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PRESENNOL: Cynghorydd  - H.B. Rowlands, Cadeirydd 

 

Cynghorwyr: J. Abbott MBE, A. D. McCann, C. McDermott, S. Magee, P. M. Parry, E. 

Roberts, D. Rhys Thomas J.P. a D. A. Williams. 

 

1.  YMDDIHEURIADAU:  – Cynghorwyrd Geoff McGinn, K. Roberts a S Conrad-

Smith. 

  

2.  DATGANIAD O DDIDDORDEB – dim 
 

3.  COFNODION Y CYFARFOD BLAENOROL. 
Penderfynwyd: Derbyn a chadarnhau fod cofnodion 27 Tachwedd 2018 yn gywir 

(Cynnig Cyng. McDermott, Cyng. Eric Roberts)  

   

4.  MATERION YN CODI O’R COFNODION: 

4.1 Syrcas Pinders 
e-bost gan CSYM yn gofyn a oedd y Cyngor Cymuned yn hapus gyda'r cytundeb 
drafft yr oedd y Cyngor Sir wedi'i baratoi mewn perthynas â llogi'r maes hamdden 
o 8 i 11 Awst 2019. Tâl o £ 150 y dydd ynghyd â thaliad bond ad-daladwy 
awgrymwyd £ 500. Ymgynghorwyd â'r Cyngor Cymuned rhag ofn i'r tir hamdden 
gael ei drosglwyddo erbyn hynny. Penderfynwyd derbyn telerau'r cytundeb a 
mabwysiadu'r dogfennau a nodwyd gan y Cyngor Sir.  
 

5.  GOHEBIAETH - Cyflwynwyd a nodwyd y canlynol: 
 

5.1 Blaen raglen waith y Pwyllgor Gwaith 

5.2 Diweddariad Cyngor Cymuned a Thref 

5.3 Cyfarfod Ardal Un Llais Cymru – cofnodion 17.1.2019 

5.4 Cytundeb Cyflog Cenedlaethol 2019-20 – derbyniwyd 

5.5 Bwletin Un Llais Cymru 

5.6 Canllawiau Cynllunio Atodol Ymgynghoriad Cyhoeddus  

 

6. SAFLE HAMDDEN  

Dim yw adrodd. 

7. MAES CHWARAE 

Dywedodd Cyng. McDermott bod y dyfynbrisiau ar gyfer y gwaith ar y maes 
chwarae wedi cael sylw manwl a bod dau gwmni a all fod yn addas ar gyfer y 
gwaith – Creative Play oedd yn gwmni o Sir Gaer a MacVenture Playgrounds 
oedd yn gwmni o Langefni. 
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Roedd MacVenture Playgrounds wedi bod yn fwy parod i ddarparu'r wybodaeth 
ychwanegol y gofynnwyd amdani ond roedd digon o wybodaeth wrth law i wneud 
cymhariaeth deg. Gofynnwyd i'r ddau gwmni ddyfynnu am: 
 
2. Siglen basged – oedd yn addas ar gyfer plant bach, pobl ifanc a defnyddwyr 
anabl. 
 
1. Uned chwarae plant bach gyda sleid 
 
Wyneb diogelwch ar gyfer yr offer a chael gwared â hen offer a’r arwyneb 
presennol. 
 
Roedd gan offer MacVenture fframwaith o bren crwn solet tra bod offer Creative 
Play wedi dyfynnu am offer rhatach, ee fframwaith a wnaed o ddau blanc o bren 
wedi'u glynu gyda'i gilydd. 
 
Roedd offer chwarae MacVenture ychydig yn ddrutach ond roedd i weld yn 
gryfach ac roedd yr arwyneb diogelwch yn fwy trwchus (23mm yn hytrach na 
18mm). 
 
Roedd dyfynbris Creative Play yn ddrytach am gael gwared ar offer, y wyneb 
diogelwch presennol, diogelwch y safle, lles, darpariaeth ac ati. 
 
Roedd hefyd wedi dod yn amlwg o sgyrsiau gyda rhieni bod y sleid yn cael ei 
defnyddio'n aml iawn ac y byddai'n dda i gael un newydd.(roedd rhai dyfyniadau 
ar gael ar gyfer yr eitem hon). 
 
