
Cyngor Cymuned Pennal Cyfarfod Blynyddol Mai 2018 

Adroddiad Pwyllgor  Blynyddol Cyngor Cymuned Pennal 

Croesawyd  y cyhoedd ir pwyllgor Blynyddol gan y Cadeirydd Meirion Roberts aethpwyd trwy 

y cofnodion a cynigiwyd hwy yn gywir. 

Derbyniwyd ymddiheiradau oddiwrth Aled Rees a William Rees 

Materion yn codi 

Deallwyd gan Cyngor Gwynedd nad oeddynt am  werthu y toiledau ddim mwy  a byddair 

Cyngor Cymuned yn talu yw cadw ar agor trwyr flwyddyn 

Materion a godwyd . 

Manhole covers ger Isfryn, a Ty Gwyn angen eu hatgyweirio. 

Maesteg , bws mini wedi eu adael ers misoedd yn ddi insiwrans na trwydded  angen eu symud 

wedi cyfeirior mater I Cyngor Gwynedd. 

Cloc y pentref deallwyd fod y cloc wedi cael eu atgyweirio  ond fod problem fach arall angen 

eu datrys cyn y bydd yn ol yn gweithio. 

Ficer newydd I Eglwys Pennal 

Deallwyd mae Rev Ruth Handsford ydir ficer newyydd ac  mae yn dysgu cymraeg ac  yn 

awyddus iawn I gwrddyd ar  gymuned gyfan  pob dymuniad da iddi. 

Wedi cae siop y pentref da oedd deall bod system newydd o rhannu papurau yn gweithio yn 

wych trwy cydweithrediad Gwesty Glanyrafon. 

Cafwyd adroddiad gan Mr Ramsbotham am y modd mae Pentref Pennal wedi cael eu 

gymradwyo I dderbyn  plac  V C  I gydnabod  y ffaith bod Captain Lascelles 

Penmaendyfi  wedi cael eu ladd ddiwrnod olaf y rhyfel ,i ddathlu hyn mae r eglwys ym 

Mhennal wedi penderfynnu  cynnal cyngerdd yn yr eglwys Tachwedd 9ed ,fe gawn fwy o 

wybodaeth a manylion  nes ymlaen, roedd y Cyngor yn gefnogol iawn ir fenter hon. 

Cylch y Marian  aros maer cyngor I gael pris I gael y gwaith wedi eu wneud. 

Diolchodd y caedeirydd ir cyhoedd  a ddaeth ir pwyllgor. 

Aethpwyd  ymlaen I gynnal pwyllgor or cyngor 

Darllenwyd y cofnodion a derbyniwyd hwy yn gywir. 

Materion yn Codi. 



Ysgol Pennal  derbyniwyd llythyron oddiwrth ddisgyblion yr ysgol trwy law y brifatthrawes 

yn cwyno  am yr holl faw cwn meant wedi eu cofnodi ar hyd a lled y pentref pan aethant am dro 

yn ddiweddar  Pasiwyd yn unfrydol I ymateb ir cwynion trwy   archebu arwyddion a bagiau , 

diellir  bod modd archebu rhain trwy siop Dog Whisper yn Aberdyfi. 

Y Fynwent Maer Cyngor yn ymwneud a gwaith tacluso y fynwent  yn y dyfodol agos . 

Pontarddyfi 

Tawel iawn ydi y mater o godi pont newydd I Bontarddyfi  tybed oes rhwyn a gwybodaeth beth 

yw  y diweddara  y cynlluniau. 

Derbyniwyd rhybudd Archwiliad gan BDO.  Byddair llyfrau yn cael eu hanfon at Luned Fon 

Jones  Cyngor Gwynedd. 

Edrychwyd eto ar y gyllideb  ac feu trafodir yn y pwyllgor nesaf yn fwy manwl. 

Dewis Swyddogion 

Fe ail etholwyd y Cdeirydd Meirion Roberts yw swydd a  Rhys Parry yn Is Gadeirydd. 

Diolchwyd iddynt am eu gwaith. 

Aethpwyd  ymlaen I gynnal pwyllgor or cyngor 

Darllenwyd y cofnodion a derbyniwyd hwy yn gywir. 

Materion yn Codi. 

Ysgol Pennal  derbyniwyd llythyron oddiwrth ddisgyblion yr ysgol trwy law y brifatthrawes 

yn cwyno  am yr holl faw cwn meant wedi eu cofnodi ar hyd a lled y pentref pan aethant am dro 

yn ddiweddar  Pasiwyd yn unfrydol I ymateb ir cwynion trwy   archebu arwyddion a bagiau , 

diellir  bod modd archebu rhain trwy siop Dog Whisper yn Aberdyfi. 

Y Fynwent Maer Cyngor yn ymwneud a gwaith tacluso y fynwent  yn y dyfodol agos . 

Pontarddyfi 

Tawel iawn ydi y mater o godi pont newydd I Bontarddyfi  tybed oes rhwyn a gwybodaeth beth 

yw  y diweddara  y cynlluniau. 

Derbyniwyd rhybudd Archwiliad gan BDO.  Byddair llyfrau yn cael eu hanfon at Luned Fon 

Jones  Cyngor Gwynedd. 

Edrychwyd eto ar y gyllideb  ac feu trafodir yn y pwyllgor nesaf yn fwy manwl. 

Dewis Swyddogion 



Fe ail etholwyd y Cdeirydd Meirion Roberts yw swydd a  Rhys Parry yn Is Gadeirydd. 

Diolchwyd iddynt am eu gwaith. 

 


