
 

Cyngor Cymuned Llandwrog 

POLISI AR GYFER LLOGI SAFLEOEDD AGORED CYHOEDDUS – Caeau Pêl-droed Carmel 

a Fron 

 

Mae Cyngor Cymuned Llandwrog yn credu bod chwarae yn rhan hanfodol o dyfu i fyny a dyma 

sut mae plant yn datblygu sgiliau, corfforol, cymdeithasol a deallusol. Mae hefyd yn annog 

defnyddio'r caeau chwarae ac mae plant a mudiadau oddi fewn y gymuned a tu allan yn cael ei 

ddefnyddio. 

 

1 Bydd ceisiadau am ddigwyddiadau ar gyfer gwyliau, ffeiriau neu ddigwyddiadau cymunedol yn 

cael eu hystyried ar eu haeddiant a bydd y Cyngor yn gosod ei dâl ar sail hynny. 

 

2 Bydd y Cyngor yn ystyried: polisïau ar gyfer defnydd sylfaenol ac eilaidd o wefannau unigol; 

arfer yn y gorffennol a defnyddiau traddodiadol; potensial i achosi niwsans i eiddo cyfagos; 

potensial ar gyfer tagfeydd traffig; potensial i achosi difrod i safleoedd; buddion cymunedol; 

dibenion elusennol (os oes rhai). 

 

3 Bydd y Cyngor yn codi taliadau fel y'u nodwyd ar raddfa taliadau'r Cyngor, oni bai eu bod yn 

cael eu hamrywio gan benderfyniad y Cyngor. Efallai y bydd gofyn i hurwyr hefyd roi blaendal y 

gellir ei ddychwelyd gyda'r Cyngor i dalu unrhyw gostau sy'n deillio o'u llogi. Bydd pob huriwr yn 

gyfrifol am adael y safle yn brydlon ar ddiwedd eu cyfnod llogi ac am gael gwared ar yr holl 

gyhoeddusrwydd o olwg y cyhoedd. 

 

4 Bydd pob huriwr yn gyfrifol am sicrhau eu bod wedi'u trwyddedu yn ôl yr angen ar gyfer 

gwerthu neu gyflenwi alcohol, adloniant a darparu bwyd neu ddiod boeth. 

 

5 Mae'r Cyngor yn cadw'r hawl i ganslo'r llogi neu i gau neu wahardd defnyddio caeau os bydd 

yr amodau hyn yn cael eu torri neu, ym marn y Cyngor Cymuned, ar unrhyw adeg, mae'r caeau 

yn anaddas i'w defnyddio. 

 

6 Ni fydd y Cyngor yn atebol am unrhyw wariant a dynnir neu golled a gafwyd gan y Llogwr neu 

unrhyw berson arall sy'n codi ohono neu sy'n gysylltiedig â hynny. 

 

7 Nid yw'r Cyngor yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb am unrhyw anaf i'r Llogwr nac unrhyw berson 

arall, neu golled neu ddifrod i eiddo'r Llogwr neu unrhyw berson arall, sy'n codi yn rhinwedd eu 

defnydd o'r cae. Rhaid i hurwyr wneud eu trefniadau eu hunain ar gyfer cyfleusterau Cymorth 

Cyntaf. 

 

8 Bydd y Llogwr yn indemnio'r Cyngor rhag ac yn erbyn yr holl gamau, costau, hawliadau neu 

alwadau o gwbl sy'n codi o dan statud neu gyfraith gwlad neu o ganlyniad i'r drwydded a roddir 

drwy hyn i ddefnyddio'r caeau, a rhaid iddo gael polisi yswiriant atebolrwydd cyhoeddus gydag 

isafswm gorchudd o £ 5,000,000. 

 

9 Bydd pob huriwr yn gyfrifol am yr holl gydymffurfiad rheoliadol neu gyfreithiol arall. 

 

10 Bydd pob huriwr yn gyfrifol am sicrhau bod tir y Cyngor yn addas ac yn ddiogel at ddiben y 

digwyddiad sydd i'w gynnal ac fod y Cyngor yn derbyn pecyn o’r gweithgaredd y bwriedir ei 

gynnal  

 

11 Bydd pob cais am logi yn cael ei ystyried yn y lle cyntaf gan Bwyllgor Eiddo'r Cyngor Bydd 

argymhellion y Pwyllgor ynghylch ceisiadau llogi yn cael eu cymeradwyo, eu diwygio neu eu 

gwrthod gan y Cyngor llawn nesaf sy'n cyfarfod ar y 3ydd Dydd Llun y mis ganlynol. 

 

 

Mabwysiadwyd – dyddiad   16 Mawrth 2020 



FFURFLEN GAIS  
 
CYNGOR CYMUNED LLANDWROGL  
Defnydd o Gae Chwarae Camel  
Defnydd o Gae Chwarae Y Fron 
 
I’W DDYCHWELYD I - 
 
Cyngor Cymuned Llandwrog  
Bryn Meurig, Carmel, Caernarfon, Gwynedd LL54 7DS 
 
Enw’r Mudiad……………………………………...............................  
 
Dyddiad ac Amseroedd y Digwyddiad 
 
Cychwyn................................................. 
 
Gorffen.................................................. 
 
LLEOLIAD Y CAE (FRON NEU CARMEL) …………………...........  
 
SWYDDOG CYFRIFOL …………………………….......................... 
 
MANYLION CYSWLLT:………………………………….................. 
 
CYFEIRIAD…………..……………………………….........................  
 
……………………………………………………………...................... 
 
……………………………………………………................................. 
 
RHIF FFON…………………………………………………..................  
 
EBOST…………………………………………………….....................  
 
Rwyf wedi darllen a deall y Rheoliadau a'r Amodau Cyffredinol ar gyfer Llogi 
Caeau Chwaraeon ac rwyf wedi gweld a chytuno â'r taliadau. Rwy'n cadarnhau 
bod gennym yswiriant dilys, sy'n cydymffurfio â'r Rheoliadau  
 
Signed:  
 
 
Date:  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

David Roberts, Cyngor Cymuned Llandwrog (Chwefror 2020) 01286 881920 

 


