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  Cyngor Cymuned Llandwrog Community Council 
 

Cofnodion y cyfarfod fideo o Gyngor Cymuned Llandwrog a gynhaliwyd Nos Lun,  
11 Mai 2020. Minutes of the Video Council Meeting held Monday evening, 11 May 2020.  

  
Yn bresennol / Present -  7 aelod / 7 members  
 
Yn cynrychioli Ward y Fron – Representing the Ward of Fron  
         Cyng. Gwyn Owen Jones; Cyng. Rhys V Thomas 
    
Yn cynrychioli Ward Carmel – Representing the Ward of Carmel 
         Cyng. Alan Patterson;  
    
Yn cynrychioli Ward Y Groeslon – Representing the Ward of Y Groeslon  

Cyng. Alun Wyn Jones; Cyng. Hywel J Owen; Cyng. David C Davies 
 
Yn cynrychioli Ward Llandwrog a Dinas Dinlle - Representing the Ward of Llandwrog & Dinas Dinlle 
         Cyng. Marnel Pritchard;  
           
Hefyd yn bresennol / Also in Attendence- 
David Roberts, Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor / Council’s Administrative & Finance Manager 

 
                       

            20-05a-01   1  Croeso’r Cadeirydd / Chairman’s Welcome          

Agorwyd y cyfarfod gan Cadeirydd y Cyngor Cynghorydd. Alun Wyn Jones am 8 ‘r gloch yr hwyr  
Croesawodd pawb i’r cyfarfod a dymunodd yn dda iddynt ac eu teuleuoedd yn y cyfnod anodd hwn. 

 
  

                 20-05a-02   2  Ymddiheuriadau am Absenoldeb / Apologies for Absences 

       Cyng. Clive Bayley; Cyng. Gerwyn Owen; Cyng. Bryn Williams; Cyng. Eddie Willcox (trafferthion 
technoleg)  

 
       Adroddwyd nad oedd Cyng. Helen Hughes wedi anfon llythyr o ymddiswyddiad ac wedi ystyried y sefyllfa 

barn yr aelodau oedd derbyn yr e-bost anfonwyd ganddi fel hysbys o ymddiswyddiad. 
 

Penderfynwyd derbyn ymddiswyddiad Cyng. Helen Hughes gan ddiolch iddi am ei gwasaneth a   
dymuno yn dda iddi. 
Resolved - to accept the resignation of Cllr. Helen Hughes thanking her for her service and 
wishing her well. 
 
 

             20-05a-03  3  Datgan Buddiant Personol Neu Fuddiant sydd yn Rhagfarnu gan Aelodau ar y Unrhyw 

Eitem ar y Rhaglen - Adran 51 Deddf Llywodraeth Leol 2000 - To Receive disclosures of 
Personal and Prejudicial Interest by Members on any Items on the Agenda -  Section 51 
Local Government Act 2000                   

                                       

                       Ni wnaeth yr un aelod na’r Rheolwr ddatgan buddiant 
                     No declarations was made by any member or the Manager on any items on the agenda. 

 
                              

               20-05a-04  4  Derbyn Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol a gynhaliwyd 27 Ebrill 2020 fel Rhai Cywir  / 

To Confirm the Minutes of the Previous Meeting held on the 27 April 2020 as a True 
Record 

                         

                                Awdurdodwyd y Cadeirydd gan y Cyngor i arwyddo’r  cofnodion  fel rhai cywir.                            
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                          The Council authorised the Chairman to sign the minutes as a true record. 

 

         20-05a-05   5  Materion yn Codi o’r Cofnodion  /  Matters Arising from the Minutes  

 
    20-05a-06     Mynwent Bryn’rodyn / Bryn’rodyn Cemeteryr 

 
Adroddwyd gan Cyng. David C Davies  fod Griff, Llwyn Gwalch yn parhau i weithio ar y wal lle 
ddisgynnodd y goeden. 
 
Penderfynwyd derbyn y wybodaeth 
Resolved – to accept the information 

                     
 

 
 

              20-05a-07  4  Derbyn Cofnodion y Pwyllgor Cyllid a gynhaliwyd 30 Ebrill 2020 fel Rhai Cywir  / To 

Confirm the Minutes of the Previous Meeting held on the 30 April 2020 as a True Record 
                         

                                Awdurdodwyd y Cadeirydd gan y Cyngor i arwyddo’r  cofnodion  fel rhai cywir.                            
                          The Council authorised the Chairman to sign the minutes as a true record. 

