
Cyngor Cymuned Pennal 

Pennal Community Council 

 
Cofnodion Cyngor  Cymuned  Mehefin 26 2019  

 

Darllenwyd y cofnodion cynigiwyd hwy yn gwyir gan Hywel Evans 

eiliwyd gyda James Brunton. 

 

Materion yn codi   

Bin cwn dal I aros am yr un olaf. 

 

Ffens ysgol Pennal derbyniwyd dau bris fe dderbyniwyd y pris rhataf gan 

W.Rees ac fe fydd y gwaith yn cael ei wneud yn ystod gwyliau’r haf fe 

fyddai’r contractwr yn cysylltu ar brifathrawes. 

 

Materion Cyngor Gwynnedd  

 1. Rhyw garnedd ddim wedi cael ymateb eto  

2. Pant lludw-Hafoty angen cael coed wedi torri deallwn fod y mater yn 

nwylo Cyngor gwynedd 

3. A493 o Penrhyn Dyfi at Dolgelynen angen i adran brif fyrdd Cyngor 

Gwynedd ymchwylio i ochr y fordd yn rhoi . 

4.  Dwr llifogydd ger Felindre gobeithir fod y dwr sy’n rhedeg lawr ir 

pentref wedi cael ei ddatrys . 

 

Meinciau plastig angen archebu dwy mainc blasting,  aros am ddau 

amcan bris  

  

B.D.O 

Archwiliad mewnol wedi ei gwblhau ar dogfennau wedi ei derbyn ai 

gyrru I B.D.O yn Portsmouth.  

 

Posteri baw cwn, gobeithir  cael yr rhain wedi eu printio yn fuan. 

 

 Contract I’r clarc a gofalwr y fynwent, byddai twrne yn gwneud hyn 

erbyn y pwyllgor nesaf.  

 

Carden banc, byddai James Brunton yn edrych mewn i hyn. 

 

Ethol swyddogion gan fod gymaint o newidiadau ar droedar Cyngor 

eithiolwyd Meirion Roberts yn Gadeirydd a Rhys Parry yn Is Cadeirydd.  

 



Cylch y Marian, mae prisiau wedi eu derbyn i alluogu gwaith ar fenter 

hon fynd yn ei blaen i adnewyddu y wybodaeth sydd ar y cylch ai 

atgyweirio gobeithir cael cymorthdal tuag at hyn. 

 

Toiledau, clarc wedi cael siariad a Alun Wyn Jones Pennaeth yr adran 

sy’n gofalu am y toiledau. gofynwyd i gael y toiledau wedi ei pentio dal  i 

aros am ateb. 

 

Cloc y pentref derbynnwyd llythyr oddiwrth Mr Huw Ramsbotham yn 

dweud nad oes arian yn y cyfrif i wneud y gwaith atgyweirio  , mae cost o   

fil o binnau yw wneud iddo, mae’r aelodau or eglwys wedi penderfynnu 

cynnal rhyw fath o ddigwyddiad i godi arian at y fenter ag mae’r Cyngor 

yn cefnogi hyn.  

 

Dail Dysynni, derbynnwyd llythyr o ddiolch am y rhodd o gant pynt a 

rhoddwyd i gynnal y papur bro hwn.  

 

Band Eang Sydyn Gogledd Cymru derbynniwyd llythyr gan Shawn Yates 

yn ein hysbysu o’r prosiect yma ac ermwyn ei ddeallt yn mwy manwl 

penderfynnwyd gofyn iddo ddod I fynychu un o’n pwyllgorau.  

 

Cofnodi gwaith pob cynghorydd mae hyn wedi cael ei gwblhau ac wedi 

ei rhoi ar y wefan.  

 

Peintio railings y gof golon a gaitiau y fynwent derbyniwyd dau amcan 

bris ac eto aethpwyd am y pris rhataf sef Rainbow Decorators £200 

+VAT  

 

Catrefi cymunedol Gwynedd angen cysylltu a nhw i symud tanc oil mae 

ei  gweithwyr wedi ei gadael ar ol. 

 

Rhybydd gwaith cynnal a chadw llwybrau cyhoeddus rhanau o lwybrau 

cyhoeddus rhifau 5, 17, 20, 38, 39 a 40 yng nghymuned Pennal. 

Gwaharddiad defnydd dros dro  Gorffenaf  2019.   

 
 

 

 

 

Deilwen Breese clerk 


