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Cyngor Cymuned Llandwrog Community Council
Cofnodion y cyfarfod fideo o Gyngor Cymuned Llandwrog a gynhaliwyd Nos Lun,
27 Ebrill 2020. Minutes of the Video Council Meeting held Monday evening, 27 April 2020.
Yn bresennol / Present - 10 aelod / 10 members (71%))
Yn cynrychioli Ward y Fron – Representing the Ward of Fron
Cyng. Gwyn Owen Jones;
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. Gerwyn Owen; Cllr. Eddie Willcox; Cyng. Hywel J Owen; Cyng. David
C Davies
Yn cynrychioli Ward Llandwrog a Dinas Dinlle - Representing the Ward of Llandwrog & Dinas Dinlle
Cyng. Clive Bayley; Cyng. Marnel Pritchard; Cyng. Dyfed Williams
Hefyd yn bresennol / Also in AttendenceDavid Roberts, Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor / Council’s Administrative & Finance Manager

20-04-01

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 hanesyddol hwn - cyfarfod gyntaf erioed o’r Cyngor i’w gynnal trwy
ddefnyddio technoleg.
Nodwyd ganddo fod adroddiadau wedi bod yn y wasg am drafferthion hacio gyda cyfarfodydd Zoom –
gobeithir na fydd hyn yn digwydd tra fod y Cyngor yn ei ddefnyddio.
Aeth ymlaen i egluro fod Un Llais Cymru wedi cyhoeddi canllawiau “Haint Covid -19 - Mynychu
Cyfarfod o Bell Canllaw i Gynghorwyr a Chlercod” sydd yn cefnogi Cynghorau i weinyddu cyfarfodydd
o bell yn unol a rheoliadau argyfwng dros dro er mwyn cyflawni gwaith cynghorau fel ei fod yn parhau i
wneud penderfyniadau pwysig yn ystod y cyfnod pellhau cymdeithasol
Sylwadau Aelodau
Cyng. Clive Bayley Gofynnodd ydi’r cyfarfod yn cael ei recordio?
Rheolwr – ydi, a byddai’n trefnu i anfon copi i pob aelod ar y diwedd.

20-04-02

2 Ymddiheuriadau am Absenoldeb / Apologies for Absences
Cyng. Helen Hughes; Cyng. Rhys Vaughan Thomas; Cyng. Bryn Williams
Adroddwyd fod Cyng. Helen Hughes wedi datgan ei fod yn ymddiswyddo oherwydd iechyd, ac y byddai’n
anfon llythyr yn fuan
Dymunwyd yn dda iddi

20-03-03

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
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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.

20-04-04

4 Derbyn Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol a gynhaliwyd 16 Mawrth 2020 fel Rhai Cywir /
To Confirm the Minutes of the Previous Meeting held on the 16 March 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.

20-04-05
20-04-06

5 Materion yn Codi o’r Cofnodion / Matters Arising from the Minutes
Mynwent Bryn’rodyn / Bryn’rodyn Cemeteryr
Adroddwyd gan Cyng. David C Davies fod Griff Llwyn Gwalch yn gweithio ar y wal lle ddisgynnodd y
goeden.
Penderfynwyd derbyn y wybodaeth
Resolved – to accept the information

20-04-07

6 Cyfrifon Terfynol 2019-20 Final Accounts
Adroddwyd gan y Rheolwr fod y cyfrifon wedi ei anfon i’r Archwilydd Mewnol, WJMathews a’i Fab
Disgwylir felly am ei adroddiad cyn cyflwyno y cyfrifn i’r Cyngor ei gymeradwyo yn ffurfiol ac ei anfon
ymalen i Swyddfa Archwilio Cymru.
Penderfynwyd derbyn y wybodaeth
Resolved – to accept the information

20-04-08

7 Hawl Dirprwyedig / Delegated Powers
Penderfynwyd ar y canlynol
i) Fod y Cyngor yn rhoi hawl dirprwyedig i’r Rheolwr i weithredu ar unrhyw faterion
gweithredol y Cyngor
ii) Fod y Rheolwr yn adrodd yn ol I’r Cyngor ar y mterion y mae wdi bod yn gweithredu
arno
The following was decided
i) That the Council grants the Manager delegated authority to act on any operational
matters of the Council
ii) That the Manager reports back to the Council on the matters that he is acting upon

20-04-09

8 Adroddiad Blynyddol / Annual Report
Adroddwyd gan y Rheolwr
• Fod Cyng. Marnel Pritchard wedi gwyro yr iaith. Diolchwyd iddi am y gwaith
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•

Fod angen lluniau o aelodau i’w cynnwys yn yr adroddiad ac ar y gwefan newydd. EW, AP a GO
wedi anfon llun.

