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CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 

COFNODION Y CYFARFOD MISOL  
A GYNHALIWYD AR NOS IAU Y 26.06.2014 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. Kistiah Ramaya offrymu gweddi. 
 

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

2. YN BRESENNOL  
Y Maer Elsie Dafis (Cadeirydd). 

 Cynghorwyr 
 Y Dirprwy-Faer y Cyngh. Chris Thomas; 
 John Davies; 
 Greg Evans; 

Ann Morgan; 
Y Cyngh. Rob Phillips; 
Cyngh. Kistiah Ramaya; 
David Smith;  
Selwyn Walters: 
Dorothy Williams; 
& Derek Wilson. 
Aelod o’r Cyhoedd: Mr Chris Studman. 
Mr Derek Marshall Ymddiriedolaeth Datblygu “Transition Town”, Llanbedr Pont 
Steffan.  
Gohebydd y Wasg yn cynrychioli’r Cambrian News – Mr Mike Lewis. 
YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cyngh. Andrew Carter;  
Y Cyngh. Sirol a Thref Hag Harris a Gohebydd y Wasg sy’n cynrychioli’r 
Carmarthen Journal yn arferol sef Mr Guto Llewelyn. 

3. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL A SY’N RHAGFARNU 
Dim wedi’u datgan.  

4. CADARNHAU COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD AR YR 29ain O Fai: 
Penderfynwyd llofnodi cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar y 29ain o Fai a’u derbyn 
yn gofnod cywir arwahân i’r canlynol; 
4.1 Materion yn ymwneud â’r Heddlu; Cofnodwyd Andrew Jones fel Swyddog 

Cymorth Cymunedol yr Heddlu (SCC yr Heddlu).  Dylai ddarllen Cwnstabl yr 
Heddlu Andrew Jones.  

4.2 SCCyr Heddlu Hannah Jones oedd yn bresennol ac nid Alice. 
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4.3 Y Gost o Barcio; Y mae’r gost o barcio ar y Cwmins heb fod ddwywaith yr 
hyn a ofynnwyd ar y Rookery yn awr, ond yn hytrach dwbl yr hyn yr arferai ei 
ofyn ar y Rookery. 

5. MATERION PLISMONA 
Ni fu’n bosibl derbyn presenoldeb yr Heddlu gan fod plismyn wedi eu galw allan i 
ymdrin â digwyddiad cyn dechrau’r cyfarfod.   
PENDERFYNWYD adrodd at sylw’r Cyngor Sir fod y Croesfannau Pelican sydd wedi 
eu lleoli ar y Stryd Fawr a Stryd y Bont yn ddiffygiol.  

6. MATERION YN CODI 
6.1 Maes Parcio’r Cwmins:  
 Derbyniwyd ymateb gan y Cyngor Sir parthed y gost o barcio ar faes parcio’r 

Cwmins (Atodiad 1).  Bu i aelodau fynegi consyrn ynglŷn a chodi tâl ar gyfer y 

Sul pan fydd Capelwyr ac Eglwyswyr yn defnyddio’r maes-parcio.  
PENDERFYNWYD adrodd y mater at sylw’r Cyngor Sir.   

6.2 Taith Dreftadaeth Tref Llanbedr Pont Steffan:  Bydd y Cyngor Tref yn 
mabwysiadu’r Daith Dreftadaeth Tref Llanbedr Pont Steffan.   
Disgwylir cadarnhâd. 

6.3 Cynllun Croeso i Gerddwyr: y mae sylw’n cael ei glustnodi i’r mater. 
6.4 Canmlwyddiant i nodi dechreuad y Rhyfel Byd 1af 10.08.2014 
 Y mae trefniadau’n mynd yn eu blaen a Chofnodion y Cyfarfod diwethaf 

ynghlwm.  Mae’n anhebyg y bydd y pyst-baneri mewn lle ger y Gofgolofn 
erbyn y 10fed o Awst.  Gobeithir eu gosod i fyny mewn amser ar gyfer 
Gwasanaeth y Cofio mis Tachwedd 2014.  Bu i’r Gyng. Dorothy dwyn y mater 
o geisio am Drwydded a Chaniatâd Cynllunio gerbron Mr John Hadlow, 
Cyngor Sir Ceredigion. 

