
                                         COFNODION CYFARFOD
O BWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI (PRhCM)

18fed O FAI 2011 AM 6.30PM
SWYDDFA MENTER LLAMBED, LLANBEDR PS

YN BRESENNOL
CYNGOR TREF LLAMBED
Cyngh. Rob Phillips (Cadeirydd)
Cyngh. Cecilia Barton
Cyngh. Derek Wilson
Eleri Thomas – Clerc,Cyngor Tref Llambed 

CYNGOR SIR CEREDIGION
Cyngh. Sirol Ifor Williams  

MUDIAD MYDTARA
Lizzie James
Maureen Williams

1. CROESO’R CADEIRYDD
Croesawodd y Maer Rob Phillips (RP) bawb i’r Cyfarfod. Yn y gorffennol y mae’r 
swydd o Gadeirydd y Pwyllgor PRhCM wedi ei gymryd gan y person sy’n ymgymryd 
â’r swydd o Faer.  PENDERFYNIAD: Cytunwyd i benderfynu petai’r trefniant hwn yn 
parhau. 

2. YMDDIHEURIADAU A MATERION PERSONOL
Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth y Maer Hag Harris gan ei fod yn mynychu 
Seremoni Urddo’r Maer  yng Nghastell-Newydd Emlyn. 

3. DATGELU BUDDIANNAU PESONOL: Dim. 

4. COFNODION CYFARFOD 20/04/2011
PENDERFYNWYD llofnodi Cofnodion y Pwyllgor a gynhaliwyd ar yr 20fed o Ebrill 
2011 a’u derbyn yn gofnod cywir. 

5. MATERION YN CODI

5.1     TRAC BEIC
5.1.1 Bu i Lizzie James (LJ) gwblhau’r Ffurflen Trwydded Asiantaeth Yr 

Amgylchedd ar ran y Pwyllgor PRhCM.
5.1.2 Gobeithir y bydd Mr Dai Charles Evans yn symud y pridd (a fydd ar 

gael pan yn adeiladu’r llain ar gyfer Holl Dywydd ar stâd yr ysgol 
uwchradd) i Gae Maesyderi.  Nid yw’n hysbys faint o bridd fydd ar gael. 
Bu i RP gysylltu â Mr Mike King, y pensaer â gofal am y gwaith o 
adeiladu llain ar gyfer holl dywydd i ofyn tybed a fyddai’n bosibl i 
ddefnyddio’r pridd sy’n weddill o safle’r ysgol i adeiladu’r Trac Beic. 
Dywedodd Mr King y dylai’r CT gysylltu ag Adran 
Yr Ystadau CSC i gadarnhau bod y gwaith arfaethedig o fewn 
amodau’r les.  Roedd aeldoau o’r farn bod hawl adeiladu Tac Beic gan 
fod y les yn caniatau’r CT “i ddarparu ac adeiladu ar y tir nodweddion 



sy’n cydfynd â’r hyn a ganiateir o fewn y les”.  PENDERFYNIAD; RP i 
gysylltu â’r CSC i ofyn yn swyddogol am ganiatâd i adeiladu’r Trac Beic 
ar y cae.  Hefyd y Cyngh. Sirol Ifor Williams i drafod y mater â’r CSC a 
gofyn tybed a fyddai’n bosibl i symud y pridd o safle’r ysgol i’r cae heb 
drwydded. 

 
5.2 Y FFENS

Dim Datblygiadau. 

5.3 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. 

5.4 Iechyd a Diogelwch: y mae LJ a’r Cyngh. Sirol Ifor Williams, yn arolygu’r 
cae’n gyson.

5.5 Cynhwysydd ar gyfer Storio: Ymholiadau’n mynd yn eu blaen ar-lein (£500 
wedi ei glustnodi). Gallai’r mudiad RAY Ceredigion ddarparu’r eitem mewn 
ffurf Dôm Jwngl.  

.
5.6 Arddangosfeydd graffiti wedi eu trefnu: trefniadau’n mynd yn eu blaen – i 

gysylltu â’r Ysgol Uwchradd am wybodaeth pellach. DIM DATGLYGIADAU. 

6. RAY Ceredigion: Cynhaliwyd y sesiwn 4 awr y dydd Sul ynghynt ar y 15fed o Fai  a 
mynychwyd y digwyddiad gan 40 o blant.  Y mae RC yn y broses o drefnu noson 
agored ar gyfer rhieni a chynghorwyr i godi ymwybyddiaeth pellach parthed y Cynllun 
Chwarae a sut i’w gynnal yn hir dymor.  Y mae’r CT wedi cynnig Neuadd yr 
Eglwys fel safle posibl ar gyfer y noson agored. 

7. CYLLID 
DIM

Daeth y cyfarfod i ben am 7.30pm. 

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF: DYDD MERCHER 15FED O FEHEFIN AM 6.30PM 
SWYDDFA MENTER LLAMBED.  

 

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

_____________________________________________________(dyddiad) 

2


	                                         COFNODION CYFARFOD

