
CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN
COFNODION CYFARFOD MISOL

24.05.2012 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. Chris Thomas offrymu gweddi.

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD
Croesawyd yr holl a oedd yn bresennol i’r Cyfarfod gan y Maer Kistiah 
Ramaya.   Estynnwyd llongyfarchion i’r Cyngh. Hag Harris a’r Cyngh. Ifor 
Williams ar gael eu hethol unwaith yn rhagor ar gyfer y swydd o Gynghorydd 
Sirol, yn ystod yr Etholiad o’r 3ydd o Fai 2012. 

2. YN BRESENNOL 
Y Maer Cyngh. Kistiah Ramaya (Cadeirydd);
Cynghorwyr:
Andrew Carter;
Elsie Dafis;
Greg Evans; 
Hag Harris; 
Ann Morgan;
Dave Smith;
Selwyn Walters & 
Derek Wilson. 

Cyngh. Sirol Ifor Williams.

AELODAU’R HEDDLU 
Plismon Richard Marshall; 
SCCH Ryan Jones.

3. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Dirprwy-Faer Y Gyngh. 
Dorothy Williams, Cyngh. John Davies a’r Cyngh. Rob Phillips. 

4. MATERION PLISMONA
Soniwyd am y canlynol:
4.1 Adroddodd y Maer ei fod wedi trafod y bwriad i gau Gorsaf yr Heddlu 

Llambed gyda Prif Arolygydd yr Heddlu Robin Mason 
a’r Arolygydd Huw Meredith; bu iddynt gytuno i drafod y mater gyda’r 
Cyngor Tref (CT).  I’r perwyl hwn pederfynwyd cydlynu cyfarfod rhwng 
cynrychiolwyr yr Heddlu, Y Cyngor Tref ac eraill â diddordeb, i leisio 
gwrthwynebiad cryf i’r bwriad a’r effaith anffafriol ar y dref.  Y Maer; 
Cyngh. Hag Harris; Cyngh. Rob Phillips a’r Clerc i lunio’r llythyr. 

4.2 Difrod Troseddol yn y dref ger Siop Gwilym Price;
4.3 Dwyn o siop pan fydd yn agored;



4.4 Arestiad yn ymwneud â chyffuriau; 
4.5 Y mae rhai pobl wedi bod yn ddioddefwyr o droseddau’n deillio o 

gasineb; &
4.6 Y mae’n bosibl i adrodd problemau’n uniongyrchol i’r heddlu drwy 

ffonio’r rhif 101 pan fydd yn llai pwysig na 999. 

5. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU: 
Dim. 

6. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFODYDD A GYNHALIWYD AR Y 
26ain O Ebrill a’r 11eg o Fai 2012: Penderfynwyd llofnodi cofnodion y 
cyfarfodydd o’r CT a gynhaliwyd ar y 26ain o Ebrill a’r 11eg o Fai a’u derbyn 
yn gofnod cywir arwahân i un gwelliant sef bod y Cyngh. Chris Thomas wedi 
bod yn bresennol yn ystod y cyfarfod o’r 11eg o Fai. 

7. MATERION YN CODI

7.1 Prosiect Balchder Pentrefi: Bu i’r Gyngh. Elsie Dafis gysylltu â Tai  
Ceredigion parthed y cais am gymhorthdal ar gyfer y parc ym Mharc-Y 
Felin.  Bu i’r mudiad CAVO argymell yr ardal o gwmpas y Ffynnon ar 
Sgwâr y Dref i’w gynnwys o bosibl o fewn y prosiect Balchder Pentrefi. 

7.2 Cadwyn y Maer: trwsio nodweddion penodedig: y mae’r ddau ddarn a 
oedd eisoes yn rhydd wedi eu gludo’n ôl i’r brif pendant d/l Siop 
Rhiannon, Tregaron.  Parthed y tyllau bychain sy’n ymddangos ar ran 
arall o’r gadwyn soniodd y Cyngh. Selwyn Walters fod 2 gigfran a phen 
yr ych ar goll.  Penderfyniad: Y Cyngh. Selwyn Walters i glustnodi sylw 
pellach i’r mater. 

