
                                         

                                            COFNODION CYFARFOD
O BWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI (PRhCM)

21AIN O FEDI 2011 AM 6.30PM
SWYDDFA MENTER LLAMBED, LLANBEDR PS

YN BRESENNOL

CYNGOR TREF LLAMBED
Cyngh. Cecilia Barton
Eleri Thomas – Clerc,Cyngor Tref Llambed

CYNGOR SIR & THREF
Cyngh. Maer Robert (Hag) Harris 

CYNGOR SIR CEREDIGION 
Cyngh. Sirol Ifor Williams  

MUDIAD MYDTARA
Lizzie James
Maureen Williams

CYNRYCHIOLYDD POBL IEUAINC
Danny James

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

2. YMDDIHEURIADAU A MATERION PERSONOL
Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth y Cyngh. Kistiah Ramaya, Rob Phillips, 
Selwyn Walters a Derek Wilson. 

3. DATGELU BUDDIANNAU PESONOL: Dim. 

4. COFNODION CYFARFOD 20/07/2011
PENDERFYNWYD llofnodi Cofnodion y Pwyllgor a gynhaliwyd ar yr 20fed o 
Orffennaf 2011 a’u derbyn yn gofnod cywir.

5. MATERION YN CODI

5.1     Y BRYDLES & TRAC BEIC 
Derbyniwyd ebost gan Mr Hywel Raw-Rees CSC ar y 13eg o Orffennaf 2011
yn mynegi na fydd y Cyngor Sir yn rhoi caniatâd i adeiladu’r llwybr beic ar y
cae.  Roedd y Cadeirydd Hag Harris wedi ceisio eglurhâd parthed y
mater.  Cafodd y penderfyniad ei wneud gan yr Adran Addysg y Cyngor Sir 
oherwydd gwir angen cyfalaf ar gyfer ariannu cynlluniau addysgiadol.  Y mae’r
brydles yn dirwyn i ben ar y 13eg Ebrill 2012.  Hysbyswyd y CSC eisoes y
byddai ‘r pwysau’r pridd oddeutu 200 tunnell metrig (o’r Ysgol Uwchradd,
Llambed) a byddai’r CT yn ysgwyddo’r cyfrifoldeb o gael gwared â’r Trac Beic 



pe na bai’r brydles yn cael ei hadnewyddu ar ôl y 13fed o Ebrill 2012.

Trefnwyd cyfarfod â’r Cyngor Sir ar y 7fed o Fedi rhwng cynrychiolwyr y CSC
sef y Prif Weithredwr Bronwen Morgan a’r Cyfarwyddwr Cyllid Mr Gwyn Jones
gyda’r bwriad i fynegi bod y Cyngor Tref yn siomedig â’r penderfyniad i beidio
â chaniatau’r Trac Beic ac i geisio ffordd ymlaen er budd mynwesol ieuenctid y
dref.  (Cofnodion ynghlwm) Derbyniwyd ymateb oddi wrth y Prifweithredwr ar 
y 10fed o Fedi, a oedd yn amlinellu prif bwyntiau’r Cyfarfod megis:

 “Crynodeb o Gais Eich Cyngor a ganlyn: 

1. I estyn y Brydles bresennol.  Gallai hyn olygu rhoi’r gorau i’r  
brydles bresennol a chyflwyno prydles arall ar amodau,  i  
gynnwys ymadael â’r safle gan unrhyw barti ar ôl rhoi’r rhybudd  
angenrheidiol gan un i’r llall.   Bu i Gynghorwyr sicrhau’r CSC 
petai’r safle’n dychwelyd i feddiant y Cyngor Sir byddai’r Cyngor  
Tref yn gwaredu â’r holl bethau a adeiladwyd/codwyd ar y Cae.

2. Trafodwyd y posibilrwydd o godi llwybr beicio ar gyfer beicwyr ar  
ran o’r cae.   Amlygwyd yr angen am ganiatâd y perchennog tir  
ac unwaith yn rhagor pwysleisiwyd y ffaith petai’r perchennog tir  
angen meddiant o’r cae ar ôl rhoi rhybudd digonol, byddai holl  
offer/deunyddiau a phopeth a oedd eu hangen ar gyfer  
adeiladu’r Llwybr Biec yn cael eu disodli. 

3. Cyfeiriwyd at fater cyfnod hir ac ar amodau megis  
gwerth/prisiadau ac yn ystod y cyfnod hir gallai’r Cyngor Tref  
ddatgan diddordeb mewn prynu’r safle.  Roedd yna  
ddealltwriaeth na fyddai hyn yn cael ystyriaeth ar gyfer  
trafodaeth cyn cwblhau’r CDLl. 

