
CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN
COFNODION CYFARFOD MISOL

25.10.2012 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. Greg Evans offrymu gweddi.

MR ARWYN MORRIS ADRAN TG 
CYNGOR SIR CEREDIGION

PARTHED CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG
Derbyniwyd cyflwyniad gan Mr Arwyn Morris, CSC, parthed taliadau cyfartal dros y sir, 
yng nghynnwys costau trawsyriad C. T. C.C.  Y mae Camerau TCC wedi’u lleoli yn 
Aberteifi, Aberystwyth, Llanbedr Pont Steffan, Cei Newydd, Aberaeron a Thregaron ac 
wedi’u cysylltu â’r brif rwydwaith yng Nghorsaf Heddlu Aberystwyth. 
Cyflwynwyd y 6 camera yn Llanbedr Pont Steffan ym 2002 am dâl flynyddol o £19,600 
ac fel canlyniad, bu i Braesept y Cyngor Tref bron â dwbli, yr adeg hynny.  Ym 2006, 
trosglwyddwyd yr awennau i GSC, oddi wrth MLL Telecom ac i rwydwaith dolen-ffibr 
lledband-parhaol a’r gost flynyddol yn disgyn i £12,000.  Roedd Mr Morris o’r farn fod y 
gost bresennol am y ddarpariaeth CTCC yn Llanbedr PS yn deg ac yn rhoi 
gwasanaeth teilwng am yr arian a ofynnwyd.  Ar gyfer pellter o 32 cilometr o Lanbedr 
PS i Aberystwyth byddai’n ddisgwyliedig talu oddeutu £20,000 yn flynyddol.  Does dim 
“downtime” ar y ddolen, dim ond “uptime” 99.60% a ddarperir gan BT Openreach. 
Y mae tref Aberteifi’n gwasanaethu 4 camera a’r gost flynyddol megis £2,000 y 
camera.  Nid yw trefi Aberaeron, Tregaron a Chei-Newydd yn gwneud unrhyw 
gyfraniad i gynnal a chadw eu camerau.  Y mae’r System ar gyfer Aberystwyth yn llai 
cymhleth wrth gymharu â System Llanbedr PS gan oedd rhwydwaith BT ffibr-optig 
eisoes mewn lle pan gyflwynwyd y System; y mae’r costau felly’n isel. 
Dywedodd Mr Morris mai camerau dros-dro oedd y rhai a leolwyd yn Nhregaron, 
Aberaeron a Chei-Newydd ac ni ellid sicrhau trosglwyddiad lledband parhaol.
Roedd aelodau o’r farn fod y system-ariannu o fewn y sir, yn fater o gonsyrn parthed 
cydraddoldeb o ran taliadau ac yn cyfiawnhau trafodaeth pellach.  PENDERFYNWYD 
trefnu cyfarfod, unwaith yn rhagor â’r Cyngor Sir ee â Mr Bleddyn Jones i drafod yn 
ogystal, monitro’r camerau, yr Adroddiadau Misol CTCC a hyfforddiant ar gyfer 
gwirfoddolwyr. 

1. CROESO GAN Y CADEIRYDD & MATERION PERSONOL
Croesawyd yr holl a oedd yn bresennol i’r Cyfarfod gan y Dirprwy-Faer Dorothy 
Williams. 



YN BRESENNOL 
Y Dirprwy-Faer  Y Gyngh. Dorothy Williams (Cadeirydd)
Cynghorwyr Tref:
Elsie Dafis;
John Davies;
Greg Evans; 
Ann Morgan;
Rob Phillips;
Selwyn Walters;
Derek Wilson;
Cyngh. Tref & Sirol a Hag Harris;
Mr Arwyn Morris Cyngor Sir Ceredigion (CSC); &
Y Plismon Delme Rees.

2. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan Y Maer Kistiah Ramaya gan 
ei fod ar ei wyliau’n Nhwrci, Y Cyngh. Andrew Carter, Y Cyngh. Dave Smith a’r 
Cyngh. Chris Thomas.  

3. MATERION PLISMONA
Trafodwyd y canlynol:
3.1 Cyfarfod Ymgynghori Cymunedol ar y Cyd Ceredigion 2012: 

Penmorfa, Aberaeron 17.10.2012: nid oedd y Cyngor Tref wedi ei 
gynrychioli yn ystod y cyfarfod hwn.

