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Cyngor Cymuned Llandwrog Community Council
Cofnodion y cyfarfod fideo o Gyngor Cymuned Llandwrog a gynhaliwyd Nos Lun,
15 Mehefin 2020. Minutes of the Video Council Meeting held Tuesday evening, 15 June 2020.
Yn bresennol / Present - 8 aelod / 8 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. Eddie Willcox; Cyng
Gerwyn Owen
Yn cynrychioli Ward Llandwrog a Dinas Dinlle - Representing the Ward of Llandwrog & Dinas Dinlle
Cyng. Clive Bayley
Hefyd yn bresennol / Also in AttendenceDavid Roberts, Rheolwr Gweinyddol a Chyllid y Cyngor / Council’s Administrative & Finance Manager

20-06-01

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 a dymunodd yn dda iddynt ac eu teuluoedd yn y cyfnod anodd hwn.

20-06-02

2 Ymddiheuriadau am Absenoldeb / Apologies for Absences
Cyng. Bryn Williams; Cyng. Rhys V Thomas

20-06-03

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.

20-06-04

4 Derbyn Cofnodion y Cyfarfod Blaenorol a gynhaliwyd 26 Mai 2020 fel Rhai Cywir / To
Confirm the Minutes of the Previous Meeting held on the 26 May 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.

20-06-05

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

20-06-06

Tarian Cymru
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Sylwadau EW - cynnig PPE - wedi cysylltu gyda’r mudiad. Dywedwyd wrtho fod y mudiad wedi cael
problemau ac fod yna bellach tim o wirfoddolwyr mewn lle erbyn hyn sydd yn cysylltu gyda’r cartrefi
henoed i wthio y mater yn ei flaen.
Penderfynwyd - nodi’r sylwadau.
Resolved – to note the information.
20-06-07

Caban Ffon Dinas Dinlle / Telephone Booth
DCD – yn gofyn beth yw y diweddariad ynglyn y caban ffon Dinas Dinlle?
Rheolwr – BT wedi cysylltu yn datgan fod angen tynnu’r “telephony” cyn symud ymlaen
Penderfynwyd derbyn y wybodaeth
Resolved – to accept the information.

20-06-08

6 Derbyn Cofnodion Cyfarfod Fidio Pwyllgor Mynwentydd ac Asedau y Cyngor a
gynhaliwyd 8 Mehefin 2020 fel Rhai Cywir / To Confirm the Minutes of the Cemeteries &
Assets Meeting held on 8 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.

20-06-09

20-06-10

7 Materion yn Codi o’r Cofnodion / Matters Arising from the Minutes
Amserlen Tendro Cynnal Mynwentydd, Caeau Pêl-droed, Gwagio Biniau a Cynnal
Llwybrau Cyhoeddus / Tender for Ground Maintenance , Refuse Collection and
Footpaths Maintenance
Penderfynwyd derbyn argymhelliad y Pwyllgor - Fod y Cyngor yn ymestyn y cytundeb am
flwyddyn ychwanegol hyd at 31 Mawrth 2022.
Resolved – to accept the Committees recommendation –
current contract for one year to 31 March 2022.

20-06-11

For the Council to extend the

Giatiau Fynwent Llandwrog / Cemetery Gates
Dim ond un pris a dderbyniwyd ar gyfer y gwaith ac hwwnw gan Gwalch
Penderfynwyd derbyn pris Gwalch o £480 i gyflawni’r gwaith
Rsolved to accept the estimate from Gwalch for £480 to undertake the work

20-06-12

Mynwent Carmel – Cwt yn y Gornel / Hut in the Corner
Penderfynwyd derbyn argymhellion y Pwyllgor fel a ganlyn –
i)
Fod y Cyngor yn gofyn am bris i ddymchwel y cwt
ii)
Os oes problem gyda strwythur yr adeilad (wedi cloi mewn i waliau'r fynwent) yna gofyn
am bris tynnu’r to yn unig
Resolved – to accept the Committees recommendation as follows Rheolwr Gweinyddol a Cyllid y Cyngor – Council Admin & Finance Manager
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i)
ii)

20-06-13

For the Council to seek estimates to carry out the work to demolish the hut.
Should there be a problem with the structure (that the walls are locked into the main
cemetery walls ) then the Council is to ask for quotes to demolish the roof only.

Mynwent Bryn’rodyn a Llandwrog – Llwybrau Llechi / Slate Footpaths
Penderfynwyd derbyn argymhellion y Pwyllgor fel a ganlyn – Cynnal Pwyllgor Ymweld yn
fynwent Bryn’rodyn ond yn cadw pellter i gyd fynd a rheolau cadw pellter.
Resolved to accept the Committee's recommendations as follows - To hold an Inspection
Committee at Bryn'rodyn Cemetery but keep a distance to comply with the rules of keeping
distance.

