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Cofnodion Cyngor Pennal 

Cynhaliwyd pwyllgoror cyngor nos Fawrth Medi 19eg 2017 yn y Ganolfan am 7.00 or gloch 

Darllenwyd y cofnodion a derbyniwyd hwy yn gywir 

Presenol 

Meirion Roberts , Keneth Griffiths, William Rees, a James Brunton 

Materion yn Codi 

Archwiliad 2017 dal yn gofyn am ebost y wefan a gweddill statements bank Clarc wedi 

ymateb yn egluro eu bod wedi derbyn popeth a ofynwyd am ar ddechraur archwiliad. Roedd 

y cadeirydd wedi cysylltu a clerc Aberdyfi ynghylch a hyn ac maen deby bod mwyafrif or 

Cynghorau yn cwyno am y modd y maer archwiliad wedi cael eu gweuthredu 

. 

Un Llais Cymru 

Byddair clerc yn anfon at un Llais Cymru yn cwyno am y gwastraff arian ag amser mae BDO 

wedi orfodi ar Gynghorau.yn ystod eu archwiliad. 

Roedd y Cadeirydd am fynd I gyfarfod Un Llais Cymru yn Nolgellau ddiwedd y mis.i drafod 

yr archwiliad 

. 

Fynwent y Plwy 

Fe aeth aelodau or Cyngor I ymweld ar fynwent deallwyd bod angen atgyweirior ffens a 

thacluso Derbyniwyd cwyn ynghylch yr angen i gael atgyweirio ag ail osod carreg yn y 

fynwent fe fyddair clerc yn cysylltu a Bryn Roberts twrne yn Machynlleth. A fu yn trafod 

hyn. 

Trafodwyd yr hen fynwent a deallwyd bod angen rhagor o trustees arni ir dyfodol. edrychwn 

ymlaen I fwy o wybodaeth yn y pwyllgor nesaf. 

Derbyiodd Mr Dyfrig Siencyn y gwahoddiad ir pwyllgor nesaf a gofynwyd am gael 

presenoldeb pwyllgor llawn . 

Pont Newydd Bontarddyfi . 

Daeth y cynllunaiu newydd i law ond nid oedd fawr iawn o wahaniaeth ir rhai blaenorol nid 

oedd y gylchfan wedi cael eu rhoid i. mewn er siom ir Cyngor. 

Prisept 

Derbyniwyd £3000 o Gyngor Gwynedd. 



Logo Cystadleuaeth dylinio logo ir Cyngor cystadleuaeth yn y sioe eleni, derbyniwyd nifer o 

gynigion ac fe fyddair cadeirydd ar Is gadeirydd yn eu beirniadu erbyn y pwyllgor nesa.  

Toiledau angen eu pentio fe fyddair clerc yn cysylltu a Cyngor Gwynedd. 

Toiledau mae angen cael gwybod beth sydd yn digwydd ynghylch ar pryniant y toiledau 

byddai cyfreithiwr y cyngor yn edrych mewn I hyn. 

Cylch y Marian maer mater yn cael sylw. 

Carffosiaeth Pennal ar angen I agor ffosydd mae angen tefnu pwyllgor i drafod hyn gyda Dwr 

Cymru. 

Cyngor Gwynedd balch iawn oedd y clerc o adrodd yn nol bod y gwaith o atgyweirio gridiau 

ger Bryniau wedi cael eu hatgyweirio bollards ger Doldehewydd wedi eu hatgyweirio. Fe 

fyyd archwiliad yn cael eu wneud I gwaith sydd angen eu wneu wth mynedfa Pantlludw ar 

angen i ddodi yn ol y llygaid cathod ary darn yma or ffordd A493. 

Pwyllgor nesa Hydref 17 2017  

 