7.3 Dathliadau Jiwbilî Diemwnt y Frenhines 5 Mehefin 2012: 
Dosbarthu’r Cwpanau: Adroddodd Y Maer o’i fwriad i ddosbarthu’r 
cwpanau ar 4 achlysur, gan ddechrau ar Ddydd Mawrth 12 Mehefin am 
11.30am a 2.45pm yn Ysgol Gynradd Ffynnonbedr.  Byddai’r cyflwyniad 
nesaf yn digwydd nes ymlaen yn yr wythnos.  Parthed y plant eraill sy’n 
teilyngu cwpan, y Clerc i gasglu eu henwau ac i drefnu amser cyfleus ar 
gyfer y Maer i’w dosbarthu yn Neuadd Fictoria.  Bydd Mr Alun Williams 
yn hysbysu’r Clerc o’r amser pan fydd y cwpanau’n barod i’w casglu. 
Holodd y Cyngh. Dave Smith tybed a fyddai’n bosibl i gyflwyno 
cwpanau i’r disgyblion sy’n mynychu’r Ganolfan Steffan. 
PENDERFYNWYD mewn cyfarfod ynghynt i gyflwyno cwpanau i holl 
ddisgyblion cynradd Ysgol Ffynnonbedr a phlant sy’n byw yn Ward 
Llambed ac wedi eu geni ar ôl y 31 Awst 2000 a chyn y 6ed o Fehefin 
2012.  £5.42 yr un + TAW. 

7.4 Gynau: bydd trefniadau’n cael ei gwneud i lanhau’r gynau ar ôl 
Seremoni Urddo’r Maer d/l’r Gyngh. Dorothy Williams.  Bu i’r Maer 
dynnu sylw aelodau i ŵn o liw coch, sy’n ychwanegol i’r hyn sydd mewn 
defnydd ar hyn o bryd.

7.5 Llyfryn ar gyfer Ymwelwyr: bydd y llyfryn yn cael ei ddiweddaru a 
boed i Brifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant gytuno i argraffu’r llyfryn. 

7.6 Ynglŷn â Digwyddiadau ee Dydd Sul y Cofio, pan fydd heolydd ar gau 
i draffig, rhaid cyflwyno cais i’r Awdurdod Lleol. Gwaith yn mynd yn ei  
flaen.

7.7 Newidiadau i’r Gwasanaeth Bws Arriva : parthed arddangos yr 
amserlen newydd Arriva ger y mannau dal-bws yn Llambed.  
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Derbyniwyd e-bost gan Shan Witts, Uwch-Swyddog Draffig Y Cyngor  
Sir, Adran Draffig, sy’n gyfrifol am ddiweddaru’r amserlen.  
O dan y Ddeddf 2000 Ad. 139 & 140 rhaid i Awdurdodau Lleol  
benderfynu ar ba wybodaeth sydd ar gael at ddefnydd y cyhoedd o  
bryd i’w gilydd ee gwybodaeth wedi ei arddangos ar gysgodfannau  
bws, ar y We neu gwybodaeth wedi’i ddosbarthu parthed amserlenni  
neu llyfrynnau amserlen.  Serch hynny, nid yw’r Ddeddf yn crybwyll bod  
Awdurdodau’n gyfrifol am ddarparu amserlenni ar gyfer llochesi bws.  Y  
mae nifer o Awdurdodau Lleol yn cymryd cyfrifoldeb llawn am y  
ddarpariaeth a sicrhau bod gwybodaeth ochr yr heol ar gael, ond yng  
Ngheredigion caiff hyn ei rannu rhwng y sir a gweithredwyr bysiau  
mawrion.  
Y mae cynnal a chadw’r arddangosfeydd hefyd yn cael ei ysgwyddo  
gan y Cyngor Sir yn ogystal â gweithredwyr bysiau mawrion.
Fel yr ydych yn gwybod, mae’n sicr, y mae’r holl amserlenni presennol  
wedi’u harddangos ar safle ar y we y Cyngor Sir. 
Gan fod y Cwmni Bws Arriva wedi penderfnynu rhedeg Gwasanaeth  
10, 20, 40 drwy Llambed at ddibenion masnachol, holwyd tybed a  
fyddai’n bosibl iddynt arddangos amserlen bws ar y daith hon a bu  
iddynt fod yn gytûn i wneud hyn.
Yn anffodus nid oes Swyddog Monitro wedi bod ar gael, ers nifer o  
fisoedd bellach, ac fel canlyniad nid yw’r holl weithgareddau wedi’u  
cofnodi.  Disgwylir apwyntiad Swyddog Monitro i oresgyn y broblem.  
Dylai unrhyw newidiadau a wneir gan weithredwr masnachol gael eu  
hysbysu fel mater o drefn. 
Beth bynnag, y mae newidiadau ar ddigwydd unwaith yn rhagor ar y  
3ydd o Fehefin ac y mae trefniadau ar y gweill gan yr Awdurdod i  
ddiweddaru’r amserlen, o bosibl ar y Dydd Gwener, sy’n syrthio cyn y  
newid. 

