
 

 

 

 
 

 
 

Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan 
Cyfarfod Cynllun Lle a gynhaliwyd ar 08 Ebrill 2019 am 6.30yh yn 

swyddfeydd CAVO 
 
 
1.  Croeso gan y Cadeirydd: Croesawodd Nicola Doyle (Merched Medrus) pawb 
oedd yn bresennol i'r cyfarfod. 
 
2. Presennol: Y Dirprwy Faer Cyng. Rob Phillips, Cyng. Rhys Bebb Jones, Cyng. 
Gary Thorogood, Sarah Ward (Siambr Fasnach), Hazel Lubran, (CAVO), Nicola 
Doyle (Merched Medrus), Meleri Morgan (Is-gadeirydd Siambr Fasnach), Cyng. 
Ivor Williams a Meryl Thomas (Clerc y Dre). 
 
3. Ymddiheuriadau: Y Maer Cyng. Ann Morgan, Cyng. Helen Thomas, Cyng. Hag 
Harris, Kyle Erickkson (PCDDS), Sian Davies (Cadeirydd Siambr Fasnach), Alex 
Bird (Ymgynghorydd) a Alan Haird (Ymgynghorydd). 
 
4.  Cofnodion: Cytunwyd ar gofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 18 Mawrth 2019 ac 
eithrio - 

          Mae Nicola Doyle yn cynrychioli Merched Medrus a dim Artisan 
          Bydd yr arolwg yn cael ei anfon i gymunedau yn dilyn y cyfarfod cyhoeddus. 

2 aelod o'r grŵp llywio neu hwylusydd wedi ei friffio gan y grŵp llywio ar bob bwrdd 
ac nid 2 aelod o'r grŵp llywio. 
 
5. Cynllun Lle - Gwnaeth Nicola a Sarah gwrdd ag Alan Haird o CSC yr wythnos 
diwethaf i roi'r wybodaeth ddiweddaraf iddo am ble'r oeddemar y cynllyn ac i gael 
cyngor ar sut i symud ymlaen, nid oeddent yn teimlo bod yr ymgynghorwyr yn gallu 
ychwanegu unrhyw werth i'r broses yn Llambed ar hyn o bryd, ond y byddem yn elwa 
ar gyfranogiad cynnar gan gynllunwyr CSC. Roedd Alan yn gefnogol i'r gwaith sydd 
eisoes wedi'i wneud a bydd yn cymryd mwy o ran yn y dyfodol. Mae'n rhaid cyflwyno 
taflenni amser o hyd. 
Gwnaeth Nicola a Sarah gwrdd a Ben Lake a Carys hefyd i roi gwybod iddynt am yr hyn 
oedd yn rhan o'r Cynlluniau Lleoedd. Roedd Ben wedi siarad â'r Ffederasiwn Busnesau 
Bach a Chanolfan Cydweithredol Cymru i weld a allent ein cefnogi yn y dyfodol. Nicola 
i ddiweddaru'r cwestiynau ymgynghori ar gyfer grŵp llywio'r Cynllun Lle. 



Mae hysbysebu'r cyfarfod cyhoeddus yn hanfodol, mae gan Sarah bosteri wedi'u 
hargraffu yn Gymraeg, Saesneg a Phwyleg. Aelodau o'r grŵp llywio i ddosbarthu 
posteri mewn siopau, caffis, ac ati yn y dref a hefyd i rannu ar Facebook, Twitter ac 
Instagram. Meryl i atgoffa'r cynghorwyr tref am y cyfarfod. 
Mae aelodau'r grŵp llywio wedi ymweld â'r cynghorau cymuned lleol, roedd ymateb 
pawb wedi bod yn gadarnhaol ac roeddent i gyd yn hapus i gefnogi ar gyfryngau 
cymdeithasol, poster ac ati. Nid oes neb wedi ymweld â chyngor Llanwnen, bydd Rob a 
Rhys yn dod o hyd i gysylltiadau i ddosbarthu posteri. 
Meryl i ddod o hyd i gyswllt ar gyfer y gymuned Tsieineaidd yn y Brifysgol fel y gallwn 
drefnu ymgynghoriad cyn y cyfarfod cyhoeddus.  
Ymgynghori â'r Siambr Fasnach 20-05-19  

Cynllun gweithredu cyfarfodydd cyhoeddus - 
          Byrddau gyda 5 pwnc - 

Mapiau ar bob tabl i amlygu'r wybodaeth allweddol ar bynciau 
Rhoddir dotiau lliw i bawb wrth iddynt fynd i mewn i'w hysbysu am y bwrdd maen 
nhw arno. 
Arweinyddion ar gyfer y noson - Rob a Hazel 
2 aelod o'r pwyllgor neu hwyluswyr ar bob bwrdd 
Bwrdd 1 - Datblygiad - Alan, Sarah ac Ivor 
Bwrdd 2 - Seilwaith - Hazel a Rhys 
Bwrdd 3 - Pethau i'w gwneud yn Llambed - Ann a Rob 
Bwrdd 4 - Mannau a chysylltiadau gwyrdd - Gary ac Ellie 
Bwrdd 5 - Brandio - Nicola a Selwyn 
Kyle neu Helen i gyfarch pobl wrth y drws. 
Cyfarfod ar 23-04-19 yn Neuadd Fictoria i gynnal ymarferiad. 
Bydd lluniaeth ar gael ar y noson. 
 
UFA 
Cyfeiriad e-bost - lampeterplaceplan@gmail.com i fod ar ddalen y cwestiynau. 
Cymerwch nodyn o unrhyw broblemau sydd gan bobl. 
Eglurwch i bobl ar ddechrau'r cyfarfod beth yn union yw cynllun lle, y dull y mae 
Ceredigion yn ei gymryd i'r agwedd hon ar gynllunio a sut y bydd yn ategu'r CDLl 
presennol yn gyfreithiol. 
Gofynnwch i gyngor y dref dalu am logi neuadd a Survey Monkey. 
Meryl i holi am fenthyg siartiau troi o'r Brifysgol. 
 
Cyfarfod nesaf 23 Ebrill 2019 am 7pm yn Neuadd Victoria 
 
Gohiriwyd y cyfarfod am 8.10pm. 
 
 