Yn dilyn trafodaeth am fanteision ac anfanteision y ddau gwmni, cynigiwyd bod 
Macventure Playgrounds yn cael eu contractio i wneud y gwaith (Cynnig Cyng. 
Eric Roberts, eilio Cyng. David Williams). Pawb o blaid ac eithrio'r Cyng. Paula 
Parry a ymatalodd.  
 
Rhoddwyd y rhesymeg fel a ganlyn: 
 
Roedd yr offer yn drymach ac yn fwy cadarn ar gyfer y safle agored 
 
Roedd y fframwaith yn gweddu yn well gyda’r offer chwarae oedd yno yn barod. 
 
Roedd MacVenture Playgrounds Cyf. yn gwmni lleol a oedd wedi gwneud gwaith i 
nifer o gynghorau cymuned ac ysgolion eraill ar Ynys Môn. 
 
Ystyriwyd bod y cyfanswm a ddyfynnwyd yn rhoi gwell gwerth am arian. 
 

Roeddent hefyd wrth law i gynnal unrhyw archwiliadau dilynol, atgyweiriadau ac 
ati. 

Penderfynwyd: penodi Macventure Playground i wneud y gwaith ar y maes 

chwarae. Byddai'r clerc yn gofyn iddynt archeb yr holl offer a chynnwys y sleid 
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ychwanegol - cyfanswm y gyllideb ar gael - £30,000. Roedd y gwaith i ddechrau 

cyn gynted â phosibl. 

8. ADRODDIADAU CYNGHORWYR  
 

8.1 Cynghorydd Bill Rowlands  

Yn dilyn nifer o gwynion gan drigolion, awgrymodd ail-leoli'r bin sbwriel o'r 
fynedfa i Stad Capel Farm i ychydig islaw Bodfair a Bwthyn Telford ar Ffordd 
Ravenspoint - cytunodd TCC i dalu'r gost o £ 36.00. 

9. CYLLID, GWEINYDDU A RHEOLI RISG  
Cyflwynwyd a nodwyd: Adroddiad am y cyfnod 1.4.2018 i 31.12.2018 ynghyd â 
chysoniad banc a Chyfrifon Banc.  
 

10. TALIADAU - Penderfynwyd: Cadarnhau a thalu’r canlynol:- 

  

 Cyflog Rhagfyr a Ionawr  £884.80 HJBC £2216.37 

 Cadeirydd £650 CSYM £36.00 

  

  

Roedd y clerc wedi adrodd i'r cadeirydd bod dwy siec 001533 - £40 yn daladwy i 
Un Llais Cymru a rhif siec 001534 - £2216.37 yn daladwy i Gydbwyllgor Claddu 
Caergybi (wedi eu hanfon yr un pryd) heb eu derbyn. Roedd y ddau dderbynnydd 
wedi derbyn amlenni yn cynnwys dogfen ategol ond heb wiriad. 
 
Yn dilyn hynny, dychwelwyd y Siec rhif 001533 - £40 yn daladwy i Un Llais Cymru 
i’r clerc gan Nat West Bank gyda nodyn yn cadarnhau iddo gael ei anfon yn ôl 
atynt gan y Post Brenhinol. Bydd yr hysbysiad hwnnw'n cael ei ffeilio ar gyfer yr 
archwiliad a bydd y siec yn cael ei hail-gyhoeddi. 
 
Roedd siec rhif 001534 ar goll o hyd. Ni allai wneud sylw pellach ar gyflwr yr 
amlen am nad oedd wedi ei chadw gan Gyngor Tref Caergybi. Cadarnhaodd Nat 
West Bank nad oedd siec 001534 wedi'i chyflwyno ac er ei bod yn annhebygol 
iawn y byddai unrhyw un yn gallu newid yr enw arni a cytunasant i ganslo'r siec 
honno am ddim. 
 
Penderfynwyd cyhoeddi siec newydd i’r cydbwyllgor (HJBC). 
 
Cytunwyd hefyd y dylai'r clerc archwilio'r posibilrwydd o fancio ar-lein ac adrodd 

yn ôl i'r Cyngor ar systemau  i sicrhau diogel ariannol. 

