
COFNODION CYFARFOD
O BWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI

16EG O CHWEFROR 2011 AM 6.30PM
SWYDDFA MENTER LLAMBED, LLANBEDR PS

YN BRESENNOL
CYNGOR TREF LLAMBED
Y Maer, Cyng. Rob Phillips (Cadeirydd);
Cecilia Barton; 
Cyng. Selwyn Walters; 
Eleri Thomas – Clerc,Cyngor Tref Llambed. 

CYNGOR SIR CEREDIGION
Cyng. Ivor Williams.

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 Cyngh. Sirol Hag Harris; Cyngh. Chris 
Thomas a’r Cyngh. Derek Wilson. 

3. DATGELU BUDDIANNAU PESONOL: Dim. 

4. COFNODION CYFARFOD 19/01/2011
Cytunwyd i gofnodion y cyfarfod hwn fel cofnod cywir.  Fe’u harwyddwyd gan y 
Cadeirydd.  (Cynigiwyd gan y Cyngh. Selwyn Walters ac eiliwyd gan Lizzie James)

5. STRWYTHUR YR HELYGEN
Cyflwyniad: Mr Andrew Roberts  
Ni dderbyniwyd y cyflwyniad oherwydd absenoldeb Mr Roberts.
Y mae wedi cynnig gosod strwythur yr helygen wedi ei dylunio’n siap o’r ddraig a dyn,
ar y cae.  PENDERFYNWYD derbyn y cynnig.  Trafodwyd lleoliadau addas; 
PENDERFYNWYD ei lleoli ger y gât isaf ger y briffordd.  Y mae Mr Roberts wedi 
dechrau tyfu’r strwythur eisoes; caiff ei hadleoli i’r cae yn ystod y dyfodol agos.  
(Amcangyfrif y Taldra– 6 modfedd ar ôl tŵf llawn) 

6. MATERION YN CODI
6.1 Cynllun Datblygu Lleol Cyngor Sir Ceredigion (2007-2022) – Ymgynghori 

Ynghylch Adneuo (2010)
Fel rhan o’r broses o baratoi Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Ceredigion (2007-
22), mae’r Cyngor yn bwriadu ymgynghori ynghylch Dogfennau Adneuo’r 
Cynllun Datblygu Lleol – dyddiad cau 17.02.2011.  Unwaith y bydd y CDLl 
wedi ei fabwysiadu, bydd yn disodli’r cynllun datblygu cyfredol a bydd yn sail 
ar gyfer gwneud penderfyniadau ynghylch cynllunio defnydd tir Ceredigion.  
Adroddodd y Cyngh. Rob Phillips ei fod wedi anfon llythyr ar ran y Pwyllgor 



Rheoli Cae Maesyderi, yn gwrthwynebu datblygu’r cae, fel rhan o’r 
Ymgynghori Ynghylch Adneuo. 
Y mae’r Cynghorwyr Sirol Ifor Williams a Hag Harris eisoes hefyd, wedi 
cyflwyno ymateb i’r Ymgynghoriad yn gwrthwyebu codi tai ar y cae.

Darllenodd Lizzie James y llythyr a oedd yn bwriadu anfon at y Cyngor Sir fel 
rhan o’r Ymgynghoriad, yn lleisio barn trigolion Stâd Maesyderi a Gwêl-y-
Creuddyn.  Yn ei tyb hwy byddai clustnodi’r cae ar gyfer codi tai yn ychwanegu 
at y problemau presennol gan fod nifer o dai wedi eu hadeiladu’n barod yn 
glos i’w gilydd ar Stâd Maesyderi/Gwêl-y-Creuddyn, nepell o’r cae Maesyderi, 
ac yn sgîl hynny y cynnydd tebygol mewn problemau cymdeithasol. 

Pwysleisiwyd yr angen i ddiogelu lleoedd hamddena a oedd yn brin yn 
Llambed (Safleoedd gwyrddion) ac i ddatblygu’r cae at ddibenion y gymuned; 
byddai hyn yn goresgyn i ryw raddau, y problemau gwrthgymdeithasol sy’n 
bodoli ar hyn o bryd. 

6.2 TRAC BEIC
6.2.1 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. 
PENDERFYNWYD:Y Cyng. Chris Thomas a Lizzie James i gymryd 
cyfrifoldeb am lunio’r ddogfen – mae’r gwaith yn mynd yn ei flaen – 
doedd dim datblygiadau i’w hadrodd yn ystod y cyfarfod hwn. 

6.2.2 CYNLLUN TRAC BEIC
PENDERFYNWYD: Lizzie James i wneud llungopi o’r cynllun ac i 
wneud trefniadau ar gyfer y Cyngh. Chris Thomas i gymeradwyo’r 
cynllun a llofnodi.  PENDERFYNWYD – Y Cyngor Tref i gwrdd â’r gost 
o gynhyrchu’r llungopiau.

6.2.3 Dywedodd Mr Dai Charles y bydd yn bosibl i drin y tir y cae, ar ôl y 
gaeaf caled, mewn oddeutu pedair wythnos.   Nid yw’r pridd (tua 510 
tunnell medrig – 510,000kg) wedi ei gasglu, cyn belled, oddi ar y stadau 
adeiladu.

