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Cynhaliwyd pwyllgor or Cyngor nos Fercher27ain o Dachwedd 2019  

. 

 Derbyniwyd ymddiheiriadau oddiwrth Dewi Owen a Keneth Griffiths. 
Darllenwyd y cofnodion a cynnigiwyd yn gywir gan James Brunton a Rhys Parry. 

 

Materion a godwyd. 

Arwydd y Marian dim wedi clywed dim yn ol o bwyllgor y Ganolfan, 

 

Ffens yr ysgol Diolchwyd i William Rees am wneud y gwaith a gofynwyd am y bill erbyn y 

pwyllgor nesa. 

 

BDO derbyniwyd ffurflen BDO yr  archwilwyr allanol yn ol  i  gwbwlhau yr archwiliad . 
Pasiwyd yn unfrydol i dderbyn hyn ermwyn cwbwlhaur archwiliad fe  adystwyd y ffurflen ac 

fe  arwyddwyd hi gan y clerc ar Cadeirydd. 

 
Cynrichiolydd y Cyngor ar y Lewis Lloyd Charity Abertafol,.diolchwyd i Hywel Evans am ei 

wasanaeth drost y blyyddoedd ac fe basiwyd i ofyn wrth Mr Aled Rees in cynreichioli  ac fe 

dderbyniodd y swydd. 
 

Cyngor Gwynedd a binniau halen  

Derbyniwyd llythyr gan A W Williams Peirianydd Ardal Gwynedd , o Gyngor Gwynedd 

adran Dolgellau yn ein hysbysu y byddent yn  casgliu binniau halen o fewn y gymuned  gan 

nad oedd y Cyngor wedi ymrwymo I dderbyn eu gwasanaeth i lennwi binniau   halen  hy  

cafwyd dewis  ganddynt naill ni neu  Gyngor Gwynedd I ddarparur gwasanaeth, oherwydd 

roedd y Cyngor Cymuned yn medru gwneud y gwasanaeth yn rhatach pasiwyd i wneud y 

gwaith ein hunain.,maer Cyngor Cymuned yn anfodlon iawn ag agwedd ddiflas  anghynnes 

Cyngor Gwynedd bethbynag .maer C Cymuned yn berchen 2 or binniau.  
 

Presept 20-21 

Trafodwyd y mater yn drwyadl . a penderfynnwyd codi y presept £360 nid oes codiad wedi 
bod ers 3 blynedd maer gwasanaethau maer Cyngor yn gorfod talu amdanynt  yn codi pob 

blwyddyn. Aethpwyd ymlaen i drafod y Gyllideb eto gan gofio bod £4000 pob blwyddyn yn 

mynd i dalu am gadwr Toiledau ar agor trwyr gaeaf.. 

 

Tai Teg  

Derbynniwyd posteri Cyfleuon Tai Fforddiadwy byddai un yn cael eu hysbysebu  yn Cwrt ar 

llall yn Pennal.. 

 

Treialon Cwn Defaid Cymru  



Dal I aros ir Gymdeithas gael cyfrif banc I gael talur  cyfraniad. 

 

BT Dileu llawer o gabannau ffon 

Adeiladau wedi eu Cofrestru 2seren  

Gan fod caban Pennal yn glwm a wal yr Eglwys sydd wedi eu chofrestri ar caban eu hynwedi 
eu gofrestru hefyd ni ellir eu symud  ond fe fyddair Cyngor Cymuned yn fodlon eu 

harchebu.am £1 os yw yn mynd I gael eu diddymu. 

 
 

 

 

Deilwen Breese clerc 


