
 

 

 
Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan 

Cyfarfod Cynllun Lle a gynhaliwyd ar 06 CHWEFROR 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, Y Dirprwy Faer Cyng. Rob Phillips, Cyng 

Helen Thomas, Cyng. Hag Harris, Sarah Ward (Siambr Fasnach), Hazel Lubran, 
(CAVO), Nicola Doyle (Artisan). 

 
3. Ymddiheuriadau: Cyng. Rhys Bebb Jones, Mery Thomas (Clerc y Dre), Kyle 

Erickson (PCDDS), Siân Davies (Cadeirydd Siambr Fasnach). 
 

4. Presenoldeb: Martin Price & Alex Bird (Ymgynghorwyr) 
 

5.  Cofnodion: Cytunwyd Cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 07 Ionawr, 
2019 a’u llofnodwyd gan Y Maer Cyng. Ann Morgan 

 
6. Cynlluniau: Cynhaliwyd trafodaeth dan arweiniad Martin Price ar ran y cwmni 

ymgynghori coop, a amlinellodd ei waith ym meysydd astudiaethau 
dichonoldeb ac ymgynghoriadau.  Byddant yn helpu i baratoi'r cynllun lle 
erbyn y dyddiad cau ar Medi, 2019.  Eu rôl yw cynghori, dilysu a thrafod pa 
syniadau fydd yn cael eu cynnwys yn y cynllun lle.  Bydd y ddogfen gyntaf a 
gaiff ei llunio yn gynllun syml a fydd yn bwydo i mewn i'r CDLl a'r broses 
gynllunio.  Bydd ail ddogfen yn ddogfen weithiol i'w defnyddio gan Gyngor y 
dref ar gyfer y dyfodol. 
Fel grŵp, mae angen i ni ystyried beth rydym am i Lanbedr Pont Steffan edrych 
fel, beth yw ein gweledigaeth.   
Mae angen i ni ystyried rhesymau pam y byddai pobl am ymweld â Llanbedr 
Pont Steffan – Mae'n ganolfan ar gyfer twristiaeth, tref farchnad; ond hefyd 
yn ystyried anghenion a dymuniadau'r boblogaeth leol. 
Codwyd awgrym o Lanbedr Pont Steffan fel ' tref amlbwrpas ' gan Hazel 
Lubran. 

 
7.  Caru Llambed: Esboniodd Sarah ward a Nicola Doyle y themâu cyffredin o'r   
dudalen Facebook a'r ymarfer nodiadau post it. 



Bydd angen i'r grŵp cynllun lle gael ei dudalen Facebook ei hun (grŵp ' Dirgel ') i 
bostio dogfennau a rhannu syniadau ymysg y grŵp.  Gallai hwn fod yn ddull 
cyfathrebu dewisol ar gyfer y dyfodol. 
Roedd Sarah ward yn rhannu tri chynllun i nodi parthau a sut i gysylltu syniadau 
â'i gilydd. 
1. Ffryntiadau/cefnau siopau 
2. Tirnodau ac adeiladau o ddiddordeb 
3. Llwybrau a mannau gwyrdd 
Cafodd gwaith celf ar gyfer arddangosfa'r cynllun lle mewn hen ffenest Spar ei 
gylchredeg hefyd. 
Bydd Sarah ward yn cysylltu â'r rhai nad yw eu gwaith wedi'i gynnwys, gydag 
esboniad y gellid ei ddefnyddio mewn mannau eraill yn y dref. 
Dywedodd Rob Phillips fod angen i ni hyrwyddo digwyddiadau sy'n aml yn 
llwyddiannus iawn o ran denu pobl i mewn o'r tu allan i'r dref a hefyd dod â phobl 
leol at ei gilydd.   
Soniwyd am y syniad o greu pecyn i fusnesau posibl a fyddai'n amlygu pa feysydd 
busnes sydd eu hangen yn y dref. 
 
7. Taflenni amser - Casglwyd y rhai a gwblhawyd gan Nicola Doyle. 
 
  Y cyfarfod nesaf 11 Fawrth 2019 am 6yh. 
 
  Gohiriwyd y cyfarfod am 7.45yh. 


