
Cyngor Cymuned Pennal 

Pennal Community Council 
 

 

 

Cofnodion Cyngor Cymuned  Pwyllgor 30-10-19  

 

Ymddieiriadau   Aled Rees, James Brunton,a Meirion Roberts. 

 

Fe gymerodd yr is-gadeirydd y gader gan fod y Cadeirydd yn sal. 

 

Trafodwyd y Cofnodion cynigiwyd hwy yn gywir gan William Rees ag 

eiliwyd gan Rhys Parry. 

 

Cafwyd presenoldeb Sion Evans in pwyllgor i drafod cais pwyllgor y 

Ganlofan I gael gosod hysbysfwrdd cauedig ar y Marian fel gall mwy o 

fobol weld hysbysiadau. yn y pentref ar ardal o amgylch.Diolchwyd I 

Sion am ein  annerch ac fe adawodd y pwyllgor, aethpwyd ymlaen I 

drafod y mater ac fe benderfynwyd  cynnig lleoliad ger y bont  symud 

hen fainc oddi yno a rhoir lleoliad ir hysbysfwrdd eu faint I gynnwys 8 

tudalen A4.penderfynwyd gofyn pwy oedd yn arianur fenter a phwy oedd 

am wneud y gwaith gobeithir am ymateb buan. 

 

Gwaith adnewyddu ffens newydd ir ysgol yn Pennal  maer gwaith wedi 

cychwyn 

 

A493 wedi trafod llawer o gwynion  a damweiniau sydd wedi digwydd 

yn ddiweddar o Bontarddyfi i Gogarth teimlwyd nad oedd llawer yn cael 

eu wneud gan Cyngor Gwynedd wedi trafod  ganddynt,  penderfynnwyd 

gofyn wrth Arfon Jones Commisiynydd yr Heddlu Gogledd Cymru I drio 

rhoi perswad ar Cyngor Gwynedd I wneud rhywbeth I wneud y ffordd yn 

fwy diogel lle gellir.  

 

BDO Archwilwyr Allanol  dal I aros am eu penderfyniad.i gau yr 

archwiliad. 

 

Ceisiadau CynllunioNP5/75/242A 

Trosi ac addasur BCF Hut I greu llety gwyliau gosod septic tanc a chreu 

trac mynediad a man parcio Ynys Cwrt Pennal   

Nid oedd gwrthwynebiad 

 

NP5/75/242A 

Adeuladu un ty Fforddiadwy Drws y Cwm Cwrt Pennal  



Nid oedd gwrthwynebiad 

 

Toiledau Pennal  

Dal I aros ymateb Mr Alun Wyn Jones  am y cais I gael y toiledau wedi 

eu peintio.byddair clerc yn cysylltu eto  a fo. 

 

Rainbow Decorators  

Diolchwyd iddynt am y gwaith da a wnaethpwyd o beintior gof golofn a 

gatiaur fynwent cytunwyd I dalu £200  a TAW. 

 

Contract gweithwyr y cyngor  caiff hyn eu wneud yn y pwyllgor nesa. 

 

Parc Cenedlaethol Eryri  Adran Cynllunio  

 Cynghorwyr yn cwyno pan fo ceisiadau cynllunio wedi cael eu  trafod yn 

y cyngor cymuned nad oes dim dilyniant ir penderfyniadau sydd wedi eu 

gwneud o fewn swyddfa cynllunio r parc,  roedd hi yn arfer bod  

llythyron cymradwyo  neu  methiant ceisiadau  yn dod I law gofynnir am 

eglurhad.pam ned yw hyn yn digwydd bellach 

 

Arian  Trafodwyd y swm arian sydd ger llaw  a gofynwyd I gael trafod y 

gellideb yn y pwyllgor nesa a hefyd manit y precept am 2020-21 . 

 

.Treialon Cwn Defaid Cenedlaethol 

Trafodwyd cais am arian gan Treialon Cwn Defaid Cenedlaethol Cymru  

sydd iw gynnal yng NghaeberllanAwst 2020 penderfynwyd cyfrannu £50  

 

Ffedarasiwn Ysgol Dyffryn Dulas ac Ysgol Pennal 

Llythyr y brifathrawes Mrs Helen Louise Newell Jones 

angen ethol Llywodraethwr Cymunedol newydd  fe ail etholwyd Rhys 

Parry in cynreichioli. 

 

Project Pwyntiau Hannes  wedi eu creu gyda cod  QR I alluogi arddangos 

mannau o ddiddordeb ar draws Cymru ar ffonau symudol 

 

Manylion o filwyr a laddwyd yn ystod y rhyfel o Bennal yw cofrestru ar  

blac sydd yn defnyddio QR code ar y wal ger y gofgolofn ,lle gellir 

darllen trwyr ffon  symudol dudalen gydar manylion  

Cymradwywyd y fenter twy yn cyfrannu £40 tuag at hyn cynnigir yr un 

fath o system ir Eglwys hefyd. 

 

Cytunwyd I dalu cyflogau clerc a gofalwr y fynwent  a cais adennill 

TAW.  

 



Cytunwyd i dalu am dorch Sul y Cofio ir Groes Goch.  

  

Trafod yn y pwyllgor nesa gynreichiolydd  i eistedd ar y Lewis  Lloyd 

Trust Abertafol . 
 
 

 

 
 

Deilwen Breese clerc 


