
CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN
COFNODION CYFARFOD MISOL

27.01.2011 AM 7.30PM
NEUADD YR EGLWYS

LLANBEDR PONT STEFFAN

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD  
Croesawodd y Maer Rob Phillips, holl a oedd yn bresennol, i’r Cyfarfod. 
Offrymwyd gweddi gan y Cyngh. Dorothy Williams.
YN BRESENNOL:  Cynghorwyr: Rob Phillips (Maer); Robert (Hag) Harris (Dirprwy-

Faer); Cecilia Barton; Andrew Carter; Margaret Davies-Evans; 
Greg Evans; Kistiah Ramaya; Chris Thomas; Dorothy Williams & 
Derek Wilson.  Cynghorydd Sirol Ivor Williams.
Swyddog Cymorth Cymunedol yr Heddlu (SCCH): 
Ryan Jones.
Mr Alan Griffiths a 2 o Bobl Ieuainc yn cynrychioli Clwb 
Ieuenctid Llambed; Un aelod o’r Cyhoedd.
Y Wasg: Hannah Smith; Carl Stringer. 

2. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cynghorwyr John Davies; 
Elsie Dafis; Lynda Mason-George & Selwyn Walters. 

3. MATERION YN YMWNEUD Â’R HEDDLU 
Derbyniwyd diweddariad gan SCCH Ryan Jones parthed materion plismona: 
3.1 Polyn wedi ei ddifrodi ar y Cwmin: Penderfynwyd derbyn cynnig Mr Alec 

Page - Amcanbris £275 (heb TAW) am bolyn newydd ar gyfer basged sy’n 
hongian, gan obeithio y bydd y person a wnaeth y difrod yn cwrdd â’r gost.  Y 
mae ymholiadau’n mynd yn eu blaen gan yr Heddlu ynglŷn â’r drosedd.

3.2 Ymddygiad gwrth-gymdeithasol ar y Stryd Fawr. Cyfeiriodd y SCCH 
at y ffaith bod aelodau’r Heddlu heb dderbyn unrhyw gwynion yn ddiweddar 
parthed ymddygiad gwrthgymdeithasol ar y Stryd Fawr.  
Cais am fainc ar gyfer y Stryd Fawr: Dim Datblygiadau. 

3.3 Y mae cerbyd lliw coch wedi ei barcio’n barhaol ar y Cwmin: 
yr Heddlu i glustnodi sylw pellach i’r mater. 

3.4 Cŵn yn Baeddu: yn broblem yn y dref: Manylion Cyswllt: 
Gwasanaeth Warden Cŵn CSC ar 01545 572151; f’eich trosglwyddir i’r 
person priodol ar ôl galw’r rhif yma. 

3.5 Parc-yr-Orsedd: Y mae’r Heddlu’n wyliadwrus o’u harolygaeth o’r parc.
3.6 Problem Draffig tu allan i gartref Preswyl Hafan Deg: gan fod cerbydau’n 

parcio tu allan i’r adeilad, y mae’r Heddlu wedi gosod pigynau plastig yn y 
cyffiniau, mewn cais i ddatrys y broblem. 

4. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU
4.1 Dywedodd y Cyng. R. Phillips, H. Harris a C. Barton bod ganddynt fuddiant 

personol pan drafodwyd y cais am gefnogaeth ariannol gan Bwll Nofio 
Llambed CYF. (Cyf-Cofndion 10.1.1).

