
 

 

 

 
 

 
Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan 

Cyfarfod Cynllun Lle a gynhaliwyd ar 26 Tachwedd 2018 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 Cllr. Ann Morgan, Sarah Ward (Siambr Fasnach), Hazel 

Lubran, (CAVO), Kyle Erickson (Prifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant), Meryl 
Thomas (Clerc y Dref). 

 
3. Ymddiheuriadau: Y Dirprwy Faer Cyng. Rob Phillips, Cyng. Helen Thomas, 

Cyng. Rhys Bebb Jones, Nicola Doyle, Siân Davies (Cadeirydd Siambr Fasnach) 
 
 

4. Cofnodion: Cytunwyd Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Hydref 
 a'u llofnodwyd gan Y Maer Cyng. Ann Morgan 
 
5. Caru Llambed:  Cytunwyd i drefnu cael yr holl gardiau i'r myfyriwr yn CAVO fel 
y gall gyfuno'r holl awgrymiadau. 
 
6.  Fforwm: Penderfynwyd trafod hyn yn ddiweddarach. 
 
7.  Cynlluniau:  Roedd gan Sarah Ward gerdd oedd wedi ei ysgrifennu am Lanbedr 
Pont Steffan yn Saesneg y tu allan i hen siop Spar, bydd y clerc yn gofyn i Delor 
James y gallai ysgrifennu rhywbeth yn Gymraeg. Mae Sarah hefyd wedi cysylltu 
â'r Ganolfan Deulu i ofyn am luniau o blant ar gyfer y finyl. Bydd Hazel Lubran yn 
gofyn i A F Blakemore am fynediad i hen siop Spar er mwyn ei dacluso. Bydd y 
clerc yn gofyn i Kevin yn yr uned brint yn y Brifysgol am faner gyda Love Lampeter 
/ Caru Llambed arno i'w roi ar frig siop Spar. Bydd Kyle Erickson yn gofyn i'r 
Brifysgol am rodd tuag at y faner. Roedd Gary Thorogood o Transition Lampeter 
wedi holi bod Neuadd Fictoria yn cael hysbysfwrdd ar ffenestr Spar. Awgrymodd 
Sarah Ward bod angen sefydlu tudalen Instagram Caru Llambed. 
 
Cadarnhaodd Y Maer Cyng. Ann Morgan fod y murlun a oedd yn cael ei baentio 
gan Rhiannon Roberts a'r plant o ysgolion lleol a oedd i'w osod ar wal WD Lewis 



wedi cael ei ohirio gan bwyllgor Gŵyl Dewi gan eu bod o'r farn ei fod yn llawer o 
arian i'w wario ar rywbeth na fyddai'n para’n hir. Rhoddodd Jewson y pren 
haenog, £ 500.00 oddi wrth Gyngor y Dref, £100.00 o'r LAS a £100.00 gan Brifysgol 
Cymru y Drindod Dewi Sant.  Awgrymodd Kyle Erickson i barhau i baentio'r murlun 
ac efallai ei fod yn cael ei roi yn rhywle arall lle na fyddai'r tywydd yn effeithio 
arno. Dywedodd Sarah Ward y gallem fynd â llun o'r murlun a'i ddigideiddio fel y 
gellid ei ddefnyddio i wneud cardiau Nadolig ac ati. Awgrymodd Hazel Lubran os 
fydd yn cael ei ddigideiddio fe ellid ei argraffu ar finyl i roi yn ffenestri siopau gwag. 
Awgrymodd y pwyllgor Cynllunio Lle i baentio’r murlun. Bydd Ann Morgan yn 
mynd yn ôl i'r pwyllgor i weld a fyddent yn newid eu meddwl am y murlun. 
 
Mae angen i Stryd y Farchnad ddatblygu, efallai adfer marchnad yno ac efallai 
gosod cabanau bach neu gazebos. Gosod llwybr cerdded ar Heol y Farchnad fel y 
gallai pobl eistedd a chael bwyd. Mae angen mwy o feinciau o gwmpas y dref i 
bobl eistedd wrth gerdded o gwmpas y dref a chysylltu'r dref. Efallai y gallai 
busnesau yn y dref noddi meinciau. 
 
Rhestr o'r hyn sydd ei angen arnom yn y Dref ar gyfer y cyfarfod nesaf, 
defnyddiwch Facebook i gael mwy o syniadau. Ceisiwch gael mwy o bobl i 
fynychu’r cyfarfodydd. 
Awgrymodd Sarah Ward efallai y byddai lle llogi beiciau o fudd i Lanbedr Pont 
Steffan. 
 
 
  Y cyfarfod nesaf 7fed o Ionawr 2018 am 6yh. 
 
  Gohiriwyd y cyfarfod am 7.45yh. 


