
CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN
COFNODION CYFARFOD MISOL

27.09.2012 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. Andrew Carter offrymu gweddi.

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD & MATERION PERSONOL
Croesawyd yr holl a oedd yn bresennol i’r Cyfarfod gan y Maer Kistiah 
Ramaya.  

2. YN BRESENNOL 
Y Maer Cyngh. Kistiah Ramaya (Cadeirydd)
Cynghorwyr Tref:
Andrew Carter;
Elsie Dafis;
John Davies;
Greg Evans; 
Ann Morgan (bu iddi gyrraedd am 8.00pm gan ei bod wedi mynychu Cyfarfod 
Eciwmenaidd a gynhaliwyd yn Eglwys San Pedr);
Rob Phillips;
Selwyn Walters;
Derek Wilson.
Cyngh. Tref & Sirol a Hag Harris;
Cyngh, Sirol Ivor Williams.

3. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Dirprwy-Faer Dorothy 
Williams; Y Cyngh. Dave Smith a’r Cyngh. Chris Thomas. 

4. MATERION PLISMONA
4.1 Bydd gwasanaeth y ddesg-ffrynt, Gorsaf yr Heddlu, Llanbedr PS yn 

gorffen ar y 30ain o Fedi 2012.  Yn hytrach, bydd gwasanaeth symudol 
ar gynnig ar y Cwmins am 2 ddiwrnod yr wythnos.

4.2 Y car sydd wedi ei barcio ar fynedfa Lôn Picton (ger Stryd y Bont). 
Adroddwyd y broblem eisoes at sylw’r Heddlu a Ch.S.Ceredigion.

4.3 Ar y 15fed o Dachwedd 2012 bydd etholwyr ar draws Cymru a Lloegr 
yn pleidleisio mewn etholiadau Comisiynwyr yr Heddlu a Throseddau 
yn eu hardal.  



Bydd awdurdodau heddlu yng Nghymru a Lloegr (ac eithrio Llundain) 
yn cael eu disodli gan gomisiynwyr yr heddlu a throseddu a etholir yn 
uniongyrchol i oruchwylio bob heddlu. Hwn fydd y tro cyntaf i etholiadau 
CHTh ddigwydd. Mae'r ardaloedd yr effeithir arnynt wedi cael eu 
rhannu'n 41 o ardaloedd yng Nghymru a Lloegr (ac eithrio Llundain). 
Mae'r etholiadau wedi eu trefnu ar gyfer 15 Tachwedd 2012. Mae'n 
debygol o fod y tro cyntaf y bydd etholwyr yn yr ardaloedd hyn yn 
pleidleisio trwy ddefnyddio'r system Bleidlais Atodol (SV). 
Mae’r Comisiwn Etholiadol, y corff gwarchod etholiadau annibynnol, yn 
awyddus i weithio gydag elusennau a sefydliadau eraill cyn yr 
etholiadau er mwyn sicrhau bod pawb sy'n gymwys i bleidleisio yn 
gwybod sut i wneud hynny. 

Y maent yn ceisio gwneud yn siŵr fod pawb yng Nghymru a Lloegr (ac 
eithrio Llundain) yn gwybod dyddiad yr etholiadau, ac mai’r dyddiad cau 
ar gyfer cofrestru yw 31 Hydref.
O 22 Hydref ymlaen, byddant yn hysbysebu ar y teledu, radio, yn y 
wasg ac ar-lein i godi ymwybyddiaeth ynglŷn â'r etholiadau ac yn 
gwneud pobl yn ymwybodol y gallant ymweld â www.fymhleidlaisi.co.uk 
am fwy o wybodaeth, a hefyd o 22 Hydref ymlaen gallant alw’r llinell 
gymorth ar 0800 3 280 280 os oes ganddynt unrhyw gwestiynau am 
gofrestru pleidleiswyr neu’r etholiadau. 
Y maent yn cynhyrchu adnoddau ar gyfer elusennau a grwpiau eraill i 
helpu codi ymwybyddiaeth, ac mae'r rhain yn cynnwys posteri y gellir 
eu lawrlwytho ac oriel o ddelweddau.
Gallwch ddod o hyd i’r adnoddau ar 
www.electoralcommission.org.uk / participation-resources   

5. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU: Y Cyngh. Rob 
Phillips pan ystyriwyd y cais am gymorth ariannol gan Y Ford Gron, Llanbedr PS 
er mwyn cynnal Yr Arddangosfa Dân Gwyllt flynyddol. 

6. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 30ain O 
AWST: Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 30ain o 
Awst a’u derbyn yn gofnod cywir.  Cynigiwyd gan y Cyngh. Rob Phillips.  Eiliwyd 
gan y Gyngh. Elsie Dafis.

7. MATERION YN CODI
7.1Prosiect Balchder Pentrefi: Adroddodd y Gyngh. Elsie Dafis fod nifer o 

gyfarfodydd safle wedi’u cynnal yng nghwmni cynrychiolwyr o Gyngor Sir 
Ceredigion ac fe gwblhawyd y ffurflenni angenrheidiol.   Gobeithir derbyn 
cymhorthdal hefyd gan y mudiad Tai Cantref a Chynllun Grant Cymunedol 
(£7,500).  Y mae’r prosiect yn cwmpasu newid trywydd darn o’r heol ym Mharc 
Y Felin, codi ffens ddwbl a chreu mynediad addas ar gyfer holl ddefnyddwyr i 
gynnwys yr anabl.  Amcanbris y gost yw £30,000.  Y mae’r cais yn cael ei 
gyflwyno d/l’r Cyngor Tref ac y mae’n ddisgwyliedig i’r CT i gyfarfod â 10% o’r 
gost (oddeutu £3,000).  Bydd yn ofynnol i’r CT i dalu’r cyfan ar y dechrau (ond 
nid yr holl arian ar unwaith ac ar un achlysur) ac yna bydd yn bosibl i dderbyn 
ad-daliad o 90% o’r gost oddi wrth y Cyngor Sir ac Ad-daliad TAW.  (Treth ar 
Werth).  
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7.2Cwpanau Jiwbilî Diemwnt y Frenhines: y mae 35 cwpan yn weddill ar hyn o 
bryd.

7.3Cyfarfod Trafnidiaeth 24.09.2012: Adroddwyd bod y Cyfarfod wedi bod 
yn fuddiol.  I ddwyn at sylw’r Cyngor Sir:

7.3.1 Stryd y Farchnad: yr angen i gyflwyno llinell felen ddwbl ar ochr 
y Stryd Fawr, Heol Y Farchnad rhwng Ystablau Royal Oak a’r 
Llyfrgell.  Bydd hyn yn caniatau parcio ar ochr Sainsbury yr heol 
ond yn atal parcio ar ddwy ochr yr heol gul ac felly’n sicrhau 
mynediad ar gyfer parcio I breswylwyr Ystablau Royal Oak, y 
fflatiau uwchben y Stryd Fawr yn ogystal â cherbydau wedi eu 
parcio ar ochr yr Archfarchnad Sainsbury, Stryd y Farchnad. 

7.3.2 Byddai cyflwyniad Croesfan ar gyfer Cerddwyr wedi ei lleoli’n 
agos i’r Archfarchnad y Co-op, o fudd.

7.3.3 Stryd Newydd: gellir clustnodi sylw i ddarparu bae ar gyfer 
parcio ar y Stryd Newydd (Y Cyngor Sir i sefydlu’r lleoliad)

7.3.4 Lôn Picton: At ôl grym drafodaeth penderfynwyd peidio â gofyn 
i’r Cyngor Sir i ymwneud â newidiadau ar gyfer y Gorchymyn 
Arbrofol sydd yn mynd yn ei flaen ar hyn o bryd ac yn dirwyn i 
ben ar y 30ain o Fedi 2012.  Gosodwyd postyn ar fynedfa Heol y 
Bont i’r Lôn, sy’n gwahardd mynediad gan fodurwyr o gyfeiriad 
Stryd Y Bont.  Bu i nifer o gynghorwyr gyfleu bod cyflwyniad y 
Gorchymyn Arbrofol wedi bod yn gam positif gan wneud y lôn yn 
le mwy diogel ar gyfer cerddwyr a modurwyr. Gofynnodd y Maer 
tybed a fyddai’n bosibl i adleoli’r postyn (Lon Accommodation i 
gyfeiriad Stryd y Bont).  Gellir clustnodi sylw i hyn, o bosibl yn 
ystod y dyfodol.