 Derbyniwyd ebost oddi wrth Mrs Anne Milcoy yn gofyn tybed a ddylid chwifio 
baner ar dir y Coleg ar y 10fed o Awst.  PENDERFYNWYD ystyried y mater 
ymhellach cyn gwneud penderfyniad.  

6.5 Gwefan y Cyngor Tref: Adroddodd y Cyngh. Phillips fod y safle ar y we ar ei 
newydd wedd yn awr yn “fyw”.  Gofynnodd i aelodau tybed a fyddai’n bosibl 
iddynt i’w hysbysu o newidiadau sydd eu hangen.  

6.6 Materion Traffig: Cyfarfod Ymgynghorol Traffig o’r 9fed o Fai: Gofynnwyd,  
i gael gwared â lleoedd parcio 3-4 cerbydau o flaen yr Orsaf Heddlu er mwyn 
galluogi bysiau i deithio’n hwylus ar Deras Peterwell a phan yn troi i’r dde i 
gyfeiriad y Stryd Fawr.  PENDERFYNWYD gofyn tybed a fyddai’n bosibl i 
ymestyn y linell felen. 

6.7 Y Parc gyferbyn â’r Orsaf Heddlu:  Derbyniwyd gwybodaeth parthed 
amlder torri’r gwair dan law’r Cyngor Sir.  PENDERFYNWYD gofyn tybed a 
fyddai’n bosibl i dorri’r ymylon gwair o fewn y dref yn barod ar gyfer y 
Digwyddiad o’r 10fed o Awst.  

6.8 DADENI LLANBEDR PONT STEFFAN 
 Arwyddion ar gyfer y Dref 
 PENDERFYNWYD ymwneud ag arolwg o’r arwyddion o fewn y dref.   
 Bwriedir adrodd at sylw’r Cyngor Sir yr arwyddion sydd heb eu hangen bellach 

a’r mannau hynny lle gellir manteisio o gymorth arwyddion. 
 ARWEINLYFR AR GYFER LLANBEDR PONT STEFFAN; Adroddwyd bod 

taflen ar gyfer Twristiaid ar gael yn barod.  Bydd sylw pellach yn cael ei 
glustnodi i lunio taflen o’r newydd pan fydd arwyddion o fewn y dref yn cael eu 
hystyried.  

 Arddangosfa Siop ar gyfer Twristiaid: i gysylltu â’r Siambr Fasnach. 
 Cysylltwyd â CAVO i ofyn am wybodaeth parthed Datblygiad Busnes.  

Derbyniwyd ymateb gan Teleri Davies, Uwch Swyddog Datblygu yn sôn y gall 
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CAVO ond estyn help llaw ynglŷn â mentrau cymdeithasol.  Os am gymorth i 

fusnesau preifat y ffynhonnell gorau am gymorth yw Antur Busnes neu gynllun 
grant i fusnesau sydd yn cael ei gweinyddu gan y Cyngor Sir.   

6.9 Gohebiaeth Electronig y Cyngor Tref a hysbysu Cynghorwyr sydd heb fod 
yn berchen ar ebost.  PENDERFYNWYD trosglwyddo copiau caled i’r rai 
hynny heb ebost unwaith yr wythnos.  Ar gyfer y dyfodol dylid cyflwyno 
materion sydd angen trafodaeth yn ystod y Cyfarfod, at sylw Cynghorwyr, 3 
diwrnod cyn y Cyfarfod.  

6.10 Newyddion Misol ar gyfer Clonc: Y Maer Elsie Dafis i drosglwyddo 
newyddion yn fisol.  Y Grapevine; ni wnaethpwyd unrhyw drefniadau.  

6.11 Lle ar gyfer storio 12 cadair sy’n eiddo’r Cyngor Tref: PENDERFYNWYD 
gofyn i Gary, Transition Llamed tybed a fyddai’n bosibl i adleoli’r 12 cadair i’r 
Neuadd Fictoria o’r Swyddfa Gofrestru ar y Stryd Fawr.  Os na fydd hyn yn 
dderbyniol PENDERFYNWYD gwerthu’r cadeiriau mewn Arwerthiant Dodrefn.   

6.12 PENDERFYNWYD atgofio’r Cyngor Sir o ddyddiad y Diwrnod Graddio yn 
Llanbedr PS (11 Gorffennaf) a’r Ffair Fwyd (26ain Gorffennaf) a holi tybed a 
fyddai’n bosibl i beidio ymwneud â gwaith ar raddfa fawr ar y ffyrdd, yn ystod y 
dyddiadau hyn.  

