
   
 

 
CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 

COFNODION Y CYFARFOD MISOL 
                         A GYNHALIWYD AR NOS IAU Y 26.11.2015 AM 7.30PM 

                       NEUADD YR EGLWYS, LLANBEDR PONT STEFFAN 
  Estynnwyd gwahoddiad i aelodau i gymryd rhan 

      mewn gweddi cyn cychwyn y cyfarfod. 
Bu i’r Cyngh. Andrew Carter offrymu gweddi. 

 
1. CROESO GAN Y CADEIRYDD & MATERION PERSONOL 

Croesawodd y Cadeirydd y Maer Y Cyngh. Christopher Thomas bawb i’r 
Cyfarfod.  
 

2. YN BRESENNOL 
 Y Maer y Cyngh. Christopher Thomas; 

Cynghorwyr: Dirprwy-Faer David Smith; Andrew Carter; Elsie Dafis;  
John Davies; Hag Harris (Cynghorydd Tref & Sirol); Rhys Jones; Ann Morgan; 
Rob Phillips; Kistiah Ramaya; Selwyn Walters & Dorothy Williams.  
Aelod o’r Cyhoedd: Mr Chris Studman;  
Cyfieithydd ar y Pryd: Mrs Carol Thomas. 
 

3. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Y Gyngh. Elin Jones, 
Y Cyngh. Derek Wilson a Jina Hawkes, Bwrdd Iechyd Hywel Dda; y gobaith 
yw i aildrefnu'r cyflwyniad yn ymwneud â'r Cyd Gwelyau Gofal yn y Cartref 
Preswyl Hafan-Deg i Gyfarfod Misol mis Mawrth y Cyngor Tref.  
 

4. MATERION YN YMWNEUD Â’R HEDDLU 
4.1 Diolchwyd i’r Heddlu am reoli traffig yn ystod Gwasanaeth Sul y 

Cofio ger y Gofgolofn ar yr 8fed o Dachwedd 2015 ac ar Sgwâr Harford 
ar Ddydd y Cadoediad sef yr 11eg o Dachwedd pan barchwyd dwy 
funud o osteg am 11am. 

5. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
 Datgelodd y canlynol fuddiant personol yng nghyswllt y mater a gyfeirir 

ato yng Nghofnod 7.1 sef:  
5.1 Goleuadau Nadolig yn Llanbedr Pont Steffan: Cyngh. Hag Harris; 

David Smith a Dorothy Williams. 



6. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 
29.10.15 
Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 29ain o 
Hydref 2015 a’u derbyn yn gofnod cywir arwahan i’r canlynol:  

Cofnod: 5.4 Prosiect i drefnu Gŵyl Gerddorol o Fri’n Llanbedr Pont 

Steffan:  Cyngh. Elin Jones; Adrian Kendon a Christopher Thomas.  
Y Cynghorydd Adrian Kendon yn unig a wnaeth y Cynnig hwn. Datganodd y 
Cynghorydd Elin Jones a'r Cyng Christopher Thomas ddiddordeb oherwydd 
eu cysylltiad â'r Ffair Fwyd Llambed. 

7. MATERION YN CODI  
7.1 Goleuadau Nadolig Llanbedr Pont Steffan: Y Siambr Fasnach i 

gwrdd â’r gost o atgyweirio’r goleuadau Nadolig eleni (amcanbris 
oddeutu ychydig gannoedd o bunnoedd).  Disgwylir trafodaeth pellach 
rhwng y Cyngor Tref a’r Siambr Fasnach yn ystod y Flwyddyn Newydd. 
Bwriedir, o bosibl cyflogi Cwmni Goleuadau Nadolig a leolir yn Llanelli, 
yn ystod y dyfodol i drefnu’r Arddangosfa Nadolig.  Y mae’r Cyngh. 
Christopher Thomas wedi crybwyll y mater gerbron y Siambr Fasnach-
y Pwyllgor Goleuadau Nadolig ac Aelodau’r Ford Gron.  Bydd y Siambr 
Fasnach yn asesu cyflwr y goleuadau Nadolig yn ystod y Flwyddyn 
Newydd i ddarganfod pa rai y gellir eu trwsio a pha rai y dylid eu 
hadnewyddu; hysbysir y Cyngor Tref maes o law.  

