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MATERION YN CODI AC AGENDA.
1. Gwnaeth David Thomas groesawu pawb i’r cyfarfod.
2. Cywirdeb Cofnodion y cyfarfod blaenorol (23.2.2012)
Cadarnhawyd fod pawb wedi derbyn y copiau o gofnodion y cyfarfod blaenorol
(23.2.2012) a ddanfonwyd allan trwy e.bost gan Diana. Cynnigiwyd ac eiliwyd eu
bod yn gywir.
3. Cyfansoddiad y Pwyllgor Dathlu Achub Llangyndeyrn a Chwm Gwendraeth Fach
– yn dilyn awgrymiadau Brendan Griffiths.
Cadarnhaodd Diana ei bod wedi e.bostio’r fersiwn newydd o’r Cyfansoddiad i
bawb.
4. Agor y Cyfrif Banc.
Dywedodd Christopher Smith ei fod wedi agor y cyfrif banc, gyda “Banc Lloyds
TSB”, a’i fod wedi derbyn llyfr sieciau. Nododd bod y cyfrif wedi cael ei agor yn y
Gangen “Lloyds TSB” yn Rhydaman yn hytrach nag yng Nghaerfyrddin.

5. Adrodd nôl wrth Gwydion Wynne ar y Logo a’r Wefan – (yr is-Bwyllgor
“Cyhoeddusrwydd”) :
Dosbarthodd Gwydion gopiau o’r Logos a ddyluniwyd gan Rhiannon- sef
cydweithwraig o’r Drindod i bawb i’w hystyried. Cafwyd trafodaeth o’r gwahanol
Logos, ac yn y diwedd penderfynwyd y dylid dewis Logo syml – ni fyddai angen
un dwy-ieithog wedyn. Cytunwyd ar Logo syml – gellir gweld y Logo a
ddewisiwyd ar ddiwedd y cofnodion hyn.
O safbwynt y wefan, nododd Gwydion ei fod wedi prynu “Llangyndeyrn.org” – am
ddwy flynedd, am gost o tua £30. Bydd yn seiliedig ar ffordd mae’r BBC yn gosod
eu gwefannau. Bydd y wefan yn ddwy-ieithog. Bydd “ Tudalen Gartref”, bydd
gwybodaeth am y Pwyllgor Dathlu, a gellir nodi pa weithgareddau/dathliadau sydd
wedi cael eu trefnu. Gellir mewnbynnu gwybodaeth hanesyddol, archif lluniau,
dogfennau, neu hyd yn oed copi o’r llyfr “Cloi’r Clwydi” ac ati. Gellir gosod
ffilmiau fideo ar y wefan, gellir cysylltu ag “NGLF”, “You Tube”, Facebook,
Twitter, etc. Byddai modd i bobl wneud cyfraniadau ariannol i gefnogi ymgyrch
dathlu’r hanner can mlwyddiant ar y wefan hefyd. Yn ogystal gellir cael “siop
ryngrwyd” – i roi cyfle i bobl brynu’r crochenwaith coffaol ac ati ar y wefan. Bydd
angen cael tîm golygyddol- a fydd yn rheoli’r hyn a osodir ar y wefan.Byddai rhaid
sicrhau cywirdeb y ffeithiau hanesyddol a osodwyd ar y wefan, yn ogystal a
chywirdeb ieithyddol. Nodwyd y byddai’ r Fenter yn barod i helpu i gyfieithu
deunydd ar gyfer y wefan, ac roedd Gwydion yn credu y byddai’r Drindod yn
barod i gynorthwyo hefyd. Dywedodd Geraint Rhys Jones y byddai’n barod i
helpu gyda mewnbynnu fideos a lluniau i’r wefan. Ar ôl y dathliad , gall mudiadau
o fewn y pentref ddefnyddio’r wefan. Awgrymwyd y dylai pobl sy’n barod i
weithredu fel aelodau o’r panel golygyddol gysylltu a Gwydion.
Nododd Ian Jones y byddai’n syniad da i ddechrau meddwl am ddeunydd
hanesyddol i osod ar y wefan yn ystod yr wythnosau nesaf.
