
 

 

 

 

Bwrdd Ymgynghorol Advisory Board 

 

Cofnodion / Minutes 

25/1/2017 

 

Yn bresennol / Present: 

Dr Rhodri Llwyd Morgan, Dirprwy Is-Ganghellor / Pro Vice-Chancellor (Cadeirydd / Chair) 

Ms Louise Amery (Cyfarwyddwr Dros Dro Canolfan y Celfyddydau / Arts Centre Interim Director)  

Mr Alun Bond (Ymgynghorydd CCC / ACW Advisor) 

Ms Janet Davies (Aelod o Gyngor y Brifysgol / University Council Member) 

Mr Mark Godsell (Ar ran yr Adran Gyllid / On behalf of the Finance Department)  

Y Cynghorydd/Councillor Ellen ap Gwynn (Cyngor Sir Ceredigion County Council) 

Ms Rhian Linehan (Cyfrifydd Rheoli / Management Accountant) 

Mr Henry Rees (Swyddog Datblygu CCC / Development Officer ACW) 

Mr Brendan Somers (Cynrychiolydd Cyngor Tref Aberystwyth / Aberystwyth Town Council 

Representative) 

Yr Athro / Professor Elan Closs Stephens, CBE 

Ms Kath Williams (Rheolydd yr Athrofa / Institute Manager) 

Yr Athro / Professor Tim Woods (Cyfarwyddwr yr Athrofa  / Institute Director) 

Ymddiheuriadau / Apologies: 

Ms Lisa McGuire (Cynhyrchydd Gweithredol, National Theatre Wales, Executive Producer) 

Ms Mari Stevens (Aelod Annibynnol/Independent Member) 

Ms Dorothy Wilson (Cyfarwyddwr / Director, MAC) 

 

 

  

   
1.0 Croeso  
   
1.1  Diolchwyd i’r aelodau am ddod i’r cyfarfod ychwanegol 

hwn ar fyr rybudd. 



 
2.0 Cofnodion y Cyfarfod 

Diwethaf 
 

   
2.1 Cadarnhawyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 23 Mehefin 2016. 
   
3.0 Materion yn Codi  
   
3.1 Nodwyd o dan 4.2.2 (masnachu) fod Jeremy Mabutt, Pennaeth y 

Gwasanaethau Croeso, yn mynychu cyfarfodydd rheolaidd 
yng Nghanolfan y Celfyddydau er mwyn sicrhau bod y 
trefniadau ar gyfer trosglwyddo’r ochr fasnachu i 
Wasanaethau’r Campws yn mynd rhagddynt mor effeithiol 
â phosib. 

   
3.2  o dan 4.2.5 (mewn cydweithrediad â MAC Birmingham) y 

byddai’r Cyfarwyddwr Dros Dro yn cwrdd â Dorothy 
Wilson, cyn Gyfarwyddwr MAC Birmingham, er mwyn 
trafod rheolaeth Canolfan y Celfyddydau yn ystod y 
trefniant arweinyddiaeth dros dro. 

   
   
4.0 Adroddiad y Cadeirydd  
   
4.1 Adroddwyd bod Gareth Lloyd Roberts wedi ymddiswyddo cyn gwyliau’r 

Nadolig a bod Louise Amery wedi cytuno i fod yn 
Gyfarwyddwr Dros Dro.  Cydnabuwyd cyfraniad Gareth, ac 
yn arbennig felly ei waith ar ailstrwythuro’r staff.  
Diolchodd y Bwrdd i Gareth Lloyd Roberts, ac i Louise 
Amery am gytuno i gymryd swydd y Cyfarwyddwr Dros 
Dro. 

   
4.2  ymholiad ynghylch yr amserlen i benodi Cyfarwyddwr 

newydd. Nodwyd y dylid rhoi blaenoriaeth i hynny 
oherwydd y byddai angen i ddarpar ymgeiswyr roi 
rhybudd. Nodwyd y byddai’r Brifysgol yn rhannu 
amlinelliad o’r swydd â Chyngor Celfyddydau Cymru ym 
mis Chwefror 2017 ac yn ceisio cwblhau’r broses 
hysbysebu erbyn diwedd y gwanwyn neu ddechrau’r haf. 

