
 

 
 
 
 

Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan 
Cynhelir Cyfarfod Cynllun Lle  

ar 22ain Hydref 2018 am 6yh yn swyddfeydd CAVO 
 

1. Croeso’r Cadeirydd: Croesawyd pawb i’r cyfarfod gan y Maer Cllr. Ann 
Morgan. 
 

2. Presennol: The Mayor Cllr. Ann Morgan, the Deputy Mayor Cllr. Rob Phillips, 
Cllr. Hag Harris, Cllr. Helen Thomas, Sarah Ward (Chamber of Trade, Totally 
Local), Hazel Lubran, (CAVO), Alan Haird (CCC), Meryl Thomas (Town Clerk). 
 
3. Ymddiheuriadau: Cllr. Rhys Bebb Jones, Nicola Doyle (Artisans) 
 
4. Cofnodion: Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 11 Medi a'u 
llofnodi gan y Maer Cllr. Ann Morgan 
 
5. Caru Llambed: Esboniodd y Maer Ann Morgan i Alan Haird y syniadau y tu ôl i 
dudalen Facebook (Love Lampeter). Cytunwyd i drosglwyddo'r cardiau o'r 
cyfarfod diwethaf i Nicola Doyle a bydd yn mesur y prif themâu ac ati o'r data ac 
yn llunio syniadau sut i gael rhagor o wybodaeth gan y cyhoedd. Mae Nicola Doyle 
wedi sefydlu tudalen Facebook preifat er mwyn i’r pwyllgor storio'r holl 
wybodaeth a dderbynnir a chofnodion ayb. Lluniwyd lluniau pellach ar y dudalen, 
gwestai, y stryd fawr, parciau, cyfleusterau chwaraeon gan ofyn am sylwadau. 
Llawer o sylwadau am yr hyn yr hoffai pobl ei weld yn y dref, e.e. parc sglefrio, 
mwy o siopau Cymreig, ardal chwarae newydd yn yr ochr ysgol i'r dref, man 
chwarae dan do i blant, sinema. Dylai fwy o gwestiynau cael ei ofyn am syniadau 
ar Longwood, Neuadd Fictoria, Afon Teifi, Eglwys Sant Pedr. Awgrymodd Alan 
Haird ein bod ni'n edrych ar gysylltiadau a chysylltiadau lleoedd yn y Dref. 
Awgrymiadau ar yr hyn y gallai pobl ei wneud i hyrwyddo'r Eisteddfod 
Genedlaethol yn 2020 a beth all pobl ei wneud i helpu a hyrwyddo Llanbedr Pont 
Steffan. Oherwydd y llifogydd diweddar gofynnir lle gall pobl helpu a chefnogi ei 
gilydd. 
 
6. Fforwm: Penderfynwyd trafod hyn yn ddiweddarach. 

 
 

7. Cynlluniau: Mae Sarah Ward wedi mesur ffenestr siop Spar gyda'r syniad o roi finyl 
ar y tu allan i'r ffenestr er mwyn cadw posteri, lluniau ac ati. Cadarnhaodd Hazel 



Lubran bod AF Blakemore y perchnogion yn fodlon cael finyl ar y ffenestri, felly 
penderfynwyd parhau â'r syniad hwn gan chwilio am noddwyr gan leoedd fel y Siambr 
Fasnach, Prifysgol Y Drindod Dewi Sant ac ati. Derbyniwyd Llythyr gan Paul Clowes 
ynghylch adeiladu parc Sglefrio yn Llanbedr Pont Steffan a nodwyd fel awgrym yn ein 
cynlluniau. Awgrymodd Alan Haird ein bod yn edrych ar ble yr hoffem weld datblygiad 
yn digwydd yn y Dref neu ddim yn digwydd yn y Dref. Mae'r Cynlluniau Lle yn 
awgrymu pa gyfleusterau sydd gennym eisoes a gwneud defnydd o leoedd, gwneud yn 
dda a thrwsio, dadfeddiannu a defnyddio mannau nad ydynt wedi'u defnyddio yn y 
dref yn barod. Mae grant o £ 6000.00 ar gael i brynu gwasanaethau ymgynghorydd 
allanol i gynorthwyo a chynghori yn y broses ymgynghori ac i helpu i baratoi drafft 
Cynllun Lle. Bydd y cyngor yn talu'r ymgynghorydd a bydd angen i'r Cyngor Tref 
ariannu unrhyw orwariant. Nod y cynllun yw darganfod beth mae ein hangen arnom 
a'i eisiau. Gallai Cynlluniau Lle ddylanwadu ar y Cynllun Datblygu Lleol i fodloni 
anghenion y gymuned a gwella mewnbwn i benderfyniadau cynllunio lleol. 
 
8. UFA: Llifogydd Diweddar - Roedd pob cartref a effeithiwyd gan y llifogydd yn cael ei 
yswirio, nid oedd llawer wedi gorfod gadael eu cartrefi ac mae'r rheini a oedd wedi 
gorfod gadael wedi cael llety dros dro. Mae rhai eiddo busnes yn cael eu heffeithio. 
Pryderon bod Swyddfa'r Post wedi cau oherwydd bod y Co-op yn llifogydd. 
 
 
Y Cyfarfod Nesaf: 26ain Tachwedd 2018 am 6pm 
 
Gohiriwyd y cyfarfod am 8pm. 