6. Y sefyllfa ynglŷn â’r cais am grantiau :
Gwnaeth Christopher adrodd yn ôl. Dywedodd ei fod wedi danfon y wybodaeth a
dderbyniodd wrth y gwahanol is-bwyllgorau at Meinir Griffiths yn y Fenter.
Dywedodd ei fod wedi siarad a Meinir ddoe, ac iddi ddweud y medrem wneud
ceisiadau am grantiau ar gyfer y canlynol yn unig :
Y Wefan
Noson Dafydd Evans yn nhafarn Y Gof
Noson “Peint a Phennill”
Y daith Feicio
Y Carnifal ym Mis Awst .
Dywedodd bod Meinir Griffiths yn awgrymu y dylem wneud y ceisiadau ar gyfer
Mis Awst eleni. Oherwydd y rheolau ynglyn ag amser cychwyn talu’r grant, byddai
rhaid i ni newid dyddiad noson Dafydd Evans, gan ei gynnal ar y noson a
glustnodwyd ar gyfer y cwis, gan yna gynnal y cwis ar y noson y bwriadwyd ar
gyfer Dafydd Evans yn wreiddiol. Cytunwyd i wneud hyn. Dywedodd y byddai
angen i bob is-bwyllgor gyflwyno rhestr fanwl o gostau iddo mewn da bryd i’w
cyflwyno erbyn Mis Awst.
Nododd Brendan y byddai’r noswithiau uchod yn dod fewn ag arian, a bod angen
sicrhau bod digon o docynnau’n cael eu gwerthu.

Nododd Ian y byddai’n barod i weithio gyda Christopher i lenwi’r ffurflenni costau.
Nododd Ian hefyd y gallai edrych ar wefan a allai wneud archwiliad grantiau“Community Funding Bureau.”
Nodwyd y dylem ystyried grantiau eraill, megis “Tidy Town”, Cronfa Ray Gravell,
“Widening Access Fund” (i dalu am y mosaic).
Nododd Tyssul bod dwy ffynhonnell leol arall ar gael – “Aggregates Levy,” a
“Cwm Environmental”. Gwnaeth Tyssul nodi y dylem ddanfon llythyr at y Cyngor
Cymuned yn gofyn am fenthyciad.
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7. Ymateb Aneurin Jones ynglyn a’r cais i greu llun olew.
Dywedodd Mary bod diddordeb gan Aneurin Jones i greu llun olew, ond ei fod heb
roi pris iddi - y byddai’n cadarnhau’r pris nes ymlaen. Cytunodd Mary i gysylltu ag
ef wythnos nesaf, gan drosgwyddo’r wybodaeth i’r Pwyllgor cyn gynted a phosibl.
8. U.F.A.
*Gwnaeth Diana gadarnhau ei bod wedi cysylltu a Neil Rosser, a’i fod ef yn codi
tâl o £500 ar gyfer y Noson Gala Tei Ddu - (25ain o Hydref 2013.) Nododd hefyd
bod angen dewis y math o gerddoriaeth yr hoffem ei gael – y dewis ydy “jazz” neu
“rock.”
*Y Noson Gaws a Gwin – 28.4.2012 – Nodwyd taw’r Fenter fydd yn cynhyrchu’r
tocynnau a’r posteri. Bydd angen i bawb werthu rhai tocynnau. Nododd Ann
Richards bod aelodau’r Pwyllgor Amddiffyn gwreiddiol wedi cael gwahoddiad i’r
noson. Cadarnhaodd Sulwyn Thomas ei fod yn medru arwain y noson, ac
awgrymodd y dylid cadw’r noson yn un anffurfiol.
Gall disgyblion yr ysgol/ardal baratoi cwestiynau i’w gofyn i bobl megis Hugh
Williams, Arwyn Richards, Ronald Smith, Joan ac Eila ac ati.
Nodwyd y dylid cael gwasanaeth cyfieithu ar y pryd, a bod Menter Cwm
Gwendraeth yn barod i roi menthyg yr offer. Awgrymwyd y byddai’r canlynol
efallai yn barod i wneud y cyfieithu ar y pryd : Tudur Jones (Pontiets), neu Hefin
Jones. Dywedodd Tyssul y byddai’n gofyn i Tudur Jones yn gyntaf. Er
gwybodaeth, mae Tyssul wedi cadarnhau iddo siarad a Tudur Jones, a bod Tudur
wedi cytuno i wneud y cyfieithu ar y pryd ar y Noson Gaws a Gwin. Ni fydd Tudur
Jones yn codi tâl am ei waith ar y noson, sydd yn newyddion da i’r Pwyllgor
Dathlu.