3.2 Awdurdod Heddlu Dyfed-Powys : Blaenoriaethau Plismona 
2013/2014: i ofyn i’r Maer Kistiah Ramaya i gyflwyno ymateb ar ran y 
Cyngor Tref.

3.3 Asesiad Strategol Trosedd ac Anrhefn Ceredigion 2013: i ofyn i’r Maer 
Kistiah Ramaya i gyflwyno ymateb.

3.4 Hysbysiadau Cyhoeddus: Penodi Comisiynydd Troseddau Heddlu 
Dyfed-Powys.  Datganiad am y Personau a Enwebwyd: nodwyd er 
gwybodaeth.

3.5 Dydd Sul Y Cofio 11.11.2012:  Bydd yn ofynnol i’r Cyngor Tref i wneud 
cais am drwydded ac i gwblhau’r ffurflen ar gyfer Cau’r Ffordd.  Bydd 
hyn yn golygu:
3.5.1 Ymgymryd ag Asesiad Risg (Cyngh. Rob Phillips);
3.5.2 Cyflwyno Datganiad o’r Drefn (Cyngh. Rob Phillips);
3.5.3 Mapiau’n dangos yr ardaloedd a fydd ar gau a ffyrdd eraill ar 
gynnig;
3.5.4 Dyddiad a hyd yr amser pan fydd yr heol ar gau; (Cyngh. Rob 

Phillips)
3.5.5 Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus (Clerc)
3.5.6 Amcangyfrif o’r nifer o bobl a fydd yn bresennol. (Cyngh. Rob 

Phillips)
3.5.7 Sicrhau fod pobl wrth law i atal traffig os na fydd yr Heddlu’n 

bresennol. (Y Cyngh. Rob Phillips i ofyn i 3 aelod o’r Ford Gron)
3.5.8 Taliad o £30.00 (Clerc)
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Nid yw’n bosibl i’r Heddlu i atal traffig, fel y gwnaethant yn y gorffennol; 
yn hytrach y mae’n ofynnol i’r Cyngor Tref i gyflwyno cais ar gyfer cau’r 
ffordd.  Roedd rhai aelodau o’r farn fod y biwrocratiaeth yn amharu ar 
wir-ystyr y Seremoni syml a gresynwyd bod trethdalwyr yn gorfod talu 
£30 i gau’r heol am gyfnod mor fyr. 

3.6 Digwyddiad yn ymwneud â dwyn nwyddau oddi ar siop; hefyd difrod i 
gerbydau.

3.7 Ymosodwyd ar fyfyrwraig ar gampws y Brifysgol yn ystod oriau mân y 
bore o’r 22ain Hydref.  Y mae’r digwyddiad yn derbyn archwiliad trylwyr 
gan yr heddlu.  Gofynnwyd pa gyfleusterau CTCC oedd ar gynnig ar 
gampws y Coleg.

4. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU: Dim wedi’u 
datgelu.

5. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR Y 27ain O 
Fedi: Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 27ain o 
Fedi a’u derbyn yn gofnod cywir arwahân i’r canlynol:
5.1 Cofnod 7.1 Prosiect Balchder Pentrefi: ble y mae’n ysgrifenedig…

Gobeithir derbyn cymhorthdal hefyd gan y mudiad Tai Cantref a Chynllun  
Grant Cymunedol (£7,500).  Dylai ddarllen, Y mae cymhorthdal wedi’i  
sicrhau gan y mudiad Tai Cantref a Chynllun Grant Cymunedol (£7,500). 
(Er nad yw’r arian yng nghoffrau’r Cyngor Tref, cyn belled). 

5.2 Cofnod 8.1 Masnach Deg ble y mae’n ysgrifenedig…. Y byddai’r grŵp 
Twristiaeth y Cyngor Tref yn ymgymryd â’r arolwg.  Dylai ddarllen …Bydd Y 
Cyngh. Rob Phillips yn cyflwyno ymateb.  Cyfleodd y Cyngh. Phillips ei fod 
wedi ymwneud â’r dasg. 