7.3.5 Rhes Harford: cyflwyniad llinell felen. 

7.4Cinio ar gyfer y ddwy gynghorwraig newydd ymddeol: Cynhaliwyd  ar Nos 
Wener 21 Medi 2012, Pantri, Llambed o 7-7.30pm er mwyn cydnabod 
gwasanaeth ymroddgar y Gyn-Gyngh. Margaret Davies-Evans a’r Gyn-Gyngh. 
Cecilia Barton dros ystod eang o flynyddoedd.  

7.5Jenny Kimber yn gofyn am ddyddiad ar gyfer y Noswaith Siopau ar Agor 
yn Hwyr:  PENDERFYNWYD cyfleu mai’r dyddiad a osodwyd ar gyfer y 
digwyddiad yw Nos Sadwrn 24 o Dachwedd.

7.6Bwrdd Iechyd Hywel Dda: Cyfarfod ar gyfer Cynghorau Cymuned a Thref ar 
gyfer yr Ymgynghoriad sy’n mynd yn ei flaen ar hyn o bryd: Nos Fawrth 25ain 
o Fedi 2012 , Canolfan y Morlan, Aberystwyth.  Bu i’r Maer fynychu’r Cyfarfod. 
PENDERFYNWYD cwblau’r ffurflen Eich Iechyd Eich Dyfydol.  Dyddiad 
Cau: 29ain o Hydref 2012.

7.7Cadwyn Y Maer:  Adroddodd y Maer fod angen trwsio’r gadwyn unwaith yn 
rhagor.  PENDERFYNWYD y byddai’r Maer yn cysylltu â’r Siop Rhiannon, yn 
Nhregaron ac yn gofyn am gymorth y Cyngh. Selwyn Walters parthed ail-osod 
y darnau sydd wedi mynd ar goll.

7.8Golau Stryd: Heol y Wîg: Bu i’r Cyngh. Harris ymweld â Heol y Wîg, er mwyn 
darganfod lleoliad addas ar gyfer y golau stryd a gyfeiriwyd ati yn ystod 
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cyfarfodydd gorffennol y Cyngor Tref.  Roedd o’r farn y gellir gosod y golau-
stryd rhwng Eirlyn a Brynfa.  PENDERFYNWYD cysylltu â’r cwmni Derwen 
Lighting parthed y mater.

8 GOHEBIAETH

8.1 Masnach Deg: Cymru yw’r genedl Masnach Deg gyntaf y byd. 
Mae Masnach Deg Cymru, (gyda chydweithrediad Grwpiau Lleol Masnach
Deg ag Un Iaith Cymru), yn cynnal arolwg o holl Gynghorau Tref, Sir a 
Chymunedol Cymru er mwyn sicrhau cyfleoedd ar gyfer datblygu Masnach 
Deg mewn cymunedau yn y dyfodol. I gymryd camau mwy dros Fasnach Deg 
yn 2012, mae’n bwysig iawn cymryd rhan. 
Bydd yr arolwg ar-lein tan Hydref 31ain. I gymryd rhan wnewch chi glicio ar y 
linc isod neu ei gopïo i’ch porwr gwe. 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform 
formkey=dDdJbDRvTGltbTF2SFZSWjFGY0ZsbkE6MA 
PENDERFYNWYD y byddai’r grῶp Twristiaeth y Cyngor Tref yn ymgymryd â’r 
arolwg. 

8.2 Darparu gwasanaeth clirio eira cynorthwyol dros y Gaeaf: 
datganiadau o ddiddordeb Cyngor Sir Ceredigion: PENDERFYNWYD 
arddangos y poster ar yr hysbysfwrdd.

8.3 Y Comisiwn Ffiniau i Gyhoeddi Cynigion Diwygiedig ar gyfer
Etholaethau Seneddol
Ym mis Ionawr eleni cyhoeddodd y Comisiwn gynigion cychwynnol ar 
gyfer map diwygiedig o etholaethau Seneddol yng Nghymru a 
fodlonodd ofynion Deddf System Bleidleisio ac Etholaethau Seneddol 
2011. Yn dilyn dau gyfnod o ymgynghori cyhoeddus helaeth ac 
addysgiadol, mae’r Comisiwn wedi penderfynu adolygu ei gynigion 
cychwynnol.
Caiff cynigion diwygiedig y Comisiwn eu cyhoeddi ar 24 Hydref 2012 a 
byddant ar gael ar gyfer ymgynghori arnynt am gyfnod o wyth wythnos, 
tan 18 Rhagfyr 2012.
Bydd y cynigion ar gael i’w gweld ar wefan y Comisiwn www.comffin‐
cymru.gov.uk ac mewn 49 o leoliadau cyhoeddus ledled Cymru.