4.2 Dywedodd y Gyngh. D.Williams bod ganddi fuddiant personol pan 
drafodwyd y cais am gefnogaeth ariannol gan Gymdeithas Sioe Amaethyddol 
Llambed. (Cyf-Cofnodion 10.1.3) 



4.3 Dywedodd y Cyng Harris bod ganddo fuddiant personol a sy’n 
rhagfarnu, pan gynigiwyd cyflwyno rhodd i’w fab am ganu’r piano yn ystod y 
Parti-Te Ieuanc Mewn Ysbryd o’r 8 Rhagfyr 2010 (Cyf –Cofnodion 12.2)

5. CADARNHAU COFNODION y cyfarfod a gynhaliwyd ar yr 25ain o Dachwedd 2010 
& 13 Ionawr 2011
Penderfynwyd llofnodi cofnodion cyfarfodydd y Cyngor a gynhaliwyd ar y 25ain o 
Dachwedd a’r 13eg o Ionawr a’u derbyn yn gofnod cywir arwahân i’r canlynol sy’n 
ymddangos yng nghofnodion Tachwedd:
5.1 Cofnodion Cyfeiriad 6.2: Cyfarfod Ymgynghorol rhwng y Cyngor Tref a’r 

Cyngor Sir: cynhaliwyd ar yr 16.11.2010 ac nid ar yr 16.10.2011 fel yr 
ymddengys ar y cofnodion. 

5.2 Cofnodion Cyf. 4.3 parthed y gost i wrthdroi penderfyniad y CSC ac i ail-
gynnau goleuadau stryd penodedig o 12 Canol Nos tan 5am ar Stâd Penbryn– 
y mae wedi ei gofnodi, “Yr heddlu i gwrdd â’r gost”.  Dylai ddarllen, “Y Cyngor 
Sir Ceredigion i gwrdd â’r gost”.

6. MATERION SY’N CODI 
6.1 Ethol Maer a Dirprwy-Faer ar gyfer y Flwyddyn Fwrdeistrefol 2011-12

6.1.1 Cynigiwyd gan y Cyng Kistiah Ramaya, eiliwyd gan y Cyng. Cecilia 
Barton a PHENDERFYNWYD yn unfrydol bod y Dirprwy-Faer Hag 
Harris yn cael ei ethol yn Faer am y Flwyddyn Fwrdeistrefol 2011-12.

6.1.2 Cynigiwyd gan y Cyng Hag Harris, eiliwyd gan y Cyng. Chris Thomas 
a PHENDERFYNWYD yn unfrydol bod y Cyng. Kistiah Ramaya yn cael 
ei ethol yn Ddirprwy-Faer am y Flwyddyn Fwrdeistrefol 2011-12.
Anfonir llythyr at y ddau ohonynt yn eu llongyfarch ar eu statws newydd 
o fewn y Cyngor Tref a hefyd cais am Gadarnhâd Derbyn Swydd. 

6.2 Cyfarfod Ymgynghorol Trafnidiaeth CSC –10.01.2011: Derbyniwyd adborth 
gan y Cyng. S. Walters (Atodiad 1).  O ran cyfansoddiad y Cyfarfodydd 
dywedodd y Cyngh. Harris ei fod wedi ei BENDERFYNU’N ystod y cyfarfod o’r 
10.01.2011 bod y Cyngh. Selwyn Walters; Cyngh. Dorothy Williams a’r Clerc 
yn medru mynychu cyfarfodydd dyfodol y Pwyllgor Trafnidiaeth. 

6.3 Sgwâr Harford: Ni dderbyniwyd ymateb i’r hysbyseb yn gwahodd cynigion ar 
gyfer gwelliannau’n ymwneud â’r Sgwâr Harford (Dyddiad cau 6.12.2010). 
PENDERFYNWYD gofyn i’r CSC 

• tybed a fyddai’n bosibl derbyn cymhorthdal ar gyfer y gwaith y flwyddyn 
nesaf, gan nad yw’n debygol bod y CT yn medru cyflawni’r gwaith cyn 
ddiwedd y flwyddyn ariannol hon. 

• Hefyd, petai’r CT yn dewis i beidio â gwneud cais am grant oddi wrth y 
CSC, a fydd yn ofynnol bellach, i ddarpar gontractwyr gwblhau’r 
Holiadur Contractwr Cyfluniant a Swyddogaethau.

