
                                         COFNODION CYFARFOD
O BWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI (PRhCM)

25ain O ORFFENNAF 2012 AM 6.00PM
SWYDDFA MENTER LLAMBED, LLANBEDR PS

1. CROESO’R CADEIRYDD
Croesawodd y Cadeirydd y Maer Cyngh. Ramaya bawb i’r Cyfarfod. 

YN BRESENNOL: Y Maer Y Cyngh. Kistiah Ramaya; Y Cyngh. Selwyn Walters, Y 
Cyngh. Derek Wilson, Maureen Williams (yn cynrychioli’r Ystâd Maesyderi); Sue 
Moules (yn cynrychioli’r Ystâd Maesyderi); Lizzie James (a oedd yn cynrychioli’r 
Ystâd Maesyderi); Eleri Thomas (Clerc Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan)  

2. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y Cyngh. Hag Harris (sy’n 
cynrychioli’r Cyngor Sir a Thref); Cyngh. Sirol Ivor Wiliams; Dirprwy-Faer Dorothy 
Williams a’r Cyngh. Rob Phillips. 

3. DATGELU BUDDIANNAU PESONOL: Dim. 

4. COFNODION CYFARFOD 16eg o Fai 2012
PENDERFYNWYD llofnodi Cofnodion y Pwyllgor a gynhaliwyd ar yr 16eg o Fai 2012 
a’u derbyn yn gofnod cywir.  

5. MATERION YN CODI
 

5.1 GOFYNION YN DILYN YR AROLWG O’R CAE GAN DIGLEY 
ASSOCIATES AR YR 31.10.2011

5.1.1 Dwy Fainc (seddau): mewn cyflwr gwael (Chris i’w symud o’r 
cae a’u trwsio)

5.1.2 Tir y Llwybr Beic a godwyd gan yr Ieuenctid: y mae angen 
llenwi’r ffosydd (bydd angen cloddiwr o bosibl).

5.1.3 Magl Wifren angen ei hasio: ger y gât â rhannau sy’n cyffwrdd 
ar ben uchaf y cae – ( i ofyn i Mr Alec Page) 

5.1.4 Bolltio’r 5 Bwrdd a’r 5 Fainc i’r llawr: rhaid eu bolltio i’r llawr 
yn ôl gofynion statudol ar gyfer meysydd chwarae.  I ofyn i Mr 
Steve Edwardes, unwaith yn rhagor.  Gellir eu bolltio ar sgwâr o 
sment.  Y mae eu lleoliad ar y cae wedi ei benderfynu eisoes. 
Sment (CAVO?) 

5.1.5 Tomen o Bridd: dylid ei symud o’r Cae.  Gellir defyddio ychydig 
o’r pridd ar gyfer gwastadu’r Llwybr Beicio. 

5.1.6 Bolltau: yn ymwythio allan o’r ffens. (angen sylw)
5.1.7 Bolltau yn ymwthio allan o’r gât â rhannau’n cyffwrdd ar ben 

uchaf y cae. Y mae Chris wedi clustnodi sylw eisoes i’r mater.
5.1.8 Biniau Sbwriel: does dim cloriau i’r biniau- rhaid bod cloriau ar 

gael ar gyfer biniau.  PENDERFYNWYD: Derek i gymryd 
cyfrifoldeb. 

5.2 Llyfr Damweiniau a Llyfr Arolwg ar gyfer y Cae: Dywedodd Chris fod 
Llyfr Damweiniau swyddogol yn ei feddiant.  ( i ddod â’r llyfr i gyfarfod 



nesaf y Pwyllgor).  Adroddod Lizzie fod 6 darn o’r ffens yn rhydd (i ofyn 
i Mr  Alec Page).

5.3 Adroddwyd bod y gât wedi ei leoli ar waelod y cae wrth fynedfa gefn 
fflatiau Bryn-yr-Eglwys wedi ei folltio i geisio atal perchennog ci rhag 
cerdded ei anifail ar y cae.  Dywedwyd bod y gât ar agor bellach.  
Trefniant preifat gan aelod o’r cyhoedd oedd bolltio’r gât. 

5.4 Adroddwyd bod matras gwely a peiriant torri-gwair wedi eu gollwng i 
lawr ar y cae.  Teimlwyd bod yr arfer hwn yn gonsyrn iechyd a 
diogelwch a dylid cofnodi amlder y weithred ac adrodd y mater at sylw’r 
Cyngor Sir. 

5.5 TRWYDDED AR GYFER Y CAE AR ÔL Y 12FED O EBRILL: nid oes 
gwybodaeth swyddogol wedi ei dderbyn gan y Cyngor Sir parthed pwy 
sydd yn gyfrifol am y cae ers i’r brydles 3 blynedd ar gyfer y Cyngor 
Tref, ddirwyn i ben ar y 12fed o Ebrill 2012.  PENDERFYNWYD peidio 
â gwneud ymholiadau ynglŷn â’r sefyllfa, ond yn hytrach i aros 
canlyniad y Cynllun Datblygu Lleol.  Petai datblygu’n mynd yn ei flaen 
ae y cae/caeau cyfagos byddai dyletswydd ar y datblygwr i ddarparu 
lle-chwarae.   Dywedodd y Maer ei fod o’r farn y byddai cadw cofnod o’r 
defnydd presennol a gorffennol y cae o fudd i gryfhau’r ddadl i gadw’r 
cae fel amwynder ar gyfer y dref. 
Defnyddwyr presennol: Afancod, Pêl droed, Yr Anabl, RAY Ceredigion. 
Cynhaliwyd Parti Jiwbilî’n ddiweddar ar y Cae. 

5.6 TORRI GWAIR AR Y CAE: yn mynd yn ei flaen 2 waith y mis dan law 
Mr Lyn Jones- £100 y toriad – 2 doriad y mis o fisoedd Ebrill i Hydref. 

5.7 Y LLAIN PÊL DROED: Y mae Lizzie wedi prynu pyst-gôl ond nid ydynt 
ar gael drwy gydol yr amser ar y Cae.  Byddai cynhwysydd wedi ei 
leoli’n barhaol ar y cae o ddefnydd ar gyfer storio offer.  

5.8 CŴN YN BAEDDU
Mynegwyd consyrn parthed cŵn yn derbyn mynedfa i’r cae, a’r 
pwysigrwydd i geisio eu gwahardd er lles iechyd trigolion y dref. Y 
mae RAY Cerdigion yn asesu’r cae ar gyfer baw-ci cyn dechrau ar 
y Sesiwn Chwarae. 

6. RAY Ceredigion: adroddwyd bod Ray Ceredigion yn cyfarfod ar y Cae ar y trydydd  
Sul yn y mis.  Y mae’r gweithgareddau ar gynnig wedi bod yn lwyddiant ac yn 
boblogaidd gan blant lleol. 

7. CYLLID
LLWYBR BEICIO
Y mae £910.60 ar hyn o bryd ar gael yn y Cyfrif Cae Maesyderi Lloyds TSB sy’n 
cynrychioli’r arian a godwyd wrth drefnu gweithgaredd Codi Arain a d/l Mr D. Conti.  
Ystyriwyd safleodd posibl ar gyfer y Llwybr Beicio a gofynnodd y Maer i aelodau i 
geisio darganfod safleodd yn Llambed y gellir eu defyddio i’r perwyl hwn. 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.10pm. 

8. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 19eg o Fedi 2012 am 6.30pm Swyddfa Menter 
Llambed. 
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