
                                         COFNODION CYFARFOD
O BWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI

23AIN O FAWRTH 2011 AM 6.30PM
SWYDDFA MENTER LLAMBED, LLANBEDR PS

YN BRESENNOL
CYNGOR TREF LLAMBED
Y Maer, Cyngh. Rob Phillips (Cadeirydd);
Dirprwy-Faer Cyngh. Hag Harris; 
Cyngh. Chris Thomas;
Cyngh. Selwyn Walters;
Eleri Thomas – Clerc,Cyngor Tref Llambed. 

CYNGOR SIR CEREDIGION
Cyng. Ivor Williams.

MUDIAD MYDTARA
Sue Davies 
Lizzie James
Maureen Williams
Andrew Roberts (6.30-6.55pm)

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

2. YMDDIHEURIADAU A MATERION PERSONOL
Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth y Cyngh. Hag Harris (yn ystod y 30 munud 
cyntaf o’r cyfarfod) a’r Gyngh. Cecilia Barton; mynegwyd cydymdeimlad yr aelodau 
â’r Gyngh. Barton yn ei phrofedigaeth o golli ei gŵr, Mr Ian Barton.

3. DATGELU BUDDIANNAU PESONOL: Dim. 

4. COFNODION CYFARFOD 16/02/2011
PENDERFYNWYD llofnodi Cofnodion y Pwyllgor a gynhaliwyd ar yr 16eg o Chwefror 
2011 a’u derbyn yn gofnod cywir. 

5. CYFLWYNIAD: MR ANDREW ROBERTS- RHODD STRWYTHUR YR 
HELYGEN
Bydd Mr Roberts yn lleoli creadigaeth-fyw-yr-helygen o ddyn yn gyswllt â’r 
ddraig (taldra disgwyliedig 7 troedfedd) ar y rhan uchaf o’r cae, ger y byrddau 
picnic.  Y mae wedi dechrau tyfu’r planhigyn eisoes a fydd yn cael ei 
drawsblannu i’r cae yn ystod y dyfodol agos.  PENDERFYNWYD gofyn i’r 
Cyng. Derek Wilson i ddylunio arwydd yn datgan mai rhodd gan Mr Roberts 
oedd y strwythur o’r helygen.  Bydd yn arddangos yr arwydd ger y ffigwr.  

PENDERFYNIAD: Bydd Lizzie James yn ymwneud â chynllun addysgiadol ac 
yn egluro i blant yn yr ardal, gwybodaeth cefndirol parthed y fframwaith o’r 
goeden helygen.

I gloi diolchwyd i Mr Roberts am ei rodd hael.



6. MATERION YN CODI

6.1     TRAC BEIC

6.1.1 DATBLYGIADAU A SAFONAU
Bu i’r Cyng. Chris Thomas archwilio’r Cynllun Trac Beic a daethpwyd i’r 
dyfarniad 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. 

6.1.2 CYNLLUN TRAC BEIC
PENDERFYNWYD yn ystod y cyfarfod diwethaf y byddai Lizzie James 
yn llungopio’r cynllun a gwneud trefniadau ar gyfer y Cyngh. Chris 
Thomas i gymeradwyo’r cynllun a llofnodi. Doedd dim datblygiadau 
i’w hadrodd yn ystod y cyfarfod hwn. 

6.1.3 LLWYBR BEICIO
Gobeithia Mr Dai Charles Evans i gasglu pridd a fydd ar gael yn fuan, 
ar gampws yr Ysgol Uwchradd Llambed yn ystod cyfnod adeiladu Llain 
Bob Tywydd (bydd angen rhwng 50,000 a 70,000 cilogram).  Amcanbris 
ar gyfer y gwaith £1,000. 

6.1.4 ARWYDD IECHYD A DIOGELWCH AR GYFER Y LLWYBR BEICIO
Y mae’r Cadeirydd Rob Phillips wedi geirio’r arwydd. 
PENDERFYNWYD ceisio  amcanbris gan 3 darparwr. (Clerc) 

6.2 Y FFENS NEWYDD

Roedd angen sodro darn o’r ffens.  Adroddodd y Cyng. Ifor Williams ei fod wedi 
cysylltu â’r darparwyr a bod y ffens wedi ei drwsio. 

6.3 ADRODDIAD AROLWG CYSON

Y mae Lizzie James yn ymwneud ag arolwg o’r parc yn gyson.  Y mae hefyd yn 
casglu sbwriel o bryd i’w gilydd a’r Cyngh. Ivor Williams yn sicrhau fod y biniau 
sbwriel yn cael eu gwacau yn wythnosol. 