Mae cyhoeddi cynigion diwygiedig yn nodi’r cam nesaf yn Arolwg 2013 
o Etholaethau Seneddol y Comisiwn sy’n bodloni gofynion Deddf 
System Bleidleisio ac Etholaethau Seneddol 2011. O dan y rheolau a 
nodir yn y ddeddfwriaeth mae’n rhaid i’r Comisiwn wneud argymhellion 
sy’n lleihau nifer yr etholaethau Seneddol yng Nghymru o 40 i 30, a 
sicrhau bod gan bob etholaeth nifer fwy cyfartal o etholwyr (o fewn 5% 
o gwota etholiadol y DU, sef 76,641).

8.4 Lawnsiad Llyfr Emyn i’w gyflwyno ar gyfer Tref Llanbedr Pont 
Steffan: Nos Iau 18fed o Hydref am 7.00pm yng Nghapel Noddfa, 
Llanbedr PS.  Estynnwyd gwahoddiad i holl gynghorwyr.  Y mae’r llyfr 
wedi derbyn cymeradwyaeth y Cyngor Tref ac y mae arfbais y dref wedi 
ei chynnwys rhwng cloriau’r llyfr. 
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8.5 Gohebiaeth d/l’r safle ar y we y Cyngor Tref:

8.5.1 Elin Davies-Russell: yn sôn am ei bwriad i drefnu 
Cyngerdd Nadolig/ Gweithgaredd Codi Arian ar gyfer 
Elusen yn ymwneud â Phersonau sydd wedi mynd ar goll. 
Roedd yn gofyn tybed a fyddai’n bosibl i gyfuno’r 
digwyddiad â’r Noson Siopau ar agor yn Hwyr ac a oedd 
canllawiau i’w dilyn.  PENDERFYNWYD cyfeirio ei 
ymholiad at sylw’r Siambr Fasnach, sydd ynghlwm â’r 
trefniadau ar gyfer y noson.

8.5.2 Cymraeg i Oedolion yn Aberystwyth; y mae nifer o 
ddosbarthiadau dysgu Cymraeg yn dechrau o gwmpas 
canolbarth Cymru yn fuan.  Holodd un o’r tiwtoriaid sef 
Rhydian Jones, tybed a fyddai modd rhoi dolen a 
pharagraff am y gwefan ar wefan y Cyngor Tref 
http://www.learnwelshmidwales.org.  Cytunwyd i 
ddarparu’r ddolen.

8.5.3 Elizabeth Gabb: dywedodd fod yr arddangosfeydd o 
flodau o fewn y dref wedi ychwanegu’n enfawr i’w 
mwynhâd o’r dref yn ystod ei hymweliad diweddar.

8.6 CCB: Ffair Fwyd Llambed: Nos Fawrth 23ain o Hydref; gwahoddiad 
ar gyfer holl gynghorwyr.  PENDERFYNWYD hysbysu’r Dirprwy-Faer 
Dorothy Willams gan na fydd y Maer yn medru bod yn bresennol.

8.7 CCB:Canolfan Deuluol Llanbedr PS: Nos Fercher 24ain o Hydref.  
PENDERFYNWYD hysbysu’r Dirprwy-Faer o’r digwyddiad.  Penodwyd 
y Gyngh. Elsie Dafis eisoes i gynrychioli’r Cyngor Tref ar Bwyllgor Y 
Ganolfan Deuluol. 

