
 

 
 
 

Cyngor Tref Llanbed 
Cyfarfod Cynlluniau Lle 3ydd Gorffennaf, 2018 am 6yp yn swyddfeydd CAVO 
 
 
Presennol: Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan: Y Maer - Cyngh. Ann Morgan, Y Ddirpwy Faer 
- Cyngh. Rob Phillips, Cyngh. Rhys Bebb Jones, Sarah Ward ( Siambr fasnach a Totally Local), 
Sian Davies (Cadeirydd siambr fasnach), Geraint Coles(PCDDS), Hazel Lubran (Cavo), Cyngh. 
Ivor Williams. 
 
Ymddiheuriadau: Meryl Thomas (Clerc y Dref), Cyngh Hag Harris. 
 
Cofnodion: Nodwyd bod angen ychwanegu enw Nicola Doyle at y rhestr presennol.   
Cytunwyd ar y cofnodion. 
 
Amcan y grwp: Penderfynwyd y dylai’r grwp gael amcan pendant.  Cytunwyd ar y drafft 
canlynol ar sail awgrymiadau a wnaed yn y cyfarfod.  Trafodir ymhellach yn y cyfarfod nesaf. 
 
“I ddatblygu Cynllun lle ar gyfer Llanbedr Pont Steffan i gefnogi a llywio datblygiad y dref 
fydd yn cynnwys is-adeiledd,gwasanaethau, grwpiau cymunedol, adnoddau, busnes a’r 
gymuned.  Bydd yn cynnwys syniadau ar gyfer llywodraethu, busnesau, grwpiau cymunedol 
ac unigolion a bydd yn cynorthwyo pobl i wneud cyfraniad positif tuag at ddatblygu ein 
cymuned. 
 
 Aelodaeth y grwp: Cynrychiolaeth o’r grwpiau a fu’n bresennol yn y cyfarfod cyntaf:  
Cyngor y dref, Prifysgol, Siambr Fasnach, Cavo, Transition Llanbed, Totally locally, Merched 
Medrus.  Bydd yn cyfarfod bob 6 wythnos. 
 
Caru Llambed- Love Lampeter, grwp gweplyfr:  Cytunwyd ei ddechrau er mwyn hybu 
trafodaeth ar y FB a dechrau casglu syniadau a sylwadau. Bydd cwestiynau yn cael eu postio 
yn wythnosol yn gofyn: beth yw’ch sylwadau neu atgofion am…? 
 

• Gwesty’r Llew Du 

• Sgwar Harford 

• Parc yr orsedd 

• Cwmins 

• Afon Teifi 

• Cae Rygbi 

• Eglwys St Pedr 



• Longwood 

• Neuadd y dref 

• Prifysgol 

• Parc St Germain Sur Moine 
Bydd llun yn mynd gyda phob cwestiwn. 
 
 
 
Gofynnir cwestiynau i grwpiau/cymdeithasau hefyd 
 

• Merched medrus 

• Merched y Wawr 

• Gwyl Fwyd Llanbed 

• Carnifal Llanbed 

• Marchnad y bobl 

• Sioe Llanbed 

• Cor Cwmann a Corisma 

• Urdd 

• Sgowtiaid 

• Guides 

• Canolfan deuluol 

• Eglwysi 
Bydd y sylwadau ar fwrdd gwyn neu fwrdd du.  ABM i drefnu gwirfoddolwyr. 
 
Bydd Sarah yn mynychu diwrnod graddio i gasglu sylwadau gan y graddedigion gan ofyn 
beth fyddant yn gweld eu colli am Lambed.  Bydd y Brifysgol yn holi a fydd yn gallu rhannu 
data ar adborth a geir gan fyfyrwyr. 
 
Cynlluniau: Cafwyd trafodaeth ynglyn a siopau gwag ac adeiladau sy’n anharddu’r dref. 
Does na ddim llawer y gellid gwneud o ran gorfodaeth, ond mae llawer o bethau creadigol y 
gellir eu gwneud.  Rhennir Y Popty yn 2 siop i’w gwneud yn fwy trawiadol.  Cynhaliwyd 
stondin tu allan I’r Spar ar ddiwrnod agored i ‘guddio’ golwg y siop.  Efallai bydde 
perchnogion mewn rhai achosion yn barod I dacluso eu heiddo pe taswn yn gofyn iddynt. 
 
Forum: Cytunwyd y dylid cynnal ryw fath o gyfarfod i gyrraedd at unigolion a chymdeithasau 
nad oedd yn y grwp.  Dylid cynnal hwn yn yr Hydref ac wedi ei sylfaenu ar themau.. Bydd 
angen dogfennau, mapiau a delwau cyn hynny ar gyfer ymateb a feedback.  Daw hyn allan 
o’r ymatebion ar FB a digwyddiadau Bwrdd Gwyn. 
 
Cyfarfod nesa: 4ydd Medi 2018 am 6yp 


