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Cyngor Cymuned Llandwrog Community Council
Cofnodion y cyfarfod fideo o Gyngor Cymuned Llandwrog a gynhaliwyd Nos Fawrth,
23 Mehefin 2020. Minutes of the Video Council Meeting held Tuesday evening, 23 June 2020.
Yn bresennol / Present - 7 aelod / 7 members
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. Hywel J Owen; Cyng. David C Davies; Cyng Gerwyn Owen
Yn cynrychioli Ward Llandwrog a Dinas Dinlle - Representing the Ward of Llandwrog & Dinas Dinlle
Cyng. Marnel Pritchard
Hefyd yn bresennol / Also in AttendenceDavid Roberts, Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor / Council’s Administrative & Finance Manager
Mr Steven Whitten o Cyfrifiaduron Whitten Computers , Penygroes

20-06b-01

1 Croeso’r Cadeirydd / Chairman’s Welcome

Agorwyd y cyfarfod gan Cadeirydd y Cyngor Cynghorydd. Alun Wyn Jones am 8 o’r gloch yr hwyr
Croesawodd pawb i’r cyfarfod.
20-06b-02 2

Ymddiheuriadau am Absenoldeb / Apologies for Absences

Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriad ymlaen llaw.
20-06b-03

3 Datgan Buddiant Personol Neu Fuddiant sydd yn Rhagfarnu gan Aelodau ar y Unrhyw
o 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.

20-06b-04

4 Derbyn Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol a gynhaliwyd 15 Mehefin 2020 fel Rhai Cywir
/ To Confirm the Minutes of the Previous Meeting held on the 15 June 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.

20-06b-05

5 Materion yn Codi o’r Cofnodion / Matters Arising from the Minutes

20-06b-06

Wal Bryn’rodyn
DCD – ydi’r wal wedi ei gwbwlhau?
Rheolwr – angen gorffen y cap.

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

-2-

20-06-07

Ymweliad Bryn’rodyn / Telephone Booth
Cytunwyd i gynnal cyfarfod safle Nos Iau , 25 Mehefin am 7 o’r gloch yr hwyr.
Rheolwr – BT wedi cysylltu yn datgan fod angen tynnu’r “telephony” cyn symud ymlaen

20-06b-08

6 Prynu Tabledi / I-pads i Aelodau – Technology - Purchase of Tablets/ I-pads to
Members

Nodwyd gan y Cadeirydd fod Steven Whitten o Cyfrifiaduron Whitten yn ymuno a’r cyfarfod ymhen
ychydig funudau. Yn y cyfamser awgrymodd fod pob aelod yn adrodd ar y nodweddion disgwyledi ar y
tabled y byddai’r Cyngor yn ystyried.
AWJ – Microsoft Word. Sgrin digonol. Cof digon cryf.
RVT – fel AWJ. Yn medru rhedeg Word ac Excel
MP – yn hawdd i ddefnyddio
GOJ – yn medru safio ffeiliau a dogfennau ar y system ac felly yn agor lle nad oes wi-fi
HJO – angen cof ychwanegol, sef mini SD
AP – yn agor ffeiliau PDF. Fod slot SD arno. Fod RAM digonol arno. Yn agor ffeiliau yn sydyn.
DCD –angen gorchudd i warchod y teclun.
GO – potensial i ddefnyddio Microsoft 365 fyddai’n galluogi defnyddio Teams a Cloud. Ar gael “off line”
Rheolwr – mae Steven wedi anfon rhestr beth y gellir ei gynnig o safbeynt gosod apps fel fod pob tabled
yn dangos yr un apps, rhwystro defnydd anweddus, gosod logo y Cyngor arnynt ac yn y blaen. Hefyd
bydd angen cyfeiriadau ebost y Cyngor i pawb ac mae rhan o Asesiad Risg Y Cyngor mae angen cwmni
cyfrifiaduron wrth gefn i warchod ffeiliau /system y Cyngor.
Croesawyd Steven i’r cyfarfod.
Eglurodd y Cadeirydd fod y Cyngor yn ystyried prynu tabledi ar gyfer defnydd y Cyngor ac ei fod

