
                                         COFNODION CYFARFOD
O BWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI

24AIN O EBRILL 2011 AM 6.30PM
SWYDDFA MENTER LLAMBED, LLANBEDR PS

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

CYNGOR SIR CEREDIGION
Dirprwy-Faer Cyngh. Hag Harris. 

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 oddi wrth y Cyngh. Sir Ifor Wiloluams, Cyngh. Derek 
Wilson a’r Cyngh. Chris Thomas.

3. DATGELU BUDDIANNAU PESONOL: Dim. 

4. COFNODION CYFARFOD 23/03/2011
PENDERFYNWYD llofnodi Cofnodion y Pwyllgor a gynhaliwyd ar yr 23ain o Fawrth 
2011 a’u derbyn yn gofnod cywir. 

5. MATERION YN CODI

5.1     TRAC BEIC
Bu i Lizzie James (LJ) siarad â Clerc y gwaith ynglŷn â’r pridd a fydd ar gael ar 
gyfer y cae Maesyderi pan yn datblygu’r Llain ar gyfer holl fath o dywydd ar 
safle’r Ysgol Uwchradd Llambed.  Bwriedir gofyn i Mr Dai Charles Evans i 
gario’r pridd o’r ysgol i’r Cae.  Nid yw ef ynghlwm ag adeiladu’r llain.  Ar ôl 
derbyn y pridd bydd Dai Charles, Sam, Simon o Cyclemart a Danny yn 
dechrau adeiladu’r Trac Beic gan ddilyn y cynllun a luniwyd gan Danny.  Y 
cynhwysedd cychwynnol a ddyfynnwyd oedd 30-40 llwyth lori @17 tunnell 
metrig/llwyth lori = 510 metr ciwb (@ 30 llwyth lori).  Penderfynwyd i geisio llai 
o bridd yn ystod cyfarfod cynt ac i beidio gwneud cais cynllunio.  LJ i wenud 
ymholiadau pellach â Chlerc y Gwaith i geisio caniatâd i symud y pridd.  
Yswiriant: i beidio a gwneud trefniadau parthed yr yswiriant ychwanegol ar hyn 
o bryd. 

5.2 STRWYTHUR YR HELYG



PENDERFYNWYD anfon llythyr o ddiolch at Mr Andrew Roberts am y rhodd 
hael o strwythur yr helyg ar gyfer y cae. 

5.3 Y FFENS
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. 

5.4 5 BWRDD/ 5 MAINC
Roedd rhai aelodau o’r farn y dylid adleoli rhai o’r byrddau a’r meinciau i 
waelod y cae.  Nid oedd aelodau’n hollol siwr os oedd yr holl ddodrefn wedi eu 
bolltio i’r ddaear.  PENDERFYNWYD i geisio darganfod y sefyllfa. 

5.5 Iechyd a Diogelwch: y mae LJ yn arolygu’r cae’n gyson.

5.6 Cynhwysydd ar gyfer Storio: Ymholiadau’n mynd yn eu blaen ar-lein
.

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

6. RAY Ceredigion: PENDERFYNWYD i arwyddo’r cytundeb yn caniatau RAY 
CEREDIGION yr hawl i gynnal sesiwn 4 awr ar y cae ar y 3ydd ddydd Sul y mis. 
PENDERFYNWYD i geisio darganfod petai barbiciw yn medru cael eu cynnal ar y 
cae. 

7. CYLLID 
Arwydd £106.80; Tâp £17.90

8. UFA
8.1 Derbyniwyd cais gan y Clwb Pêl Droed i symud y cerrig oddi ar y llain pêl 

droed, gyda’r bwriad o ddefnyddio’r llain ar gyfer gemau pêl-droed.  
Adroddwyd nad oedd erioed wedi bod yn angen i’r Cyngor Tref i ymwneud â’r 
gwaith ond yn hytrach byddai’r CT yn agored i awgrymiadau gan y Clwb Pêl 
Droed. 

8.2 LJ i wneud ymholiadau pellach parthed y dome “geodisive”.
8.3 Cadeirydd Pwyllgor y Cae: y mae’r gwaith wedi ei ymgymryd yn ystod y 

gorffennol gan y Maer,  i ystyried o bosibl, i newid y trefniant hwn yn ystod y 
dyfodol. 

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF: DYDD MERCHER 18FED O FAI AM 6.30PM 
SWYDDFA MENTER LLAMBED.  Daeth y cyfarfod i ben am 7.45pm. 

 

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

_____________________________________________________(dyddiad) 
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