6.2.4 Arwydd Iechyd a Diogelwch ar gyfer y Trac Beic
Y mae’r Cadeirydd Rob Phillips wedi geirio’r arwydd.  
PENDERFYNWYD i dderbyn cymeradwyaeth y Cyngh. Chris Thomas, 
cyn gwneud trefniadau ar gyfer archebu’r arwydd.

6.2.5 CANIATÂD CYNLLUNIO
PENDERFYNIAD: Meddylid yn ystod y cyfarfod cynt nad oedd angen 
gwneud cais am ganiatâd cynllunio.

6.3 Y FFENS NEWYDD EI GODI AR AMFESUR Y CAE : Y mae angen sodro 
darn o’r ffens. PENDERFYNWYD - Y Cyng. Sirol Ifor Williams i gysylltu â’r 
darparwyr i ofyn iddynt drwsio’r ffens. 

6.4 IECHYD A DIOGELWCH
PENDERFYNIAD-byddai Lizzie James yn archwilio’r cae’n wythnosol ac yn 
cadw cofnod o gyflwr y maes.

6.5 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 
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Edwardes parthed y mater.  PENDERFYNIAD: Mr Edwardes i ymgymryd â’r 
gwaith o dan arolygiaeth y Cyng. C.Thomas yn ystod y dyfodol agos. 

7.0 CYLLID
7.1 YSWIRIANT

PENDERFYNODD Y Cyngor Tref yn ei gyfarfod o’r 27ain Ionawr i 
godi’r premiwm yswiriant, ar gyfer y Trac Beic. (amcanbris £200)
7.2 Derbyniwyd £10 Cyfraniad gan y Gyng. C. Barton ar gyfer y Trac 

Beic.
Cyfanswm ar gyfer y Trac Beic, cyn belled £910.60.

7.3 Dywedodd  Lizzie James iddi ddosbarthu nifer o lythyron cais am 
gymorth ariannol at sylw siopau a busnesau’r dref.  Er bod 
Ymddiriedolwyr Caffi’r Hedyn Mwstard yn cymeradwyo’r Cynllun Trac 
Beic, nid ydynt mewn sefyllfa ariannol i wneud cyfraniad.

7.4 Her Meysydd Brenhines Elisabeth 11: Meysydd Chwarae Cymru: 
Prosiect Cymynrodd Newydd Meysydd Chwarae Cymru (Fields in 
Trust) sydd yn cael ei arwain gan y Tywysog Wiliam i ddynodi Jiwbilî 
Deimwnt Ei Mawrhydi’r Frenhines a Gemau Olympaidd Llundain 2012.  
Nod y rhaglen yw diogelu 2012 o safleoedd hamdden awyr agored – 
Meysydd Brenhines Elisabeth 11 – ar gyfer cymunedau ar draws y DU 
erbyn 2012.  Mae’n bosibl i unrhyw gyngor, mawr neu fach, i gymryd 
rhan yn yr Her drwy enwebu safle hamdden i’w gynnwys yn y rhaglen 
ac mae pob math o fannau awyr agored yn gymwys gan gynnwys man 
awyr agored bach/anffurfiol; parciau; meysydd chwarae i blant; 
ardaloedd bywyd gwyllt/coetir/llwybrau natur; llwybrau i feiciau; 
meysydd chwarae; mannau awyr agored o fewn datblygiadau newydd.  
Bydd Meysydd Brenhines Elisabeth 11 hefyd yn medru cael mynediad 
at gyllid i greu gwelliannau.  PENDERFYNWYD dwyn y cynllun at sylw’r 
Cyngor Tref yn ystod y cyfarfod o’r 24ain Chwefror ac i drafod y 
posibilrwydd o enwebu’r Cae Maesyderi fel safle posibl o fewn y 2012 o 
safleoedd. 

8. UFA
8.1 Adroddwyd bod gêm pêl-droed iau wedi ei chynnal ar y cae.  Y mae’r 

pyst gôl yn dal yn eu lle.
8.2 Bu i aelod argymell prynu sied ar gyfer y cae at ddibenion storio 

offer. PENDERFYNIAD – Y Cyng. Sirol Ifor Williams i ymwneud â 
gwaith ymchwil parthed y mater (amcanbris y gost £500)

8.3 Ystyriwyd trefnu arddangosfeydd graffiti i’w lleoli ar y cae.
8.4 Awgrymwyd y gellid darparu bin ail-gylchu ar gyfer y cae.  Y mae 

trefniadau ar y gweill i ddefnyddio’r bagiau tryloyw ailgylchu ar gyfer 
peth sbwriel a gesglir o’r cae yn hytrach na defnyddio’r bagiau duon 
tirlenwi’n gyfangwbl.

8.5 Y mae cynlluniau ar y gorwel gan y mudiad RAY Ceredigion i 
gynnal sesiynau chwarae dwy awr o hyd ar y cae yn fisol, gan 
ddechrau ym mis Ebrill tan mis Medi.

8.6 Y mae erthygl yn ymwneud â’r Trac Beic wedi ymddangos ar 
wefan BBC Cymru.  Derbyniwyd mewnbwn ar gyfer yr erthygl gan 
y Maer Rob Phillips a Lizzie Lames (Atodiad 1) 

Daeth y Cyfarfod i ben am 7.45pm.
. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Nos Fercher 23ain o Fawrth  2011 am 6.30pm Swyddfa Menter Llambed.  
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----------------------------------------------------------------------------------------(arwyddwyd)

_____________________________________________________(dyddiad) 
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