Rhaid llenwi’r Cais Trwydded Stryd yn rhannol gan y CT, ac yn rhannol gan 
y darpar gontractwr. (£170)
Parthed y FFYNNON bydd contract yn ymwneud â gwelliannau’n cael ei osod 
arwahân, oherwydd arbenigedd y gwaith. Cyfrifoldeb y Banc HSBC yw ardal y 
cerrig palmant ar hanner amfesur y Sgwâr; y mae’r Maer wedi ymgymryd â 
thrafodaeth gychwynnol â Rheolwr y Banc HSBC.  

6.4 Apêl y Cerrig Beddau; Cyfanswm a gasglwyd £150. 
6.5 Arwyddion o fewn y Dref

Arwyddion Bryn-yr-Eglwys/Penbryn & Maesyderi/Gwêl-y-Creuddyn: y maent 
wedi eu gosod mewn lle gan y Cyngor Sir. 

6.6 Hysbysfwrdd y Cyngor Tref: Y Cyng Wilson i’w beintio’n ystod y dyfodol 
agos. 

6.7 Ymholiad parthed Siarter Farchnad ar gyfer Llambed: Dim Datblygiadau. 



6.8 Darpariaeth ar gyfer casglu gwydr at ddibenion ail-gylchu: derbyniwyd 
ymateb gan GSC: dylid ail-gylchu gwydr gan ddefnyddio’r Banc Gwydr ac nid 
ei gymysgu â deunyddiau eraill i’w hail-gylchu, o fewn y bag tryloyw.  Y mae 
darnau o wydr yn effeithio’n anffurfiol ar y deunyddiau eraill, ac fel canlyniad, 
anfonir yr holl fag a’i gynnwys, at safle tirlenwi. 

 
7. GOHEBIAETH

7.1 Cynllun Grant Toiledau Cymunedol CSC: Mae CSC ar hyn o bryd yn rheoli 
ar y cyd â Llywodraeth Cynulliad Cymru Cynllun Grant Toiledau Cymunedol. 
Bydd CSC yn derbyn grant blynyddol oddi wrth Lywodraeth Cynulliad Cymru i 
dalu busnesau hyd at £500 i gymryd rhan yn y cynllun. PENDERFYNWYD: i 
ail-gyfeirio’r llythyr at sylw’r Siambr Fasnach Llambed. 

7.2 Llythyr oddi wrth Joshua Yardy, a ganodd corn, Ddydd Sul Y 
Cofio:14.11.2010: yn diolch i’r CT am y rhodd diweddar o £25 am chwarae’r 
Last Post yn ystod y gwasanaeth fel teyrnged i’r rai hynny a fu’n brwydro ac a 
fu farw dros eu gwlad.  Ni all barhau â’r trefniant hwn gan ei fod yn symud yn 
ystod yr haf i Ogledd Sir Efrog. PENDERFYNWYD dymuno’n dda i Joshua a’i 
deulu. 

7.3 Eglwys Fethodistiaid Llambed: yn gofyn tybed a fyddai’n bosibl i’r CT i 
gefnogi eu cais am grant dan law’r Cynllun Grant Cymunedol CSC ar gyfer 
gwelliannau yn ymwneud â’r eglwys.  PENDERFYNWYD: i anfon llythr o 
gefnogaeth. 

7.4 Dyddiadau Cyfarfodydd y Pwyllgor Safonau CSC: nodwyd er gwybodaeth.
7.5 Garddwest Palas Buckingham 12.07.2011:ULLC: PENDERFYNWYD 

cyflwyno enwau’r Maer Rob Phillips a Miss Delyth Morgans. 
7.6 Gohebiaeth a dderbyniwyd dan law’r safle ar y we y CT: nodwyd er 

gwybodaeth. 
7.7 Cylchgrawn Y Llais: ULLC: er gwybodaeth. 
7.8 Elin Jones AC: Manylion cyswllt a phosteri i alluogi’r etholaeth i gysylltu â hi 

am gymorth: PENDERFYNWYD i arddangos y poster ar hysbysfwrdd y CT.  
7.9 Y Comisiwn Etholiadol: Refferendwm ar bwerau deddfu Cynulliad 