*Gwnaeth Ian Jones gadarnhau dyddiadau Taith Feicio 2012 – (sef yr “ymarfer” ar
gyfer Taith Feicio 2013 !)
Dyma’r dyddiadau ar gyfer Taith Feicio eleni – 2012 :
Dydd Gwener yr 8fed, Dydd Sadwrn y 9fed a Dydd Sul y 10fed o Fehefin 2012.
Mae gwesty wedi cael ei drefnu yn y Bala a Llanfair-ym-Muallt (Builth Wells.)
Bwriedir seiclo ar yr heolydd cefn yn bennaf. Mae 14 o bobl wedi cadarnhau eu
bod yn barod i fynd ar y Daith Feicio eleni, tua 8 fydd yn seiclo. Cofiwch nad oes
rhaid i chi seiclo’r daith i gyd, gellir seiclo rhan o’r daith os dymunwch, neu hyd yn
oed ddod i gefnogi. Dylai unrhyw berson sydd a diddordeb i fynd ar y daith i
gysylltu ag Ian i gael y manylion llawn.
Gwnaeth Ian Jones hefyd gadarnhau dyddiadau’r Daith Seiclo yn 2013 :
Dydd Gwener 7fed, Dydd Sadwrn yr 8fed a dydd Sul y 9fed o Fehefin 2013.
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Eto, dylai unrhyw berson sydd a diddordeb i gysylltu gydag Ian Jones i gael y
manylion llawn.
*Nododd Brendan bod cwmni o’r enw “Cadwyn”, sy’n cael ei redeg gan Sioned
Dafydd o Bancffosfelen, yn fodlon gwerthu unrhyw lestri coffaol ac ati ar ein rhan
yn yr Eisteddfod.
*Cadarnhawyd bod Brendan yn barod i fod yn “Swyddog y Wasg.” Awgrymwyd y
gallai Rob ei gynorthwyo yn ol y galw.
*Cafwyd trafodaeth y dylid “gwerthu’r” Dathliadau Hanner Can Mlwyddiant
cymaint a phosibl. Nodwyd eto y dylid hysbysebu yn y “Carmarthen Journal” – ar
y dudalen Gymraeg, ac yn adran newyddion y pentrefi. Mae’n bwysig bod y
wybodaeth yn ymddangos yn y wasg yn y Gymraeg a’r Saesneg. Nodwyd bod
angen rhoi gwybodaeth am ddigwyddiadau i’r “Journal” o leiaf pythefnos
ymlaenllaw. Felly, dylai’r Pwyllgor gysylltu a Brendan, fel swyddog y wasg mewn
da bryd. Dywedodd Brendan ei fod yn barod i gysylltu a’r “Journal” i drosglwyddo
gwybodaeth yn syth.
Awgrymwyd y dylai unrhyw wybodaeth sy’n cael ei ddanfon i’r wasg gael ei osod
ar Wefan Llangyndeyrn hefyd.
Nodwyd hefyd y gellid rhoi gwybodaeth i’r “Evening Post.” Dylid hefyd rhoi
gwybodaeth am weithgareddau/dathliadau i “Radio Sir Gâr.” Dylem gofio hefyd
am raglenni megis “Heno” a “Ffermio” – gall rhain roi cyhoeddusrwydd i ni.
9. Dyddiad y cyfarfod nesaf :
Cytunwyd i gynnal y cyfarfod nesaf o’r pwyllgor hwn ar Nos Iau 19eg o Ebrill
2012 am 7.30 y.h. yn Nhafarn Y Gof, Llangyndeyrn.
10. Bydd copi Saesneg o’r munudau hyn ar gael yn y cyfarfod nesaf i’r rhai fydd yn
awyddus i’w derbyn.
Diana Thomas-Laidlaw (Ysgrifenyddes y Pwyllgor Dathlu Achub Llangyndeyrn a
Chwm Gwendraeth Fach)

