
COFNODION CYFARFOD
O BWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI

19EG O IONAWR 2011 AM 6.30PM
SWYDDFA MENTER LLAMBED, LLANBEDR PS

YN BRESENNOL
CYNGOR TREF LLAMBED
Y Maer, Cyng. Rob Phillips (Cadeirydd);
Cecilia Barton; 
Cyng. Chris Thomas (cyrraedd am 7.05pm oherwydd gofynion gwaith);
Cyng. Selwyn Walters; 
Eleri Thomas – Clerc,Cyngor Tref Llambed. 

CYNGOR SIR CEREDIGION
Cyng. Ivor Williams;
Cyng. Dirprwy-Faer Hag Harris.

MUDIAD MYDTARA
Sue Davies;
Lizzie James;
Maureen Williams.

1. CROESO’R CADEIRYDD
Croesawodd y Maer Rob Phillips, holl a oedd yn bresennol, i’r Cyfarfod. 

2. YMDDIHEURIADAU A MATERION PERSONOL
Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth y Cyng. Chris Thomas yn cyfleu nad oedd yn 
bosibl iddo fod yn bresennol tan 7 o’r gloch, oherwydd obligiadau gwaith.

3. DATGELU BUDDIANNAU PESONOL: Dim. 
4. COFNODION CYFARFOD 18/11/2010

Cytunwyd i gofnodion y cyfarfod hwn fel cofnod cywir.  Fe’u harwyddwyd gan y 
Cadeirydd.  Dywedodd Lizzie James, wrth aelodau, bod derbyniadau’n cael eu 
hanfon at bawb sydd wedi gwneud cyfraniad tuag at y Trac Beic. 

5. MATERION YN CODI
5.1 CYNLLUN TRAC BEIC: 

5.1.1 Obligiadau o ran y gyfraith: Datblygiadau a Safonau
Bu i’r Cyng. Chris Thomas glustnodi sylw i’r Cynllun Trac Beic a daeth 
i’r casgliad ei fod yn foddhaol.   Serch hynny, byddai’n angenrheidiol i 
nodi ar bapur, cydymffurfiad â safonau diogelwch cyn, yn ystod ac ar ôl 
ei osod mewn lle. 
Y Cyng. Chris Thomas a Lizzie James yn y broses o baratoi’r 
ddogfen.

5.1.2 YSWIRIANT
Bydd yn ofynnol i gwrdd ag obligiadau Yswiriant ac i lenwi’r ffurflen 
briodol. Penderfyniad: i ofyn i’r CT yn ystod y cyfarfod nesaf, 
caniatâd i godi’r premiwm yswiriant, ar gyfer y Trac Beic. 

5.1.3 LLYFR DAMWEINIAU
Bydd yn ofynnol i gadw Llyfr Damweiniau. 

5.1.4 ARWYDDION AR GYFER Y TRAC BEIC



Penderfynwyd ar y geiriau i’w hymddangos ar yr arwydd (dwy-ieithog) 
Bydd rhif ffôn y CT yn weladwy ar yr arwydd er mwyn adrodd 
damweiniau rhwng oriau gwaith arferol (9am-5pm Llun-Gwener).  Gallai 
anawsterau godi pan yn ceiso cysylltu â’r CT am gymorth parod yn 
ystod yr oriau hyn, am fod y Clerc ond yn cael ei chyflogi am 12 awr 
yr wythnos (oriau hyblyg).  Cytunodd y Cyng. Chris Thomas i 
arddangos ei fanylion cyswllt (ffôn) ar ôl 5pm ac yn ystod 
penwythnosau.  (hefyd ar gyfer Parc-yr-Orsedd)  

5.1.5 AMCANBRIS AR GYFER Y GWAITH: £1,000.
5.1.6 Bydd yn ofynnol o bosibl, i gau allan rhag defnydd y cyhoedd, y rhan 

o’r cae sy’n cael ei drosi’n Drac Beic, pan fydd y gwaith yn mynd yn ei 
flaen. 

5.2 CANIATÂD CYNLLUNIO
Y mae angen caniatâd cynllunio ar gyfer datblygiadau â chynhwysedd yn 
uwch na 200 metr ciwb.  Penderfyniad: Meddylid nad oedd angen gwneud 
cais am ganiatâd cynllunio. 

5.3 Y FFENS NEWYDD EI GODI: rhan o’r ffens wedi ei ddifrodi.  Y Cyng. Sirol 
Ifor Williams wedi cysylltu â’r darparwyr Mr Kevin ac Emyr Jones, ac y 
maent wedi trwsio’r ffens.
Y mae Lizzie James yn ymwneud ag Asesiad Risg yn gyson a hefyd yn 
casglu sbwriel oddi ar y cae.  Y Cyng. Sirol I. Williams yn gwneud trefniadau 
ar gyfer gwacau’r biniau. 

5.4 BYRDDAU/MEINCIAU
Oherwydd gofynion iechyd a diogelwch, penderfynwyd i folltio’r byrddau a’r 
meinciau i’r ddaear (dull un peg). Y Clerc wedi cysylltu â Mr Steve Edwardes 
parthed y mater.  Penderfyniad: Mr Edwardes i ymgymryd â’r gwaith o  
dan arolygiaeth y Cyng. C.Thomas. 

6. CYLLID
6.1 Datganwyd llongyfarchion gan y Maer i Lizzie James am eu hymdrechion 

ar drefnu gweithgaredd codi arian yn Nhŷ Tafarn y King’s Head ar y 
20fed o Dachwedd.  Codwyd swm o £600 gan gynnwys £25 gan Panacea,  
a £25 gan Mr Gwyn Lews Carpedi.  Soniodd Lizzie ei bod yn cadw cofnod o’r 
holl gyfraniadau. 

6.2 Gofynnwyd tybed a oedd angen agor cyfrif banc at ddibenion prosiect y cae 
yn unig yn ystod y cyfarfod diwethaf.  Penderfyniad: y Cyngor Tref wedi 
gwrthod y cynnig,  yn ystod y cyfarfod  o’r 25ain Tachwedd.

7. UFA
7.1 Y Llain Pêl-Droed: Penderfyniad: at ddefnydd mudiadau chwaraeon ar ôl 

marcio’r llain. (i drafod y gost) 
7.2 Y mae’r cae wedi ei gynnwys o fewn y Cynllun Datblygu Lleol sy’n golygu y 

gellir ei ddefynddio o bosibl ar gyfer adeiladu’n ystod y dyfodol.  I anfon llythyr 
o wrthwynebiad i’r cynnig (Maer) fel rhan o’r broses Cynllun Datblygu Lleol 
Ceredigion 2007-2022 Ymgynghori Ynghylch y Cynllun Adneuo y Cyfnod 
Adneuo 2010: ymatebion i’w cyflwyno erbyn 17eg o Chwefror.

. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF
Nos Fercher 16eg o Chwefror at 6.30pm Swyddfa Menter Llambed. 
Daeth y Cyfarfod i ben am 7.55pm. 

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

_____________________________________________________(dyddiad) 
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