
 
                                          COFNODION CYFARFOD 

O BWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI (PRhCM) 
DYDD LLUN 14eg O Hydref 2013 AM 7.00PM 

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, Lizzie James (yn cynrychioli’r Ystâd Maesyderi); 
Maureen Williams (yn cynrychioli’r Ystâd Maesyderi); Eleri Thomas (Clerc 
Cyngor Tref Llanbedr Pont Steffan).  

 
2. YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth Y Cynghorydd Sirol 
Hag Harris, Y Cynghorydd Sirol Ifor Williams, Y Cyngh. Kistiah Ramaya; Y 
Cyngh. Derek Wilson a Sue Moules.  
 

3. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL: Dim wedi eu datgan.  
 
4. COFNODION CYFARFOD 22ain o Orffennaf 2013 

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnodion y Pwyllgor a gynhaliwyd ar y 22ain o 
Orffennaf  2013 a’u derbyn yn gofnod cywir.  
 

5. MATERION YN CODI 
5.1 Torri’r Gwair: Adroddwyd bod Mr Dai Williams wedi torri’r gwair 

unwaith dros fisoedd yr haf.  Nid oedd wedi bod yn bosibl i hurio 
peiriant torri-gwair y gellir ei yrru oherwydd obligiadau yswiriant.  
PENDERFYNWYD dirprwyo cyfrifoldeb i’r Maer i geisio dod o hyd i 
berson cymwys i dorri’r gwair yn ystod yr Haf 2014. 

5.2 Dwy Fainc (seddau): y mae’r Cyngh. Chris Thomas wedi eu symud 
eisoes oddi ar y Cae ac ar fin eu trwsio.  Y mae wedi archebu dau 
ddarn o bren.  Y mae’r ddwy fainc yn ffurfio rhan o’r 3 fainc a 
symudwyd oddi ar Barc-yr-Orsedd.   

5.3 5 bwrdd picnic o bren: Y mae Lizzie wedi peintio’r byrddau mewn 
rhan.  Y mae angen prynu rhagor o baent er mwyn cwblhau’r gwaith. 

5.4 Cyflwr y ffens a’r gatiau: Roedd rhai aelodau o’r farn fod y diffyg offer 
chwarae o fewn y cae yn golygu bod plant yn defnyddio’r ffens, 
meinciau a byrddau picnic fel offer chwarae. 

5.5 Arwydd: PENDERFYNWYD mewn cyfarfod ynghynt i arddangos 
arwydd yn datgan mai cyfrifoldeb unigolion oedd eu diogelwch pan yn 
defnyddio’r cae ar liwt eu hun.  Dywedodd y Cyngh. Chris Thomas nad 
oedd y geirfa a oedd i’w ymddangos ar yr arwydd yn addas ar gyfer 
cae chwarae.  

5.6 Cŵn Yn Baeddu: ni chaniateir cŵn ar y cae.  Ceisir gwybodaeth 

pellach parthed is-ddeddfau’n ymwneud â chŵn yn baeddu. 

5.7 Arolwg o’r Cae:  mae’r Cwmni Digley Associates darparwyr gorffennol 
arolwg y cae heb bellach fod yn masnachu.  PENDERFYNWYD 



cysylltu â’r Cwmni Diogelwch Chwarae RoSPA £65 + TAW.  Bydd yr 
arolwg yn cael ei gario allan yn ystod mis Mehefin 2014.  Dywedodd y 
Cyngh. Chris Thomas na fyddai’n parhau i fod yn gofrestredig fel 
Arolygydd Meysydd Chwarae’n ar ôl cyfnod o ychydig fisoedd 

  
5.8 Defnydd Presennol a Gorffennol o’r Cae: ymchwil yn mynd yn ei 

flaen gan Lizzie James.  Gellir cysylltu â’r Ysgol am wybodaeth pellach.  
Hefyd y mudiad, Hanes Llambed.  

5.9 Llyfr Damweiniau: Y mae Lizzie’n cadw cofnod o’r damweiniau.  
 
6. CYLLID 

6.1 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. 

6.2 Torri Gwair: Mr D Williams: £30.00. 

6.3 Paent ar gyfer y meinciau: £14.95. 

7. RAY CEREDIGION 
7.1 Y mae RAY Ceredigion yn dal i gyfarfod ar y cae ar y 3ydd Sul yn 

ystod y mis.  Gobeithir derbyn cynhwysydd fel rhodd i ddal offer 
chwarae.  Cynhaliwyd Diwrnod Hwyl ar y 7 Awst 2013.  Y mae Lizzie 
James wedi derbyn statws Pencampwr Chwarae i gydnabod ei 
chyfraniad yn ystod sesiynau chwarae ar Gae Maesyderi. 

 Boed i aelodau’r Pwyllgor Rheoli Cae Maesyderi edrych ar 
ffotograffiau’n dangos y gweithgareddau a oedd yn mynd yn eu blaen 
yn ystod y sesiynau chwarae. 

 
8. UFA 
 8.1 PENDERFYNWYD darganfod y sefyllfa parthed y Tîm Pêl-Droed  
  Y Celtiaid a phetaent yn parhau i gyfarfod ar y cae.  

8.2 Gresynwyd y ffaith y gallai datblygu gymryd lle ar y cae.  Roedd rhai 
o’r farn mai arfer da fyddai cofnodi’r traffig a oedd yn mynd heibio’r cae 
ar yr heol sy’n arwain i’r Ystâd Maesyderi.  

 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.45pm.  
 
9.  DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF: i’W BENDERFYNU YN YSTOD Y 

DYFODOL AC i DDECHRAU AM 7.00PM. 
 
 
 
-------------------------------------------------------------------------(DYDDIAD ARWYDDWYD) 