6.13 Canolfan Feddygol Bro Pedr: Derbyniwyd ymateb gan Mr Tony Shulver, 

Rheolwr y Feddygfa,  parthed trefniadau ar gyfer apwyntiadau Grŵp Meddygol 

Bro Pedr. 
 Apwyntiadau ar gyfer y Bore: Gellir bwcio hanner yr apwyntiadau bore y 

Meddyg Teulu cyn yr apwyntiad ac i fyny hyd 5 diwrnod ymlaenllaw.  Y mae’r 
hanner sy’n weddill ar gael o 8.30am y bore ar gyfer anghenion meddygol 
eisiau sylw brys.   

 Apwyntiadau ar gyfer y Prynhawn: gellir bwcio i fyny hyd 5 wythnos 
ymlaenllaw. 

 Angen Sylw Brys: y mae’r Feddygfa’n delio â nhw yn unol â gofynion clinigol. 
 Heb Fod Angen Sylw Brys: yn cael eu trin yn ôl gofynion y claf sydd yn 

ymwneud â’r apwyntiad. 
 A ydy’n bosibl gweld Meddyg ar yr ur diwrnod pan fydd y claf yn cysylltu 

â’r Feddygfa ar gyfer triniaeth meddygol? Ydy y mae’n bosibl a chaiff hyn 
ei gyflawni yn ôl yr hyn a soniwyd ynghynt.  Roedd rhai aelodau o’r farn y 
gallai mwy o ymdrech wedi ei wneud i godi ymwybyddiaeth cleifion o’r 
newidiadau.  Dywedodd Mr Shulver, mai ffafriol oedd y mwyafrif o sylwadau a 
dderbyniwyd gan gleifion.  Gan mai ond cyfnod mis sydd wedi mynd heibio ers 
cyflwyniad y newidiadau teimlwyd mai braidd yn gynnar oedd asesu’r sefyllfa 
ar hyn o bryd.  Y mae’r sefyllfa’n cael ystyriaeth parhaol  ac yn cael ei haddasu 
yn unol â gofynion clinigol cadarn. 

 Soniwyd bod grym sôn yn y Wasg ar hyn o bryd am y pwysau aruthrol sydd 
ar Feddygfeydd Teuluol ar draws y DU oherwydd gofynion fwyfwy,  lleihad yn 
yr adnoddau a ddarpwrwyd i gwrdd â’r gofynion a prinder Meddygon ieuainc 
sydd am weithio o fewn Meddygfa Teuluol, yn enwedig mewn ardaloedd 
gwledig.  

6.14 Ffair Fwyd Llanbedr PS: Dydd Sadwrn 26ain Gorffennaf.  Disgwylir 
presenoldeb y Cyngor Tref ar faes y Ffair Fwyd.  Arddangosir baner y Cyngor 
Tref ar y stondin.  Y mae trefniadau’n mynd yn eu blaen ac yn debyg i’r 
llynedd.  

  Ffair Fwyd Pobl Ieuainc Llanbedr PS: Dydd Sadwrn 5ed o Orffennaf. 
7. GOHEBIAETH 

7.1 Cyfrwng Cymdeithasol: Clonc & Golwg 
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 Cynhaliwyd digwyddiad ar Ddydd Mawrth 24ain Mehefin yn yr Hedyn Mwstard 
i drafod prosiect newydd sbon yn ardal Llanbed a fydd yn cynnig cyfle i greu 
cyhoeddusrwydd a diddordeb i fudiadau.  Y bwriad yw sefydlu gwasanaeth 
newyddion, gwybodaeth a sgwrsio ar-lein ar gyfer yr ardal gyfan a hwnnw yn y 
Gymraeg gan ddefnyddio cyfrwng megis Twitter, Facebook ac YouTube.  
Papur bro Clonc a chwmni Golwg sydd wrth y llyw. 

7.2 E-Bost oddi wrth Shan Witts: Uwch Swyddog Trafnidiaeth; parthed y 
Gwasanaeth 40/40C.  Disgwlir cyflwyniad y Gwasanaeth T1 Traws Cambria ar 
y 3ydd Awst 2014 o dan reolaeth First Cymru.  O dan y drefn newydd bydd 
bysiau’n cyrraedd Llanbedr PS erbyn 9am, Gwasanaeth Hwyr Ddydd, 
Gwasanaeth ar gyfer y Sul a Gwasanaeth ar gyfer y Co-op.  