6. MATERION YN CODI
6.1 Prosiect Balchder Pentrefi: yn mynd yn ei flaen.
6.2 Dydd Sul y Cofio: 11.11.2012: Yn ychwanegol i gwblhau’r Cais i Gau’r  

Ffyrdd hysbyswyd aelodau o’r canlynol:
6.2.1 Y mae 120 o daflenni wedi eu harchebu dan law’r Ystafell Argraffu, 

Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant. (9 ceiniog y copi)
6.2.2 Bydd y Cyngh. David Smith yn ymgymryd â’r swydd o Gadlywydd ac 

yn cymryd y llyw oddi wrth Mr Noel Davies, ar ôl blynyddoedd maith o 
wasanaeth.

6.2.3 Uwchseinydd – wedi ei archebu d/l Mr Gwynne Davies (£60.00)
6.2.4 Bydd y gwasanaeth ger y Gofgolofn yn nwylo’r Parch. Chris Webb.
6.2.5 Mawr obeithir y bydd biwglwr ar gael yn ystod y gwasanaeth i ganu’r 

Last Post.
6.2.6 Trefn yr Orymdaith. 

6.3 Cinio ar gyfer Anghenus Ein Byd: Y mae’r misoedd Chwefror, Ebrill a Mai 
2013 ar gael i gynnal y ginio yn ystod cyfnod y Maer presennol.  Ni 
ddaethpwyd i benderfyniad, pa fis fyddai orau.
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6.4 Hysbysfwrdd Newydd: PENDERFYNWYD gofyn i’r Cyngor Sir tybed a 
fyddai’n bosibl i lynu’r hysbysfwrdd i’r wal. 

6.5 Golau Stryd: Heol y Wîg: Y mae’r Cwmni Derwen Lighting wedi ymweld â’r 
safle ac wedi cyfeirio’r mater at sylw’r Cyngor Sir.  Disgwylir ateb.

6.6 CCB: Un Llais Cymru: 13.10.2012: Bu i’r Dirprwy-Faer a’r Gyngh. Elsie 
Dafis fynychu’r digwyddiad.  Derbyniwyd adborth.

6.7 Llyfryn Rheolau Sefydlog Y Cyngor Tref: PENDERFYNWYD – 
dirprwyaeth o’r Cyngor Tref i gyfarfod cyn y cyfarfod nesaf i drafod 
ymhellach.  Holodd y Cyngh. Greg Evans, tybed a fyddai’n bosibl, i gynnwys 
o fewn y Rheolau Sefydlog, gwybodaeth yn cyfleu na fyddai cyfarfodydd y 
Cyngor Tref yn hwy na 2 awr. 

6.8 Cyfrifiadur ar y Ddesg y Cyngor Tref: nid oes defnydd pellach i’r 
cyfrifiadur hwn a throsglwyddwyd y data i liniadur y Cyngor Tref. Y mae 
adnodd £20, wrth-gefn, wedi ei brynu eisoes i’w ddefnyddio’n wythnosol.  Y 
mae angen cysylltu’r argraffydd y cyfrifiadur-ar-y-ddesg i’r gliniadur a bydd 
angen adnodd arall i wneud hyn.  Nid yw llungopiwr y Cyngor Tref yn 
weithredol. Bu i’r Clerc gyfeirio at 2 amcanbris a dderbyniwyd gan Compass 
Stationery parthed Printiwr/Llungopiwr.  PENDERFYNWYD derbyn cyngor 
pellach oddi wrth y Cyngh. David Smith.  Yn y cyfamser bydd holl lungopio 
ar ran y Cyngor Tref yn cael ei ymgymryd mewn mannau o fewn y dref sy’n 
cynnig y gwasanaeth a bydd trefniadau’n cael eu gwneud i gysylltu’r 
gliniadur â’r printiwr.  Roedd y Cyngh. Walters o’r farn y dylid darparu’r offer 
angenrheidol i’r Clerc i gyflawni’i dyletswyddau’n effeithiol, cyn gynted â 
phosibl.  Roedd eraill o’r farn y dylid pwyllo parthed y penderfyniad ac y 
gellid derbyn gwell pris nag oddeutu 4ceiniog y copi (y pris a ddyfynnwyd – 
2 amcanbris) 

