
                                         COFNODION CYFARFOD
O BWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI (PRhCM)

12FED O CHWEFROR 2013 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); Lizzie James (yn cynrychioli’r Ystâd Maesyderi); Eleri Thomas 
(Clerc Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan)  

Holwyd tybed a oedd yn hanfodol i Faer y Cyngor Tref gymryd arno ei hun y 
swydd o Gadeirydd Pwyllgor Rheoli’r Cae Maesyderi.  Fel canlyniad apwyntir 
cadeirydd newydd ar raddfa flynyddol a bu i rai aelodau fynegi consyrn 
parthed parhâd mewn materion a drafodwyd eisoes.  Hefyd y mae’r drefn yn 
golygu cynnydd yn y nifer o Gynghorwyr Tref sy’n eistedd ar yr is-bwyllgor os 
na fydd y Maer newydd ei apwyntio heb fod yn aelod yn barod ac iddo beidio 
ag ymddeol ar ôl ei gyfnod mewn swydd.   Roedd y Maer Kistiah Ramaya o’r 
farn mai swydd ar gyfer y Maer oedd y swydd o Gadeirydd Pwyllgor Y Cae. 

2. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Y Cyngh. Rob Phillips, 
a Sue Moules. (derbyniwyd ebost gan Sue yn sôn ei bod wedi ymrwymo i 
brosiectiau eraill ar Nos Fawrth.  Bydd yn ofynnol iddi ail-hystyried ei 
haelodaeth petai’r cyfarfodydd yn dal i gael eu cynnal ar nos Fawrth yn ystod 
y dyfodol).

3. DATGELU BUDDIANNAU PESONOL: Dim. 

4. COFNODION CYFARFOD 20FED o Dachwedd 2012
PENDERFYNWYD llofnodi Cofnodion y Pwyllgor a gynhaliwyd ar y 20fed o 
Dachwedd  2012 a’u derbyn yn gofnod cywir arwhan  i Gofnod 5.7 yn sôn fod 
£400 wedi’i gasglu ar gyfer pyst gôl.  Dylai ddarllen £40.

5. MATERION YN CODI

5.1 Dwy Fainc (seddau): y mae Chris wedi eu symud eisoes oddi ar y 
Cae ac ar fin eu trwsio.  Y mae’r ddwy fainc yn ffurfio rhan o’r 3 fainc a 
symudwyd oddi ar Barc-yr-Orsedd.  Y mae 2 fainc fetel ar gael hefyd ar 
y cae.  Adroddodd Chris iddo glymu’r meinciau (2 fetel ac un o bren) yn 
sownd i’r ffens. 

5.2 5 bwrdd picnic o bren: PENDERFYNWYD: Lizzie i’w peintio ac i 
gysylltu â Chris ynglŷn â’r trefniadau.  Bydd angen eu trin â chadwolyn.



5.3 Bolltio’r Byrddau: dim datblygiadau. Adroddwyd bod y mater heb 
dderbyn sylw ers cyfnod yn hwy na 2 flynedd.  PENDERFYNWYD: 
Chris ac o bosibl y Cyngh. Andrew Carter i ymwneud â’r dasg yn ystod 
y dyfodol agos. 

5.4 Binau Sbwriel: adroddodd Derek fod y cloriau bellach mewn lle. 

5.5 Llyfr Damweiniau: dim damweiniau wedi’u datgelu. 

5.6 Gwydr sydd wedi ei dorri’n ddarnau: bu i Chris fynegi consyrn 
parthed y darnau o wydr sy’n frith mewn mannau o’r cae gan fod 
boteli’n cael eu taflu i’r maes.  Byddai’n arfer da i fudiadau sy’n 
defnyddio’r cae i ymwneud ag asesiad risg cyn dechrau ar eu 
gweithgareddau.