 

        20-05a-08   5  Materion yn Codi o’r Cofnodion  /  Matters Arising from the Minutes  

 
  20-05a-09    

i) Sefyllfa Derfynol Gwariant ac Incwm 2019-20 
 

Balans Y Cyngor 1 Ebrill 2019 Council Balances 1 April 2019 (£9,345.97) 

 
 

  

  + Praesept 2019-20   + Precept 2019-20 (£55,000.00) 

  + Derbyniadau Eraill   + Other Income (£7,607.87) 

  - Costau Staff   - Staff Costs £10,455.35 

  - Llog ar Benthyciadau   - Interest on Loans £11,428.34 

  - Taliadau Eraill   - Other Payments £39,063.95 

  = Balansau ar 31 Mawrth 2020   = Balances at 31 March 2020 (£11,006.20) 

   

  + Dyledwyr   + Debtors (£1,501.00) 

  + Cyfanswm Yr Arian Parod (ar ol 
ystyried am sieciau heb eu cyflwyno) 

  + Total Cash at Bank (after adjusting for 
unpresented cheques) 

(£11,996.17) 

  - Credydwyr   - Creditors £2,420.97 

 = Balansau 31 Mawrth 2020  = Balances at 31 March 2020 (£11,006.20) 

   

Cyfanswm Asedau Sefydlog 31 
Mawrth 2020 

Total Fixed Assets 31 March 2020 £31,200.00 

Cyfanswm y Benthyciad ar 31 
Mawrth  2020- 

Total Loans Outstanding as at 31 March 
2020 

£126,199.51 

 

 
ii) Cysoniad y Banc ar 31 Mawrth 2020 

 
Cysoniad y Banc i 31 Mawrth 2020 / 31 March 2020 – Bank Reconciliation  

Balansau’r Banc i 31 Mawrth  2020 – Balances in the Bank 31 March 2020  (£11,996.17) 

- Llai Sieciau  heb eu cyflwyno / Less Unpresented Cheques         £0 

- Llai Credydwyr / Less Creditors   £2,490.97 
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+ Dyledwyr / Debtors   (£1,501.00) 

Balans yn cario drosodd i 1 Ebrill 2020 / Balance Carried Forward  
to 1 April 2020 

 (£11,006.20) 

 
 
iii) Cronfeydd y Cyngor ar 31Mawrth 2020 

 
Cronfeydd y Cyngor ar  31 Mawrth 2020 / Specific Funds as at 31  
March 2020 

  (£9,345.97) 

-   Arian Wrth Gefn - Polisi’r Cyngor / General Reserve   (£3,500.00) 
-   Cronfa Caeau Pel-droed /  Football Field Fund   (£2,000.00) 
-   Clustnodi ar Gyfer Gwefan Newydd / Earmarked for New Website   (£2,185.00) 
-   Cyfraniad Ymlaen Llaw / Contribution Received in Advance    (£100.00) 
   Cyfanswm / Total   (£9,785.00) 
-  Yn gadael balans heb ymrwymiad / Leaving an uncommitted balance of   (£1,221.20) 
   Cyfanswm/ Total  ( £11,006.20) 

 
 

    Penderfynwyd derbyn argymhelliady Pwyllgor. 
i) Fod y Cyngor yn derbyn cywirdeb y wybodaeth uchod. 
ii)   Fod y Cyngor yn derbyn y balansau fel a nodwyd  

 
     Resolved to accept the recommendation of the Committee. 

i)   For the Council to note the above information. 
ii)   For the Council to note the balances as stated. 

 
                     

        20-05a-10    Technoleg  
 

Trafodwyd argymhelliad iii) y Pwyllgor yn benodol 
 

iii) Fod y Cyngor yn nodi y drafodaeth ynglyn a prynu tabledi / ipads i pob aelod ac i’r 