7.3 Cantref: Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol; Nos Iau 17 Gorffennaf 2014, 
Neuadd y Dref, Aberteifi. Siaradwr Gwadd: Y Gyngh. Ellen ap Gwynn.  
PENDERFYNWYD i’w gyfeirio at sylw’r Cyngh. Andrew Carter. 

7.4 Llythyr oddi wrth Shirley Hall yn mynegi consyrn parthed “lori ag arogl drwg 
yn teithio drwy’r dref”.  PENDERFYNWYD gofyn iddi am fanylion pellach ee y 
rhif cofrestru cyn dwyn y mater at sylw’r Adran Amgylcheddol a’r Cyngor Sir.  

7.5 Llythyr oddi wrth y mudiad Gweithdy’r Merched yn mynegi pryder ynglŷn 

â’r nifer o siopau gwag yn Llanbedr Pont Steffan, “Byddai’r dref yn ffynnu’n 
well petai busnesau’n talu llai o rent, taloedd a chostau parcio a  

 chael mwy o bobl yn siopa yma yn hytrach na mynd i leoedd eraill.  Buaswn yn 
gwerthfawrogi eich barn parthed y mater”.  PENDERFYNWYD cyfleu fod y 
Cyngor Tref yn rhannu eu pryder a bod y Grwp newydd sefydlu Didanu 
Llanbedr Pont Steffan yn ymdrin â’r broblem mewn ffordd ymarferol ar hyn o 
bryd.  Y mae aelodaeth ar agor i bawb.   

7.6 Ymgyrch Diogelu Cymru Wledig: Cylchgrawn Cymru Wledig: er 
gwybodaeth. 

7.7 Llythyr oddi wrth Jennifer Thomas yn sôn fod RFC Llanbedr PS wedi 
cyrraedd y rhestr fer ar gyfer gwobr cenedlaethol o fri Biffa 2014.  “Y mae hyn 
yn newyddion da ar gyfer Llanbedr Pont Steffan unig ymgeisydd llwyddiannus 
Cymru ac yn cydnabod ysbryd cymunedol Llanbedr PS drwy’r wobr 
rhyngwladol y DU.  PENDERFYNWYD datgan llongyfarchion.  

7.8 GIG Cymru; Bwrdd Iechyd Prifysgol Hywel Dda; Sesiynau gwybodaeth ar 
gyfer Cynghorau Tref a Chymuned: Newidiadau i wasanaethau mamolaeth, 
newyddenedigol, pediatreg a gynaecoleg yn Ysbytai Llwnhelyg a Glangwili.  

7.9 Un Llais Cymru: CCB Pwyllgor Ardal Ceredigion: Dydd Mercher 30ain 
Gorffennaf am 7.00pm. 

7.10 Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus Cymru: Adroddiad Blynyddol 
2013-14: er gwybodaeth.  

7.11 Gohebiaeth Eraill: er gwybodaeth yn unig.  
 

8. TRANSITION LLAMBED 
Ramp ar gyfer yr anabl – Neuadd Fictoria -PENDERFYNWYD mewn cyfarfod cynt 
i ofyn am gyfarfod safle i drafod y mater ymhellach.  Dim Datblygiadau i’w Hadrodd.  

9. MATERION CYNLLUNIO 
9.1 Cynllun Datblygu Lleol Sir Gaerfyrddin: Yr Atodlen ynghylch y Newidiadau 

yn sgil Materion sy’n codi – Cyhoeddi at ddibenion Ymgynghori: er 
gwybodaeth.   

9.2 Cais Cynllunio A140341: Y Bwriad: newid defnydd llain hoci a cwrt 
  tenis sydd heb fod yn cael eu defnyddio i dirwedd agored ac ail-darparu cwrt 

tenis ar y campws.  Lleoliad: Prifysgol Cymru Y Drindod Sant, Heol Y Coleg, 
Llanbedr Pont Steffan.  Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad.  
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9.3 Cais Cynllunio A140319: Adeiadu heulfan.  Lleoliad: Llygad y Ffynnon, 
Ffynnonbedr, Llanbedr PS.  Sylwadau’r Cyngor Tref: Dim Gwrthwynebiad.  