7.8 Bwcabus: Penderfynwyd: i adrodd at sylw Cyngor Sir Gâr nad yw’r 
gwasanaeth a gynigiwyd mor effeithlon â phosibl a bod rhai bysiau’n 
teithio ar garlam.

7.9 Sedd Wag Y Cyngor Tref: (i’w llenwi o bosibl drwy’r broses o gyfethol) 
– derbyniwyd un datganiad o ddiddordeb.  PENDERFYNWYD peidio â 
llenwi’r sedd oherwydd y byr amser a aeth heibio ers y 3ydd o Fai, y 
dyddiad pan y gallai darpar gynghorwyr wedi cyflwyno eu henwau ac 
wedi bod yn barod i sefyll etholiad.  Cynigiwyd gan Y Cyngh. Hag 
Harris; Eiliwyd gan y Gyngh. Elsie Dafis: 8 (DROS) ; 2 (ATAL 
PLEIDLAIS). Parthed y nifer o gynghorwyr a glustnodir ar gyfer Ward 
Llambed: ni dderbyniwyd ateb eisoes, gan y Cyngor Sir (14 neu 15)

7.10 Mater wedi ei adael ar y bwrdd ers mis Tachwed 2011 Un Llais 
Cymru: Penodi Pencampwr Hyfforddiant ar gyfer Cyngor Tref Llambed; 
bydd y Cynghorydd dan sylw yn derbyn gwybodaeth ynglŷn â chyrsiau 
ac yn hysbysu’r cynghorwyr gan gydweithio â’r Clerc.  Cafodd y Cyngh. 
Dave Smith ei benodi i’r swydd o Bencampwr Hyfforddaint. 

7.11 Seremoni Urddo’r Maer: 1.06.2012: trafodwyd y trefniadau ymhellach. 
8. GOHEBIAETH

           8.1CSC: Taith Y Fflam Olympaidd a fydd yn mynd drwy Geredigion ar
                hyd y cefnffordd yr A487 ar 27& 28 Mai 2012.  Gwybodeth pellach 
                parthed cau ffyrdd.
           8.2 Papur Gwyn Llywodraeth Cymru Hybu Democratiaeth leol wedi’i
                gyhoeddi ar y 17eg o Fai ar gyfer ymgynghori.  Isod ceir dolen a fydd
                yn mynd â chi at y Papur Gwyn a’r dogfennau ymgynghorol ategol 
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                http://wales.gov.uk/consultation/dsjlg/2012/promdemocracy?lang=cv.
                Daw’r ymgynghoriad i ben ar y 3 Awst 2012. 
       8.3 Cais d/l’r safle ar y we y Cyngor Tref parthed hen albwm yn cynnwys
             Cardiau post a ffotograffiau yn ymwneud â Llambed yn ystod 1905.  Bu i’r
             Cyngh. Walters glustnodi sylw i’r mater. 
       8.4 Y mae Un Llais Cymru’n cyfrannu at waith ymchwil ar ran Llywodraeth
             Cymru sy’n ceisio mapio trefniadau rheoli risg llifogydd ar lefel gymunedol ar
             hyd a lled Cymru.  Ymatebion i’w hanfon at Rhodri Thomas
              rhodri@cynnalcymru.com - i son am ardal Barley Mow a ger yr
             Archfarchnaf y Co-op. 
     8.5 Cyrsiau ar gyfer Cynghorwyr newydd: Bydd y Cyngh. Dave Smith yn
           mynychu 2 gwrs sef, ar y 6 Mehefin, Llety Parc, Aberystwyth: Ymsefydlu
           Cynghorwyr Newydd & 16 Gorffennaf: Caerfyrddin: Cod Ymddygiad.  Holodd y
           Gyngh. Ann Morgan tybed a oedd cyrsiau cyfrwng Cymraeg yn cael eu cynnig
           yn Ne Cymru.  Roedd yr wybodaeth a dderbyniwyd gan Un Llais Cymru yn
           sôn nad oeddynt ar gael oherwydd nad oedd galw amdanynt a’r gost o gynnal
           cwrs ar gyfer nifer isel. 
   8.6 Cynhadledd Un Llais Cymru 2012: Pontrhydfendigiad: Dydd Sadwrn 13
          Hydref, Pafiliwn y Bont: Y Maer a’r Dirprwy-Faer y Gyngh. Dorothy Williams i
          gynrhychioi’r Cyngor Tref. 
    8.7 Cyfarwyddiadur Gwasanaethau Bws Lleol a Chanllaw Teithio: Rhifyn 14
         Yn gywir o Ebrill 2012: i ddosbrthu’r llyfryn mewn mannau cyhoeddus.  
    8.8 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig. 