Cyngor llawn ei drafod yn y cyfarfod nesaf 

Sylwadau Aelodau –  
MP  – yn gofyn beth oedd cefndir i’r drafodaeth? 
DCD – eglurodd fod pob aelod gyda adnoddau gwahanol, rhai yn defnyddio ffonau, eraill ipad, tabled , 
glinfwrdd neu fonitor. Rhagwelir y byddai’r Cyngor yn arbed arian drwy ddefnyddio technoleg , yn benodol 
arbed costau post a phapur trwy anfon cofnodion a rhaglen yn electroneg i pob aelod. Bwriad oedd i 
ariannu’r gwariant o’r pennawd lwafansau aelodau. Angen cynnig offer i’r aelodau hynny sydd heb offer 
AP – pwy fyddai berchen y cyfarpar? Rheolwr - Y Cyngor 
AP – gwneud y sylw mai mesurau dros dro ydi cynnal cyfarfodydd o bell. O’r farn fod angen parhau gyda 
trefniadau cyarfodydd o bell pan ddaw’r cyfynghiadau i ben. Angen symud I ffwrdd o postio cofnodion I 
arbed ariam 
HJO – nid pawb fyddai angen cyfarpar gan fod y mwyafrif o’r aelodau gyda cyfarpar addas. Yn cynnig fod 
y Cyngor yn prynu cyfarfpar i’r aelodau hynny sydd heb yr adnoddau i dderbyn gwaith yn ddi-bapur. £150 
ddim yn mynd digon pell i gael offer iawn. Angen symud Iffwrdd o anfon cofnodion trwy’r post 
GOJ – cytuno fod angen cynnig offer i aelodau sydd heb offer. Neilltuo swm i aelodau sydd heb gyafrpar. 
RVT – cytuno gyda sylwadau GOJ a HJO 
 
      Penderfynwyd yn unfrydol ar y canlynol- 

i) Fod y Cyngor yn neilltuo cyllideb ar gyfer darparu adnoddau ar gyfer yr aelodau hynny 

sydd heb adnodd  i dderbyn gwiath y Cyngor yn ddi-bapur 

ii) Fod y Cyngor yn cofnodi mai eiddo y Cyngor fydd yr offer (ac felly fod disgwyl i aelod 

ddychwelyd yr offer mewn amgylchiad o ymddiswyddiad / colli sedd)  
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Resolved, unanimously - 

i)      That the Council provides resources for those members who do not have the 
resources to receive the Council's work paperless 

ii)     That the Council records that the equipment will be the property of the Council (and 
therefore a member is expected to return the equipment in the event of resignation / 
loss of seat 

 
 20-05a-11    Cyfyngiadau Coronafirws – Grantiau i’r Gymuned / Community Grants 

 
 

    Penderfynwyd derbyn argymhelliad y Pwyllgor - 
 

i) Fod y Cyngor yn clustnodi tanwariant heb ei ymrwymo 2019-20 o £1,200 ar gyfer 
cefnogi pentrefi yn y cyfnod cyfyngiadau feirws. 

ii) Fod y Cyngor yn defnyddio £1,000  o’r gyllideb Rhoddion 2020-21 oedd wedi ei 
glustnodi ar gyfer Eisteddfod Genedlaethol Llyn ac Eifionnydd 2021 ar gyfer cefnogi 
pentrefi yn y cyfnod cyfyngiadau feirws 

iii) Fod y Cyngor yn dyrannu £500 i pob pentref sydd yn cynnwys £300 sydd eisoes wedi ei 
ddosbarthu yn 2019-20 - yn rhoi cyfanswm adnoddau o £2,500 

iv) Fod y Cyngor yn rhoi hawl dirprwyedig i’r Rheolwr ddosbarthu grantiau hyd at £500 i 
pob pentref. 

v) Fod pob cais am gyfraniad y daw i law fydd dros y trothwy o £500 yn cael ei gyfeirio i’r 
Cyngor llawn am ystyriaeth. 

vi)      Fod cais am £300 gan Grwp Gwirfoddolwyr Y Groeslon yn cael ei gymeradwyo 
 

        
      Resolved to accept the Committees recommendations as follows - 
 

i) That the Council earmarks the 2019-20 uncommitted underspend of £ 1,200 to support 
villages during the virus restriction period. 

ii)        That the Council uses £ 1,000 from the 2020-21 Financial Contributions Budget head t 
earmarked for the 2021 National Eisteddfod to support villages during the period of 
virus restrictions 

ii) That the Council allocates £ 500 to each village which includes £ 300 distributed in 
2019-20 - giving a total resource of £ 2,500 

iv)       That the Council gives delegated powers to the Manager to distribute grants of up to £ 
500 to each village. 

v)        That all requests for contributions received in excess of the £ 500 threshold be referred 
to full Council for consideration. 

vi)       That an application for £300 from Groeslon Volunteer Group be approved 
 

 
                   
                         

  20-05a-12  6   Adroddiad y Rheolwr – Managers Report 
   

20-05a-13     Llwybrau Cyhoeddus / Public Footpaths 
 
Adroddwyd fod Cyngor Gwynedd (Adran Hawliau Tramwyo) yn gwahardd Cynghoau Cymuned 
rhag cynnal yllwybrau cyhoeddus yn y cyfnod o’r cyfynghiadau. 