11. PRAESEPT 2019/20 

Roedd y Pwyllgor Cyllid eisoes wedi cyfarfod i drafod y cyfrifon, ystyried y 

rhagolwg o wariant hyd at 31 Mawrth 2019, y gwariant disgwyliedig ar gyfer 

2019/20, y cronfeydd wrth gefn a glustnodwyd ar gyfer eitemau amrywiol ac ati. 

Cyflwynodd y Clerc / SCC yr argymhellion ynghyd â chopïau o’r holl ddogfennau 

perthnasol i aelodau o'r Cyngor. Ar ôl ystyried y cronfeydd a ragwelwyd ar 31 

Mawrth 2019 a thrafod y gwariant disgwyliedig, cytunodd y Cyngor i dderbyn 
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argymhelliad y Clerc/SCC a’r Pwyllgor Cyllid a phenderfynwyd gofyn am praesept 

o £ 35,000 ar gyfer 2019/20. 

12. ARCHWILYDD MEWNOL 

Cytunwyd y dylai'r clerc ofyn i Mr H. Lloyd Jones a fyddai'n cynnal archwiliad 

mewnol - 2018/19. 

13. UNRHYW FATER BRYS ARALL - dim 

14. PENDERFYNIADAU CYNLLUNIO 
 

14.1 46C451B - Graig Eithin, Lon St Ffraid, Bae Trearddur – gwrthodwyd. 
 

14.2 46C606B/VAR - Porth y Castell, Ffordd Ravenspoint Road, Trearddur Bay –
cytunwyd. 
 

15. CEISIADAU CYNLLUNIO  

15.1 HHP/2018/29 - Sandown House, Lon St Ffraid, Bae Trearddur. 
Cais llawn ar gyfer addasu ag ehangu sydd yn cynnwys dymchwel y modurdy 
presennol ynghyd a chodi modurdy newydd yn ei le – dim gwrthwynebiad. 
 

 

15.2 HHP/2018/26 - Ravens Lodge, Ravenspoint Road, Bae Trearddur . 
Cais llawn ar gyfer addasu ag ehangu sydd yn cynnwys balcony ynghyd a chodi 
adeilad storfa cwch – dim gwrthwynebiad. 
 

 

15.3 FPL/2018/43 - Bagnol Caravan Park, Bae Trearddur . 
Cais llawn i ymestyn y golchdy presennol er mwyn darparu ystafell gemau – dim 
gwrthwynebiad. 
 

 

15.4 HHP/2018/34 - 30 Hunters Chase, Bae Trearddur. 
Cais llawn ar gyfer addasu ac ehangu – dim gwrthwynebiad. 
 

15.5 FPL/2018/55 Penrhyn Owen, Caergybi. 
Cais llawn ar gyfer newid adeilad allanol i llety gwyliau ynghyd a gosod paced trin 
carthffosiaeth - dim gwrthwynebiad. 
 

15.6 HHP/2019/23 13 The Rise, Bae Trearddur. 
Cais llawn ar gyfer addasu ag ehangu sydd yn cynnwys dymchwel storfa gwch / 
modurdy presennol ynghyd a chodi modurdry newydd – dim gwrthwynebiad. 
 

15.7 FPL/2019/23 - Cefn Coch,  Bae Trearddur. 
Cais llawn i isrannu annedd bresennol yn ddwy annedd ynghyd â newidiadau ac 
estyniadau – dim gwrthwynebiad 
 

15.8 FPL/2018/58 - Maes Y Geiniog, Penrhosfeilw, Holyhead. 
Cais llawn i newid defnydd modurdy domestig i ffurfio anecs i'r annedd presennol 
- dim sylwadau. 
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15.9 46C622A/ENF   Y Borth Porthdafarch Road, Caergybi.   
Nodwyd bod cynlluniau diwygiedig wedi eu cyflwyno mewn perthynas â'r cais i 
gadw sied amaethyddol ynghyd ag adeiladu llai o faint a sgrinio gwell - byddai 
swyddogion y Cyngor Sir yn delio â hyn. 

  

16 CYFARFOD NESAF – 26 CHWEFROR  2019 

 