Penderfynwyd derbyn y wybodaeth
Resolved – to accept the information

20-04-10 9

Gwefan Newydd / New Website
Adroddwyd gan y Rheolwr
• Fod Delwedd bellach wedi adeiladu’r Gwefan yn Gymreag ac yn Saesneg
• Fod Delwedd yn barod i lwytho gwybodaeth iddo ond fod y Rheowlr angen edrych ar y draft cyn
cychwyn llwytho gwybodaeth.
Penderfynwyd derbyn y wybodaeth
Resolved – to accept the information

20-04-11 10

Cyfarfod Blynyddol / Council AGM
Eglurodd y Cadeirydd fod y Cyngor yn ei gyfarfod mis 16 Mawrth wedi rhoi Rheolau Sefydlog y
Cyngor o’r neilltu er mwyn gohirio cyfarfod mis Ebrill o’r Cyngor. Bydd rhaid rwan, fellly,
penderfynu eto i rhoi y Rheolau Sefydlog i’r neilltu gan y bydd rhaid gohirio y cyfarfod blynyddol I fis
Mehefin neu hwyrach.
Penderfynwyd rhoi y Rheoalu Sefydlog i’r neilltu a gohirio y cyfarfod blynyddol tan mis
Mehefin.
Resolved to set aside the Standing Orders and adjourn the annual meeting until June.

20-04-12 11

Covid 19 – Effaith ar ein Cymuned / Covid 19 - It’s Effect on our Community
Derbyniwyd adroddiadau canlynol
Cyng. Dyfed Williams – 12 o bobol bregus yn Dinas Dinlle. Pecyn bwyd wythnosol yn cael ei
ddossbarthu yn wythnosol. Wedi derbyn £100 eisoes gan y Cyngor Cymuned .
Cyng. Marnel Pritchard – 38 o bobol bregus yn y pentref yn derbyn pecyn. Grant o £400 wedi ei
dderbyn gan y Cyngor Cymuned
Cyng. David C Davies – criw gweithgar yn Y Groeslon yn rhoi cymorth i bobol bregus yn cynwwys
Dolydd a Maes Tryfan
Rheolwr – Carmel – criw o wirfoddolwyr yn rhoi cymorth i bobol bregus yn cnnwys Cilgwyn ac ardal
Bryn yn cynnig siopa , nol presgipsiwyns a cymwynasau eraill
Fron – dim gwybodaeth. Wedi derbyn £100
Adroddwyd fod pentref Dinas Dinlle wedi gofyn am gyfraniad pellach o £100.
Mynegwyd pryder gan Cyng. David C. Davies, Cadeirydd Pwyllgor Cyllid fod angen trefniadau mewn
lle i benderfynu ar ddosbarthu rhoddion i’r pentrefi. Awgrymodd cynnal cyfarfod o‘r Pwyllgor Cyllid i
drafod y mater.
Penderfynwyd ar y canlynol
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i)
ii)
iii)

Derbyn yr adroddiadau fel a nodwyd
Cynnal cyfarfod Pwyllgor Cyllid fel mater o frys
Awdurdodi £100 ychwanegol i ardal Dinas Dinlle i gefnogi pobol bregus y pentref

The following was resolved
i) To accept the reports as noted
ii) To hold a Finance Committee meeting as a matter of urgency
iii) To authorize an additional £ 100 for the Dinas Dinlle area to support the vulnerable
people of the village

20-04-13 12

Cyfarfodydd Fideo – Video Meetings

Cyn cloi y cyfarfod gwnaed gynnnig gan Cyng. David C Davies fod y Cyngor yn prynu pecyn gan Zoom
fydd yn caniatau cynnal cyfarfodydd heb doriad. Ar hyn o bryd dim ond 40 munud sydd yn cael ei
ganiatau ar y pecyn sydd am ddim. Cost y pecyn fydd £119.90 am drwydded blwyddyn
Rheolwr – yn gofyn I’r Cyngor ystyried cynnal cyfarfodydd wythnosol neu pob pythefnos fel bod
materion all godi yn yr argyfwng hwn gael eu trafod au datrys
Penderfynwyd ar y canlynol
i)
Derbyn y cynnig yn unfrydol ac i’r Rheolwr drefnu taliad I Zoom am trwydded
blynyddol
ii)
Cynnal cyfarfdod llawn o’r Cyngor trwy fideo pob bythefnos tra fod y cyfyngiadau yn
parhau
The following was resolved –
i)
To purchase an annual licence from Zoom
ii)
To hold meetings of the full Council every fortnight for as long as the restrictions
continue

20-04-14 13

Diolch I’r Cadeirydd /Thanks to the Chairman

Cyng Hywel J Owen
Yn diolch i’r Cyng Alun Wyn Jones am ei waith arderchog yn cadeirio y cyfarfod. / Thanked the
Chairman for chairing the video meeting skillfuly and efficiently

Daeth y cyfarfod i ben am 9:05 yr hwyr / The meeting ended 9:305 pm

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

Arwyddwyd gan Gadeirydd y Cyngor
Signed by the Chairman
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Dyddiad - Date
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