
 
                                             COFNODION CYFARFOD 

O BWYLLGOR RHEOLI CAE MAESYDERI (PRhCM) 
DYDD IAU 25AIN O FEHEFIN 2015 AM 6.30PM 

NEUADD EGLWYS SAN PEDR, LLANBEDR PONT STEFFAN 
 

1. CROESO’R CADEIRYDD 
Croesawodd y Cadeirydd y Maer y Cyngh. Christopher Thomas bawb i’r 
Cyfarfod.  
YN BRESENNOL: Y Maer Y Cyngh. Christopher Thomas; Y Dirprwy-Faer y 
Cyngh. David Smith; Y Cyngh. Tref a Sirol Hag Harris; 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 Gyngh. Elsie Dafis 
a’r Cyngh. Derek Wilson.  

3. DATGELU BUDDIANNAU PERSONOL: Dim wedi eu datgan.  
4. COFNODION CYFARFOD 7ed o Ebrill 2015 

PENDERFYNWYD llofnodi Cofnodion y Pwyllgor a gynhaliwyd ar y 7ed o 
Ebrill 2015 a’u derbyn yn gofnod cywir.  

5. MATERION YN CODI   
5.1 Torri’r Gwair yn Ystod Tymor yr Haf 2015 (Ebrill-Medi):Y mae Mr Dai 

Williams yn defnyddio tractor a pheiriant torri gwair i dorri’r glaswellt ac yn 
ymgymryd â 2 doriad y mis. Trafodwyd y gwair sy’n tyfu y tu allan i’r cae, 
ger yr heol.  Dywedwyd mai cyfrifoldeb y Cyngor Sir oedd torri’r darn dan 
sylw.  

5.2 Ffens: adroddwyd bod y ffens wedi dod yn rhydd mewn mannau ond fod y 
broblem wedi’i datrys bellach.  

5.3 Bolltio’r Byrddau a’r Meinciau: Y mae Mr Steve Edwardes wedi 
ymdrechi i ymwneud â’r gwaith yn ystod y gorffennol. PENDERFYNWYD 
cysylltu â Mr Jones, Y Gof, i ofyn tybed a fyddai’n bosibl iddo gyflawni’r 
gwaith.  

5.4 Byrddau Picnic: roedd Lizzie o’r farn y dylid defnyddio paent Echo gan 
fod bwyd yn aml yn cael ei fwyta oddi ar arwynebau’r byrddau.  

5.5 Cyflwr y Ffens a’r Giatiau; Weiren Fagl (yn foddhaol); Adroddwyd bod y 
giatiau’n weithredol. 

5.6 Llyfr Cofnodi Damweiniau-Materion Iechyd a Diogelwch: Y mae llyfr 
ym meddiant y Cyngh. Chris Thomas. 

5.7 Arwydd – Dim Ysmygu – Y mae’r Cyngh. Chris Thomas wedi cytuno i 
glustnodi sylw pellach i’r mater. 

5.8 Cŵn Yn Baeddu: Does dim Is-Ddeddf wedi ei gosod mewn lle cyn belled i 

atal perchnogion cŵn rhag cerdded eu cŵn ar y cae. Adroddwyd bod 

gwydr a chŵn yn baeddu’n broblem ar y cae.  

5.9 Arolwg o’r Cae: Bydd yr arolwg yn cael ei ymgymryd yn ystod y dyfodol 
gan y Cwmni Diogelwch Chwarae RoSPA.  

 
 
 
 
  



5.10 Defnydd Presennol a Gorffennol: Gwneir defnydd o’r cae gan y 
Mudiad RAY Ceredigion ar y 3ydd Sul bob mis. 

 
6. CYLLID 

6.1 TRAC BEIC: y mae £610.60 ar gael yn y Cyfrif Cae Banc Lloyds ac yn 
cynrychioli’r arian a gasglwyd wrth drefnu gweithgaredd codi-arian. Y 
mae £301 cymhorthdal d/l Mr D. Conti wedi ei drosglwyddo i’r Cyfrif 
bob-dydd y Cyngor Tref.  Trosglwyddir £301 maes o law i Ysgol Bro 
Pedr er mwyn ariannu’r Trac Beic sy’n cael ei godi ar safle’r Ysgol Bro 
Pedr.  

7. RAY CEREDIGION 
7.1 CYNHWYSYDD AR GYFER Y CAE 
 Gobeithir derbyn cynhwysydd dan law RAY Ceredigion i’w leoli ar y 

Cae.  PENDERFYNWYD cysylltu â RAY Ceredigion parthed caniatad y 
bydd yn debygol o’i angen er mwyn gosod y “Pod” ar y Cae ac 
obligiadau megis y gost, maint, siap a’r lleoliad ar y cae.    

7.2 Mae RAY Ceredigion wedi cyhoeddi ei fod wedi sicrhau nawdd tan 
ddiwedd Rhagfyr 2015 ac yn y broses o wneud neu'n aros i glywed am 
amryw o geisiadau grant tymor hir. 
O ystyried hyn, y maent ar hyn o bryd yn trefnu'r Ŵyl Plant a Phobl 
Ifanc blynyddol a gynhelir ar Ddiwrnod Chwarae Cenedlaethol y DU 
gyda chaniatad Cyngor Tref Aberaeron, ar ddydd Mercher 5ed o  Awst 
2015. 
Bydd croeso i'r holl sefydliadau sy'n gweithio yng Ngheredigion i 
gefnogi plant, pobl ifanc a theuluoedd naill ai'n lleol, rhanbarthol neu'n 
genedlaethol, gwirfoddol, statudol neu'n breifat i ddod draw a chael 
presenoldeb ar y cae cyn belled bod y ddarpariaeth yn rhad ac am 
ddim a'i fod yn cynnwys gweithgareddau'n addas i blant, pobl ifanc a 
theuluoedd. Nid oes tâl i fynychu'r digwyddiad ar gyfer sefydliadau neu 
deuluoedd, ond mae nifer o amodau er mwyn sicrhau diogelwch pawb, 
yn enwedig ynglŷn â cherbydau sy'n dod ar ac oddiar y cae- mae'n 
ofynnol fod yr holl gerbydau'n cael eu symud o'r cae oni bai eu bod yn 
rhan annatod o'r gweithgaredd (ee injan dân y Gwasanaeth Tân). 
Y mae’r digwyddiad wedi’i amseru i gyd-ddigwydd â Diwrnod Chwarae 
Cenedlaethol y DU, thema y mae RAY Ceredigion yn cefnogi'n llwyr. 

 
 PENDERFYNWYD gwahodd cynrychiolydd o Fudiad RAY Ceredigion i 

gyfarfod dyfodol y Cyngor Tref i drafod gweithgareddau presennol RAY 
Ceredigion o fewn tref Llanbedr Pont Steffan.  

8. UFA 
8.1 Cynllun Datblygu Lleol: Y mae’r Cae wedi ei gynnwys o fewn y 

Cynllun Datblygu Lleol.  
8.2 Dywedwyd bod yna broblem yn bodoli parthed cerrig wal 

Eglwys San Pedr.  PENDERFYNWYD cysylltu â’r Cyngor yr 
Eglwys Blwyfol.  

Daeth y cyfarfod i ben am 7.30pm. 
 

9. DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF: DYDDIAD I’W BENDERFYNU 
 
-------------------------------------------------------------------------(DYDDIAD ARWYDDWYD) 