   
5.0 Adroddiad y Cyfarwyddwr 

Dros Dro 
 

   
5.1 Derbyniwyd adroddiad ysgrifenedig gan y Cyfarwyddwr Dros Dro.  

Nodwyd mai crynodeb oedd yr adroddiad o weithgarwch 
ar draws amryw helaeth o ffurfiau celfyddydol.  Nodwyd 
bod sioe’r Mousetrap wedi ei llwyfannu ac mai dyma’r 
fenter fasnachol fawr gyntaf yn y Ganolfan.  Roedd comedi 
hefyd wedi cael derbyniad da.  Nodwyd bod y rhaglen 
Dangosiadau Byw yn parhau i ddenu cynulleidfaoedd da a 
bod y Celfyddydau Gweledol wedi bod yn rhan amlwg o’r 



rhaglen yn ystod y tymor.  Roedd yr adroddiad yn cynnwys 
manylion ynghylch y Rheolwr Celfyddydau Gweledol 
newydd, Steffan Jones-Hughes.  Diolchwyd i Jill Percy am ei 
chyfraniad fel Cyfarwyddwr Celfyddydau Gweledol Dros 
Dro.   
 
Nodwyd hefyd fod y Ganolfan wedi cynnal ei phriodas 
gyntaf yn Oriel 2 yn ystod yr hydref.  O ran gwyliau: roedd 
gŵyl ffotograffiaeth Eye wedi cael derbyniad arbennig o 
dda ac wedi denu cynulleidfaoedd o bob cwr o Gymru.  
Amlinellwyd y gweithgarwch Dysgu Creadigol hefyd, 
ynghyd â’r gweithgarwch sydd yn yr arfaeth yn ystod y 
tymor sydd i ddod (rhestrir y rhain yn yr adroddiad 
ysgrifenedig). 
 
Roedd tymor y panto newydd ddod i ben ac roedd yn dal i 
fod yn ddigwyddiad cymunedol pwysig, yn denu 
cynulleidfaoedd na fyddent fel arfer yn dod i Ganolfan y 
Celfyddydau.  Amlinellwyd y rhaglen gerdd hefyd a nodwyd 
y byddai Opera Cenedlaethol Cymru’n rhan o’r rhaglen am 
y tro cyntaf ers sawl blwyddyn. 
 
Rhoddwyd manylion tymor yr haf: Flashdance a Babe: the 
Sheep Pig.  Byddai’r Ŵyl Serameg Ryngwladol hefyd yn 
dychwelyd i Ganolfan y Celfyddydau yn haf 2017 yn ogystal 
â gŵyl flynyddol Musicfest yn ystod wythnos olaf mis 
Gorffennaf. Yn dilyn y cyhoeddiad yn y cyfarfod diwethaf: 
amlinellwyd prosiect Penparcau Takeover.   
 
Roedd y Ganolfan hefyd wedi bod yn llwyddiannus yng 
ngham Mynegi Diddordeb cyllid grant Cynnal y Cardi a 
byddai’n cyflwyno’r cais terfynol am grant ym mis 
Chwefror 2017.   
 
Roedd trafodaethau wedi cychwyn rhwng rhai o 
randdeiliaid y Brifysgol (gan gynnwys Canolfan y 
Celfyddydau, y Ganolfan Chwaraeon a’r adran Gwyddor 
Chwaraeon) ynghylch prosiect Iechyd a Lles posib yn 
edrych ar y cysylltiadau rhwng gwahanol weithgareddau 
sy’n digwydd ledled y Campws a thu hwnt. 
 
Roedd cais wedi’i gyflwyno i Gyngor Celfyddydau Cymru 
am gyllid ar gyfer prosiect i gydweithio â Theatr na nÓg i 
lwyfannu cynhyrchiad yn seiliedig ar Operation Julie.   
 
Nodwyd rhai newidiadau i staff y caffi, ac o ran Adeiladu ac 
Ystadau, nodwyd mai’r bwriad o hyd oedd ailwampio’r 
Theatr yn ystod gwanwyn 2018.   
 

   
4.2 Nodwyd y pwyntiau isod mewn ymateb i hyn: 



   
4.2.1  gair i atgoffa’r Bwrdd am Fil Iechyd a Llesiant 

Cenedlaethau’r Dyfodol, a ddylai fod yn elfen gref o 
unrhyw gais sy’n ymwneud ag iechyd a lles ac y byddai 
partneriaethau â sefydliadau eraill (llawer ohonynt â 
chynrychiolwyr ar y Bwrdd) yn helpu ag ymyriadau cynnar 
a fyddai’n sbarduno amcanion y Bil ac unrhyw brosiectau 
posib.   

