
Cyngor Cymuned Pentir 
 

Cynhelir cyfarfod Rhithiol o’r Is Bwyllgor Cyllid am 7.00pm nos Fercher 24ain o Chwefror 2021 
 

Agenda 
Presennol   

Ymddiheuriadau   

Cod Ymddygiad  
                    

Cofnodion Cyfarfod diwethaf  27-01-2021 

Materion yn codi o’r cofnodion  
 

Adroddiad Ariannol    

Archwylwyr Allannol                     Diweddariad 

Taliadau angen sylw 
Cyfloga    Chwefror   £599.84 

Treth Incwm  Chwefror    £150.00 

 
Ceisiadau Nawdd  Cyfeillion Ysbyty Gwynedd 
 
Prosiectau   Prosiect Ysgol Y Faenol 
    Septic Tanc Glasinfryn 

Llnau cysgodfannau    -         Ffenestri Sgwar wedi cychwyn ar y gwaith 
      
 
I’w trafod hefyd         

• Asesu Risg 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Cofnodion Cyngor Cymuned Pentir 
Cyfarfod o’r Is Bwyllgor Cyllid  nos Fercher 27ain  o Ionawr 2021 

yn Rhithiol  am 7.00pm. 
 
 

Presennol     Cyng L A James (Cadeirydd) Cyng D Jones-Morris Cyng D W Jones a Cyng B Jones, Cyng J Pierce 

Ymddiheuriadau    Pawb yn bresennol 

Cod Ymddygiad   
Atgoffwyd pawb o’r Cod ymddygiad ag os oedd gan rhywun angen datgan buddiant yna byddai angen 
iddynt wneud hynny ar lafar heno fel y gallai’r Clerc gofnodi  
Cyng D Jones-Morris yn datgan buddiant ynglyn ag un cais am nawdd  Ni gymerodd ran yn y drafodaeth  
                 

Cofnodion Cyfarfod diwethaf  25-11-2020                                                                                                               

Cyng B Jones yn cynnig a’r Cyng D W Jones  yn eilio eu bod yn gofnodion cywir 

Materion yn codi o’r cofnodion    
Septic Tanc Glasinfryn – Arbenigwr wedi datgan fod Dwr Cymru wedi cadarnhau fod pibell carffosiaeth 
gyhoeddus ac argymell cael contractw(y)r i edrych os oedd modd ymuno a’r bibell honno. Clerc wedi 
cysylltu a 2  
Un wedi dod yn ol ag ymweld a’r safle ond dim hyd yma gan y llall.                                                                                                                        
 

Adroddiad Ariannol 
Dosbarthwyd taflen ariannol y rhithiol  
Dangos £33,995.17 yn y cyfrif Cyfredol a £25,037.19 yn y cyfrif cadw 

Archwylwyr Allannol     
Dim i adrodd yn ol 
 
Cadarnhawyd y taliadau a ganlyn 
D W Lewis Torri gwair Tachwedd  £295.00 
Cyfloga   Rhagfyr a Ionawr £729.68     a       £599.84 
Treth Incwm Mis Rhagfyr a Ionawr £182.40     a        £150.00 
Taliadau i’w argymell 
D W Lewis Chwystrellu a Chlirio Iddew yn y 2 Fynwent     £605.00 
Cymen Cyf Cyfieithu Cofnodion Cyngor llawn      £786.12 
Gareth Hughes Ail-osod Copi Wal y 2 fynwent a ail-osod giat y fynwent newydd        £159.27 
Argymell i’r Cyngor Llawn fod rhain i’w talu 
 
Cadarnhad hawlio Praesept     2021-22   Cadarnhaodd y Clerc iddo fod wedi anfon yr hawliad yma 
 
Ceisiadau Nawdd 
Dosbarthwyd rhestr o’r mudiadau/grwpiau oedd wedi derbyn nawdd 2019-20 a faint oedd wedi hawlio hyd 
yma eleni 

1. Goriad    Argymell i’r Cyngor Llawn gyfrannu £300.00 

2. Ambiwlans Awyr Plant  Clerc i holi am fwy o gefndir i’r gwasanaeth lleol 

3. Radio Ysbyty Gwynedd  Argymell i’r Cyngor Llawn gyfrannu £300.00 

4. CffI    Argymell i’r Cyngor Llawn gyfrannu £300.00  

5. Yr Urdd    Argymell i’r Cyngor Llawn gyfrannu £300.00  

6. Dawns i bawb  Bu ystyriaeth ond atal cyfrannu eleni  

 
 
 
 



Prosiectau    
I. Prosiect Ysgol Y Faenol Cyng L A James yn cadarnhau iddo fod wedi trafod dylunio logo 

hefo’r person sy’n dylunio logo ar gyfer yr Ysgol a chael pris o £250.00 ganddi Nid oedd mor 
frwdfrydig a hynny am wneud fidio o waith y Cyngor 

II. Septic Tanc Glasinfryn Dwyn pwysau ar ein cyfreithwyr i ddarganfod perchnogaeth y trac 
yn Glasinfryn 

III. Diffibs 2020-21  8 peiriant bellach yn ei lle 
IV. Llnau cysgodfannau    -         Bu llawer o drafod am gyflwr  ein cysgodfannau dros y blynyddoedd  

ond dim byd pendant wedi ei gytuno arno 
Derbynwyd  amcanbris gan Gwmni Ffenestri Sgwar ag amlinnelliad o beth yn union fyddai eu 
glanhau yn ei olygu   
Pris o £150 fod cysgodfan 

Argymell i’r Cyngor Llawn ein bod yn cynnig y gwaith o llnau pob cysgodfan eleni  ag 
wedyn yn flynyddol.                                                                                                                            
Yn ychwanegol galw’r Cwmni i llnau unrhyw gysgodfan  tae rhywbeth yn codi ar frys 
   

Asesu Risg 
 Dim diweddariad mis yma 
 
Materion Cynghorwyr 
Adroddwyd fod blwch halen Coed y Maes wedi ei ddefnyddio ddwy waith a  fod rhyw  un rhan o dri ar ol. 
Clerc i holi Gwynedd ynglyn a chyflenwi ond yn ymwybodol eisioes fod angen cyflenwi 3 cyfagos os yn 
bosib.  
Biniau Lon Fodolydd yn iawn ar hyn o bryd 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 8.45 
 
 
 
                    

  
 

  