Cenedlaethol Cymru; Ar 3 Mawrth, bydd gofyn i etholwyr yng Nghymru i 
bleidleisio “Ydw” neu “Nac ydw” mewn refferendwm ar bwerau deddfu 
Cynulliad Cenedlaethol Cymru. PENDERFYNWYD arddangos y poster ar 
hysbysfwrdd y CT. 

7.10 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig. 

8. CYNLLUNIO
CEISIADAU CYNLLUNIO: Sylwadau ar Geisiadau Cynllunio

Rhif y Cais/Lleoliad Disgrifiad o’r gwaith a’r Math o Gais Ymateb yr Aelodau 
8.1. A100979 Plas y 
Bryn, Heol 
Pontfaen, Llambed 

Codi Estyniad Dim sylwadau ***

8.2. A100992 
Asiantaeth yr 
Amgylchedd, 
Barley Mow, Llamed

Adfer y to presennol gan ddefnyddio 
system gynfas â phroffeil 
bocs

Dim gwrthwynebiad

8.3. A110032 
14 Stryd Fawr, 
Llambed. 

Trawsnewid y llawr 1af ac ail i greu 
3 fflat hunan-gynwysedig

Dim gwrthwynebiad.

8.4. A110053 St 
Hilary, 72 Stryd y 
Bont, Llambed..

Newid defyndd y llawr isaf i greu 
salon trin-gwallt

Dim gwrthwynebiad. 

***Dirprwyo swyddogaethau i 2/3 - Cadeirydd/ Is-Gadeirydd/Cadeirydd y llynedd.



CANIATÂD CYNLLLUNIO GAN CSC

8.5 Arwydd arfaethedig sy’n goleuo: Fferyllfa Lloyds, 17 Stryd y Bont, Llambed: 
Rhif y Cais: A100870AV: Ymgeisydd: AAH Plc: caniatad wedi ei osod gan 
GSC, er bod Dosbarth 5 Cynllunio Gwlad a Thref (Rheolaeth Hysbysebion) 
Rheoliadau 2007 yn caniatau bod adeiladau meddygol a fferyllfeydd yn cael yr 
hawl i arddangos arwyddion sy’n goleuo, heb orfod gwneud cais cynllunio i’r 
CSC; dim ond lliw’r arwyddion sydd wedi newid o fewn y cais hwn - gwyrdd 
tywyll i wyrdd golau. 

8.6 Parhau â’r gwaith i gynnwys ardal y cyntedd presennol wrth gefn y llinell 
adeiladu â’r blaen siop alwminiwm sy’n gweddu, ar yr amfesur- 10 Sgwâr 
Harford, Llambed. Ymgeisydd: Mr J Watts. Rhif y Cais: A100594.

8.7 Panel Archwilio Safleoedd Datblygiad Preswyl,  tir gyferbyn â Brongest, 
Heol Llanfair Llanbedr PS 26.11.2010 am 9.30am;adborth: Bu i’r Cyng. 
Harris gynrychioli’r Cyngor Tref yn ystod y cyfarfod safle.  Y mae cofnodion y 
cyfarfod ar gael ar wefan CSC: Cofnodion Cyfarfod Pwyllgor Rheoli Datblygu  
8.12.2010: Ceisiadau Cynllunio a Ohiriwyd mewn Cyfarfodydd Blaenorol;  
Eitem 1 ar yr Agenda.  Roedd y cais gwreiddiol yn ymwneud ag adeiladu 38 o 
unedau ar y safle, sydd wedi ei gynnwys o fewn y ffin ddatblygu ar gyfer 
Llambed.  Y mae’r CSC wedi cytuno i gefnogi argymelliadau y Panel Arolygu’r 
Safle sef bod y nifer o unedau arfaethedig yn disgyn i 24, sef cymysgedd o 
unedau 2/3 & 4 ystafell wely ac ar yr amod bod 8 uned yn fforddiadwy ac yn 
cydfynd â Chynllun Tai Fforddiadwy yr Awdurdod Cynllunio Lleol.  Hefyd i 
ddarparu lle agored ar gyfer hamddena ac ymwneud â gwelliannau ar y 
briffordd. 