 7.2 GARDD GOFFA’R GOFGOLOFN 
  Derbyniwyd y canlynol yn ystod y cyfarfod diwethaf: 

Derbyniwyd diweddariad parthed trosglwyddo’r ardd o bosibl o ddwylo’r 
Cyngor Sir i’r Cyngor Tref, gan Louise Parry, Cyfreithwraig, CSC; 
roedd yn sôn bod Adroddiad wedi ei gyflwyno gerbron Pwyllgor  
Ymddiriedolwyr Elusennau CSC ar y 9fed o Fedi 2015; ar ôl i’r Pwyllgor 
drafod y mater penderfynwyd na fyddai trosglwyddo’r Ymddiriedolaeth 
a’r tir i ofal y Cyngor Tref yn fantais ar gyfer yr Ymddiriedolaeth, felly 
dylid aros yn nwylo’r Cyngor Sir.  Darperir copi o Gofnodion y cyfarfod 
uchod ar gyfer y Cyngor Tref pan fyddant wedi eu cyhoeddi.  
Ni eglurwyd y rheswm paham y ddaethpwyd i’r casgliad hwn.  
PENDERFYNWYD peidio ag ymateb i’r CSC cyn derbyn copi o’r 
Cofnodion llawn o Gyfarfod y Pwyllgor Ymddiriedolwyr Elusennau. 
Dim Datblygiadau i’w hadrodd yn ystod y cyfarfod hwn.  

7.3 Planhigion ar Fynedfa’r Dref: Y Cyngh. Christopher Thomas wedi 
archebu 3 cynhwysydd planhigyn alwminiwm. 

7.4 Ardal Chwarae Maes-y-Felin- Tai Ceredigion: parthed trosglwyddo, 
o bosibl, yr ardal chawarae, sydd ar hyn o bryd yn gyfrifoldeb ar y 
Cymdeithas Tai sef Tai Ceredigion, i ofal y Cyngor Tref.   

   
PENDERFYNWYD gofyn am Brydles Ddrafft gan Dai Ceredigion i'w 
hystyried.  Ceisir cyngor Cyfreithiwr ar ôl hyn.  Mynychwyd Cyfarfod ym 
mhresenoldeb Mr Llyr Edwards, Cyfarwyddwr Tai Ceredigion, y 
Maer, Dirprwy-Faer a'r Clerc ar y 9fed o Dachwedd, 2015. 
Gofynnwyd y cwestiynau canlynol: 
1. A fydd y Parc mewn cyflwr boddhaol pan fydd y Cyngor Tref yn 

ysgwyddo’r cyfrifoldeb amdano, hynny yw, yr holl welliannau 
wedi eu hymgymryd i gynnwys y rhai a amlinellir yn yr 
Adroddiad Arolygu Parc diweddaraf ROSPA?  



Ateb: Bydd rhai gwelliannau yn cael eu hymgymryd ac eraill heb 
fod yn cael eu cario allan (Cyfanswm y rhai na fydd yn derbyn 
sylw £572). 

2.  A fydd yn "Helo-Euraidd" ar gynnig? (Ateb. Na) 
3.  A fyddai'n fwy o fantais i berchen, yn hytrach nag i brydlesu? 

 
Ateb: Gwnaethpwyd trefniadau eisoes gan Fwrdd Rheoli Tai 
Ceredigion i osod mewn lle Prydles Hir Dymor (99 mlynedd) am 
£1.00 rhent yn flynyddol, gyda'r Cyngor Tref yn cymryd 
cyfrifoldeb am yr holl waith cynnal a chadw, atgyweirio ac 
obligiadau yswiriant. Gallai cyfle godi yn y dyfodol ar gyfer y 
Cyngor Tref i ddod yn berchennog ar yr Ardal Chwarae. 

4. Beth sy’n debygol o ddigwydd os na fydd y Cyngor Tref yn 
penderfynu prynu neu lesio’r Parc? 
Ateb: gellid o bosibl cau’r safle. 

Ceisiwyd cyngor hefyd gan Un Llais Cymru. (Atodiad 1) 
7.5  DEFNYDD O'R IAITH GYMRAEG YNG NGHYFARFODYDD Y 

CYNGOR TREF MISOL 
Adroddodd yr Is-bwyllgor Iaith Gymraeg: 
1. Parthed gohebiaeth a dderbyniwyd gan y Cyngor Tref: darllenir 

yn yr iaith y mae yn ysgrifenedig (Cymraeg neu Saesneg). Os 
yn ddwyieithog, gellir dewis y naill iaith neu'r llall. 

