-
Orsedd o fewn y meysydd chwarae i’w harchwilio gan Digby Associates yn 
ystod yr Hydref 2011, a hefyd o bosibl i gynnwys Cae Maesyderi. 
Roedd y Cyngh. Walters o’r farn bod y 2 garreg fawr, chwarae, newydd, 
plastig, llwyd yn amharu ar ymddangosiad Cerrig yr Orsedd gan eu bod wedi 
eu lleoli ger Gerrig yr Eisteddfod.  Yn nhŷb y Cyngh. Walters, byddai’n 
werth chweil adleoli’r cerrig plastig i le arall yn y parc, petai’r cyfle’n codi.  Bu i 
aelodau nodi sylwadau’r Cyngh. Walters. 

12.3 Camerau Teledu Cylch Cyfyng (CTCC)
Adroddiad CTCC Mai 2011: cais gan yr heddlu ar gyfer 2 set o ddeunydd 
digidol yn ymwneud â bwrglwriaeth a cheisio dwyn a 2 disg copi.  Doedd dim 
llun ar gael ar 3 camera o’r 17.05.2011 tan yr 18.05.2011 pan wnaeth 
peiriannydd drwsio’r camerau ac adfer y llun.  Roedd y Maer yn falch i 
glywed bod y CTCC wedi bod o fudd enfawr i’r Heddlu i ddarganfod y 
troseddwyr yn ymwneud â difrodi’r basgedi crôg yn ddiweddar, yn y dref. 

12.4 Pwyllgor Rheoli Cae Maesyderi: 16.06.2011; cofnodion ynghlwm.
12.5 Goleuadau Stryd: Problemau ger y Gofgolofn ac ar y Cwmin: i adrodd at 

sylw’r CSC (01545) 572 572. 
13.UFA

13.1 Adroddwyd bod y chwyn o fewn y dref wedi ei drin yn ddiweddar.  Y mae 
angen gwaredu â’r chwyn erbyn hyn.  PENDERFYNIAD: i ofyn i’r CSC pa mor 
aml y maent yn chwistrellu’r chwyn a pha mor aml y maent yn eu gwaredu’n 
ystod y flwyddyn. 

13.2 Croesfan ar gyfer cerddwyr, Heol Y Bont: nid yw bob amser yn weithiol. 
PENDERFYNIAD: i adrodd at sylw’r CSC. 

13.3 Y mae postyn arall wedi ei ddifrodi ar y Cwmin.
13.4 Un Llais Cymru: Cynigion ar gyfer y CCB.  PENDERFYNIAD: Y Gyngh. 

Dorothy Williams i gyflwyno adroddiad byr yn ystod y cyfarfod nesaf. 
Daeth y Cyfarfod i ben am 9.20pm

14.Dyddiad y Cyfarfodydd nesaf

14.1 Pwyllgor Rheoli Cae Maesyderi: 20.07.2011 am 6.30pm Swyddfa Menter 
Llambed
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14.2 Cyfarfod Misol 28 Gorffennaf 2011 am 7.00pm

----------------------------------------------------------(arwyddwyd a dyddiad)

7