8.8 CDLL Ceredigion 2007-22; Y Cyfnod Adneuo: Ymgynghori ynghylch y 
Cynllun Adneuo: Ymateb erbyn 17.02.2011. PENDERFYNWYD: Y Maer i 
gyflwyno ymateb ar ran y Cyngor Tref. 

9. MENTER LLAMBED 
9.1 Cyflwyniad Cymunedau; Cynghorau a Charbon 25.01.2011:  Ni gynhaliwyd 

y digwyddiad oherwydd diffyg diddordeb. 
9.2 Transition Llambed (TLl: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol; Neuadd Fictoria: 

Datblygu’r Neuadd at Ddibenion y Gymuned 1.02.2011 am 7pm.  Y mae 
Transition Llambed yn gobeithio derbyn prydles 20 blynedd gan GSC ar gyfer 
rhedeg y Neuadd o ddydd i ddydd gan ddechrau yn Ebrill 2011 (yn seiliedig ar 
y cytundeb).  Nod y cyfarfod yw asesu’r lefel o gefnogaeth ar gyfer y fenter ac i 
sicrhau bod gan y TLL yr ysgogiad i fwrw ymlaen â llofnodi’r Cytunedeb gyda’r 
CSC. 

10. CYLLID 
10.1 Ceisiadau am gymorth ariannol 

10.1.1 Pwll Nofio Llambed Cyf: PENDERFYNWYD gwneud cyfraniad o 
£3,000 oherwydd yr herion ariannol sy’n wynebu’r Ymddiriedolwyr y 
Pwll, ar hyn o bryd, i barhau â’r gwasanaeth yn y  gymuned.  Cynhelir 
Cyfarfod Cyffredinol Anarferol ar y 9fed o Chwefror pan fydd aelodau’n 
penderfynu petaent yn gytun i drosglwyddo’r awenau i Gyngor Sir 
Ceredigin, sydd wedi ei amserlennu ar gyfer y flwyddyn ariannol 2011-
12 cynnar.  Dywedwyd bod y gronfa ariannol yn mynd o ddrwg i waeth 
ar raddfa feunyddiol a byddai cyfraniad y CT o gymorth i gynnal y 
gwasanaeth, tan y cyfarfod o’r 9fed o Chwefror.  Ar yr amod bod 



aelodau’r Pwll yn derbyn cynnig y CSC, sef yr opsiwn a ffefrir gan yr 
Ymddiriedolwyr, bydd cymorth ariannol ar gael gan y CSC i gynnal y 
gwasanaeth nes bod y trosglwyddiad yn orffenedig. Os bydd aelodau’n 
penderfynu i wrthod cynnig CSC, bydd y sefydliad yn debygol o wynebu 
diffygion ariannol ar ddiwedd y flwyddyn ariannol hon, sydd wedi bod yn 
broblem gyffredin dros nifer helaeth o flynyddoedd.  O dan arweiniad y 
CSC, y mae’n debygol y bydd y pwll Nofio, yr Ysgol Gynradd, yr Ysgol 
Uwchradd a darparwyr addysg eraill yn cyfuno i greu’r Ysgol Ystod 
Oedran 3-19.  Bydd Cyfamod yn sicrhau bod hawl gan aelodau’r 
gymuned i ddefnydd y Pwll a sefydlir Cymdeithas o Gefnogwyr y Pwll 
Nofio.  Y mae’r prosiect peilot yr ysgol 3-19 yn mynd yn ei flaen ar hyn 
o bryd (cychwynnodd ym Medi 2010) a derbynnir arian ychwanegol ar 
gyfer y cynllun gan Lywodraeth y Cynulliad Cenedlaethol. 