eisoes wedi cael amlinelliad gan y rheolwr o’r gofynion.
Fe wnaeth SW egluro i’r aelodau beth oedd yn ei gynnig am £2.50 y mis y teclun a ffi un tro o £100
Mae yna Mobile Device Manager sydd gellu rheoli yr tablet remotely am £2.50 y mis per device, mae hun
gadael i chi gwneud lot o betha i rheoli yr tablets
Security: Lock, wipe and encrypt devices, create secure containers, and manage file deployments.
Configurations: Set email, Wi-Fi, passcodes, and VPN configurations automatically.
Application management: Blacklist and whitelist applications. Deploy and remove apps, files, and
certificates.
Restrictions: Prevent application install/uninstall, limit data roaming, and set web content filtering.
Location tracking: View current device locations and access location history.
Business policies: Apply settings, apps, and files to groups of devices automatically with business
policies.
Fyswn i codi £100+VAT i gosod yr 12 x tablets i fynu ac gosod apps yn barod ayyb.
Remote access – yn medru gwthio apps allan i pob tabled.
E Byst – y gallu i sefydlu cyfeiriadu ebost Cyngor Cymuned i pob aelod i’r dyfodol. Yn medru cynnig fod
yn “remote administrator” ac adnabod unrhyw broblemau.
Gallu cynnig yr un apps i pawb a’i gwthio allan. Yn medru rhwystro aelodau llwytho apps ee Office
Byddai angen trwydded I pob defnyddiwr I gael 365 . Hwnnw yn costio tua £3,00 y mis I pob defnyddiwr.
DCD – beth fyddai ar y peiriant heb orfod talu ffi misol? Oes basic app i agor ffeiliau?
SW – gellir agor ffeiliau am ddim, ond ddim “editio” – byddai rhaid cael 365 neu app tebyg I Cloud i wneud
hynny.
RVT – petai’r Rheolwr gyda’r drwydded 365 ac aelodau gyda’r fersiwn safonol a fyddai yn bosib gwthio
ffeiliau allan?
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SW – yn bosib rhannu y One Drive oddi ar y fersiwn safonol
AWJ – crynhoi – meddalwedd ar y tabledi i dderbyn dogfennau, agor a safio.
SW – Microsoft yn codi ffi os am “edition” ffeiliau
HJO – derbyn ac agor ffeiliau yn unig sydd ei angen ar yr Aelodau. Ond y Rheolw sydd yn creu
dogfennau. Yr un aelod angen newid ffeilaiu.
SW- yn medru rhwystro newidiadau i’r cefndir ac yn medru tracio y tabledi o syn cel ei colli.
SW – yn medru newid y “settings” a cefndir ac ati. Mae talu y ffi o £2.50 y mis yn cadw rheolaeth ar y
tabledi ac yn cadw’r settings yn gyson. Pob tabled gyd’r un cynnwys.
Gofynnodd y Cadeirydd i pob aelod am sylwadau –
GOJ – cytuno gyda HJO. Dim angen “editio”. Rhaid fod y gallu I agor ffeiliau heb Wi-fi
SW – yn bosib agor ffeiliau hefo “hot spots” hefyd
AP – ydi’r RAM yn ddigonol? Angen digon o RAM i agor y ffeiliau.
SW – Samsung gyda digon o RAM i fodloni anghenion y Cyngor
DCD – oes clawr ar gael?
SW – oes, am gost rhesymol
AP – angen clawr sydd yn cloi.
Rheolwr – ydi’r tabledi yn storio ffeilau mewn ffolderi taclus fel y gellir ei wneud gyda laptop?
SW – ydy, mae ffordd i greu ffeiliau mewn tabledi neu gellir gwneud trwy One Drive.
SW – gellir anfon ffeiliau I aelodau, megis cofnodion, trwy ebost I aelodau neu trwy One Drive. Awgrymu
cychwyn trwy anfon trwy ebost cyn symud i One Drive.
AWJ – oes dicownt am brynu bylc?
SW – am wneud ymhliadau.
Ar hynny fe wnaeth y Cadeirydd ddiolch i Steven am ymuno ac ateb cwestiynnau yr aelodau
Bydd y Cyngor yn cysylltu yn fuan.
Gadawodd SW y cyfarfod am 8:35.

Symud ymlaen –
AWJ – angen cyrraedd penderfyniad yn fuan
DCD – cynnig prynu y tabledi trwy SW. Yn fodlon gyda’r hynny sydd wedi ei ddweud. Yn gofyn
oes wir angen talu ffi o £2.50 y mis y tabled sydd yn cost o £400 y flwyddyn.
Rheolwr – o’r farn fod angen i’r Cyngor ymrwymo i’r ffi i warchod arheoli y tabledi
HJO – yn eilio prynu y tabledi. O brofiad bydd problemau yn siwr o godi a bydd angen arbennigwr
fel SW I’w sortio. Felly yn cynnig prynu y gwaaneth fel sydd wedi ei nodi, yn sicir yn y dechrau.
GO – yn anghytuno gyda HJO. Ffi o £100 yn ddigonol.Bydd yr apps ar y tabledi yn y ffi hwnnw
AWJ – gellir ystried peilot a prynu pedwar a gweld sut mae pwtha’n gweithio.
Rheolwr Gweinyddol a Cyllid y Cyngor – Council Admin & Finance Manager

-4-

DCD – gwybod y costau. Rhaid symud ymlaen a prynu y cwbwl.
HJO – mae talu ffi rheoli yn werth yr arian. Unai prynu y padwar ar ddeg neu ddim.
GOJ – mynd am yr 14. Cytuno I dalu ffi rheoli. Angen cysondeb ar yr aps fydd ar y tabled.
DCD – cynnig prynu 14 peiriant a gorchudd ynhyd a £100 i osod yr apps.
HJO – cynnig gwelliant sef prynu 14 peirian, gorchudd, y ffi un tro a’r pecyn misol
GOJ yn eilio y gwelliant.
O blaid y gwelliant 4 - yn erbyn 3
Penderfynwyd ar y canlynoli)
ii)

Fod y Cyngor yn archebu y tabledi , y gorchudd, y ffi untro a’r ffi misol
Fod y Cyngor yn archebu yr uchod trwy Cyfrifiaduron Whitten Penygroes gan ei fod yn
gwmni lleol, ac fod y pris fel a nodwyd yn gystadleuol o’i gymharu a ffioedd gan gwmniau
eraill fel Currys.

The following was decidedi) That the Council purchases the tablets, cover, the one-off fee and the monthly fee
ii) That the Council purchases the above through Whitten Computers Penygroes as it
is a local company, and the price quoted is competitive compared to fees from other
suppliers as Currys.
Sylwadau pellach –
GO – ydio’n angerheidiol i bawb gael tabledi.
HJO – rhaid i bawb cael tabled.
GO – bydd angen polisi clir a chadran a proses o storio ac yn y blaen.
Rheolwr – angen i’r Cyngor amserlenu creu polisi ar ol y pryniant.

Daeth y cyfarfod i ben am 9:10 yr hwyr / The meeting ended 9:10 pm

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

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