8.8 Mae gwasanaeth yr amgylchedd hanesyddol Llywodraeth Cymru, sef 
Cadw, yn cynnal nifer o ddigwyddiadau “galw-mewn” o gwmpas Cymru 
ym mis Hydref a Tachwedd i glywed barn am ddyfodol gofalu am 
dreftadaeth yng Nghymru.  I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â 
cadwheritagebll@cymru.gsi.gov.uk

8.9 Ymgynghoriad ar Gynllun Gwella Blynyddol Drafft 2013-14- 
Awdurdod Tân ac Achub Canolbarth a Gorllewin Cymru: estynnir 
gwahoddiad i leisio barn ar y cynigion ar gyfer gwella yng Nghynllun 
Gwella Blynyddol Drafft 2013-14.  Gellir dod o hyd i fwy o fanylion am 
Gynllun Gwella Blynyddol Drafft 2013-14 a sut y medrwch ddweud eich 
barn ar y gwefan www.tancgc.gov.uk 

8.10 FIT: Fields in Trust: gwahoddiad i ymaelodi â’r mudiad am dâl o £10 y 
flwyddyn sy’n ymroi i warchod parciau a meysydd chwarae. 
PENDERFYNWYD peidio â thanysgrifio.

8.11 Derbyniwd ateb gan y Cyngor Sir i gais Mr Gareth Davies i osod 
bwrdd dros-dro tu allan i’w siop ar 1 Rhes Harford, Llambed.  Nid yw’r 
Cyngor Sir yn annog siopwyr i wneud hyn ac o’r farn y dylid ymdrechu i 
gadw’n glir y palmantau cul niferus o fewn y sir ar gyfer yr anabl a’r 
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cerddwyr sydd heb fod yn anabl.  Bwriedir mabwysiadu ddogfen bolisi 
sef “Canllawiau ar gyfer Palmantydd”.  Oherwydd diffyg adnoddau, nid 
yw’r ddogfen wed ei mabwysiadu cyn belled.  O fewn y ddogfen y 
mae’n ysgrifenedig mai 1.6metr yw’r lled isaf sy’n dderbyniol ar gyfer 
cadw’r palmant yn glir.  Ar ôl i Mr Davies arddangos ei fwrdd a’i 
nwyddau, os bydd y lled sy’n weddill ar y palmant yn llai na 1.6m, ac os 
derbynnir cwyn gan y Cyngor Sir gan aelod o’r cyhoedd, mi fydd yn 
ofynnol gofyn i Mr Davies i symud y bwrdd oddi ar y palmant.

8.12 Y Drindod Dewi Sant: Diwrnod Graddio: 13.07.2012: ymateb gan y 
Cyngor Sir yn cyfleu mai’r rheswm mwyaf amlwg ar gyfer yr oedi ar y 
diwrnod dan sylw oedd gwaith “clytio” ar gyfer Stryd y Bont sef diffygion 
Categori 1, ble oedd yn ofynnol clustnodi sylw o fewn 24 awr.  Yn ystod 
y dyfodol, petai’r Cyngor Sir yn derbyn rhybudd o’r dyddiad y 
digwyddiad ymdrechir i leihau unrhyw oedi os yn bosibl ac o fewn y 
gofynion statudol.  PENDERFYNWYD hysbysu’r Cyngor Sir o’r 
dyddiadau. 

9. TREF TRANSITION LLAMBED
Y mae aelodau’r Pwyllgor am fynychu cyfarfod dyfydol y Cyngor Tref i ddatgan
eu diolchgarwch i gynghorwyr am eu penderfyniad i wneud cyfraniad ariannol i’w 
mudiad. PENDERFYNWYD eu gwahodd i gyfarfod mis Tachwedd y Cyngor Tref.

10.MATERION CYNLLUNIO
10.1 CANIATÂD CYNLLUNIO GAN Y CYNGOR SIR 

10.1.1 Cais Cynllunio: A120533: Bwriad: Trosi swyddfeydd ar gyfer 
lle preswyl ar gyfer myfyrwyr. 9 Stryd y Bont.  Y mae’r cais wedi 
ei dynnu’n ôl.

10.1.2 Caniatâd Cynllunio A120549: Bwriad Trosi swyddfa i greu lle
byw ar gyfer myfyrwyr: 19 Stryd y Coleg, Llambed.  

10.1.3 Caniatâd Cynllunio A120093CD: Bwriad: Gwelliannau i Adain 
Un Llawr a Deulawr presennol: Ysgol Gyfun Llanbedr PS, Teras 
Peterwell, Llanbedr PS. 

10.2 Cofnodion y Cyfarfodydd Pwyllgor Rheol Datblygu 
Cofnodion 15.08.2012 CSC + Agenda ar gyfer y Cyfarfod o’r 12 Medi
er gwybodaeth. 