Ebost RW 27/4/20 - Ymhellach i’n sgwrs ffôn yn gynharach, rwyf wedi gwneud ymholiadau ynglŷn â’r 
cwestiwn o wneud gwaith torri gwair ar lwybrau yn ystod yr argyfwng Coronavirus.  Cyfarwyddyd y Cyngor 
ydi i beidio cychwyn y gwaith hwn am y tro (sydd, wrth gwrs, yn gyson gyda threfniadau'r Adran Priffyrdd). 
Felly, mi roedd y neges yr oedd Gerallt wedi cyfleu i Gyngor Llanllyfni yn gywir yn hyn o beth. Gellir wrth 
gwrs wneud trefniadau gyda chontractwyr i gychwyn y gwaith pan mae’r sefyllfa’n caniatáu a fe’ch 



 

                           Rheolwr Gweinyddol a Cyllid y Cyngor – Council Admin & Finance Manager                                 - 6 - 

hysbyswn ynglŷn â hyn maes o law. Ond am rŵan, y neges ydi fod y Cyngor Cymuned yn dal yn ôl ar waith 
torri llwybrau. 

Sylwadau Aelodau – 
 
GOJ – pam gwahardd? Llywodraeth yn dweud wrth bobol i wneud ymarfer corff. 
DCD – CG yn torri gwair pentrefi 
MP – fwy o bobol lleol yn cerdded llwybrau.  
HJO – ydi CG wedi rhoi rheswm am y gwaharddiad?  Rheolwr ebost ddim yn datgan rhswm. 
Asiant I Cyngor Gwynedd ydi’r Cyngor hwn nid perchen y llwybrau. 
AP – cytuno fod angen torri y llwybrau. Angen fod yn ofalus fod y y Cyngor hwn yn cydymmfurfio 
a canllawaiu y Llywodraeth. 
  
Penderfynwyd ar y canlynol – 

i) Fod y Cyngor yn gofyn i Cyngor Gwynedd am y rheswm ac arweiniad  dros y 

gwaharddiad ac adrodd yn ól i’r Cyngor yn y cyfarfod nesaf o’r Cyngor llawn. 

ii)  Fod y Cyngor yn ystyried yr ymateb cyn penderfynu ar y cam nesaf 

 
Resolved  - 

     i)    That the Council asks Gwynedd Council for the reason and guidance for the ban 
and report back to the Council at the next meeting to be held on 25 May 2020. 

     ii)   That the Council considers the response before deciding on the next step 
 

20-05a-14         Caban Ffon Dinas Dinlle / Telephone Booth 
Adroddwyd fod Cyngor Gwynedd a BT wedi cysylltu yn datgan mai caban ffón fodern ydi hon ac 
yn gofyn i’r Cyngor gadarnhau ydi’r pryniant ar gyfer gosod diffribiliwr. Os ddim ni fydd BT yn ei 
werthu i’r Cyngor. 
 
Sylwadau Aelodau –  
MP - y Cyngor eisoes wedi trafod yn Chwefror a Mawrth fod angen diffibriliwr yn Dinas Dinlle yn 
dilyn marwolaeth gofalwr y toliedau wedi iddo cael trawiad calon.  
DCD – ddim am golli cyfle gan fod trydan yn y caban. Gwir angen diffib yn Dinas Dinlle o ystyried 
niferoeddd ymwelwyr sydd yn dod yno. 
GOJ – angen dweud wrth BT fod y Cyngor yn prynu y caban at y bwriad rhoi diffibriliwr ynddo 
 
Penderfynwyd cysylltu gyda Cwmni BT yn datgan fod y Cyngor yn prynu y caban gyda’r 
bwriad o osod diffibriliwr ynddo. 
Resolved - to confirm to BT that the sole intention of purchasing the booth is to provide  a 
diffibrilator. 