9.4 Cais Cynllunio: A140324: Y Bwriad: Storfa slyri newydd ac ail-gyfeirio 

trywydd dŵr.  Lleoliad: Llwyn, Heol Llanfair, Llanbedr Pont Steffan.  

PENDERFYNWYD darganfod petai’r cais yn addas ar gyfer Ward Llanbedr 
Pont Steffan. 

9.5 Pwyllgor Rheoli Datblygu: CSC: Agenda’r Cyfarfod nesaf a Chofnodion y 
Cyfarfod diwethaf: er gwybodaeth.  

9.6 Cais Cynllunio: A140293: Y Bwriad: Gosod cabinet band-llydan 
1xOpenReach ar y ffordd fawr cyhoeddus.  Lleoliad: Fflat 44 Stryd y Farchnad.  
Dyddiad a dderbyniwyd gan y Cyngor Sir 11.04.2014.  Hysbyswyd gan y 
Cyngor Sir nad oedd angen caniatâd cynllunio yr Adran Gynllunio leol cyn 
gosod y datblygiad arfaethedig.  

9.7 Cais Cynllunio: A140292 Y Bwriad: Gosod cabinet band-llydan 
1xOpenReach ar y ffordd fawr cyhoeddus.  Lleoliad: Siop Lyfrau Myfyrwyr: 
Neuadd Burgess, Heol y Coleg.  Dyddiad a dderbyniwyd gan y Cyngor Sir 
11.04.2014.  Hysbyswyd gan y Cyngor Sir nad oedd angen caniatâd cynllunio 
yr Adran gynllunio leol cyn gosod y datblygiad arfaethedig. 

9.8 Cais Cynllunio: A140291: Y Bwriad: Gosod cabinet band-llydan 
1xOpenReach ar y ffordd fawr cyhoeddus.  Lleoliad: 6 Stryd y Bont; Llanbedr 
PS.  Hysbyswyd gan y Cyngor Sir fod y cais wedi ei DYNNU’N ÔL. 

10. CYLLID  
 10.1 TALIADAU 

10.1.1 Hurio Neuadd San Pedr ar gyfer y cyfarfod misol 26 Mehefin £28.50. 
10.1.2 Hurio Neuadd San Pedr,  Llanbedr PS: Dydd Iau 9fed o Fai 2014: 

Cyfarfod Dadeni Llanbedr PS 2 awr £19.00.  PENDERFYNWYD 
hysbysu Trysorydd Eglwys San Pedr mai nid y Cyngor Tref a alwodd y 
Cyfarfod.  

10.1.3 Darparwyr Swyddfa Compass:  Llyfr Cyfrifon Newydd £16.70; 
Ysgrepanau £1.25; Pocedi Plastig £3.49; 500 Amlen £14.95; TAW 
£7.28; CYFANSWM £43.67. 

 10.2 CEISIADAU ARIANNOL 

10.2.1 Gŵyl Golwg; PENDERFYNWYD darganfod sut y bwriedir gwario’r 

arian a gyfrannwyd, hynny yw ar yr Ŵyl neu ar y Cylchgrawn.  Hefyd i 

ofyn am y Fantolen Ariannol. 
10.2.2 Sioe Amaethyddol Llanbedr Pont Steffan: PENDERFYNWYD gadael 

y mater ar y bwrdd tan y cyfarfod nesaf ar ôl sefydlu o bosibl fformiwla  
newydd a chysondeb ar gyfer digwyddiadau o fri. 

 

 10.3 ARCHWILIAD ARIANNOL MEWNOL 
Bu i Mr Richard Matthers ymgymryd â’r archwiliad ariannol mewnol ar gyfer y 
flwyddyn ariannol 2013-14 am dâl o £175.  Bydd yr Archwiliad Allanol yn awr 
yn dilyn. 
 

11.0 IS-BWYLLGORAU 
 11.1 PARC-YR-ORSEDD 

11.1.1 Y FFENS: Derbyniwyd un cynnig gan Mr Kevin Jones, Garej Teifi 
Forge, Cwmann: i ddarparu a gosod mewn lle ffens faglau i gymryd lle’r 
ffens bren sydd wedi’i ddifrodi ar ffîn y parc.  Uchder y ffens 1metr 
20cm fel yr un bresennol – lliw du neu gwyrdd ar gael ar gyfer y got 
trefynol.  Y gost ar gyfer un metr o hyd yw £68.50 (heb gynnwys TAW).  
PENDERFYNWYD yn ystod cyfarfod y gorffennol i dderbyn y cynnig sef 
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£5,800 (heb TAW) – lliw y ffens – gwyrdd.  Y mae’r gwaith wedi 
dechrau. 