20-06-14

Trwydded Cytundeb Tir Pori Tir Caety, Bryn’rodyn / Licence for Grazing Rights
Bryn’rodyn
AWJ – nodwyd fod un rhan yn datgan hanner acer a rhan arall yn datgan chwrter acer
HJO – yn fodon ar y drwydded gan ei fod am gyfnod llai na blwyddyn.
Penderfynwyd derbyn y drwydded pori fel a nodwyd ond i’r Rhwolwr addasu maint y tir
Resolved to accept the licence as noted and for the Manager to make some minir adjustments

20-06-15

Technoleg – Prynu Tabledi / I-pads i Aelodau – Technology - Purchase of
Tablets/ Ipads to Members
Trafodwyd y mater fel parhad i’r drafodaeth yn y cyfarfod llawn a gynhaliwyd 26 Mai 2020 ac I’r
drfaodaeth yn y Pwyllgor Mynwentydd.
Adroddwyd gan AWJ –
Rheolwr wedi derbyn pris gan Cyfrifiaduron Whitten Computers Penygroes am tabledi fel a ganlyn Mae yna Samsung Tab A 10.1 (2019) 32gb am £170.83 + VAT ar gael fysa gyfleus i chi
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.

AP – angen ystyried beth fydd trefniadau cyfarfodydd i’r dyfodol. Os mai cyfafodydd Zoom fydd yn
dyfodol yna efallai nad oes angen tabledi.
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AWJ – cyfarfodydd i fod yn gyhoeddus
GOJ – yr unig fydd i gael o tabledi ydi fod yn Cyngor yn ddi-bapur, popeth yn electroneg . angen
gwneud defnydd llawn o’r pffer er mwyn cael gwerth am arian
HJO – cytuno gyda GOJ – arbed arian post a deunyddiau swyddfa.
CB – cytuno gyda HJO. Tabledi dal yn syniad dda. Angen ystyried y maintais amlwg o gael holl ddata
a gwybodaeth a gwaith y Cngor mewn un lle.
Rheolwr – y bydd rhaid cynnal cyfarfodydd o’r Cyngor llawn yn gyhoeddus mewn Neuaddau ar ol y
cyfyngiad hwn, ond awgrymir fod y Cyngor yn pwyso ar Senedd Cymru trwy Un Llais Cymru I gynnal
pwyllgorau a gweithgorau trwy fidio. Gellir hefyd cynnig lonc I’r cyhoedd I wrando a gweld cyfarfodydd
y Cyngor yn fyw, heb gymeryd rhan
HJo – gadael I’r cyhoedd gael y linc I’r cyhoedd gael mynediad – mae hynny yn gyrafodydd
cyhoeddus.
EW – yn gofyn beth yw hyd y cytundeb, beth yw y spec ar gyfer office ayyb
Rheolwr – bydd rhaid gofyn iI’r cwmni
CB – awgrymu gwahodd i Stephen Whitten (Cyfrifiaduron Whitten, Penygroes) i gyfarfod aelodau y
Cyngor i drafdo y mater. Yn gofyn i pob aeloed ystyried y mater a dod a unrhyw gwestiwn ymlaen I’r
Rheolwr ymlaen llaw er mwyn i SW gael cyfle i ymateb.
Penderfynwyd ar y canlynol –
i)
Fod y Cyngor yn cydnabod fod yr achos i ddefnyddio tabled yn berthnasol i bob aelod
fel bod pob aelod gyda chyfarpar cyfartal.
ii)
Fod y Cyngor yn cytuno i brynu tabledi mewn egwyddor ond fod yna amod caeth fod y
Cyngor wedyn yn symud i fod yn ddi-bapur.
iii)
Fod Cyngor yn gwahaodd Stephen Whitten o Cwmni Whitten Computers i gyfarfod y
Cyngor llawn i drafod y mater ymhellach.
Resolved i)
That the Council recognizes that the case to use a tablet applies to all members so that
all members are equally equipped.
ii)
That the Council agrees to buy tablets in principle but that there is a strict condition
that the Council then moves to being paperless.
iii)
That Council invites Stephen Whitten of Whitten Computers to the full Council meeting
to discuss the mater further.

Materion Cynllunio / Planning Matters
20-06-16

8 Ceisiadau Cynllunio / Planning Applications - Mehefin 2020 / June 2020
Manylion llawn y ceisiadau cynllunio
https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/swiftlg/apas/run/wphappcriteria.display?langid=2
Full detais of the Planning Applications
https://diogel.gwynedd.llyw.cymru/swiftlg/apas/run/wphappcriteria.display?langid=1

dim cais / no applications
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20-06-17

9 Cadarnhau Cyfrifon 2019-20 - Archwilio Cyfrifon 2019-20 / Audit of Accounts 2019-20
Datganiad Blynyddol i’r Flwyddyn Daeth i ben 31 Mawrth 2020 - Annual Return
(Financial End of Year Statement Ending 31 March 2020)
Penderfynwyd ar y canlynol –
i)
Fod y Cyngor yn derbyn adroddiad yr archwilydd mewnol
ii)
Fod Y Cyngor yn cymeradwyo y Ffurflen Flynyddol am y Flwyddyn Ddaeth i Ben 31
Mawrth 2020.
iii) Fod Y Cyngor yn anfon y Ffurflen Flynyddol i’r Archwilydd Allanol wedi i’r Cadeirydd
ei arwyddo.
The following was resolved i) That the Council accepts the internal auditor's report
ii) That the Council approves the Annual Forum for the Year Ended 31 March 2020.
iii) That the Council sends the Annual Return to the External Auditor after being signed by
the Chairman

