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Cofnodion Cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd tu allan  yn Penmaen Dyfi er mwyn 

cydymffirfio a rheolau Cofid 19. 

Cafwyd ymddiheiriad oddiwrth Dewi Owen 

 Croesawodd y  y cadeirydd pawb a Llogyfarch James Brunton ag Amy ar 

enedigaeth  bachgen  bach . 

 

 Cydymdeimlwyd  a Mrs Anwen Jones cyn gynghorwraig o golli eu gwr Huw 

Jones  Awel Dyfi Cwrt. Cydymdeimlwyd hefyd a Gwenan a Nia merched y 

diweddar  Mrs Janet Davies  Arddol, ar cyn gynghorydd y diweddar Rhydderch 

Davies.  

Da hefyd deall bod Hywel Evans Marchlyn yn gwella ar ol cael llaw driniaeth yn 

ddiweddar.pob dymuniad da iddo 

 

Nid oedd cofnodion yw trafod oherwydd misoedd o fethu  cyfarfod,oherwydd 

Cofid 19 

Materion a Drafodwyd 

Derbyniwyd anfoneb oddiwrth BDO yn egluro nad oeddem wedi talu am 

archwiliad 17-18 cytunwyd iw dalu  gan James Brunton ag eiliwyd gan Aled Rees 

swm o £414-60.  

 

Derbyniwyd adaliad TAW o £647.12  Mai 27 2020 

 

Gwefan Newydd wedi eu chynhyrchu  gan Hannah  H G Webb designs cost o 

£330.00 Diolchwyd iddi am eu Gwaith bendigedig. 

 

Cyllideb Fe drafodwyd hyn ond fe gaiff eu thrafod eto yn y pwyllgor nesa yn fwy 

manwl mae cymaint o wahanol brojectiau ar y gweill da bod arian wrth gefn yw 

cefnogi gyda penodir Precept 2021.hefyd. 

 

Tocio Coeden Cherry  ger yr afon  Sychan awgrymwyd gofyn wrth Grace Crab 

Rheithordy Pennal cynigiodd James ag eiliwyd gan Keneth bod y clarc yn gofyn 

iddi, a fyddai yn fodlon ymgymryd ar gwaith.  

 

Archwiliad mewnol anfonwyd llythyr at Eluned Fon Jones yn gofyn a fyddai yn 

fodlon ymgymryd ar gwaith archwilio 19-20  Derbyniwyd a cafwyd adroddaid yn 

ol  trafodwyd  a derbyniwyd eu hargymellion 
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1  Angen I unigolion dderbyn cyfrifoldeb am bendyrfyniadau arianol y trafodir. 

2  Dim llyfr arian ni drafodir arian parod. 

3 TAW wedi eu hawlio ond dim wedi cael atebiad cyn yr archwiliad 

4 Adran 137 dim yn briodol ar y flwyddyn yma. 

 

 

HMRC  talwyd £300 Paye iddynt cyfraniad y cyflogwr gweithwyr Deilwen Breese 

a Keneth Griffiths. 

 

Talwyd E W Owen  ai Chwmni  Dolgellau £288-00 PAYE 0419 a 0420  am 

baratoir Gwaith.i HMRC Cynigiwyd gan William Rees ag eiliwyd gan  Keneth 

Griffiths 

 

Defibulator  Pennal a Cwrt 

 Talwyd am Pads a batteries Newydd ir ddau £387. Calon Cymru.Penderfynwyd 

aros wan i weld faint bydd oes y rhain. Cysylltu tro nesa gyda Tomos Hughes 

penderfynwyd gadael y box haearn am y  tro yma. 

 

Insiwrans  Zurich  talwyd £431-47 am 20-21 

 

Prisept Derbyniwyd  cyfrianadau dwy waith yn ystod cofid  24-04-2020 £3180 a 

26-08-2020 Cyfanswm £6,360. 

 Cylch y Marian penderfynwyd gofyn wrth Barry Wyn Griffiths i ymgymryd ar 

gwaith a tacluso o gwmpas y bont a  cael y gwaith cerrig wedi eu dacluso. 

Gofynwyd hefyd iddo beintior lloches bws yn Cwrt ar ol I William Rees 

adnewyddur  pren tu allan. 

 

Lloches Bws Cwrt ger y maes parcio. 

Awgrymwyd cysylltu a Craig Tilsley Tremafon  a gofyn am ei farn ar broblem y 

plastic sydd wedi dirywio yn arw. 

 

Toiledau Derbyniwyd anfoneb gan Cyngor Gwynedd  am gadwr toiledau ar agor 

trwyr gaeaf. swm o £4000.cynigiodd Aled Rees  ag eiliwyd gan James Brunton iw 

dalu 

 

Cais am gefnogaeth i gynnig Tref Nefyn datganiad syfyllfa tai yng Gwynedd yn 

gyffredinol perchnogaeth tai, ail gartrefi a tai in bobol ifanc. Byddair cyngor yn 

anfon llythyr yn datgan cefnogaeth a chopi i Eluned Morgan a Lis Saville Roberts. 

 

Ffordd Felindre problem ceir etc yn parcio ar ochr y ffordd yn creu anhawster ir  

loriau yn cario coed lawr or fforest.byddair clerc yn cysylltu  ar swyddog heddlu 

lleol. i ymwelad ar ardal. 

 

Cyngor Gwynedd  pwyntiau a godwyd angen  sylw. 
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Rhys Teras dim parcio ar ochr Rhys Teras 

Tainewyddion  angen torri sietyn. 

 

Bagiau Sand atal dwr. 

Gofynwyd i William Rees  i edrych mewn i gael bagiau cryfach i ddal y swnd. gan 

fod y rhai presennol yn malu. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


