
 

 

 

NOSON GWOBRWYO FLYNYDDOL 

CYNGOR TREF CAERFYRDDIN 

 

 

 

Yn ddiweddar fy gynhaliwyd noson wobrwyo flynyddol gan Gyngor Tref 

Caerfyrddin yn Neuadd Ddinesig San Pedr. 

Ynghyd a gwobrau blynyddol Caerfyrddin yn eu Blodau, eleni fe gyflwynwyd 

nifer o gystadlaethau a drefnwyd gan y Cyngor Tref yn gysylltiedig gyda Thaith 

Beicio Prydain a deithiodd drwy’r dref ar ddydd Sul yr 2ail o Fed, pryd wnaeth 

miloedd o bobl ymgynnull ar hyd strydoedd Caerfyrddin ac ym Mharc 

Caerfyrddin Lôn y Morfa. 

Dywedodd Maer Caerfyrddin, y Cynghorydd Emlyn Schiavone, ‘Mae’r Cyngor 

Tref yn falch iawn o’r noson wobrwyo hon ac mae’n rhoi’r cyfle i ni gydnabod a 

gwobrwyo yn gyhoeddus y gwaith ardderchog sydd yn cael ei wneud gan 

drigolion y dref mewn sawl ffordd’. 

‘Mae nifer o bobl wedi gwneud ymdrech rhyfeddol gyda’u gerddi ac 

arddangosfeydd blodau, a gan i ni gael haf mor arbennig eleni, fe wnaeth hyn 

rhoi’r cyfle iddynt ddefnyddio eu sgiliau garddio i’w effaith mwyaf’. 

 

‘Ynghyd a gwneud y dref yn fwy prydferth mae hefyd yn gwella’r awyrgylch o 

gwmpas y dref sydd yna gwella synnwyr lles pawb.  Hoffem ddiolch i bawb sydd 

yn cyfrannu i’r dref yn y modd hwn, gan gynnwys trigolion, busnesau a staff 

Cyngor y Dref sydd yn gyfrifol am y basgedi crog a rhai o brif arddangosfeydd 

blodau yng nghanol y dref’. 



‘Eleni fe wnaeth Taith Prydain ei ffordd drwy’r dref a byddwn i gyd yn cofio’r 

dyrfa enfawr a ddaeth i weld rhai o feicwyr gorau’r byd yn seiclo drwy 

Gaerfyrddin, gan gynnwys enillydd y Tour de France, sef ein dyn ein hun Geraint 

Thomas.  Fe wnaeth hynny ddarparu hwb fawr i’r economi leol ac eto fe wnaeth 

nifer o bobl a busnesau lleol chwarae rhan yn croesawu’r digwyddiad, am y tro 

gyntaf, i Gaerfyrddin’. 

‘Fe wnaeth Cyngor y Dref gynnal nifer o gystadlaethau a wnaeth ychwanegu i’r 

hwyl a hefyd i’r achlysur.  Hoffwn ddiolch i bawb a wnaeth gymryd rhan yn y 

cystadlaethau hynny a llongyfarchiadau i’r enillwyr’. 

 

Alun J Harries 

Clerc, Cyngor Tref Caerfyrddin – Clerk, Carmarthen Town Council 

01267 235199 

14eg o Ragfyr 2018 

  



 



 









 



 



 











 



 



 







 



 



 