9. MATERION CYNLLUNIO
9.1 Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin: Ymgynghori ynghylch y Safleoedd 

Amgen (Sylwadau ar Ddyrannau Safleoedd): er gwybodaeth.  
10. TREF TRANSITION LLAMBED

10.1 Adroddodd y Cyngh. Greg Evans fod Ymgynghorydd wedi’i apwyntio 
i lunio’r Cynllun Busnes a gyflwynir i’r Cyngor Sir.  Y mae cynlluniau ar 
y gweill i uwchraddio’r holl adelaid i gynnwys y Cyfleusterau 
Cyhoeddus, y Gegin a’r Ystafell Gynhadledd.  

11. CYLLID
11.1 TALIADAU

11.1.1 Te ar gyfer yr Ieuainc Mewn Ysbryd: 4.04.2012: 
Neuadd Fictoria: 3 awr @£6 yr awr= £18.00

11.1.2 Cyrsiau ar gyfer Cynghorwyr Newydd x 2 = £60.00
11.1.3 Lwfans y Maer 2012-13 £2,829.00
11.1.4 Hurio Neuadd yr Eglwys ar gyfer y cyfarfod misol 

26.04.2012: 2.5awr @ £7.50 yr awr: £18.75.  Hurio’r 
neuadd ar gyfer y cyfarfod o’r 11.105.2012 £7.50
Llythyr gan Mrs Jeanette Conti, Ysgrifenyddes Eglwys 
San Pedr yn son y bydd y gost o hurio’r neuadd yn codi o 
£7.50 yr awr i £8.50 yr awr gan gychwyn ar y 1af o 
Orffennaf 2012.  Er gwybodaeth: bydd y Ficer newydd sef 
y Parch.Chris Webb yn cael ei ordeinio gan yr Esgob ar 
Nos Lun 2 o Orffennaf am 7.00pm.  Bydd gwahoddiad yn 
cael ei anfon yn swyddogol i aelodau’r Cyngor Tref. 

      11.1.5    Cynhadledd Un Llais Cymru £65 x 2 = £130.
11.2 LLYTHYRON O DDIOLCH

12.2.1 Cangen yr Urdd, Llambed am y cyfraniad diweddar o £300 er 
mwyn cystadlu yn Eisteddfod yr Urdd yr Eryri 2012.
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12.2.2 Cynllun Fan Bobi: am y rhodd o £50 i werthfawrogi’r gwaith a 
wneir gan y Cynllun Fan Bobi. 

11.3 ARCHWILIAD ARIANNOL Y CYNGOR TREF 2011-12
Y mae’r archwilliad ariannol wedi’i ymgymryd yn ddiweddar gan Mr 
Richard Matthers.  (sylwadau ynghlwm; Atodiad 1 ar gael yn Llyfrgell y 
Dref- copi papur yn unig) tâl £150.00. Bydd y Ffurflen Archwiliad 
Ariannol Allanol a’r Ffurflen Archwiliad Ariannol Canolradd (gan fod Y 
Cyngor Tref wedi ei ddethol i gwblhau’r Archwiliad Canolradd fel rhan 
o’r sampl 5% ar-hap,2011-12) yn cael eu hanfon at BDO Stoy Hayward 
erbyn y 25ain o Fehefin.  Penderfynwyd i dderbyn cynnig Mr Matthers 
ar gyfer cynghori’r CT parthed materion cyflogres am dâl o £100.00. 