 
11.1.2 Arolwg Meysydd Chwarae: Parc-Yr-Orsedd: y mae’r arolwg wedi ei 

gario allan yn ystod Mehefin 2014 gan y Daparwyr Chwarae RoSPA am 
dâl o £65 + TAW.  

 11.3 CAMERAU TELEDU CYLCH CYFYNG (CTCC) 
Y mae Comisiynydd yr Heddlu yn clustnodi sylw pellach i’r ddarpariaeth o 
GTCC mewn rhai ardaloedd.   

11.4 RHEOLI CAE MAESYDERI: Cynhaliwyd y cyfarfod diwethaf ar Nos Fawrth 
17eg o Fehefin am 7pm. 

11.5 YR IAITH GYMRAEG 
 RAS YR IAITH 
 Cynhaliwyd ar Ddydd Gwener 20fed o Fehefin.  Adroddodd y Gyngh. Ann 

Morgan fod y digwyddiad wedi bod yn un llwyddiannus. 
 

12. CYNLLUN PARTNERIAETHAU CANOL DREF LLYWODRAETH CYMRU 
Mae Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi cyllid yn ddiweddar i gefnogi datblygiad 
Partneriaethau Canol Tref  (“Partneriaethau”) yng Nghymru.  Mae cronfa ac iddi 
gyfanswm o £1miliwn ar gael i gynigion o bob rhan o Gymru.  Mae cyfanswm o 
£50,000 ar gael i bob cais dan law’r Llywodraeth Leol.   
Dywedodd Mr Derek Marshall, Ymddiriedolaeth Datblygu Transition Llambed ei fod 

yn orfodol ar y Grŵp Llanbedr PS i lunio ei drefniadau llywodraethol er mwyn fod yn 

gymwys ar gyfer ystyriaeth ar gyfer y grant.  Dylai arian cyfatebol fod ar gael yn lleol i 
gyd-fynd â chyfraniad Llywodraeth Cymru o £50,000.  Holwyd tybed a fyddai’n bosibl 
i’r Cyngor Tref i gynnig cymorth ariannol.  
PENDERFYNWYD bod y Cyngor Tref yn cytuno mewn egwyddor i ymwneud â 
chyfraniad ariannol ar yr amod fod prosiectiau manwl a’r cyllid sydd ei hangen i’w 
hariannu yn cael eu cyflwyno a’u cymeradwyo gan y Cyngor Tref; hefyd bod y gwaith 
yn cael ei gario allan a’r gwaith papur yn cael ei ddwyn at sylw’r Cyngor Tref CYN 
bod y Cyngor Tref yn rhyddhau’r arian.  
Enwebwyd y Cyngh. Greg Evans a’r Gyngh. Ann Morgan i gynrychioli’r Cyngor Tref 
yn ystod cyfarfodydd dyfodol o’r Cynllun Partneriaethau Canol Tref Llywodraeth 
Cymru yn Llanbedr Pont Steffan.  

 
13. UFA 

13.1 Y Ffynnon, Sgwâr Harford: i adrodd at sylw’r Cyngor Sir fod y pwmp angen 
sylw gan and yw’n gweithio’n effeithiol.  

13.2 Adroddwyd bod 3 mainc sydd wedi eu lleoli ar y Parc gyferbyn â’r Orsaf 
Heddlu mewn cyflwr gwael.  PENDERFYNWYD adrodd at sylw’r Cyngor Sir.  

13.3 PENDERFYNWYD anfon neges o gydymdeimlad at Eira Price yn ei 
phrofedigaeth o golli ei mam yn ddiweddar. 

13.4 Côr Cwmann: a sefydlwyd 50 o flynyddoedd yn ôl yn nodi’r achlysur  
 drwy cynnal Cyngherdd Hanner Cant.  Taer erfynnwyd ar aelodau i fynychu’r 

digwyddiad. 
13.5 Cynhelir digwyddiad i hybu’r iaith Gymraeg ym mis Medi sef Shwmai 

Shwmai.  
Daeth y Cyfarfod i ben am 10.30pm. 

14. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
NOS IAU 31AIN GORFFENNAF 2014 AM 7.30PM. 

 
 


