
                                         COFNODION CYFARFOD
O BWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI

15fed O FEDI 2010 AM 7.00PM
SWYDDFA MENTER LLAMBED, LLANBEDR PS

YN BRESENNOL

CYNGOR TREF LLAMBED
Cyng. Maer (Cadeirydd) Rob Phillips
Cecilia Barton
Eleri Thomas – Clerc, Cyngor Tref Llambed

CYNGOR SIR CEREDIGION
Cyng Hag Harris
Cyng Ifor Williams

MUDIAD MYDTARA 
Sue Davies
Lizzie James
Maureen Williams

1. CROESO’R CADEIRYDD
Croesawodd y Maer Rob Phillips bawb i’r Cyfarfod. 

2. YMDDIHEURIADAU A MATERION PERSONOL
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cyng. Selwyn Walters, Derek Wilson, Mr Simon 
Frith a’r Pobl Ieuainc. 

3. DATGELU BUDDIANNAU PESONOL: Dim. 

4. COFNODION CYFARFOD 21/07/2010
Cytunwyd i gofnodion y cyfarfod hwn fel cofnod cywir.  Fe’u harwyddwyd gan y 
Cadeirydd.

5. MATERION YN CODI

5.1 TRAC BEIC

5.1.1 Yswiriant  
Trafodwyd gofynion yswiriant (Atodiad 1)

• Bydd angen tâl yswiriant ychwanegol o £200.

• Rhaid sefydlu amlder yr arolygon.

• I geisio cyngor gan Un Llais Cymru parthed cadw llyfr cofnod 
damweiniau.



• Bydd yn ofynnol i ddefnyddwyr y Trac Beic i gydymffurfio â 
chanllawiau penodedig ee gwisgo dillad addas i’w hamddiffyn, a 
chwrdd â gofynion o ran oed minimwm.

• Rhiad codi ffens i amgylchynu’r trac.

5.1.2 Derbyniwyd £300.60 gan Mr Damien Conti o gronfa a glustnodwyd i’r 
fath prosiect. 

5.2 CYMERADWYO’R CYNLLUN TRAC BEIC
5.2.1 Caiff y cynllun ei ddwyn at sylw’r Cadeirydd yn fuan.

Penderfyniad: i gyfarfod ar y safle i drafod ymhellach.

5.2.2 Bydd angen prynu pridd-top ychwanegol ( £10 y tunnell- un 
amcanbris a ddyfynwyd) 

5.2.3 Efallai y bydd yn bosibl i dderbyn cymhorthdal gan y mudiad Ray 
Ceredigion d/l Sue Thomas. 

5.3 Y FFENS
Gosodwyd y ffens yn ei le gan Mr Emyr a Kevin Jones ar berimedr y cae. 

5.4 TORRI GWAIR 2010
2 doriad – Mr Mike Brown, Ebrill & Mai (£267)
16eg o Orffennaf – tocio’r tyfiant hir a’i waredu, Mr Emyr Jenkins (£250)
Diwedd Gorffennaf – un toriad – Mr Lyn Jones (£100)
Awst – 2 doriad – Mr Lyn Jones (£200)
Medi – 2 doriad – Mr Lyn Jones (£200)

Penderfyniad: i gadw llygad ar dyfiant y gwair ym mis Hydref i benderfynu os  
oes angen toriad ychwanegol yn ystod yr adeg hwnnw.

5.5 SEDDAU
Penderfynwyd i beidio â bolltio’r byrddau a’r meinciau i’r llawr. 

5.6 CŴN YN BAEDDU
5.6.1 Dosbarthwyd y taflenni gan y Bobl Ieuainc i breswylwyr Bryn-yr-

Eglwys, Maesyderi & Gwêl-y-Creuddyn (Stâd Penbryn heb ei gyflawni 
cyn belled) 

5.6.2 Y mae 2 arwydd wedi eu harddangos yn gwahardd cŵn rhag 
defnyddio’r cae.  Adroddwyd y byddai o fudd petai arwydd yn cael ei 
osod ar y ffens ger y fynedfa ar waelod y cae (wrth gefn fflatiau Bryn-yr-
Eglwys) 

5.6.3 Cysylltwyd â’r Warden Cŵn a’r Gwasanaethau Amgylcheddol 
CSC i ofyn am gymorth: disgwylir ateb. 
Crybwyllwyd y gallai cynrychiolwyr y Cyngor Tref ymweld â chartrefi 
perchnogion cŵn sy’n cerdded eu hanifeiliaid ar y cae i ofyn iddynt i 
beidio â pharhau â’r ymarfer hwn, er lles iechyd trigolion y dref. 

