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Darllenwyd y Cofnodion  Cynigiwyd ag eiliwyd  eu bod  yn gywir . 

Materion yn Codi  

 

Dal i aros am ymateb  Pwyllgor y Ganolfan am leoliad yr Hysbysfwrdd, 

 

Archwiliad BDO  maer archwiliad wedi gael eu gwbwlhau. A derbyniwyd bill o 

£426 am y gwaith, dydir Cyngor ddim yn hapus o gwbwl ar gost enfawr yma mae 

wedi dwbli ers llynedd . 

 

Prisept 20-21 Gofynwyd am godiad I £6,360. ni godwyd y brisept ers 3 blynedd, 

ond maer billiau wedi codi yn arw  gan ystyried ein bod yn talu £4,000. i gadwr 

toiledau ar agor trwyr gaeaf. 

 

Diellir bod swyddog wedi ymweld ar toiledau yw asesu ar gyfer cael y rhain wedi 

peintio a gwneud gwaith cyfalaf, er na chysylltwyd ar Cyngor eto. 

 

Treialon Cwn Defaid  Dim ymateb eto o drefnydd y trealon angen talu cyfraniad. 

 

Pwyntiau Hannes y rhai a laddwyd yn y rhyfel yn Pennal  

Creuwyd tudalen wefan a rhoir manylion ar QR code plac fe fydd hwn yn cael eu 

osod ir chwith  tu ol ir gofgolofn  Diolchwyd i History Point am eu gwaith a 

cytunwyd i dalu £40 . 

 

Ffens yr ysgol. Derbyniwyd llythyr gan y  brifathraws Helen Jones  yn diolch  am 

y gwaith ar cyfraniad  a wnaeth y Cyngor tuag at adnewyddur ffens. 

 

Binniau Halen  bob un  wedi eu llenwi rhag ofn rhew 

 

BT Cyngor wedi ymateb ir cais i ddileu cabannau ffon nid oedd caban Pennal ar y 

rhestr ond os y daw ar werth fe fyddair cyngor yn eu brynnu gan ddeall maer 

caban yma wedi  eu rhrstri  ac na ellir eu symud. 

 

Ceisiadau Cynllunio  
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Cais Cynnig Addasiadau i lwybr llinell trawsyrru trydan a datblygiad ategol at 

hynny mewn perthynas a Chaniatad Cynllunio  NP5/75/249 Trafodwyd  

acytunwyd  bod dim gwrthwynebiad  

Fe ddatganwyd diddordeb gan y cadeirydd trafodwyd yn eu absynoldeb. 

 

Cais Cynnig ymgynghoriad o dan Rhan 37 or ddeddf Trydan 1989 I osod 

gwifrendrydanuwchben Lleoliad Felindre Pennal  NP5/75/E255 Trafodwyd  a 

cytunwyd nad oedd gwrthwynebiad. 

 

Cylch y Marian  Da yw deall fod gwaith  y cylch hwn yn nesau at gael eu orffen  

cost eto iw gadarnhau  

 

Cwn eto yn baeddu i lawr ffordd Llyn Bwtri  a fynny ffordd Felindre  fe fydd mwy 

o arwyddion yn mynd i gael eu codi trwyr pentre. 

 

Ffordd Gaer fe fydd ar gau Chwefror 17 ain am 1-3 diwrnod   gwaith adnewyddu. 

Hefyd mae angen clerio pridd ar y ffordd  lle mae ceir yn parcio cysylltu a Cyngor 

Gwynedd.ynghylch ar mater. 

 

Track Coedwigaeth  o Bryn Du i lawr at Gylligen diellir bod trafodaethau yn 

cymryd lle i wneud gwaith i wella y  sefyllfa yma lle mae llwer o 4X4 

 yn eu defnyddio.Trafodaeth ar Highways a chymorth Grwp Pennal . 

 

Torri Gwair 

Talwyd £750 i Cyngor Gwynedd am dorrir gwair o fewm y pentref  ar comin   .  

 

 

Yours Faithfully, 

E.D Breese, Calrk. 