6.9 RAY Ceredigion: yn gofyn caniatâd i ddefnyddio Cae Maesyderi am 4 awr 
amser tymor, ar y 3ydd Sul o’r mis o’r 11.00am i 3.00pm.  Hefyd yn gofyn 
am fanylion cyswllt ar gyfer y Cyngor Tref.  
Yn dilyn cyflwyniad gan RAY Ceredigion ym mis Awst holwyd tybed a 
fyddai’n bosibl i’r Cyngor Tref i wneud cyfraniad ariannol.  Byddai hyn yn eu 
helpu i ddarparu y cyfleoedd chwarae agored i blant y gymuned, sydd wedi 
profi i fod yn llwyddiannus tu hwnt ym Maes y Deri.  Y maent yn frwdfrydig i 
gynnal y sesiynau yn ardal arall yn Llambed ar ôl mis Rhagfyr er mwyn i 
blant o leoliadau eraill gael yr un cyfleoedd chwarae.
Yn ychwanegol roeddynt yn gofyn tybed a fyddai’n bosibl i ganiatau coginio 
gan ddefnyddio tân ac offer coginio diogel ar y cae, a fydd yn hybu sgiliau 
bywyd gwerthfawr.  

7. GOHEBIAETH
7.1      Un Llais Cymru:  Cyfarfod Ardal 24.10.2012: bu i’r Dirprwy-Faer

fynychu’rcyfarfod a bu iddi ddarparu adborth.  Bydd cofnodion y cyfarfod 
yn cael eu hanfon at sylw’r Cyngor Tref gan Un Llais Cymru, cyn y 
Cyfarfod Ardal nesaf

7.2      Gohebiaeth dan law Un Llais Cymru
     7.2.1Prosiect addasu i newid hinsawdd: i ymateb i’r arolwg. 
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7.3 Gohebiaeth d/l’r safle ar y we y Cyngor Tref:
7.3.1 Plant Mewn Angen: BBC: Taith Rickshaw: yn teithio drwy

Llambed ym mis Tachwedd. 
7.3.2 Ymchwil Cancr DU: Ysgol Bro Pedr.
7.3.3 Holwyd petai bysiau’n teithio o Lanbedr PS i Borthladd 

Abergwaun.
7.4 Mr Mark Williams AS: poster yn cyfleu gwybodaeth parthed ei 

Gymhorthfa yn
     Llanbedr PS.  PENDERFYNWYD arddangos y poster ar yr hysbysfwrdd. 
7.5 Fforwm Iechyd y Meddwl Ceredigion: Digwyddiad ar gyfer yr Hydref, 

“Mynegwch eich hun”. ar gyfer Ddydd Gwener 26ain Hydref – gohiriwyd 
tan y Flwyddyn Newydd.

7.6 Lôn Picton: gohebiaeth gan GSC yn gofyn i’r Cyngor Tref i gadarnhau
cymeradwyaeth ar gyfer gwneud y Gorchymyn Arbrofol yn un parhaol ac 
i gwrdd â hanner y gost.  Y mae’r Cyngor Tref eisoes wedi cyfrannu 
£1,143 tuag at y gost; y cytundeb gwreiddiol oedd £1,000.

7.7 Arolwg 2013 o Etholaethau Seneddol Yng Nghymru: Cynigion 
Diwygiedig:  Mae’r Comisiwn wedi cyhoeddi ei gynigion diwygiedig ar 
gyfer newidiadau i etholaethau seneddol yng Nghymru.  Cyhoeddwyd 
Adroddiad Cynigion Diwygiedig y Comisiwn ar y 24 Hydref 2102 ac mae 
ar gael ar wefan y Comisiwn: www.comffin-cymru.gov.uk neu mewn 49 o 
leoliadau cyhoeddus ar hyd a lled Cymru.
Dylid cyflwyno sylwadau am y cynigion diwygiedig o fewn 8 wythnos ar 
ôl y cyhoeddiad ar y 24ain o Hydref 2012.  Gan fod y cynigion diwygiedig 
wedi’u cyhoeddi ar gyfer pob ardal o Gymru ar yr un pryd, gofynna’r 
Comisiwn i bobl nodi’n glir pa ardal/ardaloedd y mae’r sylwadau’n 
cyfeirio atynt.  Bydd y Comisiwn yn cydnabod yr holl sylwadau y bydd yn 
eu derbyn.  Daw’r cyfnod ar gyfer sylwadau i ben ar y 18 Rhagfyr.  