Ar ôl y cyfarfod bu i’r Brifweithredwr a Mr Gwyn Jones gyfarfod â  
Swyddogion yr Awdurdod.  Cyflwynir adroddiad i Gabinet y Cyngor  ar y  
4ydd Hydref.  Hysbysir y Cyngor Tref o argymhelliad y swyddogion cyn  
y Cyfarfod.  Bydd Adain yr Ystadau yn cysylltu â’r Cyngor Tref petaent  
angen gwybodaeth ychwanegol ar gyfer llunio’r Adroddiad i’r Cabinet. 

5.2 ADEILADWAITH HELYG FYW:
Y mae’r geiriau diwygiedig ar gyfer yr hysbyseb wedi eu trosglwyddo at sylw’r 
Cyngh. Wilson.  Dim datblygiadau oherwydd absenoldeb y Cyngh. Wilson. 

5.3 5 BWRDD/ 5 MAINC
PENDERFYNIAD yn ystod cyfarfod Mehefin: 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. DIM DATBLYGIADAU.  PENDERFYNIAD: Lizzie 
James a Maureen Williams i wneud y trefniadau erbyn y cyfarfod nesaf. 

5.4 Iechyd a Diogelwch: Dogfen Iechyd & Diogelwch- yn mynd yn ei flaen gan 
Lizzie James a’r Cyngh. Chris Thomas.  Dim datblygiadau yn ystod y Cyfarfod 
hwn oherwydd yr ansicrwydd parthed defnydd dyfodol y cae. 
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5.5 Cynhwysydd ar gyfer Storio: Dim Datblygiadau oherwydd yr ansicrwydd 
parthed defnydd dyfodol y cae.

Arddangosfeydd graffiti wedi eu trefnu: DIM DATGLYGIADAU. 

5.6 TORRI GWAIR
Holodd Mr Lyn Jones, y torrwr gwair presennol, tybed a oedd angen torri’r 
gwair yn ystod mis Hydref.  Roedd ei gytundeb ar gyfer 6 mis o Ebrill tan mis 
Medi (i gynnwys y ddau fis yma) @ 2 toriad y mis @ £100 y toriad. 
PENDERFYNWYD derbyn ei gynnig yn enwedig gan fod y Mudaid RAY 
Ceredigion yn golygu defnyddio’r cae dros fisoedd y Gaeaf. 

5.7 BIN AILGYLCHU: DIM DATBLYGIADAU oherwydd absenoldeb y Cyngh. 
Wilson a oedd wedi cytuno i gysylltu â Mr Ian Turnbill ar 01545 580985. 

 
6. CYLLID 

Torri allwedd ar gyfer gât y Cae £2.50

7. RAY CEREDIGION
Y mae’r mudiad wedi bod yn cyfarfod bob mis ar y cae a derbyniwyd adborth positif 
parthed y gweithgareddau sy’n mynd yn eu blaen.  Bydd Cathryn Morgan, Cydlynydd 
RAY Ceredigion yn rhoi diweddariad ynglŷn â’r prosiect yn ystod cyfarfod misol y CT 
o’r 29ain o Fedi.  Bu i’r CT geisio am gymhorthdal ond amod angenrheidiol i fod yn 
gymwys am gefnogaeth ym mlwyddyn 1 o’r prosiect oedd i ddanfon cynrychiolydd i’r 
gweithdai Tŷ Gwydr a gynhaliwyd ar 23.06.2011.  Cynhelir gweithdai yn y dyfodol ar 
gyfer pob blwyddyn o’r prosiect 4 mlynedd hwn, a bydd RAY Ceredigion yn hysbysu’r 
CT am y dyddiadau a’r lleoliadau. 

8. UFA
Trafodwyd y llain pêl-droed a gemau pêl-droed i blant Dan10.  Roedd aelodau o’r 
farn mai nid dyletswydd y CT oedd codi’r cerrig niferus sydd i’w gweld ar y llain pêl-
droed. 

Daeth y cyfarfod i ben am 7.05pm. 

DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF
NOS FERCHER 19EG O Hydref  AM 6.30PM SWYDDFA MENTER LLAMBED.  

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

_____________________________________________________(dyddiad) 

3


	                                         
	                                            COFNODION CYFARFOD
	CYNGOR SIR CEREDIGION 
	CYNRYCHIOLYDD POBL IEUAINC