   
4.2.2  o safbwynt yr ŵyl ffotograffiaeth, nodwyd y byddai CBAC 

yn cyflwyno darpariaeth ar lefel ysgolion uwchradd, ac y 
gellid felly o bosib ddenu myfyrwyr iau i’r ŵyl y flwyddyn 
nesaf. 

   
4.2.3  y dylid canmol menter Fforwm Penparcau.  Nodwyd hefyd 

y gallai fod cyfleoedd mewn ardaloedd eraill yng 
nghyffiniau Aberystwyth a thu hwnt i greu partneriaethau 
a phrosiectau ar y cyd tebyg.   

   
4.2.4  y dylai prosiect wedi’i ysbrydoli gan ddigwyddiadau 

Operation Julie gael derbyniad da.   
   
4.2.5  o safbwynt y Neuadd Fawr, awgrymwyd y gellid gofyn i’r 

holl alumni a raddiodd yn y Neuadd Fawr gyfrannu £5 yr 
un. 

   
4.2.6  bod cynnwys sioe’r Mousetrap yn y rhaglen yn fenter 

newydd i’r Ganolfan a bod hynny i’w groesawu, a bod y 
sioe wedi denu cynulleidfa amrywiol, gan gynnwys 
cynulleidfaoedd sy’n dychwelyd. 

   
4.2.7  bod digwyddiadau fel cyngerdd y Super Furry Animals yn 

cynnig posibiliadau gwych o ran cyfleoedd rhwydweithio 
cymdeithasol.  Nodwyd y byddai Cyfeillion Canolfan y 
Celfyddydau’n cydweithio â Chanolfan y Celfyddydau i 
geisio denu cynulleidfaoedd newydd ac y byddai’r 
rhwydweithiau cymdeithasol yn hollbwysig yn hynny o 
beth. 

   
4.2.8  o safbwynt ailwampio’r Theatr, byddai angen trafod hynny 

â Chyngor y Celfyddydau yn y cyfarfod ym mis Mawrth er 
mwyn cael darlun clir o effaith hynny ar y rhaglen a’r 
cynllun ar gyfer cyflawni strategaethau Cyngor y 
Celfyddydau. 

   
4.2.9  cais am rywfaint o eglurhad ar y polisi celfyddydol yn sgil 

ymddiswyddiad Gareth Lloyd-Roberts.  Nodwyd y byddai 
Canolfan y Celfyddydau’n parhau i dderbyn a chynhyrchu 
gwaith yn ystod y cyfnod hwnnw.  Nodwyd y byddid yn 
parhau i ofyn barn y Bwrdd am y rhaglen. 

   



4.2.10  o safbwynt iechyd a lles, gallai Grŵp Ymchwil dan 
gadeiryddiaeth Rachael Rahman o’r adran Seicoleg gyd-
blethu â’r gweithgarwch hwn. 

   
4.3 Dangosyddion Perfformiad 

Allweddol 
 

   
4.3.1 Derbyniwyd dogfen yn amlinellu Dangosyddion Perfformiad Allweddol 

y Ganolfan o ddechrau’r flwyddyn ariannol hon. Nodwyd 
nad oedd fawr o batrwm i’w weld.  Gwelwyd y cynnydd 
arferol o ran masnachu ar ôl wythnos y Glas.  Nodwyd, er 
hynny, fod nifer y digwyddiadau a’r sioeau’n dibynnu ar yr 
hyn a oedd ar gael.  Nodwyd y byddai Dangosyddion 
Perfformiad Allweddol lleoliadau eraill yn cael eu 
defnyddio’n ganllaw bras.  Nodwyd yn ogystal y dylid 
ychwanegu ffigurau presenoldeb cyfartalog a’r capasiti 
canrannol, ond nodwyd hefyd ei bod yn bosib na fyddai’r 
rhain yn hollol gynrychioladol, yn dibynnu ar faint o 
gyfanswm capasiti’r gofodau hyn oedd yn cael ei 
ddefnyddio, a chydnabuwyd hefyd fod modd addasu 
cyfanswm y capasiti.  Yn y pen draw, roedd angen i unrhyw 
ystadegau neu Ddangosyddion Perfformiad Allweddol fod 
yn ddefnyddiol i’r Ganolfan a bwrw nad oeddent yn rhwym 
wrth ddisgwyliadau. Nodwyd bod niferoedd y defnyddwyr 
bob mis yn gyson â’r niferoedd disgwyliedig ar gyfer adeg y 
flwyddyn, a oedd yn dangos bod cynulleidfa graidd gyson. 

