
CYNGOR CYMUNED BRYNGWRAN 
COMMUNITY COUNCIL 

COFNODION Y CYFARFOD A GYNHALIWYD NOS FERCHER  
13 Ionawr 2021  

AM 7.30 TRWY ZOOM 
YN BRESENNOL: 
Cyng I Roberts, P Roberts, S Jones, E Huws, R G Parry, G Parry, H Eddings, 
J Earnshaw, G Owen (Clerc),  
YMDDIHEURIADAU: 
Cyng D Rees (Cyngor Sir) 
1 Cadeirwyd y cyfarfod gan y Cadeirydd Cyng I Roberts. Cynigodd y 

Cadeirydd croeso a blwyddyn newydd dda I pawb   
   
2 DATGAN DIDDORDEB – Dim 
  
3 DERBYN COFNODION Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod 11.11.20  
  
4 MATERION YN CODI O’R COFNODION 
4.1 Maes chwarae CCTV – Mae'r Clerc wedi cael cyfarfod gyda 

Snowdonia Fire i drafod gosod camera teledu cylch cyfyng. Y gost 
fyddai £ 3000, ynghyd â chost cysylltu trydan, oddeutu £ 2000. 
Penderfynodd yr aelodau beidio â bwrw ymlaen ar hyn o bryd 
oherwydd cost a nifer gyfyngedig y digwyddiadau. Cytunwyd i 
adolygu mewn 12 mis. 

4.2 Y Fynwent - Cytunwyd i edrych ar osod llwybr newydd yn y gwanwyn 
4.3 Adroddiad Playsafety - Dywedodd y Clerc fod G L Jones wedi 

gwrthod gwneud y gwaith gan eu bod yn delio ag offer metel yn unig. 
Mae wedi mynd at Huw Williams (Carmel) ond nid yw'n barod i 
ymgymryd â'r gwaith. Mae ganddo gyfarfod gyda Macventure Play yr 
wythnos nesaf i drefnu pris. Mae'r Clerc wedi derbyn dau bris am 
ailosod y matiau rwber - G L Jones £ 15390 a Playquest £ 8600 + 
TAW. Bydd yn cael pris arall gan Macventure Play yn y cyfarfod yr 
wythnos nesaf. 

4.4 Cysgodfannau bws – Mae'r Clerc wedi derbyn tri phris am 
cysgodfannau bysiau: Shelter Solutions £ 3500 + TAW (Metel), 
Cysgodfeydd ACE £ 3000 + TAW (Metel), Littlethorpe, Leicester £ 
5000 + danfon + gosod cyfanswmo gwmpas £8000 (pren). Cytunwyd 
i gynnal arolwg ar bob un o'r 6 cysgodfan i edrych ar y cyflwr a 
phenderfynu a oedd angen eu hadnewyddu neu ddim ond paentio a 
thynnu rhwd. Cynigiodd y Cynghorydd Gethyn Parry wneud yr 
arolwg. 

4.5 Rhodd – trafod yn y cyfarfod nesaf.Cynigodd Cyng E Huws cael 
prisiau 
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5 ADRODDIAD y CADEIRYDD – Diolchodd y Cadeirydd i bawb am 
weithio gyda'i gilydd mor dda yn ystod blwyddyn mor annodd a'r 
Clerc am ei waith. Gofynnodd i'r Clerc wneud trefniadau i lenwi'r un 
sedd wag ar y cyngor 

  
6 GOHEBIAETH CYNGOR YNYS MON 
 Dim 
  
7 GOHEBIAETH YCHWANEGOL 
7.1 Tom Albiston – willow tunnel- Mae Mr Albiston wedi cysylltu â'r 

Clerc i ofyn a oedd y cyngor eisiau iddo wneud gwaith cynnal a 
chadw eto ar y twnnel helyg. Bydd y Clerc yn cysylltu ag ef i ofyn am 
bris gan gynnwys cael gwared ar y malurion 

7.2 C Williams- Mae'r Clerc wedi derbyn cwyn o natur bersonol ac wedi 
ymateb gan nodi nad yw'n fater i'r Cyngor Cymuned 

7.3 BDO archwiliad 2019/20- Mae'r Clerc wedi derbyn y dogfennau yn ôl 
gan yr archwilydd allanol. Mae un mater bach wedi'i godi: Nid yw'r 
ffigurau cymharol a ddatgelwyd yn Adran 2 y Ffurflen Flynyddol yn 
cytuno â'r Ffurflen 
Flynyddol sydd wedi ei harchwilio ar gyfer y llynedd. Credwn bod y 
ffigurau wedi eu nodi mewn 
camsyniad ond nid yw'r camsyniad yn effeithio ar y Balans a 
ddygwyd ymlaen i'r flwyddyn gyfredol. 
Dywedodd y Clerc fod y ffigurau hyn wedi'u cwblhau gan yr 
archwilydd mewnol. Yn y dyfodol, bydd y rhain yn cael eu gwirio cyn 
eu cyflwyno i'r archwilydd allanol. 

8 MATERION ERAILL 
8.1 Dim 
  
9 MATERION ARIANNOL 
 Cytunwyd i dalu: 
9.1 Archwilio Cymru (audit 2019/20) £265.34 
9.2 G Owen y Clerk (uwchraddio I Zoom unlimited)£143.88 
9.3 Praesept 2021/22. Ar ôl ystyried y gyllideb a baratowyd gan y Clerc / 

Swyddog Cyllid, cytunodd y cyngor i gynyddu'r praesept ar gyfer 
2021/22 i £ 12000, y Cynghorydd R G Parry yn cynnig a'r 
Cynghorydd P Roberts yn eilio 

9.4 Adolygiad ariannol chwarterol: Derbyniwyd adroddiadau y 
Clerc/Swyddog Cyllid sydd yn cadarnhau bod digon o incwm a 
chronfeydd i gynnal chostau hyd at ddiwedd y flwyddyn ariannol 

  
10 MATERION AR GYFER Y RHAGLEN NESAF 
10.1 Grantiau- Cynigodd Cyng H Eddings gwneud ymholiadau 
10.2 Mae ffens ger Lloyds Blinds yn beryglus ac mae angen ei thrwsio 
10.3 Cofeb Rhyfel - mae dwy garreg yn y pillar yn rhydd 
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