11.4 Y mae £90,000 o arian y Cyngor Tref wedi ei fuddsoddi mewn cyfrif 
Blaendal Cyfnod Penodedig gyda’r Banc Lloyds TSB: Llog 2.45% y 
flwyddyn. 

11.5 Bu i’r Clerc atgofio aelodau eu bod yn teilyngu ad-daliad parthed 
costau teithio pan yn mynychu cyrsiau ar ran y Cyngor Tref: i gyflwyno 
anfonebau i’r Clerc. (44ceiniog y filltir)

12. IS-BWYLLGORAU
12.1 GOLEUADAU STRYD: 

I adrodd nam golau ffoniwch 01545 572 572 neu anfon ebost at 
hpw@ceredigion.gov.uk gan ddyfynnu’r lleoliad neu’r rhif cyfeirnod. 

12.2 PALMANTAU
Mae problemau’n bodoli 
12.2.1 Ger y Tŷ Bwyta India, Stryd y Coleg: rhan sy’n berchen i’r Cyngor Sir;
12.2.2 Y briffordd y tu allan i’r Hen Neuadd y Dref; mae angen atgyweirio’r 

tarmac. 
12.2.3 Rhwng Siop Gwilym Price a Spar – o flaen y Cymorthfa Deintyddol
12.2.4 Palmant ar y fynedfa i’r Neuadd Fictoria ; y mae angen cwrbiau 

disgynedig i gydfynd â gofynion y Ddeddf Gwahaniaethu ar Sail 
Anabledd 1995 (DDA) o’r heol i’r palmant ac o’r palmant i’r Neuadd.  Y 
Cyngor Sir sy’n gyfrifol am ymwneud â hyn. 

12.3 LLWYBRAU CERDDED 
12.3.1 Gwaith yn mynd yn ei flaen gan Mr Eirwyn Williams.

12.4 PARC-YR-ORSEDD: 
12.4.1 Gwelliannau’n mynd yn eu blaen gan y Cyngh. Chris Thomas fel 

canlyniad i’r Adroddiad yr Arolwg Blynyddol Digley. 
12.4.2 Y ffens newydd a godwyd 3 blynedd ynghynt – trafodwyd yn ystod y 

cyfarfod diwethaf, tybed a fyddai’n bosibl i waredu â rhai o’r postion sy’n 
ffurfio rhan o’r ffens.  Adroddwyd bod problemau gwrthgymdeithasol o 
fewn y parc wedi cynyddu’n anferthol ers dyfodiad y ffens.  Dywedodd y 
Cyngh. Chris Thomas, petai gwagle’n ymddangos rhwng y pyst, byddai 
rhaid gosod magl weiren i amgylchynu’r ffens. 

12.4.3 Y mae angen pedal newydd ar gyfer un o’r lleoedd ymarfer corff. 
12.5 CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG (CTCC)

Bu i’r Dirprwy-Faer a’r Cyngh. Rob Phillips fynychu Cyfarfod Fforwm CTCC ar 
y 12fed o Fawrth.  Trafodwyd taliadau blynyddol ar gyfer Aberystwyth, 
Aberteifi, Llambed, Aberaeron, Cei Newydd a Thregaron.  Y Clerc i drefnu 
cyfarfod rhwng y Cyngor Tref a’r Cyngor Sir i drafod CTCC o fewn y sir.  Rhaid 
cael taliadau cyfartal o fewn trefi Ceredigion.  Derbyniwyd ateb gan Mr Neil 
Garrod, Pennaeth Goleuadau Stryd CSC.