5.7 ARWYDDION: - 2 arwydd wedi’u harddangos. (Atodiad 2) – i gysylltu â’r Cyng 
Wilson i ofyn tybed a fyddai’n bosibl iddo arddangos y 3ydd arwydd (croes-gyf 
5.6.2)



5.8 BINIAU: Prynwyd 2 fin sbwriel.  Y mae’r Cyng. Wilson wedi gosod un bin yn 
sownd wrth y ffens.  I ofyn i’r Cyng. Wilson i osod yr ail fin mewn lle.  Cynigodd 
y Cyng. Ifor Williams i wacau’r biniau’n reolaidd.  Bydd y Cyngor Tref yn cwrdd 
â’r gost. 

5.9 Y BRYDLES
Gofynnodd y Maer  i Gyngor Sir Ceredigion am estyniad o 7 mlynedd ar gyfer 
y les.  Y mae’r les bresennol o 3 blynedd yn dirwyn i ben ar y 12fed o Ebrill 
2012.  Adroddwyd bod y Cyngor Sir wedi penderfynu peidio ag ymestyn y 
brydles, ac ailystyried y mater pan fydd y Cynllun Datblygu Lleol wedi’i 
gwblhau a fydd yn cyd-ddigwydd â ddiwedd tymor y les bresennol.  Byddai’r 
trefniant hwn yn caniatau’r cae i gael ei ystyried yn briodol ac o fewn y Cynllun 
Datblygu Lleol newydd.  Y mae’r cae wedi ei gynnwys o fewn y safleodd 
ymgweiswyr, y CDLl, sy’n golygu y gellir ei ddefnyddio at ddibenion adeiladu’n 
ystod y dyfodol. 

5.10 CASGLU CERRIG AR Y CAE: Trefnwyd gweithgaredd gan Lizzie James i 
blant dan 10 oed i gasglu sbwriel a cherrig o’r cae yn ysod mis Awst.

6. SYLWADAU – MR Lyn  Jones (Torrwr Gwair)

Mynegodd Mr Jones gonsyrn ynglŷn â’r cerrig a oedd wedi’u gwasgaru dros y cae, 
gan fod plant yn eu taflu o’r domen o rwbel ar gornel y cae.  Soniodd eu bod yn 
distrywio llafnau ei beiriant torri gwair.  Mawr obeithir bod yr ymarfer hwn wedi dirwyn 
i ben. 
Bu i Mr Jones grybwyll y dylid bolltio’r meinciau a’r byrddau i’r llawr a gosod haenen 
blasting o dan y byrddau.  Ni dderbyniwyd ei gynigion ar gyfer y presennol.

7. UFA

7.1 Adroddodd y Gyng. Barton bod tyfiant o chwyn yn weladwy ar y llwybr 
newydd ei osod. 

7.2 Gallai grŵp o bobl addo diwrnod o waith ar gyfer y cae yn ysod y gwanwyn 
nesaf. 

7.3 Bu i’r Gyng. Barton ymholi ynglŷn â’r cyllid â glustnodwyd ar gyfer y cae.  
Penderfynwyd yn ystod cyfarfod cyllid y Cyngor Tref yn Ionawr 2010 i 
glustnodi £1,500 ar gyfer y prosiect.  

7.4 Bydd yna gais i ddod o ynghyd i gynrychiolwr o glwb pêl-droed a rygbi 
Llambed i fynychu cyfarfodydd y dyfodol. 

 
8. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Nos Fercher 20 o Hydref at 7pm Swyddfa Menter Llambed. 

Daeth y Cyfarfod i ben am 8.15pm. 

----------------------------------------------------------------------------------------(arwyddwyd)

_____________________________________________________(dyddiad) 


	                                         COFNODION CYFARFOD

