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Pwyllgor Nos Fawrth 17eg o Awst 2021yn y ganolfan am 7.00. 

 

 

Croesawyd pawb gan y Cadeirydd roedd pob  cynghorwr yn bresenol a Dewi Owen Cynghorydd  

Gwynedd. 

Aethpwyd ymlaen I drafod y canlynol a godwyd or cofnodion blaenorol. 

Cyfrifon wedi dychwelyd o r archwiliad mewnol  ac wedi erbyn hyn wedi eu hafnon ir archwilwyr 

allanol  erbyn Mehefin 30 .cwbwylhawyd hyn , ac aros  nawr am ymateb .. 

Cylch Y Marian  eto aros am fesuriadau  yw chwbwlhau. 

 Fynwent yr Eglwys  aros ymateb or Esgobaith yn Bangor.Deallwyd nad oedd insiwrans ar gyfer 

gofalu am y fynwent hon gydar Eglwys , mae hyn yn peri gofid mawr ir Cyngor  penderfynnwyd tynnu 

y mater I sylw Liz Saville Roberts MP a Mabon ap Gwynfor AS I edrych mewn ir mater. 

Fynwent y Plwy  Gofynwyd wrth Aled Evans I  dorri gwair y fynwent wedi ymddiswyddiad Mr Keneth 

Griffiths.  

Penderfynwyd hysbysebu y swydd o dorri a thaclusor Fynwent  yn y Blewyn Glas .hyd at ddiwedd 

Awst 

Noddi dau fachgen lleol I godi arian at Ambiwlans Awyr Cymru  DPJ ag Ysbytu Alderhay trwy ddringo 

tri copa Diolchwyd ar eu rhan am y rhodd o £100 gan Aled Rees  

Cais Cynllunio Pennal Towers NP5/75/52A I godi estyniad a gwneud gwellianau ir ty roedd y Cyngor 

yn unfrydol nad oedd gwrthwynebiad ir cais 

Second Life Products Wales 

2 Fainc  wedi ui archebu  un  2 sedd  ag un 3 sedd  cost o  £1,099.20 byddent yn cyraedd ddechrau 

Medi ac yn cael ei lleoli  ger Afon Gaer a  Blwch Ffon Pennal. 

Gwefan H G webdesighn derbyniwyd llythyr yn hysbysur cyngor  bod y gost o ofalu am wefan y 

cyngor ayb yn codi I £300 y flwyddyn derbyniwyd hyn a diolchwyd I Hannah am ei gwaith . 

Gwaith Cynnal a Chadw A493  Cyngor Gwynedd  

Ail wynebu o Gogarth I Cefn Crib. 

 Er Gwybodaeth  Ffordd A493  yn cael ei chau am 3 diwrnod 10-13 Hydref  Gwaith gan y Rheilffordd I 

adnewyddu pont ger Panteidal. gofynwyd pam na fedur gwneud y gwaith dros nos yn hytrach na cae 

y ffordd trwyr dydd. gofynnwyd I Dewi Owen edrych mewn ir mater.ar ran y Cyngor. 

Arwyddion Cwn yn baeddu roedd dylunio rhain yn nwylo Liz Fenwick. 

Hysbys fyrddau Newydd ir pentre  y mater yma yn nwylo Heather Mitchell prif swyddog Patneriaeth 

Pennal 2050  
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