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Cofnodion Cyfarfod Blynyddol y Cyngor  

 

Cafwyd ymddiheirad oddiwrth Mr Keneth Griffiths. 

 

Siomedig iawn oedd y Cyngor na ddaeth neb or chyoedd ir cyfarfod 

eleni.. 

Darllenwyd y cyfnodion cynigiwyd hwy yn gywir gan Aled Rees eiliwyd 

gan William Rees. 

 

Aethpwyd ym mlaen I drafod materion yn codi . 

Cloc y pentre ddim yn mynd eto byddair clerc yn cysylltu a Mr 

Ramsbotham. 

Toiledau  

Cysylltu eto a Cyngor Gwynedd I drio cael y toiledau wedi eu peintio. 

Bws Mini yn aros ger Maesteg ers drost flwyddyn  mater wedi eu gyfeirio 

at Cyngor Gwynedd. 

Cyngerdd ar y 9fed o Dachwedd cafwyd cyngerdd da ag ymateb gwych 

gan y cyhoedd  i ddathlur faith bod Pennal wedi eu gymradwyo I dderbyn 

plac y V C i gydnabod y ffaith bod captain Lascelles Penmaendyfi wedi 

cael eu ladd ddiwrnod olaf or rhyfel  ac am eu ddewrder cyn hynny. 

 

Cylch y Marian ar fun cael gwaith wedi eu ddechrau.arno . 

 

Aethpwyd ymlaen I gynnal Pwyllgor misol or Cyngor Cymuned 

 

Biniau Cwn 

Dal i aros am y trydydd bin yw osod ger yr ysgol ger mynedfa i Llyn 

Bwtri. 

Aros am bris arall I gael ffens yr ysgol wedi eu hatgyweirio. 

 



Sietyn ger Tainewyddion . 

Maer Cyngor wedi siarad a Mr Sion Wilkes adran Briffyrdd Dolgellau ar 

y mater. 

 

 Materion Cyngor Gwynedd angen tynnu sylw at 

Lleoliad peryg ar y ffordd ger rhiw Garnedd ar yr A493 angen trafod a 

Cyngor Gwynedd. 

Problem dwr ger y Felindre angen trafod eto gyda Cyngor Gwynedd. 

Dolgelynen at Pantlludw ffordd yn rhoi. 

. 

Ffurflen caniatad i gael rhoi proffesiwn bob Cynghorydd ar y wefan 

byddair clerc yn eu chynllunio 

. 

 Archwiliad mewnol maer clerc wedi anfon y llyfrau at Eluned Fon Jones  

ar archwilwyr mewnol.yn Gaernarfon. 

 

Zurich Insiwrans angen eu dalu cytunwyd i wneud hyn ond angen edrych 

eto i gynnwys mwy o feinciau. 

 

Meinciau newydd ir pentre  un yn y fynwent ar llall ger yr ysgol seti i dri 

eistedd cytunwyd i archebu rhain. 

 

Cais am Arian 

Cytunwyd I gyfrannu rhodd o £100 tuag at helpur Dail I ffyny. 

 

Cystadleuaeth plant yr ysgol poster yn gwahardd perchnogion cwn i 

faeddu ger yr ysgol ag oddeutir pentre. angen cael y buddigol wedi eu  

brintio ai osod o amgylch y pentre. 

 

Bank James Brunton am siarad a  Barclays Bank ar ein rhan i weld a oes 

modd cael carden banc ir Cyngor maen mynd yn anoddach talu a siec. 

 

Cydymdeimlwyd a William Rees Bethan a Gaynor Rees wedi colli mam 

a mamynghyfraith yn ddiweddar. 

 

Contract gydar Clerc  wedi derbyn template  ac fe fydd yn cael eu addasu  

gyda twrne ac hefyd i ofalwr y Fynwent. 

 

Aethpwyd ymlaen i Ethol Swyddogion 
 

Gan fod cymaint o newidiadau ar y gweill etholwyd Mr Meirion Roberts 

ir gadair am flwyddyn arall a Mr Rhys Parry yn Is GadeiryddCytunodd y 

ddau I wneud hyn. 



 

Talwyd Dail Dysynni £100 

Talwyd Insiwrans           £426.82 

  
 

Diolchodd y cadeirydd am gyd weithrediad y Cyngor  

 

Deilwen Breese Clerc 


