
                                         COFNODION CYFARFOD
O BWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI (PRhCM)

6ED O FAWRTH 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); Sue Moules (yn cynrychioli’r Ystâd Maesyderi); Eleri Thomas 
(Clerc Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan)  
Derbyniwyd ymddiswyddiad y Cyngh. Selwyn Walters oddi ar Bwyllgor Rheoli  
Cae Maesyderi yn ystod cyfarfod diwethaf y Cyngor Tref. 

2. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Lizzie James, Y 
Cyngh. Rob Phillips a’r Cyngh. Hag Harris. 

3. DATGELU BUDDIANNAU PESONOL: Dim wedi eu datgan. 

4. COFNODION CYFARFOD 12fed o Chwefror 2013
PENDERFYNWYD llofnodi Cofnodion y Pwyllgor a gynhaliwyd ar y 12fed o 
Chwefror 2013 a’u derbyn yn gofnod cywir. 

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.  Adroddwyd bod y meinciau’n cael 
eu symud o un man i’r llall ar y cae yn rheolaidd, gan aelodau’r 
cyhoedd. 

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. 
Dim datblygiadau i’w hadrodd. 

5.3 Cyflwr y ffens a’r gatiau: y mae angen clipiau ychwanegol ar y ffens 
ar y wifren-fagl.  Y mae un gât heb fod yn gadarn. 

5.4 Arwydd: PENDERFYNWYD arddangos arwydd yn datgan mai 
cyfrifoldeb unigolion oedd eu diogelwch pan yn defnyddio’r cae ac yno 
ar  liwt eu hun.  Yr arwydd i’w gosod yn sownd i’r ffens.  Ymholiadau’n 
mynd yn eu blaen (Chris) 

5.5 Tipio anghyfreithlon: adroddwyd nad oedd y sefyllfa cynddrwg wrth 
gymharu i beth oedd eisoes. Meddylid mai arfer da ar gyfer mudiadau 
a ddefnyddiai’r cae fyddai clustnodi 5 munud ar ddechrau’r sesiwn Iar 
gyfer codi sbwriel. 

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



5.7 Arolwg o’r Cae: disgwylir dyddiad gan ddarparwyr yr arolwg parc sef 
Digley Associates. 

6. MATERION CYNLLUNIO
6.1 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, yn ystod y cyfarfod diwethaf 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 
o’r Eglwys i’r ysgol.  Nid yw’r Adran Gynllunio y Cyngor Sir yn 
ymwybodol o unrhyw dystiolaeth parthed y trosglwyddiad.  Bydd yn 
ofynnol i gysylltu â’r ysgol neu’r Eglwys am wybodaeth pellach.  Ers 
talwm, tir amaethyddol oedd y cae.  PENDERFYNWYD y byddai’r 
Cyngh. Wilson yn cysylltu â Mr Picton Jones i ymwneud ag ymholiadau 
pellach.  Hefyd Y Cyngh. Walters, yn rhinwedd ei waith fel hanesydd. 

6.2 Cynllun Datblygu Lleol a’r Cae: Y mae’r arolygwr wedi gorffen yr 
ymholiad.  Bydd y Cyngh. Harris yn trosglwyddo’r wybodaeth yn ystod 
y dyfodol agos.  Nid yw’n hysbys cyn belled pryd y cyhoeddir yr 
adroddiad. 

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.

7.2 TORRI GWAIR: Ceisiwyd cynigion i dorri’r gwair 2 waith y mis o Ebrill i 

fis Medi.  Debyniwyd un cynnig o £100 y toriad gan Mr L Jones. 

Gwrthodwyd y cynnig.  Meddylid mai ond un toriad y mis oedd angen. 

PENDERFYNWYD ail-hysbysebu â’r wybodaeth diwygiedig. 

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. 

Daeth y cyfarfod i ben am 7.25pm. 

9.  DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF: i’W BENDERFYNU:  DYDDIAD YN 
YSTOD MIS MAI PAN FYDD Y MAER NEWYDD MEWN SWYDD.

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