10.1.2 CAB: Cyngor ar Bopeth; PENDERFYNWYD i ddarganfod pa 
gyfleusterau sy’n cael eu cynnig gan y CAB yn Llambed, erbyn y 
Cyfarfod nesaf. 

10.1.3 Sioe Amaethyddol Llambed: PENDERFYNWYD cyfrannu £100
10.1.4 Macmillan Cymorth Canser: PENDERFYNWYD cyfrannu £100
10.1.5 Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig: PENDERFYNWYD £20 - 

tanysgrifiad blynyddol.

10.2 DERBYNIADAU: Llog Cymdeithas Adeiladu Abertawe £309.95

10.3 Rhybudd o Ganlyniad Archwiliad: BDO Stoy Hayward (2009-10): 
Archwilwyr Allanol; Cafodd y Ffurflen Flynyddol ei chymeradwyo a’i derbyn 
gan y Cyngor.  Materion yn Codi: Cronfeydd: mae’r cronfeydd sydd gan y 
Cyngor yn ymddangos yn uchel o gymharu â’r gwariant a wnaed yn ystod y 
flwyddyn.  Dylai’r cronfeydd fod yn ddigon i dalu am y gwariant yn y cyllidebau 
ar gyfer y flwyddyn.  Bydd y Rhybudd o ganlyniad yr archwiliad yn cael ei 
arddangos ar yr hysbysfwrdd. 

10.4 Swm priodol o dan adran 137(3) o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 - £6.44 
am bob etholwr.  Gan fod oddeutu 1,600 o etholwyr yn Llambed y mae’n 
bosibl i gyfrannu £10,304 i elusennau’n ystod y flwyddyn ariannol nesaf.  Er 
gwybodaeth: cyfanswm a gyfrannwyd i elusennau yn ystod y flwyddyn ariannol 
2010-11@ 31.01.2011 yw £8,500.

10.5 Perchenogaeth yr arwyddion ar fynedfeydd y dref CSC: roedd yr 
Archwilwyr Allanol BDO Stoy Hayward o’r farn y dylai’r 3 arwydd newydd ar 
fynedfeydd i’r dref gael eu cynnwys yng nghofrestr Asedion Sefydlog y Cyngor 
Tref.  Derbyniwyd gwybodaeth gan y CSC yn cyfleu bod yr arwyddion wedi eu 
cynnwys o fewn y gofrestr asedion priffyrdd, y cyngor sir; byddant yn cael eu 
cynnal a’u cadw gan y CSC. 

10.6 Asesiad Risg Ariannol y Cyngor Tref 2010-11: PENDERFYNWYD i 
fabwysiadu’r Asesiad Risg Ariannol y Cyngor Tref 2010-11 (Drafft) 

10.7 PENDERFYNWYD i beidio a chyfrannu tuag at
10.7.1 Sefydliad Prydeinig y Galon Cymru;
10.7.2 Y Gymdeithas yn ymwneud ag anafiadau yr asgwrn-y-cefn (Spinal 

Injuries Association): &
10.7.3 Y Lleng Brydeinig gan drefnu digwyddiad yn ystod y penwythnos 10-

12 Mehefin 2011, i ddathlu eu penblwydd yn 90 oed  
10.8 Derbyniwyd llythyr gan Homestart Ceredigion yn diolch am y rhodd

diweddar o £50.00. 