   
5.0 Eitem Ychwanegol (Cyfeillion 

Canolfan y Celfyddydau) 
 

   
5.1 Nodwyd bod Cyfeillion Canolfan y Celfyddydau wedi gwneud cais i’r 

Cadeirydd i gael ymuno â’r Bwrdd Ymgynghorol.  Cytunwyd 
y dylid aros tan y cyfarfod er mwyn cael clywed barn y 
Bwrdd am y cais hwn.  Cafwyd eglurhad ar statws y 
Cyfeillion: grŵp codi arian ydyw; mae rhai’n talu am gael 
bod yn aelodau o’r grŵp ac eraill yn aelodau nad ydynt yn 
talu.  Nodwyd nad grŵp aelodaeth o Ganolfan y 
Celfyddydau yw hwn ac nad ydynt yn cael unrhyw fuddion 
penodol o fod yn aelodau o’r grŵp.  

   
5.2  bod y Cyfeillion wedi gofyn am gael cwrdd â Chyfarwyddwr 

yr Athrofa a’i bod yn amlwg yn sgil y cyfarfod hwnnw fod y 
Grŵp yn gefnogol a’i fod yn eang iawn ei gwmpas ac 
ystyried nifer yr aelodau.  Y farn oedd y byddai’n fuddiol 
cynnwys eu llais ar y Bwrdd. 

   
5.3  ymholiad ynghylch sut y byddai’r cynrychiolydd yn cael ei 

ddewis. Cytunwyd y dylid trafod hynny â’r Grŵp.  
   
5.4  gair gan y Cadeirydd i atgoffa’r aelodau fod y Bwrdd 

weithiau’n derbyn neu’n rhannu gwybodaeth sensitif a bod 



busnes y Bwrdd yn cael ei gynnal ar sail ymddiriedaeth.  Er 
na ddylai hynny fod yn rhwystr o ran cynnwys y Grŵp, 
nodwyd bod disgwyliadau penodol ar yr aelodau ac na 
ddylid addasu’r agenda’n unol â hynny. 

   
5.5 Cytunwyd y byddai papurau’r cyfarfod yn gyfrinachol ac y byddai 

parchu hynny’n un o’r disgwyliadau sylfaenol.  
   
   
5.6 Cytunwyd gan y Bwrdd y dylid gwahodd Cadeirydd y Grŵp ac y dylid 

egluro’r disgwyliadau i’r unigolyn hwnnw ymlaen llaw.  
   
6.0 Cyllid  
   
6.1 Derbyniwyd  set o gyfrifon rheoli ar gyfer 2015/16.  Nodwyd bod 

ffigurau diwedd y flwyddyn yn gwyro’n sylweddol oddi 
wrth y gyllideb.  Nodwyd mai’r rhaglen artistig oedd yn 
gyfrifol am y gyfran fwyaf o’r diffyg, a thymor yr haf yn 
enwedig.  

   
6.2 Nodwyd o ran 2016/17, fod y meysydd gweithredol wedi’u 

hadolygu: bod cyfarfodydd chwarterol wedi’u trefnu â’r 
adran Gyllid; bod amser cyfrifwyr rheoli’n cael ei fuddsoddi 
o ran cymorth cyffredinol a gweithrediadau o ddydd i 
ddydd.  Nodwyd bod cyllideb warged fechan wedi’i phennu 
ar gyfer y flwyddyn a bod disgwyl ar hyn o bryd iddi fantoli 
neu fynd i ychydig o ddiffyg: roedd hyn gryn dipyn yn well 
na’r llynedd.  Nodwyd hefyd fod cryn dipyn yn fwy o hyder 
yn y canlyniadau ariannol ar gyfer y flwyddyn gyfredol.  
Cymeradwyodd y Bwrdd y gefnogaeth ychwanegol (o ran 
hyfforddiant a mewnbwn gweithredol) a gynigiwyd gan y 
Brifysgol. 

   
6.2 Nodwyd rhywfaint o bryder ynghylch cyflawni’r targedau ariannol 

heriol disgwyliedig mewn blwyddyn. Awgrymwyd y gallai 
fod yn fwy realistig adfer y sefyllfa dros ddwy flynedd.   

   
6.3  mewn ymateb gan y Cyfarwyddwr Dros Dro: y byddai’n 

bosib cyflawni’r gyllideb fel y’i crynhowyd ar hyn o bryd o 
safbwynt rhaglen artistig Canolfan y Celfyddydau. 