2. Yn ystod holl adegau eraill yn ystod y cyfarfod gall Cynghorwyr 
a Gweithwyr ddewis pa iaith y maent am ei defnyddio, er 
enghraifft, os bydd cwestiwn yn cael ei ofyn yn Saesneg, gall yr 
ymateb fod yn y naill iaith neu'r llall. 
Cyflwynodd y Clerc gais am oriau ychwanegol er mwyn 
adlewyrchu'r newidiadau a gyflwynwyd gan y Cyflogwr yn 
ymwneud â'r Iaith Gymraeg, mewn cyfarfodydd misol y Cyngor 
Tref.  Tynnwyd y Cais yn ôl eisoes.  

7.6 Trefnu Gŵyl Gerddorol yn Llanbedr PS: Bu i’r Cyngh. Kendon 

ddosbarthu dogfen ar gyfer trafodaeth yn ystod y cyfarfod diwethaf.  
Gofynnwyd iddo ddarparu gwybodaeth megis dadansoddiad o’r gost, 
lleoliad a manylion yn ymwneud â threfnu digwyddiad o’r fath.  Dim 
Datblygiadau. 

7.7 GWASANAETH SUL Y COFIO 8/11/2015 A PARCHU DWY FUNUD 
O OSTEG AR SGWÂR HARFORD 11/11/2015 
 
PENDERFYNWYD diolch i'r Heddlu ac Aelodau o'r Ford Gron Llanbedr 
Pont Steffan am eu cymorth.  Ymgymerodd y Dirprwy-Faer y Cyng. 
David Smith y swydd o Gadlywydd yn ystod Gwasanaeth Sul y Cofio, 
adroddwyd yr Anogaeth gan y Cynghorydd John Davies a’r Biwglwr 
oedd Benedict Webb. 
Diolchodd y Gyng Dorothy Williams i’r Cynghorydd John Davies am 
drefnu’r Casgliad Pabi Blynyddol yr Ardal. 
Gohebiaeth dan law’r Cyngor Sir yn gofyn i’r Cyngor Tref i nodi 
llwyddiant y trefniant o ran cau’r ffyrdd a llif y traffig yn ystod y 
digwyddiad.  Adrodwyd bod y ddau ddigwyddiad wedi bod yn 
llwyddiannus. 



7.8 Parti Nadolig Y Maer a Chynghorwyr : Cynhelir ar ddydd Mercher 
2ail Rhagfyr, 2015 yn Neuadd Fictoria, Llambed. 

 
8. GOHEBIAETH 

8.1   Mae’r Gweinidog Gwasanaethau Cyhoeddus wedi cyhoeddi er 
ymgynghori Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft sy’n gosod allan 
cynigion manwl Llywodraeth Cymru ar gyfer diwygio llywodraeth leol.  
Mae hyn yn cynnwys ymgynghori ar ddewis Llywodraeth Cymru o “fap” 
dyfodol llywodraeth leol yng Nghymru.   
Gellir dod o hyd i’r dogfennau ymgynghori ar wefan Llywodraeth Cymru 
Llywodraeth Cymru | Bil Llywodraeth Leol (Cymru) Drafft a’r 
Memorandwm Esboniadol 

   Y dyddiad cau ar gyfer ymatebion yw 15 Chwefror 2016. 
 
8.2  Christopher Salmon, Comisiynydd yr Heddlu a Throseddau Dyfed- 

Powys: gofyn am gymorth er mwyn gosod y Praesept Treth Gyngor 
Plismona 2016-17. 

8.3 Cyngor Iechyd Cymuned (GIG) Cymru: ymgais i recriwtio aelodau. Y 
mae gofal i gleifion wrth galon y GIG; Cynghorau Iechyd Cymunedol 
yw llais annibynnol cleifion a'r cyhoedd yng Nghymru. Er gwybodaeth. 