5.7 Arwydd: PENDERFYNWYD arddangos arwydd yn datgan mai 
cyfrifoldeb unigolion oedd eu diogelwch pan yn defnyddio’r cae a’u bod 
yn gwneud hynny ar liwt eu hun.  (Chris i archebu’r arwydd). 
Adroddodd Eleri iddi hysbysu Cwmni Yswiriant Zurich (Darparwyr 
Yswiriant y Cyngor Tref) pan dderbyniwyd y brydles am y cae gan y 
Cyngor Sir ym Mehefin 2009 a boed i’r Yswiriant Atebolrwydd 
Cyhoeddus  gynyddu i adlewyrchu’r newid. 

5.8 Tipio anghyfreithlon: adroddwyd nad oedd y sefyllfa cynddrwg wrth 
gymharu i beth oedd eisoes.

5.9 Defnydd gorffennol y cae: y mae Lizzie’n llunio rhestr parthed 
defnydd gorffennol y cae ee mabolgamapu’r ysgol, defnydd hamddena 
yn mynd yn ôl i’r 50degau.  Meddylid mai arfer da fyddai ceisio 
darganfod os oedd amodau wedi’u rhestru parthed defnydd o’r Cae o 
fewn y Cyfamod pan drosglwyddwyd y cae oddi wrth yr Eglwys i’r 
ysgol.

5.10 Adroddwyd bod perchnogion cŵn yn mynd â’u hanifeiliaid am dro ar y 
cae a bu i aelodau fynegi consyrn parthed cŵn yn baeddu. 
PENDERFYNWYD y byddai Lizzie’n dwyn y mater gerbron y 
perchnogion er lles iechyd trigolion sy’n defnyddio ac yn mwynhau’r 
cae.

6. GOHEBIAETH
6.1 Arolwg Blynyddol ar gyfer y Cae: angen trefnu’r arolwg. 

PENDERFYNWYD – Chris i gyflwyno dyddiadau cyfleus i Eleri cyn iddi 
gysylltu â’r Cwmni Digley Associates, yr Arolygwyr Parc. 



7. CYLLID
7.1 Trac beic: y mae £910.60 ar gael yn y Cyfrif Cae Lloyds TSB ac yn 

cynrychioli’r arian a gasglwyd wrth drefnu gweithgaredd codi-arian a 

chymhorthdal d/l Mr D. Conti.  Derbyniwyd rhai ceiniogau fel llog yn 

ddiweddar.

8. RAY CEREDIGION

8.1 Y mae RAY Ceredigion yn dal i gyfarfod ar y cae ar y 3ydd Sul 
yn ystod y mis a gobeithir parhau â’r trefniant hwn am flwyddyn 
arall.  Gobeithir derbyn cynhwysydd fel rhodd i ddal offer 
chwarae. 

8.2 Parti Nadolig: cymerodd le ar Ddydd Sadwrn 15fed o Ragfyr 
2012 rhwng 2-4pm yn Nhŷ Glyn Aeron.  Bu i’r Cyngor Tref 
dderbyn y wobr Pencampwr Chwarae yn ystod y digwyddiad. 
Bu i’r Maer dderbyn y wobr ar ran y Cyngor Tref.  Yn ogystal bu 
iddo ddosbarthu gwobrwyon i’r plant. 

9. TORRI GWAIR: PENDERFYNWYD ceisio cynigion i dorri’r gwair 2 waith y 
mis o Ebrill i fis Medi, gan gynnwys y ddau fis.

Daeth y cyfarfod i ben am 7.25pm. 

10.  DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF: NOS FERCHER 6 MAWRTH 2013 AM 
6.30PM, SWYDDFA MENTER LLAMBED (Dywedodd y Maer, efallai o 
bosibl caiff y dyddiad ei newid; bydd yn ofynnol i ymgynghori â’r Cyngh. 
Chris Thomas ychydig cyn y dyddiad.  Hysbysir aelodau yn ôl yr angen) 

--------------------------------------------------------------------------(DYDDIAD ARWYDDWYD) 
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