      
20-05a-15       Caban Ffon Cilgwyn Telephone Booth 

Adroddwyd fod y caban ffon (traddodiadol coch) yn Cilgwyn wedi cael ei beintio gan trigolion 
Cilgwyn. 
Penderfynwyd derbyn y wybodaeth. 

      Resolved – to note the information 
 

20-05a-16       Archwiliad Cyfrifon 2019-20 Final Accounts 
Nodwyd fod yr Archwilydd Mewnol wedi bod mewn cysylltiad ac wedi gofyn am sawl tystilath o 
wariant ac ati wrth gynnal ei archwiliad 
Penderfynwyd derbyn y wybodaeth. 

      Resolved – to note the information 

 
20-05a-17       Gwefan Newydd -  New Website 

Nodwyd fod y Delwedd yn trosglwyddo gwybodaeth o’r hen wefan i’r wefan newydd. Disgwylir y 
bydd y gwaith wedi gorffen  erbyn y cyafrfod nesaf 

 
Penderfynwyd derbyn y wybodaeth. 

      Resolved – to note the information.                
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  20-05b-18 11  Covid 19 – Effaith ar ein Cymuned / Covid 19 - It’s Effect on our Community 
 
Derbyniwyd adroddiadau canlynol  
 
Cyng. Marnel Pritchard – Llandwrog wedi derbyn grant o £1,000 gan Mantell Gwynedd. Yn galluogi 
rhoi bag o nwyddau i 38 o bobol bregus tan mis Gorffennaf. Dinas Dinlle hefyd yn bwriadu gwneud 
cais i Mantell Gwynedd. 
Rheolwr i ledaenu’r neges. 
 
Cyng Rhys Vaughan Thomas – Canolfan Y Fron yn derbyn archebion dros y ffón ac yn danfon y 
neges.  
 
Cyng. Hywel J Owen – Bingo Palmant wedi codi bron i £1,000 i’r Gwasanaeth Iechyd. Yn diolch i 
Cyng  Gerwyn Owen a Gwenan am eu gwaith 
Y Cyngor yn cofnodi yr ymdrech fawr sydd yn cael ei wneud gan trigolion. Cymeriad cymunedol wedi 
cryfhau yn y cyfnod hwn.   

 
Penderfynwyd cofnodi gwaith ac ymdrech trigolion y gymuned sydd yn cefnogi aelodau 
bregus ein cymuned  yn ystod y cyfnod cyfyngiad coronafeirws. 
Resolved - to record the work and effort of the community's residents who support vulnerable 
members of our community during the period of coronaryovirus restriction.      

 
 

20-05b-19 12  Taliadau sydd angen eu hawdurdodi gan y Cyngor  - Payments to be approved  

               
Manylion / Details Swm heb y 

TAW /   
Excluding 

VAT 

TAW - VAT Rhif Siec/ Cheque 
Number 

Cyflog y Rheolwr – Ebrill  –  Managers Salary April  £549.97  Uniongyrchol/Direct 

HMRC-Treth Incwm Ebrill  – Income Tax April £151.00  Uniongyrchol/Direct 

NEST– Cyfraniad y Cyngor Ebrill / Employers C’btions April  £75.52  Uniongyrchol/Direct 

NEST– Cyfraniad y Rheolwr Ebrill / Manager C’butions April £30.21  Uniongyrchol/Direct 

Lwfans y Rheolwr – Ebrill  – Managers Allowance April  £24.00  Uniongyrchol/Direct 

Viking Direct – Deunyddiau Swyddfa / Office Equipment £151.80 £30.95 Ar Lein 

Zoom £119.90 £23.98 Ar Lein 

 Stad y Goron Crown Estates – Trwydded Tir £100.00  Uniongyrchol 

 
Penderfynwyd  derbyn y wybodaeth a rhoddwyd yr awdurdod i’r Rheolwr i ryddhau'r oll daliadau. 
Resolved to accept the information and to authorise the Manager to release all the payments 

 
 

               

  
              Daeth y cyfarfod i ben am 8:55 yr hwyr / The meeting ended 8:55 pm 

 

Cafwyd y Cofnodion yn rhai cywir – The Minutes were recorded as accurate 
  

Arwyddwyd gan Gadeirydd y Cyngor 

Signed by the Chairman 
 

Dyddiad - Date 
 

 