20-06-18

10 Gwefan Newydd – New Website – cyngorcymunedllandwrog.cymru
Trafodwyd y wefan newydd.
Adroddwyd gan y Rheolwr fod y gwefan yn mynd yn fyw ar Ddydd Llun, 6 Gorffennaf . I gyrreadd yr
amserlen rhaid derbyn unrhyw addasiadau i strwythur y wefan erbyn Dydd Gwener 17 Mehefin 2020
Sylwadau AelodauCB – edrych yn dda. Trawsdoriad da o luniau o’r gymuned. Angen gwyro y Gymraeg. Cynnig fod y
Cyngor yn gofyn i Ann Llwyd Williams i gyfalwni’r gwaith. £65 am pob mil o eiriau ydi ffi Ann.
Linc y llwybrau ddim yn gweithio ar y gwefan newydd.
Rheolwr – nifer o addasiadau wedi ei wneud ers anfon y linc i’r aelodau
HJO – dim angen cynnwys “yn aelod ers…..” ar y wefan. Pob aelod yn aelod ers 2016 (yr etholiad
diwethaf) oni bai wedi ei gyf-ethol ers 2016
GOJ – awgrymu man addasiadau. Rheolwr i drafod y mater gyda Gwyn

AWJ - Chwynu camgymeriadau ieithyddol a’r sillafu ac yn y blaen sydd yn angenrheidiol
Penderfynwyd ar y canlynol –
i) Fod y Cyngor yn cynnig y gwaith chwynu gwallau ieithyddol i Ann Llwyd Williams.
ii) Fod Y Cyngor yn derbyn y cynnwys strwythurol ac derbyn y bydd y wefan yn cael ei
lanshio yn fyw ar Ddydd Llun 6 Gorffennaf 2020.
The following was resolved i) That the Council offers the work of checking the Welsh language on the website
ii) That the Council accepts the strutural content and accepts that the website will be go
live o Monday, 6 July 2020

20-06-19

11 Arwyddion “Go Home Cove Idiots”
Trafodwyd yr ohebiaeth a dderbyniwyd ynglŷn yr arwyddion "Go home covid idiots, Wales Closed"
sydd ar cylchfan ble mae A499 yn ymuno a'r A487 rhwng LLanwnda a Bethesda bach.
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Sylwadau Aelodau AP – mater i Cyngor Gwynedd nid y Cyngor hwn
HJO – yr arwydion yn plwyf Llanwnda
AWJ – cyfrifoldeb Cefnffyrdd, nid Cyngor Gwynedd
DCD – dim iaith anweddus ar yr arwyddion fel sydd ar rhai arwyddion yn y Sir
Penderfynwyd nodi’r ohebiaeth er gwybodaeth yn unig –
Resolved to note the communiation as information only

20-06-20

11 Covid 19 – Effaith ar ein Cymuned / Covid 19 - It’s Effect on our Community
Derbyniwyd adroddiadau canlynol
Carmel – Rheolwr – Pwyllgor Pentref Carmel wedi gwneud cais am £250
Groeslon - DCD – cais wedi ei gymeradwyo gan Mantell Gwynedd am £1,000. Cyfle I pobol iau I gael
cymorth
Llandwrog – dim i’w adrodd.
Fron – EW dim i’w adrodd.
Sylwadau Aelodau –
CB – yn gwneud y sylw fod pobol bregus yn derbyn pecyn/bocs bwydydd gan yr archfarchnadoedd o
£50.00 yr wythnos. Ydi pawb yn gwybod hynny
Unwaith eto diolchodd y Cadeirydd i bawb sydd yn cefnogi'r gymuned yn yr amser anodd hwn

20-06-21 12

Taliadau sydd angen eu hawdurdodi gan y Cyngor - Payments to be approved

Manylion / Details

Delwedd - Gwefan newydd
Idris Lloyd Jones – Gwagio Biniau Tachwedd i Mawrth 2020
Idris Lloyd Jones – Cynnal Tiroedd – 10% o 2019-20
Idris Llyd Jones - Giat Cae Fron
Idris Lloyd Jones - Gwagio Biniau Un Ychwanegol yn 2019-20
20-06-20

Swm heb y
TAW / Sum
Excluding VAT

Swm Hefo’r
TAW /
Including
VAT

Rhif Siec/ Cheque
Number

£1,807.04
£520.00
£649.73
£1,425.00
£50.00

£2,168.45
£433.33
£541.44
£1,710.00
££60.00

Uniongyrchol/Direct
Uniongyrchol/Direct
Uniongyrchol/Direct
Uniongyrchol/Direct
Uniongyrchol/Direct

13 Incwm a Dderbyniwyd – Income Received

Manylion / Details
HMRC Ad-daliad TAW i 31/3/20 VAT Refund
Ffioedd Claddu / Burial Fees

Swm
£1,501.00
£344.00

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
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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
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