10.9 TALIADAU
TÂL £
Arolwg Parc-yr-Orsedd £52.88
Archwilwyr Allanol BDO Stoy Hayward £425

TAW £74.38
CYFANSWM  £499.38

Thomas Harris – canu’r piano 
Te: Ieuanc MewnYsbryd 

£25.00

Costau Gwres/Golau/ Storio Clerc ;
Rhagfyr 2010; Ionawr  2011

£20.00 x 2

Cyllid a Thollau EM £62.99 x 2
Cyflog y Clerc Rhagfyr  2010
Cyflog y Clerc Ionawr 2011

£589.28 x 2

Te Ieuanc Mewn Ysbryd – hurio’r neuadd  £57.50
Inc ar gyfer y Llungopiwr: 
Compass Stationery, Llambed

£96.48

Hurio festri Shiloh Cyfarfod y CT 13.01.2011 £18.75
Hurio Neuadd yr Eglwys 
Cyfarfod y CT  27.01.2011

£22.50

Glanhau’r llochesi bws Rhagfyr a Ionawr £40.00
Yswiriant Zurich £2,352.79

10.10 PENDERFYNWYD i dalu’r premiwum yswiriant ychwanegol, oddeutu £200 
sydd angen ar gyfer y Trac Beic. 

11. IS-BWYLLGORAU
11.1 GOLEUADAU STRYD – 

11.1.1 Ymateb gan y CSC parthed y cais i gynneu goleuadau penodedig o 
12Canol Nos i 5am ar Fore Sadwrn a Sul. Y mae offer arbennig ar 
gael ar gyfer y trefniant o’r fath (Y Gost £1,000 + £150 Uned Rheoli ar 
gyfer un golau stryd + £2-£4 Cynnal a Chadw un golau stryd yn 
flynyddol ) PENDERFYNWYD i beidio â newid y drefn bresennol. 

11.1.2 Golau stryd Diffygiol: 2 ar y Cwmin ac un ar y Stryd Newydd ger Usk 
House – i adrodd at sylw’r CSC.  Y mae’n bosibl i gysylltu â’r Ganolfan 
Alw’r CSC yn uniongyrchol drwy ffonio 01545 572572 a dyfynnu’r rhif 
cyfresol a/neu’r lleoliad. 

11.2 PALMANTAU  
11.2.1 Consyrn gan aelod y cyhoedd parthed y palmant o flaen y Banc

Barclays. Derbyniwyd cwyn gan ddefnyddiwr cadair-olwyn, a oedd yn 
cael ei gwthio gan ei gofalwr ar y palmant yn union o flaen y Banc 
Barclays ar y 15fed o Ragfyr 2010.  Aeth yr olwynion yn sownd yn y 
palmant, ac fel canlyniad, taflwyd y person dan sylw oddi ar ei chadair 
olwyn.  Adroddwyd y mater at sylw’r Cyngor Tref.  Y mae’r CT wedi 
gofyn i’r CSC i archwilio’r palmant yn unol â chais y ferch a ddioddefodd 
yr anffawd. Disgwylir ateb gan GSC. 

11.2.2 PENDERFYNWYD gofyn i’r CSC i archwilio holl balmantydd y dref 
oherwydd y difrod rhew diweddar. 

11.3 LLWYBRAU CERDDED + PARC-YR-ORSEDD 
PARC-YR-ORSEDD
11.3.1 Digley Associates: Parc-yr-Orsedd 2010: Adroddiad Arolwg 

Blynyddol: Darllenodd y Cyng. Chris Thomas yr argymelliadau ar gyfer 
y gwelliannau ee trwsio’r offer Lifetrail; cael gwared â’r graffiti. 
PENDERFYNWYD i ymwneud â’r gwelliannau yn ystod y dyfodol agos. 



11.3.2 Ffens ym Mharc yr Orsedd: i ystyried y posibilrwydd o gyflwyno 
rhannau tryloyw i’r ffens. 

11.3.3  Adroddwyd bod gostyngiad i un toriad y mis ym Mharc yr Orsedd 
yn ystod tymor torri-gwair 2010 wedi bod yn anfoddhaol.  Mynegwyd 
consyrn gan aelodau’r cyhoedd parthed cyflwr y parc o ran cynnal a 
chadw a hefyd o ran ymddygiad gwrth-gymdeithasol. 

