
 

 

 
Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan 

Cyfarfod Cynllun Lle a gynhaliwyd ar 07 Ionawr 2019 am 6yh yn 
swyddfeydd CAVO 

 
1. Croeso gan y Cadeirydd: Croesawodd Y Maer, Cyng. Ann Morgan bawb oedd 

yn bresennol i'r cyfarfod. 
 
2. Presennol: Y Maer Cyng. Ann Morgan, Cyng Helen Thomas, Cyng. Gary 

Thorogood, Sarah Ward (Siambr Fasnach), Hazel Lubran, (CAVO), Kyle Erickson 
(Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant), Nicole Doyle (Artisan), Meryl Thomas 
(Clerc y Dref). 

 
3. Ymddiheuriadau: Y Dirprwy Faer Cyng. Rob Phillips, Cyng. Rhys Bebb Jones, 

Nicola Doyle, Siân Davies (Cadeirydd Siambr Fasnach) 
 

4. Cofnodion: Cytunwyd Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd 
 a'u llofnodwyd gan Y Maer Cyng. Ann Morgan 
 
5. Caru Llambed:  Nid oedd Y Dirprwy Faer y Cyng. Rob Phillips yn bresennol, felly 
penderfynwyd i drafod yn y cyfarfod nesaf. 
 
6.  Fforwm: Penderfynwyd trafod hyn yn ddiweddarach. 
 
7.  Cynlluniau:  Dywedodd Sarah Ward fod  y cynllun gan Alan Haird yn fframwaith 
dda o'r hyn a ddisgwylir o'r cynlluniau lle a'r pynciau y mae angen i ni eu nodi. 
Roedd Sarah, Nicola Doyle a Gary Thorogood wedi cyfarfod yn gynharach yn y 
dydd i drafod sut mae'r pwyntiau o gyfarfodydd cynharach yn cyd-fynd â'r 
fformiwla. Dywedodd Nicola eu bod wedi ceisio nodi lle yr oedd pob awgrym yn 
cyd-fynd â'r fframwaith. Mae tri phrif bwnc yn strategaeth ar gyfer y dyfodol, gan 
wella'r amgylchedd a gwella hygyrchedd. Y chwe thref sy'n rhan o'r cynlluniau 
lleoedd yw Aberystwyth, Aberteifi, Aberaeron, Llandyssul, Tregaron a Llanbedr 
Pont Steffan. Mae'r rhan fwyaf o'r awgrymiadau'n dod o dan wella'r amgylchedd. 
 
Awgrymiadau cynllun gwella'r stryd fawr 
Goleuo lloriau uchaf ffenestri siopau gyda'r nos gyda goleuadau LED fel bod y dref 
yn edrych yn well gyda'r nos. 
Parcio ac arwyddion 
Ffioedd parcio ceir 
Digwyddiadau 



Cysylltu Stryd y Farchnad 
Adeilad J H Williams, lle allweddol i ganolbwyntio arno 
Cyfuno argymhellion Facebook, holiaduron ac ati. Cadarnhaodd Hazel fod yr holl 
ddata ar daenlen y bydd hi'n ei dosbarthu i bawb. 
Ymgynghorydd, mae angen i bawb lenwi eu hamserlenni wythnosol er mwyn 
cofnodi'r holl amser a dreulir ar y cynlluniau lleoedd. Mae angen anfon taflenni 
amser at reolwr prosiect Ceredigion bob mis 
Cytunodd pawb i enwebu Sarah ward fel cydgysylltydd y prosiect 
 
Strategaeth ar gyfer y dyfodol 
Angen cal swyddog prosiect i rannu â threfi eraill efallai. 
Ffenestr Spar – arian ar gyfer ffryntiad 
Adeiladu'n edrych yn anniben, pot o arian ar gyfer gwelliant 
Bysiau – gwasanaeth da yn y dydd ond nid cyn 7yb ar ôl 7yh. Nid yw bysiau'n 
cyrraedd Llanbedr Pont Steffan tan chwarter yr awr ac nid ydynt wedi'u suddo 
gydag amserau trenau. 
Cardiau ffyddlondeb 
Cynllun i brynu meysydd parcio 
Undeb credyd banc 
Lleoliadau-nosweithiau sinema, bingo, Ali bowlio 
Marchnad Llanbedr Pont Steffan fel cartref rygbi 
Lle chwarae dan do 
Disgwyl i arian ddod i mewn i ail neuadd Fictoria 
Siopau'n agor yn hwyrach yn y nos 
Parcio am ddim 
Hysbysfwrdd y dref 
 
Bydd Hazel yn cysylltu ag Alain Haird i gadarnhau'r amodau arian cyfatebol. 
Hoffai Gary Thorogood ystyried y newid yn yr hinsawdd ym mhob penderfyniad. 
Bydd Sarah Ward, Nicola Doyle a Gary Thorogood yn gweithio gyda'i gilydd fel 
grŵp ar y camau nesaf tuag at y cynlluniau. 
 
UFA 
Cost Banner ar gyfer hen adeilad Spar £100.00, Kyle i ofyn a fydd y Brifysgol yn 
cyfrannu a bydd Ann fel Cyngor y dref. 
Noson stwffio 05/02/19-noson yn yr India i godi arian ar gyfer yr Eisteddfod 
Genedlaethol yn Nhregaron yn 2020. 
Murlun i fynd ar wal W D Lewis yn mynd yn ei flaen, mae Cyngor y dref a Phrifysgol 
Cymru y Drindod Dewi Sant wedi cyfrannu. 
Ystyried sefydlu Cyngor Tref ieuenctid. 
Hoffai Gary Thorogood ystyried y newid yn yr hinsawdd ym mhob penderfyniad. 
 
  Y cyfarfod nesaf 6ed Chwefror 2019 am 6yh. 
 
  Gohiriwyd y cyfarfod am 7.45yh. 