7.8 Cau Ffordd Dros Dro: Lleoliad: C1101 Silian: O 07:00 Hydref 29ain 
2012 Hyd: 18:00 Tachwedd 2ail 2012: Gwaith: Arwynebu’r Ffordd.  Bydd 
yn hanfodol cau’r rhan yma o’r briffordd am y cyfnod a nodir.  Mae’r cau 
yn angenrheidol er mwyn gwarantu diogelwch y cyhoedd am y cyfnod 
hwn.  

8. TREF TRANSITION LLAMBED
Bydd cynrychiolwyr o’r mudiad yn mynychu cyfarfod mis Tachwedd y Cyngor 
Tref i hysbysu aelodau o’r hyn sydd wedi ei gyflawni’n ystod y flwyddyn 
ddiwethaf.  Y mae cynigion yn cael eu derbyn ar gyfer uwchraddio’r toiledau’r 
Neuadd.

9. MATERION CYNLLUNIO
9.1 CANIATÂD CYNLLUNIO GAN Y CYNGOR SIR: Tir ar Gwrt Dulas, Stryd y 

Felin, Llanbedr PS.  Adeiladu 6 rhandai preifat (un fforddiadwy). 
Ymgeisydd: Mr D C Evans, Tan-y-Graig, Silian.

9.2 Pwyllgor Rheoli Datblygu: CSC: Cofnodion Cyfarfod o’r 15fed o Awst ac 
Agenda’r Cyfarfod o’r 10 Hydref: er gwybodaeth.
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10. CYLLID
10.1 TALIADAU

10.1.1 BDO Stoy Hayward: Archwiliad Allanol £400 TAW £80
CYFANSWM £480.  Cyflwynwyd yr Archwiliad Blynyddol at 
sylw’r Cyngor er mwyn derbyn cymeradwyaeth.  Hefyd yr 
Adroddiad Materion yn Codi.  Bydd y Rhybudd yn datgan 
cwblhâd yr archwiliad, yn cael ei arddangos ar yr 
hysbysfwrdd am 14 diwrnod.

10.1.2 CWNDESIGN: Tâl ar gyfer cynnal safle ar y we y Cyngor 
Tref a’r Trwydded CMS £210; TAW £42.00 CYFANSWM: 
£252.00

10.1.3 Cynnal a Chadw’r Llwybrau Troed: Mr Eirwyn Williams 
£1,130.00 dros fisoedd yr haf.

10.1.4 Torri gwair ym Mharc-yr-Orsedd: 2 doriad y mis o Ebrill i 
fis Medi (gan gynnwys y 2 fis yma), cael gwared â 
thoriadau glaswellt a chasglu sbwriel 2 waith yr wythnos 
drwy gydol y flwyddyn, edrych allan am arwyddion 
fandaliaeth ac adrodd at sylw’r Cyngor Tref yn ôl yr angen. 
Mr E Williams £1,086.00.  Adroddwyd bod Mr Williams 
wedi ymgymryd â thoriad ychwanegol ym Mis Hydref heb 
godi unrhyw dâl.  Diolchwyd i Mr Williams am ei 
wasanaeth. 

10.1.5 RAY Ceredigion £100
10.1.6 Teifi Computers £60.00
10.1.7 Cyflog y Clerc Hydref 2012 net £677.00
10.1.8 Treth ac Yswiriant Cenedlaethol £26.41
10.1.9 Hurio Neuadd yr Eglwys ar gyfer y cyfarfod misol

