
Cyngor Pwyllgor Medi 

Cyngor Cymuned Pennal 

Pennal Community Council 

Adroddiad 

Cynhaliwyd Pwyllgor or Cyngor Medi 18 2018 

Cystadleuaeth Plant Ysgol Pennal i wneud poster I  anog perchnogion  cwn I glerio eu 

baw  pan fyddent yn mynd am droai cwn   fe gafwyd cystadleuaeth Dda ac fe aeth y 

Cadeirydd ar Is Gadeirydd ati I feirniadu roedd dwy adran oed . cyflwynwyd  6 gowbr I gyd 

fel rhodd gan y Cyngor. Cymuned.fe fydd posteri yn cael eu rhoi o gwmpas y pentref 

Fe drafodwyd hefyd gwneud deddf (.bye law) i alluogir Cyngor I gosbi troseddwyr I fynny at 

£300 mae ffein o £1000 yn bodoli yn barod trwy ddeddf gwlad 

Fynwent y Plwy. 

Fe aethpwyd ym mlaen i archwilio eu chyflwr gwelwyd eu bod mewn cyflwr taclus gan 

ystyried y tywydd  a gafwyd .maer gatiau am gael ei pentio ar rails o gwmpas y Gof golofn 

yn y dyfodol agos 

Toiledau Pennal 

Mae cais wedi eu wneud trwy ein Cynghorydd Sirol Dewi Owen I gael cyfarfod a Bethan 

Jones adran C Gwynedd  I drafod y dyfodol or toiledau.mae r  broses hyn yn  gyru ymlaen ers 

5 mlynnedd bellach. 

Maer Cyngor wedi talu £4000.00 I gadwr toiledau ar agor eto eleni maer rhain wir angen eu 

pentio ai tacluso  rhaid gofyn wrth Cyngor Gwynedd I wneud hyn gan ein bod yn dal I drio 

archebu nhw. 

Ty –ucha  Cwrt. 

Trafodwyd y modd mae mynediad wedi cael eu gau o gwmpas y ty mae yn fynedfa ir tai I 

gyd yn Cwrt Ucha  mae hyn wedi bodoli ers dros canrif maer Cyngor yn  gwrthwynebu hyn 

ac wedi gofyn am farn cyfreithiol ar y mater.yn datgan gwrthwynebiad 

Materion Cyngor 

Angen clerio gullys ar ffordd Penmaendyfi 

Caeadon BT wedi cwympo ac angen eu hatgyweirio  ger Ty Gwyn a r Siop . 

Precept Derbyniwyd  £3000.00 rhan daliad 2018-2019. 

 Gyllideb trafodwyd hi yn fras , ond fe drafodir eto yn mwy manwl yn y pwyllgor nesaf. 



Talu Cyflogau 

Cafwyd caniatad I dalur rhain. 

Cais Cynllunio NP5/75/32D 

Penmaenbach Cwrt Pennal 

Adeiladu estyniaddeulawr ports a pergoda. Dim gwrthwynebiad 

Cais Cynllunio Cefn Crib PP/ 07160136 

Codi Pods 

Damwain ger Pantlludw. Pryder am yr amser  a gymerwyd cyn ir Cyngor gyraedd wedi eu 

reportio am 11.30 ond neb wedi cyraedd yno cyn 3.00 da oedd gweld bod yr heddlu wedi 

cayraedd yno 

Cwyn hefyd am yr holl arwyddion ffyrdd sydd yn cael eu gadael ar ol heb eu casglu ar y 

ffyrdd unwith mae gwaith wedi eu orffen  meant yn medru bod  yn beryg iawn ,gofynwyd I 

Dewi Owen gwyno ir Cyngor  am hyn. 

BDO  Archwiliad  roedd y clerc ar cadeirydd wedi gwario oriau  yn ateb cwestiynau  di 

ddiben gan yr archwilwyr gwaith a chost hollol ddi angen dal I aros am eu ymateb. 

Pont Newydd Bontarddyfi 

Deallwyd bod rhagor o gynlluniau wedi cael eu rhoi gerbron ond nid ydir Cyngor yn hapus o 

gwbwl un mater cyfyngu lled y ffordd ger y tai sydd yn sefyll ger y bont yn mynd am  Gorris 

maen ddigon cul yno  yn barod. Maer Cyngor wedi gofyn am gael cyfarfod eto gydar 

Cynllunwyr 

Deilwen Breese clerc 
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