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Adroddiad  Cyngor  Mis Awst 

Derbyniwyd ymddiheiriadau oddiwrth Aled Rees a Meirion Roberts 

Cadeiriwyd y pwyllgor gan Rhys Parry.yr Is gadeirydd yn absenoldeb y cadeirydd. 

Cofnodwyd y Cofnodion yn Gywir 

Materion yn Codi 

Gwter angen peipen fwy o faint ger Marchlyn 

Er cysylltu a Chyngor Gwynedd trwy  Dewi Owen  deallwn fod swyddogion wedi bod allan I 

ymweld ar safle ar tir feddianwr ond dal I aros ymateb  yn ystod y glaw trwm diwethaf roedd 

y safle mor ddrwg ag erioed gofynwyd eto I Dewi Owen  erych I mewn ir broblem . 

Sietyn ger Tainewyddion  angen eu thori yn ol byddair clerc yn anfon eto at Mr Ross 

Toiledau Pennal Dal i aros am benderfyniad gydar Cyngor. 

Materion I sylw Cyngor Gwynedd 

Dwr ger Marchlyn 

Angen ail godi bollards rhwng y siop a gwesty Glanyrafonyn y pentref. 



Mynediad i Pantlludw angen cael y gwaith wedi eu orffen a r llygaid cathod wedi eu rhoi yn 

ol or safle yma at Marchlyn. 

Bryniau Bychan Cwrt angen llenwi bylchau mewn gratiau gyda tarmac  meant yn beryg 

iawn. 

Logo ir Cyngor 

Cystadleuaeth ir Sioe.2017cynllunio LOGO wedi eu beirniadu. byddair penderfyniad olaf yn 

cael eu wneud gydar Cadeirydd ar Is gadeirydd. 

Un Llais Cymru cysylltu a datgan pryder ar  gwaith sydd yn glwm ar Archwiliad diweddara 

mae manion bethau yn cael eu codi ac yn  costio mewn amser ag arian. 

Ceisiadau Cynllunio. NP5/75/86N 

Safle Trawsyrydd Dolgelynen Pennal . I uwchraddio gorsaf telathrebupresennol a gwaith 

cysylltiedig. Dim gwrthwynebiad. 

Cais Cynllunio NP/75/244 Ysgubor Uchaf Bontarddyfi. 

Adeiladu estyniad unllawr ochr a decin . Dim Gwrthwynebiad. 

Cyfoeth Naturiol Cymru   Dwr Cymru  ar NRA .angen trefnnu pwyllgor. 

Angen Cysylltu a nhw ynglyn a carffosiaeth Pennal ar angen I agor ffosydd a thorri 

coed  ermwyn helpu I leuhau  llifogydd  pan mae glaw trwm a llifogydd yn digwydd a 

charffosiaethh yn llifo allanmewn sawl man. 

  

Hen Fynwent yr Eglwys . trafodwyd eu dyfydol  ar angen  cael penodi mwy o Trustees iddi 

diellir mae dim ond un sydd ar ol teimlir bod hyn yn ormod o gyfrifoldeb i un  cawn fwy o 

wybodaeth yny pwyllgor nesaf. 

Mynwent y Plwy 

Aeth y cynghorwyr I ymweld ar fynwent ermwyn cael gweld beth sydd angen eu wneud 

yno  adroddir yn ol ir pwyllgor nesaf. 

Gwahoddiad I Dyfrig Siencyn I fynychu  un on  cyfarfodydd nesaf pan fon gyfleus.ganddo.yn 

rhiwedd eu swydd fel Arweinydd Cyngor Gwynedd. 

Datgan  y Cyngor yn Gyflogwr dan rheolau HMRC  mae gwaith yn cael eu wneud gan 

swyddfa Rhian Davies Dolgellau. i gydymffurfio ar rheolau hyn. 

Gwefan y cyngor  talu am eu chynnal. £65  cytunwyd I hyn. 

Taliadau  Dewi Roberts  cynnal y wefan £65 



William Rees   ffioedd y fynwent 2 Gladdedigaeth.£1248.00 

Talu am logir Ganolfan  2015/16 a 2016 /17 Cyfanswm £300 

Ponarddyfi 

Ni chafwyd mwy o wybodaeth ynglyn ar bont newydd. 

Tynnwyd sylw y cyngor at y coed sydd wedi mynd yn sownd dan y bont , mae rhain  yn creu 

problemau i lif yr afon ac  maer capons cerrig wedi chwalu . rhaid cysylltu a CADW gan fod 

safon y bont mewn perygl. 

Pwyllgor nesaf  Medi  19eg  2017 

  

 


