
 
 

 

                                         COFNODION CYFARFOD 
O BWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI (PRhCM) 

3ydd O Fehefin 2013 AM 6.30PM 
SWYDDFA MENTER LLAMBED, LLANBEDR PS 

 
1. CROESO’R CADEIRYDD 

Croesawodd y Cadeirydd y Maer y Gyngh. Dorothy Williams bawb i’r 
Cyfarfod.  
 
YN BRESENNOL: Y Maer Y Gyngh. Dorothy Williams; Y Gyngh. Elsie Dafis;   
Y Cyngh. Chris Thomas, Y Cyngh. Kistiah Ramaya; Y Cyngh. Derek Wilson, 
Lizzie James (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 Maureen Williams, Y 
Cyngh. Sirol Hag Harris a’r Cyngh. Sirol Ifor Williams. 
 

3. DATGELU BUDDIANNAU PESONOL: Dim wedi eu datgan.  
 
4. COFNODION CYFARFOD 6ed o Fawrth 2013 

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnodion y Pwyllgor a gynhaliwyd ar y 6ed o 
Fawrth 2013 a’u derbyn yn gofnod cywir.  
 

5. MATERION YN CODI 
5.1 Torri’r Gwair: Nid oedd unrhyw ddatganiadau o ddiddordeb wedi’u 

derbyn ar ôl arddangos yr hysbyseb am yr eildro. PENDERFYNWYD 
gofyn i Mr Chris Davies, 20 Maesyderi, Llanbedr Pont Steffan sydd 
ynghlwm â’r Celtiaid Maesyderi i dorri’r gwair yn ei gyflwr presennol ac 
o bosibl ar raddfa fisol ar ôl y toriad cyntaf.  Gellir ystyried gwneud 
cyfraniad i’r Celtiaid.  PENDERFYNWYD gwahodd Mr Davies i gyfarfod 
nesaf o Bwyllgor Rheoli Cae Maesyderi.  Adroddwyd bod nifer o gerrig 
wedi’u gwasgaru dros y cae.   

5.2 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 ddwy fainc fetel 
a oedd wedi eu clymu i’r ffens wedi’u symud o’r safle hwn gan 
aelodau’r cyhoedd. 

5.3 5 bwrdd picnic o bren: PENDERFYNWYD mewn cyfarfod blaenorol y 
byddai Lizzie yn  peintio’r byrddau.  Dim datblygiadau i’w hadrodd.  

5.4 Cyflwr y ffens a’r gatiau: adroddwyd bod rhannau o’r ffens yn rhydd.  
Y mae’r ffens yn cael ei ddefnyddio’n aml fel postyn-gôl.  Y Gatiau: dim 
i’w hadrodd.  

5.5 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).  



5.6 Cŵn Yn Baeddu: nid oes cŵn wedi’u gweld ar y cae yn ddiweddar 

er iddynt fod yn crwydro’r cae ryw fis ynghynt.  Adroddodd y Cyngh.  

Chris Thomas fod taflenni “cŵn yn baeddu” yn ei feddiant y gellid eu 

dosbarthu yn y gymdogaeth er mwyn codi ymwybyddiaeth o’r broblem, 
er lles iechyd defynddwyr y cae.   

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

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

5.9 Defnydd Presennol a Gorffennol Y Cae: ymchwil yn mynd yn ei 
flaen.  Efallai y bydd yn ofynnol i gysylltu â’r Llyfrgell Genedlaethol 
Cymru.  Adroddwyd bod tramwy yn arfer bod ar y cae yn cysylltu  
Maesycoed a Maesyderi.  

5.10 Llyfr Damweiniau: Archebwyd llyfr. Y mae Lizzie’n cadw cofnod o’r 
damweiniau.  
 
 

6. MATERION CYNLLUNIO  
6.1 Cynllun Datblygu Lleol a’r Cae: Y mae’r cae wedi ei gynnwys o fewn 

y Cynllun Datblygu Lleol ar gyfer Ceredigion a fabwysiadwyd gan 
Gyngor Sir Ceredigion ar y 25ain o Ebrill 2013.  

 
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.  

 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.15pm.  
 
9.  DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF: i’W BENDERFYNU AR ÔL CYSYLLTU Â 

MR CHRIS DAVIES PARTHED Y DASG O DORRI’R GWAIR.  Y 
CYFARFOD i DDECHRAU AM 7.00PM.  

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