8.4  Siambr Fasnach Llambed: Ffair Nadolig: Dydd Iau 10 Rhagfyr, 2015 
o 5-8yh. Gwahoddwyd y Maer i agor y noson. 

8.5  Casgliadau Gwastraff ar gyfer y Nadolig a’r Flwyddyn Newydd: 
Derbyniwyd Gwybodaeth gan GSC.  PENDERFYNWYD arddangos 
Poster ar Hysbysfwrdd y Cyngor Tref. 

8.6 YMGYNGHORIAD TRAWSNEWID BUSNES 
Mae’r Cyngor Sir Cerediigon yn ymgynghori ynghylch y Gwasanaeth 
Llyfrgelloedd, Treth y Cyngor a Grantiau sy’n daliadwy i sefydliadau 
allanol. 
Yn ystod y dyfodol, ni fydd y Cyngor yn derbyn digon o arian dan law’r 
Llywodraeth i ymgymryd yr hyn a wna ar hyn o bryd. Bydd rhai 
gwasanaethau’n dirwyn i ben ac eraill yn newid.   
Ailstrwythwyd ar raddfa helaeth ym 2013 yn ychwanegol i newidiadau 
eraill sydd wedi golygu bod y Cyngor eisoes wedi arbed £20 miliwn 
dros y tair blynedd ddiwethaf. Er hyn, mae’n ofynnol i’r Cyngor arbed 
£25 miliwn arall dros y tair blynedd nesaf, a pharheir i adolygu’r ffordd y 
darperir gwasanaethau i fod yn fwy effeithiol, effeithlon ac addas at y 
diben.   Gosodwyd rhaglen trawsnewid busnes ar waith ar draws yr holl 
wasanaethau.  Wrth adolygu gwasanaeth llyfrgelloedd Ceredigion, 
tynnwyd sylw at rai opsiynau o ran datblygu gwasanaeth hyblyg a fydd 
mewn gwell sefyllfa i ddarparu ar gyfer anghenion pobl y sir yn yr oes 
fodern hon. Mae’r ddogfen ymgynghori yn amlinellu cefndir yr 
adolygiad a’r opsiynau unigol.   

 
Er mwyn lleihau’r toriadau y bydd angen i’r Cyngor eu gwneud, mae 
ystyriaeth hefyd yn cael ei roi i lefel Treth y Cyngor ar gyfer y flwyddyn 
ariannol nesaf (2016-17).  Cyn i’r penderfyniad gael ei wneud, mae’r 
Cyngor am glywed barn trigolion ynglŷn â’r posibilrwydd o gynyddu 
Treth y Cyngor y flwyddyn nesaf. 

http://gov.wales/consultations/localgovernment/draft-local-government-(wales)-bill-consultation/?skip=1&lang=cy
http://gov.wales/consultations/localgovernment/draft-local-government-(wales)-bill-consultation/?skip=1&lang=cy


Yn ogystal ag adolygu gwasanaethau a tharo golwg ar y ffrydiau 
incwm, mae ystyriaeth hefyd yn cael ei roi i’r ffordd mae’r Cyngor yn 
gwario ei arian a byddai’n ddiddorol clywed barn pobl ar draws y Sir 
ynglŷn â’r grantiau sy’n cael eu talu i sefydliadau allanol. 
Mae’r materion o dan sylw yn yr ymgynghoriad hwn yn gyfle i’r Cyngor 

fynd i’r afael yn rhannol â’r her gyllidebol mae’n ei hwynebu. Mae’r 

rhaglen trawsnewid busnes yn parhau ac mi fydd y Cyngor yn 

ymgynghori eto ynghylch rhagor o gynigion ar ddechrau 2016. 

Y dyddiad cau ar gyfer ymateb yw 5pm ar y 4ydd o Ionawr 2016. 

 
8.7  Ymateb gan GSC parthed cynnydd mewn taliadau parcio 

cerbydau yn Llanbedr Pont Steffan.  Adroddwyd bod ffioedd a 
thaliadau yr Awdurdod yn cael eu hadolygu'n flynyddol gan y Cabinet a 
bod taliadau meysydd parcio o'r fath yn amodol i newid. Newidir ffioedd 
a thaliadau yn unol â phroses ddemocrataidd. 
 