25.10.2012  £21.25
10.1.10Trwydded ar gyfer cau’r heol £30.00
10.1.11Mr Emyr Jenkins: disodli a chael gwared ag offer a oedd

wedi pydru ym Mharc-yr-orsedd £80 (heb TAW) 
10.2 DERBYNIADAU

10.2.1 Llog: Cronfa Pwyllgor y Cae y Cyngor Tref £0.04
10.2.2 Llog: Santander 4 Ebrill 2012 i 1 Hydref 2012 £0.27

10.3 CEISIADAU AM GYMORTH ARIANNOL
10.3.1 Eisteddfod Gerddorol Ryngwladol Llangollen: 

PENDERFYNWYD peidio â gwneud cyfraniad. 
10.4 LLYTHYR O DDIOLCH

10.4.1 Ford Gron Llanbedr PS: am y cyfraniad diweddar o £300.
10.5 Cynllun Grantiau Cymunedol Ceredigion

Y Cyngor Sir yn gofyn a fyddai’n bosibl i ddwyn y Cynllun at 
sylw unrhyw fudiad Tref/Cymuned a hoffai efallai wella ac 
ychwanegu at eu cyfleusterau neu weithgareddau.   
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11. IS-BWYLLGORAU
11.1 LLWYBRAU CERDDED (AC, HH; SW)

11.1.1Penderfynwyd troedio’r llwybrau ar Ddydd Sadwrn y 3ydd o
Dachwedd.  Bydd y daith yn cychwyn oddi ar Glwb Rygbi 
Llambed.

11.2 PARC-YR-ORSEDD (CT; HDW; AC)
11.2.1 Ffens sy’n gyd-rhedeg â Heol Y Gogledd: Derbyniwyd 2 

amcanbris. Roedd aelodau o’r farn fod y Swydd Ddisgrifiad ar 
gyfer y gwaith, yn aneglur.  PENDERFYNWYD clustnodi sylw 
pellach i’r mater yn ystod y cyfarfod nesaf ar ôl derbyn 
gwybodaeth oddi wrth y Cyngh. Chris Thomas.

11.2.2PENDERFYNWYD derbyn cynnig Mr Emyr Jenkins o £180 i 
drwsio’r berth ac i gael gwared â’r gwastraff.

11.3 CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG (CTCC) (HH; RP: KR)
11.3.1 Adroddiad CTCC ar gyfer Awst a Medi

Bu yna 5 cais gan yr heddlu i arsylwi ar ddeunydd digidol a 4 o 
ddisgiau copi yn ymwneud ag Anhrefn Cyhoeddus,  Person yn 
achosi aflonyddwch i berson arall, Lladrad, Ymosodiad a Difrod 
Troseddol.  Doedd dim llun ar gael ar un camera, bu i’r 
peiriannydd asesu’r camera ar yr 20fed Awst a dywedwyd bod y 
monitor yn ddiffygiol ac angen ei gyfnewid. 

11.4 RHEOLI CAE MAESYDERI
11.4.1 Trwydded Flynyddol

Y mae CSC wedi darparu trwydded cyfnod blwyddyn ar gyfer y 
Cyngor Tref i ysgwyddo cyfrifoldeb am Gae Maesyderi.  Holwyd 
enw’r cyfreithiwr sy’n delio â materion cyfreithiol y Cyngor Tref. 
PENDERFYNWYD i’w hysbysu mai’r mudiad Un Llais Cymru sy’n 
delio â holl faterion o’r fath yn ôl yr angen.

12. UFA
12.1 Y mae Tref Llambed yn ymroi am statws Croeso i Gerddwyr. 

Holwyd am gymorth y Sgowtiaid, Llambed – i ofyn am help llaw 
oddi wrth Mrs Iris Newman a Mr G Evans.

12.2 Adroddwyd bod llygod mawr yn broblem ar Heol y Bryn.
12.3 Te’r Faeres: cynhelir ar Ddydd Mercher y 5ed o Ragfyr.
12.4 Gwnaeth y Cyngh. Phillips apêl i aelodau i’w hysbysu o unrhyw 

newidiadau a oedd yn angenrheidol  ar wefan y Cyngor Tref, 
mewn ymdrech i gadw’r wybodaeth yn gywir.

12.5 Adroddwyd bod  Pwyllgor y Ffair Fwyd yn chwilio am drysorydd 
newydd.

Daeth y Cyfarfod i ben am 9.45pm. 

13. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF
• CYFARFOD MISOL: NOS IAU 29AIN O  DACHWEDD NEUADD YR 

EGLWYS AM 7.30PM

-----------------------------------------------------------------------(arwyddwyd a dyddiad)
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