
Cyngor Cymuned Pennal Pennal Community Council 

Cofnodion Pwyllgor Medi 18fed 2019 

Ymddiheiriadau  Hywel Evans a Keneth Griffiths a Dewi Owen 

Cofnodion Cynigiwyd  yn gywir gan James Brunton eilydd Rhys Parry 

Materion a godwyd  

Diellir bydd Fence Ysgol Pennal yn cael eu adnewyddu dros hanner tymor. 

 Cyngor Gwynedd  

A493 dwy ddamwain eto wedi digwydd a dim ymateb or cwynion blaenorol. Dal I aros 

swyddog o Gyngor Gwynedd archwilior ffordd. 

BDO wedi derbyn sawl cwestiwn eto ynglyn ar archwiliad  sawl cwestiwn  yn cael eu ail 

adrodd  wedi rhoi y cynigion ger bron derbyniwyd hwy gan y pwyllgor pasiwyd yw hanfon 

yn ol I  Portsmouth ar angen I BDO arwyddo amdanynt . 

Cylch y Marian  balch o fedru adrodd drwy y Cadeirydd bod y gwaith oi atgyweirio yn agos 

iawn i ddechrau . 

Ceisiadau Cynllunio NP/75 /E254 

Ymgymhoriad o dan Rhan37 0r DdeddfTrydan1989 I gadw llinell drydan foltedd isel 

uwchben Coedwig Pennal . Dim Gwrthwynebiad 

NP5/75/L129D  

Adeiladu rhan or ysgubor ynglhwm I gefn yr annedd agosod dwy ffenest to Tywyllnodwydd 

Pennal Dim Gwrthwynebiad 

NP5/75/253 

Gosod Cladin allanol The Old Gatehouse Pennal SY209JY Dim gwrthwynebiad. 

Toiledau dal i aros  am ymateb o swyddfa Mr Alun Wyn Jones Cyngor Gwynedd am y cais I 

beintior toiledau. Talwyd £4000.00 I gadwr toiledau ar agor  rydym wedi cytuno i wneud hyn 

am ddwy flynedd  

Model Nalc o Standing Orders Cymru 2018  derbyniwyd y rhain a rheoliadau Ariannol gan 

gynnwys bod 2 Gynghorwr ar Clerc yn arwyddo sieciau.. 

Un Llais Cymru derbyniwyd  dyddiad Pwyllgor Blynyddol Hydref 5ed 2019 yn 

Pontrhydfendigaid.. 

Rainbow Decorators  



Deallwn fod y gwaith o beintior Gatiau y fynwent a Railing o gwmpas y Gofgolofn yn mynd 

I gael eu peintio yn fuan. 

Contract gwaith gan y Cyngor derbyniwyd y rhain ai llenwi yny pwyllgor nesa. 

Deddf yr Amgylchedd Cymru 2016  

Angen ymateb  Fe ddywedwyd bod ardal Pennal wedi ymgymryd ar gwaith gwarchod yr 

Amgylchedd a Bioamrywiaeth drwy bod yn rhan o  bwyllgor Patneriaeth Pennal sydd wedi 

cychwyn 4 blynedd yn ol, ac mae pawb yn cyd weithio  ai gilydd  yn y gymuned. 

Parc Cenedlaethol Eryri 

Cyhoeddwyd pwyllgor drost yr ardal yn Neuadd Dyfi 3ydd o Hydref 2019  am  6.30. 

Aberdyfi aelodau Cyngor yn unig. 

Nalc  Rholau  L01-18 assistance to the Church 

Derbynniwyd y canllawiau yma  a cadarnhawyd  eu derbyn yn pwyllgor Medi  2019 

Deilwen Breese clerc 

 