   
7.0 Masnachu  
   
7.1 Derbyniwyd sylwebaeth ysgrifenedig gan Bennaeth y Gwasanaethau 

Masnachol. 
   
7.2 Nodwyd gwerthfawrogiad am y gwahoddiad i gyfrannu i’r cyfarfod.  

Amlinellwyd y datblygiadau wedi i Wasanaethau’r Campws 
gymryd cyfrifoldeb am yr ochr fasnachu ar 1 Awst 2016.  
Roedd y sylwebaeth yn cynnwys manylion ynghylch staff a 
rheoli’r ardaloedd masnachu yn lleol.   



   
7.3  derbyniwyd data Dangosyddion Perfformiad Allweddol a 

nodwyd y byddai’r tueddiadau a’r patrymau’n dod i’r 
amlwg yn nes ymlaen yn y cylch. Nodwyd bod refeniw 
wedi gostwng 7% yn nghyd-destun gostyngiad o 9% yn 
nifer y defnyddwyr.  

   
7.4  bod gwerthiant y siop grefftau a’r bar wedi gostwng ond 

nid yn arwyddocaol felly.   
   
7.5 Adroddwyd nodyn ar fuddsoddiad Gwasanaethau’r Campws mewn 

seilwaith gan gynnwys system tiliau ac offer arlwyo 
newydd. 

   
7.6  y byddai Gwasanaethau’r Campws yn parhau i ddatblygu a 

marchnata cynigion law yn llaw â’r rhaglen artistig. 
Nodwyd bod gwerthiant y siop lyfrau 28% yn is na’r 
llynedd. 

   
   
7.7 Nodwyd mewn ymateb i hynny, y gallai unrhyw adolygiad o’r siop 

grefftau yn y dyfodol ystyried ei chyd-destun mewn 
canolfan gelfyddydol ac fel darpariaeth ategol i’r rhaglen 
artistig.  Nodwyd y gellid ystyried bod y siop grefftau ar 
hyn o bryd yn fwy o siop nwyddau cymysg na siop 
gelfyddydol.   

   
7.8  mewn ymateb i’r pwynt uchod: bod ansawdd ac 

amrywiaeth y ffair grefftau’n dal i fod yn ddeniadol.  
Nodwyd bod angen i’r siop grefftau hefyd fodloni angen 
mor eang â phosib er mwyn cynyddu nifer y defnyddwyr a 
bod amrywiaeth y ddarpariaeth hefyd yn bwysig.  
Cytunwyd, serch hynny, y gellid ystyried ei hunaniaeth a’i 
strategaeth werthu.  Nodwyd hefyd fod y Rheolwr 
Celfyddydau Gweledol newydd wedi cynnig syniadau 
ynghylch gwerthu gweithiau sy’n cael eu harddangos ac y 
byddai’r syniadau hynny’n cael eu hystyried. 

   
7.9  o safbwynt hyrwyddo Canolfan y Celfyddydau’n ehangach: 

nodwyd nad oedd rhyw lawer o’r staff yn gwybod am y 
Cynllun Casglu ac o’r herwydd efallai nad oedd defnyddwyr 
eraill y Ganolfan yn gwybod amdano chwaith. Nodwyd bod 
tystiolaeth hefyd nad yw’r myfyrwyr yn teimlo bod 
Canolfan y Celfyddydau’n rhywle iddynt hwy, yn ogystal ag 
i’r gymuned leol ehangach.  Croesawyd  y cynnig i 
hyrwyddo’r ddarpariaeth bwyd a diodydd hefyd. 

   
   
   
8.0 Papurau Trafod  
   



8.1 Derbyniwyd Papur Trafod 1: A allai Canolfan y Celfyddydau greu lle iddi 
ei hun neu geisio cael ei chydnabod fel Canolbwynt 
Cenedlaethol ar gyfer Dysgu Creadigol/Cyfranogi? 

   
8.2 Nodwyd bod amrywiaeth eang a niferus o weithgareddau Dysgu 

Creadigol yng Nghanolfan y Celfyddydau a allai fod yn 
ddigon i hyrwyddo’r Ganolfan fel Canolbwynt 
Cenedlaethol.  Gofynnwyd barn y Bwrdd ynghylch 
hyrwyddo’r brand hwnnw. 