Wrth nodi sylwadau’r Cyngor Tref ynghylch prisiau yn cael ei newid yn 
y meysydd parcio Rookery a Cwmins heb rybudd,  gosodwyd 
hysbysiad o'r newid mewn taliad yn y Cambrian News a'r Tivyside 
Advertiser Rhifyn 13 Mai, 2015. Yn ogystal, gosdodwyd hysbysiadau 
mewn lleoliad gweladwy ymhob maes parcio ar y 14 Mai 2015, cyn 
cyflwyno’r taliadau ar y 5 Mehefin 2015.  Arddangoswyd hysbysiadau 
yn unol â rheoliadau gweithdrefnol. 

8.8 Cymru Wledig: Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig: Hydref 2015: er 
gwybodaeth. 

8.9  Cylchlythyr "Gwlad": Tachwedd / Rhagfyr 2015: er gwybodaeth. 
8.10  Estynnwyd llongyfarchion i’r Gyngh. Elsie Dafis gan y Dirprwy-

Faer y Cyng David Smith parthed y llythyr a ysgrfennodd yn diweddar 
i'r Cambrian News. 

8.11  Gohebiaeth eraill: Er gwybodaeth yn unig. 
 
9. MATERION CYNLLUNIO  

 
9.1  Rhif Y Cais: A150864: Cais: uwchraddio arfaethedig safle telathrebu 

presennol a gwaith cysylltiedig. Lleoliad: Barley Mow, Llanbedr Pont 
Steffan. Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad (lleoliad- agos at 
ysgol; yr hwylbren yr un uchder â’r blaenorol). 

 
9.2  Cyngor Sir Ceredigion: Pwyllgor Rheoli Datblygu. Cofnodion y 

Cyfarfod  diwethaf ac Agenda y Cyfarfod nesaf. 
10. Cais i uwchraddio offer TG y Cyngor Tref: Cyflwynodd y Clerc gais i 

uwchraddio’r Ddarpariaeth TG bresennol, yng ngoleuni problemau’r gorffennol 
a’r rhai a ragwelir yn y dyfodol.  Y mae System TG y Cyngor Tref yn cynnwys 
Gliniadur Toshiba a brynwyd bron i 4 blynedd yn ôl, argraffydd inc du yn unig 
heb fod â statws di-wifr a Hwb BT Home 3. 
PENDERFYNWYD: Y Cyng Rob Phillips i wneud ymholiadau ynghylch 
cyfarpar newydd. Gellid cysylltu â Chynghorau Tref i ddarganfod eu trefniadau 
TG. 
Gellir cynnwys hyfforddiant TG hefyd yn y dyfodol ar gyfer Cynghorwyr a 



Gweithwyr. 
O ganlyniad i'r canllawiau statudol Llywodraeth Cymru PENDERFYNODD y 
cyngor i ddarparu cyfeiriadau e-bost swyddogol ar gyfer holl gynghorwyr gan 
ddefnyddio'r parth lampeter-tc.gov.uk. Byddai hyn yn lleihau'r risg o sbam neu 
gwe-rwydo ymysg e-byst neu dwyn hunaniaeth drwy gael gwared â 
chyfeiriadau e-bost personol cynghorwyr o'r safle ar y we. 

11. CYLLID  
 11.1 TALIADAU 

11.1.1 Llogi Neuadd San Pedr ar gyfer y cyfarfod 26/11/2015 Cyngor 
Tref; £29.00. 

11.1.2 Carol Thomas, Cyfieithydd ar y Pryd £105 (cyfarfod 29/10/2015 
x 3 awr) 

11.1.3 Cyflog y Clerc (net) Tachwedd 2015 £703.61; Treth £ 80.87. 

11.1.4 Trwsio Gŵn y Maer: Helana Gregson, Pwythau, £ 215.40 

11.1.5 Cost Dyfrhau Planhigion CSC £5,040.00 
11.1.6 Cyfieithydd ar y Pryd Cyfarfod 26.11.15 £70.00 
11.1.7 Compass Stationery £107.64 
 

11.2  DERBYNIADAU 
11.2.1 Llog Banc: Daeth Bond Banc Lloyds o £90,000 i ddiwedd 

ei gyfnod buddsoddi sef blwyddyn, ar y 9fed o Dachwedd 2015 
+ llog o £900.  Mae’r swm wedi ei drosglwyddo i'r Cyfrif Bob 
Dydd.  PENDERFYNWYD trefnu cynllun buddsoddi’r dyfodol ar 
gyfer y £90,000 yn ystod Cyfarfod y Gyllideb y Cyngor Tref o’r 
14/01/2016. Yn y cyfamser gofynnir a ellid buddsoddi’r cyfalaf 
mewn cyfrif a gynigir rhywfaint o log. 

