
                                         COFNODION CYFARFOD
O BWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI (PRhCM)

19ain O FEDI 2012 AM 6.30PM
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. Chris Thomas, Y 
Cyngh. Derek Wilson, Maureen Williams (yn cynrychioli’r Ystâd Maesyderi); Sue 
Moules (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, Y Cyngh. Rob Phillips a Lizzie James a oedd yn mynychu Cyfarfod 
Cyffredinol Blynyddol RAY Ceredigion.

3. DATGELU BUDDIANNAU PESONOL: Dim. 
4. COFNODION CYFARFOD 25ain o Orffennaf 2012

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnodion y Pwyllgor a gynhaliwyd ar yr 25ain o 
Orffennaf 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): y mae Chris wedi eu symud eisoes oddi ar 

y Cae.
5.1.2 Tir y Llwybr Beic a godwyd gan yr Ieuenctid: y mae’r ffosydd 

wedi eu llenwi eisoes.  Darllenwyd y gohebiaeth a dderbyniwyd 
gan Lizzie James, “ Bu i’r Cwmni Digley Associates fynegi ar y 
ffôn, nad oedd y ffosydd yn broblem o ran iechyd a 
diogelwch….ond roedd y “twll” ger y ffens ychydig yn rhy agos i’r 
ffens; petai’n cael ei lenwi mi fyddai’n dderbyniol i ddefnyddio’r tir 
ar gyfer y llwybr beicio.  Yn anffodus, gan na dderbyniais llythyr 
neu ebost, nid oedd hyn yn swyddogol.  Felly, erbyn hyn y mae’r 
ffosydd i gyd wedi’u gwastadu.  Gresynwyd hyn gan nifer o 
oedolion a phlant a oedd yn defnyddio’r ffosydd at ddibenion 
beicio’n gyson.  Serch hynny, y mae’n rhy hwyr bellach a mae’r 
plant yn awr yn hapus gan eu bod wedi dod o hyd i chwaraeon 
eraill”.  Adroddodd y Cyngh. Chris Thomas fod y ffosydd wedi’u 
llenwi, yn unol ag argymelliadau yr Adroddiad Digley.  Y mae’n 
ddyletswydd ar y Cyngor Tref, sy’n bresennol â chyfrifoldeb am y 
cae i sicrhau bod y cae’n le diogel ar gyfer ei holl ddefnyddwyr. 

5.1.3 Magl Wifren: ger y gât â rhannau sy’n cyffwrdd ar ben uchaf y 
cae – Gofynnwyd i Mr Alec Page i drwsio’r fagl.

5.1.4 Bolltio’r 5 Bwrdd a’r 3 Fainc i’r llawr: PENDERFYNWYD: Ifor i 
ymwneud â’r gwaith.

5.1.5 Biniau Sbwriel: Y mae Derek wedi dylunio a chreu cloriau ar 
gyfer y biniau.  

5.1.6 Tomen o Bridd: y mae wedi ei symud o’r Cae. 
5.1.7 Trwsio’r Ffens: adroddodd Chris iddo drwsio’r ffens.



5.1.8 Bolltau: yn ymwythio allan o’r ffens; yn ôl Chris y mae’r broblem 
wedi ei ddatrys.

5.2 Llyfr Damweiniau a Llyfr Arolwg ar gyfer y Cae: Adroddwyd nad 
oedd unrhyw ddamweiniau wedi cymryd lle.

5.3 Cynhwysydd ar gyfer storio ar y Cae: gobeithir y bydd y Mudiad Ray 
Ceredigion yn cyfrannu cynhwysydd fel rhodd ar gyfer storio ar y cae.  

5.4 Tipio Anghyfreithlon a Gadael sbwriel ar y cae; i geisio annog plant i 
gasglu sbwriel.  Adroddwyd bod aelodau o fudiad RAY Ceredigion yn 
ymwneud ag asesiad risg cyn cychwyn ar eu gweithgareddau. 
Adroddodd Lizzie bod sbwriel ychwanegol wedi ei daflu ger y garejys 
ger y fflatiau, ac yr oedd hyn yn broblem cyfnod-hir bellach.  Roedd 
peiriant torri-gwair a chlustogau wedi’u symud i’r cae ac yn cael eu 
defnyddio fel offer chwarae gan y plant; roedd yr eitemau hyn wedi eu 
symud eisoes o’r cae.

5.5 DEFNYDD PRESENNOL Y CAE: Y mae Lizzie wedi llunio rhestr sef:
• Y tîm pêl-droed dros 6 blwydd oed;
• Yr Afancod;
• Criced a Rownderi Frisbe;
• RAY Ceredigion;
• Ymlacio ar y meinciau;
• Seiclo: &
• Loncio/rhedeg.

5.6 Ystyriwyd Safleoedd Posibl ar gyfer Llwybr Beicio yn hytrach nag ar y 
Cae ger ee Gwêl-y-Creuddyn neu y gellir o bosibl defnyddio rhan o Gae 
Maesyderi.

5.7 Defnydd o’r Cae dros y blynyddoedd diwethaf
Holodd Lizzie, tybed a oedd gan bobl, yn eu meddiant ffotograffau o 
ddigwyddiadau gorffennol ar y cae ee Noson Tân Gwyllt; Coelcerth; 
Pêl-droed, chwaraeon ayyb barbiciw neu straeon yn ymwneud â’r Cae. 
Gofynnodd, tybed a fyddai’n bosibl casglu’r wybodaeth yn ystod 
cyfarfod nesaf Pwyllgor Y Cae neu ei e-bostio i 
mslizzie.776@hotmail.co.uk.

5.8      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 ac
un toriad ychwanegol yn ystod mis Hydref.  

6. MATERION YN YMWNEUD Â RAY CEREDIGION
Y mae’r mudiad yn cyfarfod ar y 3ydd Sul y mis o 11am i 3pm.  Derbyniwyd 
gohebiaeth gan RAY Ceredigion yn cyfleu:
6.1 Gwahoddiad i gyflwyno mynegiant o ddiddordeb am £5,000 i dirwedd 

ardal chwarae gymunedol. 
6.2 Ymchwiliad am unrhyw mannau agored yn y gymuned a ddefnyddir ar 

gyfer plant i chwarae, ond sydd heb fod yn ardal chwarae ddynodedig 
ar hyn o bryd.

6.3 Copi o wahoddiad i ddigwyddiad a gynhelir yn Swyddfa Cyngor Sir 
Ceredigion yn Aberystwyth ar Ddydd Iau 13eg o Fedi a fydd yn 
cynnwys cyflwyniad wrth “Sunshine Playgrounds” am 2pm, a fydd yn 
rhoi pecyn cynnal a chadw maes chwarae a hefyd arolygiad a rhai 
newidiadau diweddaraf yn Sir Ceredigion. & 

6.4 Gwahoddiad i Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol RAY Ceredigion. 
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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.  
Hefyd, ychydig o geiniogau ychwanegol, sef llog a dderbyniwyd. 

8. UFA
8.1 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 ac nid yw’n hysbys paham y gwnaethpwyd hyn.

9. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 20fed o DACHWEDD  2012 am 6.30pm Swyddfa 
Menter Llambed. Daeth y cyfarfod i ben am 7.30pm.

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

_____________________________________________________(dyddiad) 
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