
Cyngor Mis Mawrth 

Cyngor Cymuned Pennal 

Roedd y clerc wedi derbyn galwad ffon oddiwrth Mrs Avrina Jones yn hysbysur cyngor oi 

ymddiholiad or Cyngor ac na fyddai yn sefyll yr etholiad hon eleni  pasiwyd i anfon llythyr o 

Ddiolch iddi am eu  gwasanaeth ar hyd y blynyddoedd a tisw o flodau 

Darllenwyd y cofnodion a cynigiwyd hwy yn gywir 

Toiledau Pennal dim arwydd gan Cyngor Gwynedd i yru ymlaen ar gwerthiant i Cyngor 

Pennal.ond derbyniwyd anfoneb am £2124.00 am gadwr toiledau ar agor drost y gaeaf. 

Pontarddyfi Pont Newydd dal i aros i glywed beth yw y diweddara ar y cynlluniau. 

Coeden ger Hafoty yn beryglus wedi cysylltu a Dr John Parry ac  fe  gwrddodd y cadeirydd  a 

Aled Rees a Evan Parry  Glanfechan  i drafod y broblem  gadwyd y mater nawr yn nwylo  Dr 

John Parry . 

Cod ymddygiad  fe drafodwyd hyn gan yr aelodau ac feu derbyniwyd. 

Etholiad  Derbyniwyd ffurflennir Etholiad yn ol ac fe fyddent yn cael eu trosglwyddo i 

Ddolgellau dydd Iau 30ain. 

Derbyniwyd ffurflen Swyddfar Archwiliad  Cyfrifon 2016/17. 

Cyngor Gwynedd Problemau angen sylw Cyngor Gwynedd, 

Mynediad i Cefn Pennal Drain  wedi blocio angen eu harchwilio gan fod  damweiniau wedi 

digwydd yn nes i lawr y ffordd .Pan mae yn bwrw glaw yn drwm maer dwr yn crosier ffordd 

ac yn rhedeg ir darn tir gyferbyn yn creu cors ,gofynnir ir Cyngor hefyd edrych rhediad y 

ffordd. Mae pump damwain wedi digwydd o fewn y 6 mis diwethaf ar y safle yma 

Awgrymwyd hefyd cael Tarmac  anti skid yno.Gofynwyd eto i Dewi Owen edrych i mewn ir 

broblem hon. A thrafod gyda Cyngor Gwynedd ar frys. 

Anfoneb SJL Accountant. 

Gwaith a gyflwynwyd i BDO ac ir HM Revenue& Customs 

Gwaith a ddarparwyd ar gyfer Cyngor Cymuned Pennal ai gyflwyno trwy lythyron ir 

Archwilwyr cytunwyd i dalu cost o £255.00.i SJL 

Fe  gyflwywyd cais am adaliad o £1909.87 or adran Dreth ag ar Werth. 

Codi Cyflog 

Pasiwyd i godi cyflog y  clerc o £200i gynwys treiliadau a hefyd cyflog gofalwr y fynwent 

o  hanner canpunt. 



Cais CynllunioNP5/75/L132RHR?DJE 

Cais i adeuladu estyniad i dy ffarm Fellin Parsel Cwrt Pennal Nid oedd gwrthwynebiad 

 