   
8.3  y byddai hyn o bosib yn creu cryn dipyn o waith ac y gallai 

fod yn fater o ddiffinio beth yw ‘canolbwynt’ ac amlinellu 
sut mae rheoli’r disgwyliadau.  Nodwyd hefyd, er mai 
rhywbeth i ‘greu argraff’ fyddai hyn mewn rhai achosion, ei 
bod yn bwysig i’r byd y tu allan gael gweld beth yw hyd a 
lled y gweithgareddau sy’n digwydd yng Nghanolfan y 
Celfyddydau. 

   
8.4  o safbwynt canolbwynt ‘cenedlaethol’ neu ‘ranbarthol’, y 

farn oedd efallai na fyddai angen ei ddiffinio fel hyn.   
   
8.5  y dylid bwrw ymlaen â hyn yng nghyd-destun cynllun 

busnes ehangach a cheisio sicrhau cyllid elusennol neu 
gyllid grant ychwanegol.  Nodwyd, wedi i’r Ganolfan 
gwblhau’r gwaith ailstrwythuro, y byddai’n fuddiol ystyried 
sut y mae’r gweithgarwch yn cyd-blethu o safbwynt 
gweithredol a sut y gellir adrodd y stori yn ehangach. 

   
   
8.6 Nodwyd mai dechrau’r sgwrs oedd hyn, ond yn y cyfamser efallai y 

byddai’n ddigon newid y derminoleg a’r brandio ar y 
wefan. 

    
9.0 Papur Trafod 2  
   
9.1 Derbyniwyd Papur Trafod 2: Beth wnawn ni ynglŷn â Thymor Haf 2018? 
   
9.2  cefndir hyn oedd bod Canolfan y Celfyddydau wedi 

cynhyrchu Tymor yr Haf yn fewnol am 35 mlynedd a bod y 
cynhyrchiad yn un proffesiynol ers 8 mlynedd.  
Penderfynwyd yn 2016 (ac roedd hynny wedi’i estyn i 
2017) comisiynu cynhyrchiad gan gwmni allanol, yn bennaf 
fel ffordd o reoli’r risg ariannol a pharhau i raglennu a 
llwyfannu sioe haf.  Nodwyd, er gwaetha’r ffaith bod y risg 
yn llai, fod yr her greadigol i Ganolfan y Celfyddydau’n 
absennol o’r model.  

   
9.3 Nodwyd mewn ymateb i hyn, fod dau gwestiwn sylfaenol yn codi o 

ran Tymor yr Haf, ynghylch a oedd y cynhyrchiad 
proffesiynol mewnol yn fodel a oedd yn gwyro oddi wrth y 
model cymunedol traddodiadol; a oedd angen 



penderfyniad ynghylch dichonoldeb rhaglennu cynhyrchiad 
o’r fath yn y dyfodol. 

   
9.4  y byddai modd rhoi prosiect cynaliadwy o safon uchel ar 

waith drwy drefniant cyd-gynhyrchu â phartner arall.   
   
9.5  y byddai sefydlogrwydd ariannol am ychydig flynyddoedd 

yn darparu sylfaen gryfach er mwyn ailgydio yn y 
cynhyrchiad ar sail model wedi’i gynhyrchu’n broffesiynol 
ac y gallai dathliadau’r hanner canmlwyddiant fod yn gyfle 
neu’n ddyddiad targed ar gyfer ailgyflwyno cynhyrchiad 
mewnol y Ganolfan. 

   
9.6  bod y Ganolfan dan anfantais am nad yw’n lleoliad 

blaenllaw i gynyrchiadau teithiol a bod y rhaglen yn 
ddibynnol ar y deunydd sydd ar daith ar unrhyw adeg. 

   
9.7  bod y sioe haf draddodiadol lle mae’r gymuned leol yn 

cymryd rhan yn gweithio i’r Dref ac y gellid ystyried 
prosiect ar raddfa lai er mwyn iddo fod yn fwy cynaliadwy. 

   
9.8 Cytunwyd i ailystyried y mater mewn cyfarfod yn y dyfodol, ac y gallai 

fod mwy o gynrychiolwyr yn y cyfarfod ym mis Mawrth a 
fyddai’n cynnig rhagor o syniadau. 

   
   
10.0 Y Cyfarfod Nesaf  
   
10.1 Nodwyd y byddai’r cyfarfod nesaf yn cael ei gynnal ar 8 Mawrth 

2017.  Diolchwyd i’r aelodau am ddod i’r cyfarfod er 
gwaetha’r ffaith bod y dyddiad wedi’i newid. 

 
 


