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Cyngor Cymuned Llandwrog Community Council 
 

Cofnodion y cyfarfod ymweld o’r Pwyllgor Mynwentydd ac Asedau’r 
Cyngor  a gynhaliwyd Nos Iau, 26 Mehefin 2020 yn hen fynwent 
Bryn’rodyn.  
 
Minutes of the Cemeteries & Assets Committee Site Meeting held  
Thursday, 26 June 2020 at the Old Bryn’rodyn Cemetary 
 
Yn bresennol - Present 
Aelodau'r Cyngor / Council Members - Cynghorwyr Clive Bayley; Dyfed Williams;  Gwyn Owen Jones; 
Alun Wyn Jones; Marnel Pritchard; Rhys Vaughan Thomas; Alan Patterson; Robert Jones a/and  David 
Roberts Rheolwr y Cyngor  / Council Manager. 

                        

1 Croeso’r Cadeirydd – Chairman’s Welcome  
Agorwyd y cyfarfod gan Cadeirydd y Pwyllgor , Cyng. Robert Jones, Cadeirydd y Pwyllgor am 7 yr 
hwyrCroesawodd pawb. 
The meeting was opened by the  Chairman of the Committee, Cllr Robert Jones at 7pm . He welcomed 
all. 
 

2 Ymddiheuriadau am absenoldeb / Apologies for absences 

Ni dderbyniwyd ymddiheuriad gan yr aelodau oedd ddim yn bresennol  
 

3      Datgan Buddiant Personol Neu Fuddiant sydd yn Rhagfarnu gan Aelodau 
ar unrhyw faterion 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 dderbyniwyd datganiad o fuddiant personol na buddiant yn rhagfarnu gan aelodau oedd yn 
bresennol.  

         No decleration of personal o’r prejudical  interest was made by those present 

 

4    Llwybrau yr hen fynwent / The Footpaths of the Old Cemetery  
 
Pwrpas y cyfarfod oedd i asesu cyflwr y llwybrau sydd gyda arwyneb llechi. 
 
Mae’r Cyngor wedi clustnodi blaenioraethu y gwaith ac wedi clustnodi £2,000 yn cyllideb 2020-21 ar 
gyfer y gwaith o adfer y llwybrau. 
 
Gwelwyd ar hyd y llwybrau- 

• fod olion gwisgo a y llwybrau – peiriannu wedi rhwygo y terwm mewn mannau 

• fod y teram o dan y llechi yn dangos allan  

• fod angen cyflenawd o llechi galn ar hyd y llwybaru. 
 
Dywedodd y Rheolwr fod llwybrau fynwent Llandwrog mewn cyflwr tebyg. 
 
Barn yr aelodau oedd, yn y lle cyntaf, oedd gofyn i Jones Brothers am gyflenwad o “pla . 
Dywedodd CB y byddai anfen oddeutu 60 tunnellt ar arwynedd o 350 medr sgawr. 
 
Yn amodol ar ymateb Jones Brothers fod y Cyngor yn rhaglennu gwaith dros gyfnod o amser i godi’r 
llechi a rhoi tamac newydd ar y llwybrau. 
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Nodwyd fod angen ymdrin a coed, mieri a prysgwydd yn y fynwent. Awgrymwyd gan AWJ fod angen 
gofyn am prisiau i ymdrin y dair fynwent. 
 
 
Argymhelliad i’r Cyngor –  
i)   Fod y Cyngor yn gofyn i Jones Brothers am gyflenwad o “plainings” ar gyfer fynwent 

Bryn’rodyn ac  
ii)   Yn amodol ar ymateb i’r cais uchod fod y Cyngor yn rhaglennu gwaith dros gyfnod o 

amser i ddisodli’r llechi  gyda tarmac newydd ar y llwybrau. 
iii)   Fod y Cynogr yn gofyn am bris i gliri coed a prysgrwydd yn y dair fynnwent 

 
Rommendation to Council - 

i)   That the Council asks Jones Brothers for a supply of "plainings" fir Bryn’rodyn 
cemetery. 

ii)   Subject to the response to the above request for the Council to program work over a 
period of time to replace the slates with new tarmac on the paths. 

iii)   That the council asks for quotes to clear bramble and scrub in three cemeteries 
 
 

 
 

                 Daeth y cyfarfod i ben am 7.50 yr hwyr / Meeting closed at 7.50 pm 

 
 

 
 

Cafwyd y Cofnodion yn rhai cywir - 

  
 

Arwyddwyd gan Gadeirydd y Cyngor 

 

Dyddiad - 
 

 


