
                                         COFNODION CYFARFOD
O BWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI (PRhCM)

15fed O FEHEFIN 2011 AM 6.30PM
SWYDDFA MENTER LLAMBED, LLANBEDR PS

YN BRESENNOL
CYNGOR TREF LLAMBED
Cyngh. Kistiah Ramaya (Is-Gadeirydd) 
Cyngh. Cecilia Barton;
Cyngh. Rob Phillips;
Eleri Thomas – Clerc,Cyngor Tref Llambed. 
CYNGOR SIR CEREDIGION
Cyngh. Maer Hag Harris 
Cyngh. Sirol Ifor Williams  
MUDIAD MYDTARA
Lizzie James
Maureen Williams

1. CROESO’R CADEIRYDD
Croesawodd y Maer Hag Harris bawb i’r Cyfarfod. 

2. YMDDIHEURIADAU A MATERION PERSONOL
Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth y Cyngh. Selwyn Walters. 

3. DATGELU BUDDIANNAU PESONOL: Dim. 
4. COFNODION CYFARFOD 18/05/2011

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnodion y Pwyllgor a gynhaliwyd ar yr 18fed o Fai 2011 
a’u derbyn yn gofnod cywir arwahan i’r materion canlynol:
4.1 2 fater wedi ei adael allan: Adeiladwaith Helyg Fyw: bydd y Cyngh. Derek 

Wilson yn dylunio arwydd dwy-ieithog.  Hefyd bydd y Cyngh. Wilson yn 
ymwneud ag ymholiadau parthed bin ailgylchu (Mr Ian Thunderball, Talsarn)

4.2 Cofnod  5.1.2: Y mae Lizzie James wedi derbyn trwydded eisoes i symud y 
pridd. 

5. MATERION YN CODI

5.1     TRAC BEIC
5.1.1 Bu i’r Cyngh. Rob Phillips ysgrifennu’n ffurfiol iGSC i ofyn 

caniatâd i godi llwybr beic ar y Cae. 
Bu i’r Cyngh Ifor Williams dderbyn ebost gan Mr Hywel Raw-Rees CSC 
ynghynt yn y dydd yn gofyn am wybodaeth pellach parthed y trac 
ee pwysau’r pridd, trefniadau ar gyfer gwaredu â’r Llwybr Beic ar derfyn 
les ayyb. PENDERFYNIAD; i ymateb gan ddwued y byddai ‘r pwysau’r 
pridd yn llai na 200 tunnell metrig a bydd y CT yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb 
o gael gwared â’r Trac Beic pe na bai’r les yn cael ei adnewyddu ar ôl y 
13fed o Ebrill 2012. (ni ddefnyddir tarmac dim ond pridd)  
PENDERFYNIAD: Os derbynnir caniatâd cysylltir â  Mr Gordon 
Long, Clerc y Gwaith ar  gyfer y Llain ar gyfer holl dywydd, Ysgol 
Eilradd Llambed a gofyn i Mr Dai Charles Evans i symud y pridd). 

 
5.2 5 BWRDD/ 5 MAINC



PENDERFYNIAD: Mrs Maureen Williams i gysylltu â Mr Steve Edwardes 
(423162)  i ofyn iddo folltio’r holl eitemau i’r llawr (yn hytrach nag eu hoelio) a 
hefyd i ddarganfod lleoedd addas ar gyfer y dodrefn ar y cae.

5.3 Iechyd a Diogelwch: y mae LJ a’r Cyngh. Sirol Ifor Williams, yn arolygu’r 
cae’n gyson. PENDERFYNIAD; LJ i gysylltu â’r Cyngh. Chris Thomas i orffen 
y gwaith yn ymwneud â llunio’r ddogfen Iechyd a Diogelwch parthed y Trac 
Beic. 

5.4 Cynhwysydd ar gyfer Storio: Ymholiadau’n mynd yn eu blaen ar gyfer sied 
gan RP ac IW.  PENDERFYNIAD; byddant yn sefydlu os yw’r sied yn addas at 
ddibenion y cae: i gysylltu â Mr Gwyn Lewis (to o fetel ond fe ffefrir sied gyfan 
o fetel - £500 wedi ei glustnodi) Lleoliad: ar frig y cae wrth gefn y maes. Efallai 
y bydd yn bosibl i’r sefydlaid RAY Ceredigion i ddarparu cynhwysydd i storio 
offer chwarae. 

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

5.5 Y SWYDD O GADEIRYDD YN YSTOD CYFARFODYDD Y CAE
Yn y gorffennol y mae’r swydd o Gadeirydd y Pwyllgor RhCM wedi ei 
gymryd gan y person sy’n ymgymryd â’r swydd o Faer.  Roedd rhai aelodau 
o’r farn na ddylid wneud hyn ar ran dilyniant. PENDERFYNIAD; Y Maer 
presennol i gymryd y swydd o Gadeirydd am y flwyddyn fwrdeistrefol 
hon; yn ei absenoldeb byddai’r Dirprwy-Faer yn ymwneud â’r swydd, ar 
ôl rhybudd digonol. 

5.6 BIN AILGYLCHU: DIM DATBLYGIADAU
5.7 ADEILADWAITH HELYG FYW: Darparwyd y geiriau ar gyfer yr arwydd 

gan LJ sef “DIM CŴN – ADEILADWAITH HELYG FYW WEDI EI 
GYFRANNU GAN MR ANDREW ROBERTS LIVING WILLOW WALES”. 
PENDERFYNIAD: i hysbysu’r Cyngh. Derek Wilson (Clerc) 

6. RAY Ceredigion: 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.  Cyfarfodydd ar y Cae: 17/7; 21/08; 18/09. 

7. CYLLID 
Y mae swm o £1,500 wedi ei glustnodi’n flynyddol ar gyfer y cae.  Adroddwyd bod 
angen £1,200 ar gyfer torri’r gwair o Ebrill tan mis Medi (gan gynnwys y 2 fis).  Y mae 
swm o £910.60 ar gael ar gyfer y Trac Beic: £600 Gweithgaredd Codi Arian;; £300.60 
grant d/l Mr Damain Conti; £10 Cyngh. C.Barton)
Soniodd LJ am weithgareddau codi arian eraill ee picnic a stondinau ar y Cae mewn 
cais i gyrraedd y nod o £1,000 sef amcanbris ar gyfer y Llwybr Beic. 

Daeth y cyfarfod i ben am 7.30pm. 

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF: DYDD MERCHER 20fed O Orffennaf AM 6.30PM 
SWYDDFA MENTER LLAMBED.  

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

_____________________________________________________(dyddiad) 
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