11. CYLLID
11.1 TALIADAU

11.1.1 Hurio Neuadd yr Eglwys ar gyfer y cyfarfod misol
27.09.2012 £21.25

11.1.2 Cyflog y Clerc Medi 2012: Net £677.05
11.1.3Treth (Clerc): Medi 2012: £43.18
11.1.4 Transition Llambed Hurio’r Neuadd: Ieuanc Mewn 

Ysbryd £18.00
11.2 DERBYNIADAU

11.2.1 Cynllun Llwybrau Cymunedol CSC £565
11.2.2 Arain parod: taliad am y Mygiau Jiwbilî £46

11.3 CEISIADAU AM GYMORTH ARIANNOL
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11.3.1 Urdd Gobaith Cymru, Ceredigion £50.00
11.3.2 Gofal Cancr Marie Curie £50.00
11.3.3 Ford Gron Llanbedr PS Arddangosfa Dân Gwyllt: £300.00
11.3.4 Hafan Cymru mudiad elusennol sy’n anelu at atal camdriniaeth 

ac hybu annibyniaeth i fenywod, dynion a phlant yng Nghymru. 
PENDERFYNWYD peidio â gwneud cyfraniad.

11.3.5 Canolfan Therapi Plant Bobath Cymru: PENDERFYNWYD 
peidio â gwneud cyfraniad.

11.4 Derbyniwyd llythyr o ddiolch oddi wrth Gῶyl Gerddorol Sanctaidd y 
Byd Llanbedr Pont Steffan am y rhodd o £500.

11.5 Archwiliad Allanol: BDO Stoy Hayward.  Rhaid diweddaru
Rheoliadau Sefydlog a Rheoleiddiadau Ariannol y Cyngor Tref, cyn 
gynted â sy’n bosibl neu o leiaf cyn ddiwedd y flwyddyn ariannol hon. 
Ystyriwyd copiau draft o Rheoliadau Sefydlog a Rheoleiddiadau 
ariannol fel y derbyniwyd gan Un Llais Cymru.

12. IS-BWYLLGORAU
12.1 LLWYBRAU CERDDED 

12.1.1Penderfynwyd cerdded y llwybrau ar Ddydd Sadwrn y 3ydd o
Dachwedd.

12.2 PARC-YR-ORSEDD
Y mae amcanbrisiau’n cael eu ceisio ar gyfer trwsio’r ffens a’r Offer 
Cadw’n Heini i dderbyn sylw’n fuan.  Roedd y Gyngh. Elsie Dafis o’r farn y 
dylid ymdrechu am offer chwarae newydd ym Mharc-yr-Orsedd.  Gellir o bosibl 
derbyn cymhorthdal.

12.3 CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG (CTCC)
Parthed: Costau Trawsyriad: CTCC
Penderfynwyd eisoes i geisio cyfarfod gan y Cyngor Sir i drafod ymhellach. I 
atgofio’r Cyngor Sir o’r penderfyniad hwn ac i sôn nad oedd yr adroddiad misol 
CTCC wedi ei dderbyn ers nifer o fisoedd bellach gan y Cyngor Tref a 
chynghorwyr penodol.

12.4 RHEOLI CAE MAESYDERI
Cyfarfod diwethaf Nos Fercher 19eg o Fedi (Cofnodion arwahân)

13. UFA
13.1 Taflenni Cyngor Tref Llanbedr PS: ar gael yn Llyfrgell y Dref.
13.2 Holodd y Gyngh. Elsie Dafis tybed a fyddai’n bosibl i gyfnewid yr 

hysbysfwrdd presennol am hysbysfwrdd alwminiwm a oedd wedi ei 
osod yn sownd i’r wal.  PENDERFYNWYD gwaredu â’r hysbysfwrdd 
presennol ac ymchwilio i hysbysfyrdd sydd ar gael.  Y Cyngh. Derek 
Wilson i glustnodi sylw pellach i’r mater.

Daeth y Cyfarfod i ben am 9.35pm. 

14. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF
• CYFARFOD MISOL: NOS IAU 25AIN O FIS HYDREF NEUADD YR 

EGLWYS AM 7.30PM.
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-----------------------------------------------------------------------(arwyddwyd a dyddiad)
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