11.3 CEISIADAU ARIANNOL 
11.3.1 Sioe Amaethyddol Llambed: £500. 

 
12. IS-BWYLLGORAU 
 12.1 PARC-YR-ORSEDD 

12.1.1 Arolwg Meysydd Chwarae: Parc-Yr-Orsedd: y mae’r arolwg 
wedi ei gario allan ar yr ail o Orffennaf 2015 gan y Daparwyr 
Chwarae RoSPA am dâl o £65 + TAW.  Dosbarthwyd yr 
Adroddiad ymysg aelodau.  Y mae sylw yn cael ei glustnodi i’r 
materion sydd angen sylw.  

12.1.2 Disgwylir plannu coeden goffa yn ystod y dyfodol.  
 

12.2 RHEOLI CAE MAESYDERI: 
12.2.1 Cymdeithas Frenhinol Atal Damweiniau (RoSPA): Adroddiad 

Arolwg Ardal Chwarae Diogel a wnaed ar y 3ydd Orffennaf 
2015.  Bydd sylw’n cael ei glustnodi i’r materion sydd angen 
sylw.  

12.2.2 Parthed y £301 sy’n dal yng Nghyfrif y Cae, ac a weinyddwyd 
gan Mr D Conti, PENDERFYNWYD trosglwyddo’r arian i ofal 
Ysgol Bro Pedr fel rhodd i ariannu’r Trac Beic sy’n cael ei godi 
gan Bobl Ieuainc ar hyn o bryd.  Dim Datblygiadau. 

12.3 PALMANTAU 
Mae problemau’n bodoli: 
12.3.1 Ar Stryd y Coleg tu allan i’r Blwch Postio. 



12.3.2 Y tu allan i’r Fferyllfa Boots. 
12.3.3 Mae pryderon wedi'u lleisio yng nghyswllt â’r groesfan sebra 

yn Stryd y Coleg. 
12.3.4 Y mae chwyn yn ddolur llygad yng nghyffiniau Heol y Bont ac 

fel canlyniad y mae nifer o fusnesau wedi eu gorfodi i lanhau'r 
ardal y tu allan i'w hadeiladau ar liwt eu hun. 
PENDERFYNWYD i adrodd y materion uchod at sylw 
Cyngor Sir Ceredigion. 

 
13. UNRHYW FATER ARALL 

13.1  Teithia modurwyr lu ar gyflymder uchel yng nghyffuniau’r Stryd 
Newydd. PENDERFYNWYD adrodd y mater at sylw'r Heddlu. 

13.2  Mae nifer o drigolion Stryd Newydd yn amgyffred anawsterau wrth 
geisio dod allan o’u dreif, oherwydd problemau parcio. I adrodd y mater 
at sylw'r Heddlu. 

13.3 Dywedodd y Gyng Elsie Dafis ei bod wedi mynychu Cyfarfod CSC 
sef Gyrru Cymunedau yn Aberaeron, a oedd yn cwmpasu materion 
parcio. 

13.4  Trafodwyd y Bwrdd Rhôl Anrhydedd.  Mae wedi ei storio ar hyn o 
bryd ond gellid ei arddangos yn ystod y dyfodol. Mae'n angen 
diweddaru’r enwau’r Meiri.  I gysylltu â’r Mudiad Transition Llambed i 
ofyn tybed a ydy’n bosibl i’w adleoli i Neuadd Fictoria.   
 
Daeth y cyfarfod i ben am 9:25pm. 

 
14.  DYDDIAD Y CYFARFODYDD NESAF / DIGWYDDIADAU 

14.1  Te’r Maer & Chynghorwyr: 2/12/2015 @ 1:30pm yn Neuadd 
Fictoria, Llambed. 

14.2 Cyfarfod Cyllideb: Dydd Iau 14 Ionawr, 2016 @ 7:30pm. 
14.3  Cyfarfod Misol: Dydd Iau 28 Ionawr, 2016 @ 7.30pm yn 
 Neuadd  Eglwys Sant Pedr. 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


