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 Cynhelir cyfarfod ‘pell’ o’r Pwyllgor Parc ac 

Amgylcheddol ar 4 Hydref 2021 am 7.00y.h 

 

I drafod yr agenda ganlynol: 

 

1. Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 

2. Derbyn unrhyw ddatganiadau Buddiant. 

3. Cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 12 

Gorffennaf 2021 (gweler ynghlwm) 

4. Gwelliannau i Fynedfa'r Parc - Clerc i roi'r wybodaeth 

ddiweddaraf, ac allbwn o'r cyfarfod gyda Pheiriannydd 

Goleuadau Prisiau Arwel ynghylch tynnu trydan i 

fynedfa'r parc. 

5. Derbyn diweddariad gan y Cynghorydd G Bevan 

parthed Sticle Path, rheoli parc a safle coffa, yn dilyn 

ymweliad gan Swyddog Natur Rachael Carter, One Voice 

Wales. 

6. Adolygiad adborth ar ddarparu toiled dros dro yn y 

parc. 

7. Diweddariad ynghylch darparu arwyddion Parc 

newydd gan y Cyng J Slate. 
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8. Derbyn diweddariad gan y Clerc ynghylch cynnig 

cynharach i ystyried eistedd y Goeden Nadolig wrth 

fynedfa'r parc 

9. Derbyn diweddariad gan y Clerc ynghylch cost ac 

arian arfaethedig teledu cylch cyfyng ar gyfer y parc. 

10. Derbyn diweddariad gan y Clerc ynghylch ymweliad 

gan Sunshine Playgrounds i ddyfynnu am waith yn rhan 

uchaf ardal chwarae'r Plant Bach, a chamweithio giât 

ddiogelwch melyn yn ardal y Plant Bach. 

11. Mae angen trafodaeth bellach ar sut mae'r Cyngor yn 

mynd i goffáu colli bywydau lleol i'r Pandemig Covid, yn 

dilyn allbwn pellach o gyfarfod y Cyngor y mis diwethaf. 

Ar ôl derbyn budd ymgynghoriad y Cynghorydd Bevans 

ag aelwydydd lleol sy'n edrych dros y safle Coffa, daeth 

yn amlwg nad darparu Carreg yw'r opsiwn a ffefrir 

mwyach. 

12. Gan fod amser bellach wedi gorymdeithio ymlaen am 

eleni, mae cynlluniau i ddiwrnod agored parc gael ei roi 

ar yr agenda ar gyfer ein cyfarfod gwanwyn 2022. 

13. Archwiliad coed bob dwy flynedd i fod i ddod erbyn 

8 Ionawr 2022. 
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14. Roedd y Clerc yn dymuno cynghori bod angen 

atgyweiriadau hanfodol i arena sglefrfyrddio a giât 

ddiogelwch y plant yn ardal chwarae'r Plant Bach a 

cheisio cytundeb y Pwyllgor i symud ymlaen. 

15. Cytuno bod planhigion cennin Pedr yn cael eu plannu 

i ychwanegu sblash o liw gwanwyn. 

16. Dyddiad y cyfarfod nesaf i'w gynghori gan y Clerc. 
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