
 
 

 
CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 

Cyfarfod Cynllun Lle a gynhaliwyd ar yr 11eg o Fedi 2018 am 6yh yn 
Swyddfeydd CAVO  

 
 
1.  Croeso’r Cadeirydd: Estynnodd y Maer, y Cyng. Ann Morgan cynnes i bawb i’r    
      cyfarfod. 
 
2. Yn bresennol: Y Cyng. Ann Morgan, y Dirpwy-Faer Cyng. Rob Phillips,   
    Cyng. Hag Harris, Cyngh. Helen Thomas, Sarah Ward (Siambr Fasnach, Totally   
    Local), Hazel Lubran, (Cavo), Meryl Thomas (Clerc y Dref). 
 
 
3. Ymddiheuriadau: Cyng. Rhys Bebb Jones, Sian Davies (Cadeirydd, Siambr   
    Fasnach, Nicola Doyle) 
 
4. Cofnodion: Penderfynwyd fod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 3ydd o   
Orffennaf yn gywir a llofnodwyd gan Y Maer, Cyng. Ann Morgan. 
 
5. Love Lampeter | Caru Llanbed:   
Diolchodd y Maer i Sarah Ward am wneud cardiau ynghylch argymhellion ar sut i 
wella’r dref a’u dosbarthu yn Niwrnod Gwobrwyo'r Brifysgol ar Ŵyl Fwyd. 
Cymysg oedd ymatebion y cardiau, ond roedd mwyafrif yr ymatebion yn 
gadarnhaol. Siopau  gwag, taliadau maes parcio a diffyg lle i barcio bysiau, a 
cherbydau mawr dros nos oedd nifer o’r ymatebion negyddol. Dywedodd Cyng. 
Hag Harris fod cyfle gwych i rywun agor safle gwersylla yn Llanbed, yn enwedig 
gyda lleoliad Eisteddfod Genedlaethol 2020 yn Nhregaron. Mae Sarah wedi 
siarad â Nicola Doyle sy’n hapus i gasglu  rhywfaint o ddata o’r cardiau. Bydd 
Sarah yn gofyn i Nicola hefyd i lunio rhai cwestiynau ar gyfer cardiau yn y 
dyfodol. Dywedodd Hazel Lubran fod  ganddynt fyfyriwr o Go Wales a oedd yn 
hapus i lunio taflen waith gyda data a chanlyniadau o’r cardiau. 
    
Penderfynwyd dosbarthu’r cardiau i’r canlynol: 
 
     Y Maer, y Cyng. Ann Morgan - Merched y Wawr, Corisma, Dere Dori 
     Y Dirpwy-Faer Cyng. Rob Phillips - Cor Cwmann, Round Table, Siambr  
     Fasnach 
     Cyng. Helen Thomas - IT computer class 
     Sarah Ward - Merched Mentrus 



     Hazel Lubran - Cavo 
     Meryl Thomas – Ysgol Bro Pedr  
 
Bydd yr aelodau yn casglu ac yn dod a chardiau i’r cyfarfod nesa. Mae'r Dirprwy 
Faer y Cyng. Rob Phillips wedi postio llun ar dudalen Facebook ‘Caru Llambed’ 
gyda chwestiynau a bydd Rob Phillips yn postio ychydig mwy dros yr wythnosau 
nesaf. 
 
6. Alan Haird: Penderfynwyd ei wahodd i’r cyfarfod nesaf.  
 
7.  Fforwm: Penderfynwyd trafod hyn ym mhellach yn y flwydd newydd. 
 
8.  Cynlluniau:  Cafwyd trafodaeth dros yr hyn a gellid ei wneud ynglŷn â siopau 
ac adeiladau gwag sydd yn tynnu oddi wrth edrychiad y dref. Roedd A.F. 
Blakemore, perchennog siop Spar wedi bod mewn cysylltiad i gadarnhau y 
byddent yn hapus i agor yr adeilad er mwyn i ni addurno’r ffenest. Awgrymwyd 
cysylltu â grwpiau lleol fel Cubs, Guides ac ati ar gyfer gwaith celf a lluniau i 
addurno’r ffenest. Penderfynwyd bod Sarah Ward yn cysylltu gyda’r Siambr 
Fasnach i weld a fyddent yn gallu helpu gyda chyllid ar gyfer yr argraffu. 
Gwnaeth Medwin Hughes, Is-ganghellor PCDDS awgrymu cyfarfod gyda’r Maer i 
drafod dyfodol Llanbed. Dywedodd y Dirprwy Faer, Cyng. Rob Phillips fod cais 
wedi ei wneud am lwybr aml ddefnydd ar yr hen reilffordd o Frongest, Llanbed 
at Langybi drwy’r Brifysgol a bydd Ellie Walters y dod i roi sgwrs yn 
ddiweddarach. Dywedodd Cyng. Hag Harris fod cyfarfod wedi i gynnal i drafod 
cais am ailddatblygu arian o’r llywodraeth. Roedd dau gynllun wedi dod i'r 
amlwg ac mae'r Brifysgol yn bwriadu ailddatblygu adeilad Neuadd Burgess i 
ganolfan gelfyddydau, a Chanolfan Dulais hefyd cynllun gan dai Ceredigion i fynd 
i'r afael â materion gofal cymdeithasol. Cefnogwyd y ddau gynllun gan y Cabinet 
i'r cam nesaf. Cyngor Sir Ceredigion fydd yn gweinyddu'r cyllid ar gyfer y 
cynlluniau hyn. 
 
9. Ardal ger yr Afon: I’w drafod yn ddiweddarach. 
 
10. UBA: Mae Cyng. Helen Thomas yn canolbwyntio ar Llambed yn y dosbarth 
cyfrifiaduron nesaf. Cwisiau ar hanes ag ati o Lanbed. 
 
Cyfarfod nesa: 22ain o Hydref 2018 am 6yh 
 