Parthed: Costau Trawsyriad: CTCC
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Rwy’n cydnabod eich cais i gynnal cyfarfod i drafod y costau trawsyriad sy’n cael  
eu talu gan eich Cyngor.  Byddaf yn barod i drefnu cyfarfod os hoffech i barhau  
â’r cais ar ôl darllen y canlynol:
Y mae’r gost yr union yr hyn sydd ei angen ar gyfer trawsyriad delweddau  
Camerau TCC Llambed i Bencadlys yr Heddlu’n Aberystwyth.  Nid yw’r Cyngor  
Sir yn gwneud unrhyw elw ac nid oes costau gweinyddol yn cael eu codi. 
Y mae’r system CTCC ymhob dref wedi ei greu i ddefnyddio y ffurf mwyaf  
economaidd sydd ar gael o drosglwyddo data. Nid yw’r dulliau trawsyriad a’r  
costau o reidrwydd yr un peth; y maent y rhai mwyaf cynnil sydd ar gael.
Y mae’r System CTCC Aberystwyth yn un llai cymhleth i’r hyn sydd ar gael yn  
Llambed gan fod Rhwydwaith BT optig-ffibr yn barod mewn lle pan gyflwynwyd y  
system.  Y mae’r costau yn ymwneud â’r defyndd o’r rhwydwaith BT Optig-Ffibr  
yn gymharol isel. 
Yn anffodus nid yw’r dull hwn o drawsyriad yn ymarferol nag yn fforddiadwy ar  
gyfer y pellter rhwng Aberystwyth a Llambed.
Ynglŷn â Llambed y mae’r camerau unigol yn trosglwyddo delweddau gan  
ddefnyddio radio neu “infra-red” i gyrraedd pwynt canolog.  Yma y mae’r  
arwyddion yn cael eu trawsnewid i micro-don digidol sy’n cael eu pelydru ar  
draws y sir i Aberystwyth, ble cânt eu trawsnewid yn ôl i data y gellir eu cofnodi.  
Y mae’r dull hwn yn un mwy cymhleth i’r hyn sydd ar gynnig yn Aberystwyth ac y  
mae’r gost yn cael ei gyfrifo mewn ffordd gwahanol gan ddarparwyr y  
gwasanaeth. Serch hyny, dyma’r dull ariannol mwyaf effeithiol, gan fod Llambed  
yn elwa o’r ffaith bod y Cyngor Sir â threfniadau mewn lle ar gyfer prynu ar  
raddfa uchel sy’n golygu arbedion ar gyfer y Cyngor Tref. 
Gobeithiaf fy mod wedi egluro y rheswm paham y mae’r gost CTTC yn wahanol  
ar gyfer trefi Ceredigion.  Os hoffech wybodaeth pellach neu os hoffech gyfarfod  
â staff TG am eglurhâd pellach a allech fy hysbysu.  Penderfynwyd i geisio 
cyfarfod gan y Cyngor Sir i drafod ymhellach. 

12.6 RHEOLI CAE MAESYDERI
Cynhaliwyd cyfarfod ar Ddydd Mercher 16 o Fai.

12.7 Gofynnodd y Clerc tybed a oedd trefniadau mewn lle i ddiweddaru aelodaeth 
Is-bwyllgorau.  Hefyd pan fydd aelodau’n cynrychioli’r CT ar bwyllgorau tybed 
a fyddai’n bosibl iddynt rheadru’r wybodaeth i aelodau’r CT.  Apwyntiwyd y 
Gyngh. Elsie Dafis i gynrychioli’r CT ar Bwyllgor y Ganolfan Deuluol Llambed i 
gymryd lle y Gyngh. Cecila Barton. 

13. UFA 
13.1Penderfynwyd trefnu cinio ar gyfer y ddwy gynghorwraig newydd ymddeol sef 

Cecilia Barton a Margaret Davies-Evans.  Y Maer i gysylltu â hwynt.  Bydd y 
gost o’r 2 ginio yn cael ei gwrdd gan y CT.

13.2Hoffai’r Cyngh. Selwyn Walters gofnodi ei anfodlonrwydd dros y ffaith na 
fyddai’r tariannau a fydd yn cael eu cyflwyno i’r 2 gynghorwraig newydd 
ymddeol yn cynnwys neges ysgrifenedig i gydnabod eu gwasanaeth hir er lles 
y dref.

13.3Cynhelir Parti “Jiwbilî” ym Mharc y Felin ar Ddydd Mawrth 5 o Fehefin.
13.4Adroddwyd bod Dudley yn mynd i fod yn bresennol yn ystod Ffair Fwyd y 

Dref. 
Daeth y Cyfarfod i ben am 9.55pm. 
DYDDIAD Y CYFARFODYDD NESAF

• SEREMONI URDDO’R MAER NOS WENER 1 MEHEFIN AM 6.30PM YN YR 
HEN NEUADD, PRIFYSGOL CYMRU Y DRINDOD DEWI SANT

• CYFARFOD MISOL: NOS IAU 28AIN MEHEFIN NEUADD YR EGLWYS AM 
7.30PM.
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-----------------------------------------------------------------------(arwyddwyd a dyddiad)
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