6.4 BYRDDAU/MEINCIAU
Oherwydd gofynion iechyd a diogelwch, penderfynwyd bolltio’r byrddau a’r 
meinciau i’r ddaear (dull un peg)
Dywedwyd bod Mr Steve Edwardes wedi ymwneud â’r gwaith dan gyfarwyddyd 
y Cyngh. C.Thomas.  Y mae’r 5 bwrdd picnic a’r 5 fainc (2 metel, 3 mainc a 
oedd yn weddill o Barc-yr-Orsedd) wedi eu rhoi’n sownd wrth y ddaear. 
 

6.5 GRANT MEYSYDD CHWARAE CYMRU: HER MEYSYDD BRENHINES
ELISABETH 11



Y mae’r Cyngor Tref fel prydlesai ac nid perchennog, heb fod yn gymwys i 
dderbyn ystyriaeth o fewn y prosiect cymynrodd Meysydd Chwarae Cymru, nac 
yn gymwys am gymhorthdal. 

7. CAIS GAN MR PAUL EDWARDS, SWYDDOG LLES CLWB PÊL DROED 
LLAMBED

Y mae’r Clwb yn ystyried dichonolrwydd y cae fel lle addas i gynnal gemau pêl-
troed ar gyfer Plant o dan 9 ac 11.  Mynegodd Mr Edwards ei bryder ynglŷn â 
materion iechyd a diogelwch; credai ef bod cyflwr presennol y cae yn ddigonol ar 
gyfer dibenion anffurfiol ac hamddena ond heb fod yn addas ar gyfer digwyddiadau 
sydd wedi eu trefnu ymlaen llaw.  Holodd tybed a fyddai’n bosibl i’r Cyngor 
Tref/Pwyllgor y Cae i waredu â’r cerrig niferus oddi ar y darn a wastatawyd y llynedd. 
Byddai rhaid defnyddio peiriannau i wneud y gwaith.  PENDERFYNWYD peidio 
ymwneud â’r gwaith a byddai’r Cyngh. Ifor Williams yn egluro’r sefyllfa i Mr 
Edwards (h.y. yr ansicrwydd sydd ynglŷn â’r les, a’r holl wario ariannol y 
gorffennol).

8. CAIS GAN RAY CEREDIGION AM LE CHWARAE

Y mae RAY Ceredigion wedi derbyn cymhorthdal i gynnal 2x2awr sesiwn chwarae yn 
fisol mewn dau fan yn Llambed, i ddechrau ar Ddydd Sul 17eg Ebrill am gyfnod o 6 
mis.  Bydd un sesiwn dwy awr yn cael ei chynnal ar Gae Maesyderi a’r llall ar leoliad 
arall.  Bydd 3 gweithiwr ynglŷn â chwarae yn cymryd cyfrifoldeb am y sesiynau 
chwarae ac yn cyrraedd mewn fan, gyda holl adnoddau angenrheidiol at y chwarae.  
Bydd croeso i drigolion, cynghorwyr ayyb i gymryd rhan. 
Bydd cynrychiolydd RAY CEREDIGION yn mynychu cyfarfod y Cyngor Tref o’r 31ain 
Mawrth i wneud cyflwyniad parthed y Cynllun Chwarae.  Bydd y Cyngor Tref yn 
cynnig lleoliad addas ar gyfer yr ail-sesiwn 2 awr (Parc-yr-Orsedd / Cae Coffa? ) 

9. CYLLID

9.1 Cyflenwadau Plymwaith Ceredigion  £8.51; TAW £1.70

10.  UFA

10.1 Cynhwysydd ar gyfer Storio: Ymholiadau’n mynd yn eu blaen – Cyngh. Ifor 
Williams.

10.2 Arddangosfeydd graffiti wedi eu trefnu: trefniadau’n mynd yn eu blaen – i 
gysylltu â’r Ysgol Uwchradd am wybodaeth pellach.

10.3 Torrir tyfiant ar y cae 2 waith y mis, bob mis o Ebrill i fis Medi 2011, gan Mr 
Lyn Jones £200 x6. Gosodwyd y trefniant hwn mewn lle yng Nghorffennaf 
2010.  

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF

Nos Fercher 20 o Ebrill am 6.30pm Swyddfa Menter Llambed. 

Daeth y Cyfarfod i ben am 7.45pm. 

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



_____________________________________________________(dyddiad) 
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