11.3.4 Goruwchyliaeth Parc-yr-Orsedd – sefydlu is-bwyllgor neu ail-
wampio Pwyllgor Maesyderi: i glustnodi sylw pellach i’r mater ar ôl 
dyfodiad y Trac Beic ar Gae Maesyderi. 

LLWYBRAU CERDDED
11.3.5Cynllun Llwybrau Cymunedol CSC 2011; ffurflen a dderbyniwyd yn 

cynnig grant o 50%.  Cwblhawyd y ffurflen gan y Cyng. Andrew Carter; 
torri prysgwydd a chynnal a chadw ar lwybrau troed a ganlyn: 61-20; 
61-14,15; 61-17,18; 61-16; 62-14; 62-9,10 &11; 62-6,7 & 8: 
CYFANSWM: £1,020: i’w gyflwyno i’r CSC erbyn y 1af Chwefror. 

11.3.6 Codwyd pont newydd dros yr Afon Creuddyn.

11.4 CAMERAU TCC
11.4.1 Adroddiad misol Tachwedd: 2010: bu yna 5 cais gan yr heddlu i 

archwilio deunydd digidol yn ymwneud â dwyn cerbyd, difrod troseddol, 
ysgarmes, bwrgleriaeth a dwyn nwyddau oddi ar un siop.  Roedd yna 
un cais am “stills” a 2 gais am ddisgiau copi.

11.4.2 Adroddiad misol Rhagfyr 2011: Bu yna un cais gan yr heddlu am 
ddisgiau copi ac un cais am “stills”. 

11.5 YR IAITH GYMRAEG: Adolygiad Blynyddol: dosbarthwyd ymysg aelodau er 
mwyn derbyn ystyriaeth yn ystod y cyfarfod nesaf.  

11.6 RHEOLI CAE MAESYDERI
(Cyfarfod o’r 19.01.2011): adborth: cofnodion ynghlwm.  Y mae erthygl yn 
ymwneud â’r Trac Beic wedi ymddangos ar wefan y BBC Cymru: derbyniwyd 
mewnbwn ar gyfer yr erthygl gan y Maer Rob Phillips a Lizzie James 
(cynrychiolydd MYDTARA ar Bwyllgor y Cae). 

12. U.F.A.
12.1 Clirio eira ynghanol y dref – trafodwyd y mater yn gyffredinol, ac yn enwedig 

am glirio eira oddi ar balmantau, yn wyneb yr eira trwm a oedd wedi disgyn yn 
y dref yn ddiweddar. PENDERFYNWYD i beidio â gweithredu.

12.2 PENDERFYNWYD cyflwyno rhodd o £25.00 i Thomas Harris am ganu’r 
piano’n ystod y Te-Parti Nadolig Ieuanc Mewn Ysbryd Rhagfyr 2010. 

12.3 Y Briodas Fawr: Holodd y Gyng. D.Williams tybed a oedd cynlluniau ar y 
gweill gan y CT i gynnal gweithgaredd ar gyfer yr ysgol Gynradd ac Uwchradd 
i ddathlu’r Briodas Frenhinol ar ddigwydd, ar y 29ain Ebrill 2011. 
PENDERFYNWYD: i glustnodi sylw pellach i’r mater yn ystod y cyfarfod nesaf. 

Daeth y cyfarfod i ben am 10.01pm.

13. DYDDIAD CYFARFODYDD NESAF 
13.1 PWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI: DYDD MERCHER 16eg 

CHWEFROR  AM 6.30PM: SWYDDFA MENTER LLAMBED;
13.2 CYFARFOD MISOL 24 CHWEFROR 2011 AM 7.30PM YN NEUADD YR 

EGLWYS, LLAMBED. 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

(arwyddwyd a dyddiad) 
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