
Cyngor Cymuned Llanfihangel  y Pennant a gynhaliwyd 
yng Nghanolfan Gymunedol Abergynolwyn,  
Nos Lun 11eg Ebrill, 2016 am 7.00 o’r gloch.

Presennol:  Gadeirydd Robert Jones, Is Gadeirydd Wendy Whitby,  H.E. Thompson,  Gareth Evans, Clare 
Crowley, Elwyn Evans,  Cynghorwr Gwynedd Beth Lawton  a’r clerc Eileen Jones.

Ymddiheuriad: Dylan Davies, Eleri Puw, (wyna)

Datgan Diddordeb: Neb

Croeshawyd pawb gan y Cadeirydd a chroeso arbennig i’r ddau Cynghorwr newydd, Clare Crowley ac Elwyn 
Evans a bu I’r ddau llofnodi datganiad swydd.  Diolchwyd iddynt am ymuno ar Cyngor.

Derbyniwyd cofnodion Mawrth  a’u llofnodi gan y Cadeirydd

Cae Chwarae:  Pasiwyd i dalu Alan Furneau am baentio  offer Chwarae, pawb yn canmol.  Aros am Les Hunt 
i roi sylw i un eitem.  Trafodwyd cynnal Ras Chwyiaid      ar y 1af o Fai , cytunodd pawb yn un fryd i hyn a 
nodwyd bod ysiwriant y Ganolfan      yn ei le i hyn.

Mynwent: Tynwyd sylw bod angen sylw i gât mynediad blaen,  Eglwys y Llan – trafodwyd ambell enw, y 
Clerc yw dilyn i fyny.  Atgoffwyd bod eisio archwilio y ddwy Fynwent, er mwyn cael adroddiad i’r Cyfarfod 
Blynyddol. Trafodwyd rhoi tâp coch ar y cerrig os nad oeddynt yn saff.   Tynwyd sylw bod eisiau dau arwydd 
yw rhoi ar y gatiau yn datgan mae cyfrifoldeb y teuluoed oedd y cerrig beddau.

Llwybrau:  Nodwyd bod Meriafel wedi ei thrwsio ond mae’r stepiau dal eisiau sylw

Adroddiad Cyng. Gwynedd: Adroddod Beth. Lawton bod yna cais i godi “ local occupancy”  ffwrdd o 22, Stryd 
Llanegryn yn parhaol, ond nodwyd nad oedd hyn yn polisi Cyngor Gwynedd. Diolch Cyng Lawton.

Ciosg: dim

Penblwydd ein Brenines yn 90deg oed: Nid oedd ymateb ond pasiwyd i holi o gwmpas eto.

Archwiliad Mewnol: Nodwyd y bydd ar 14eg o Fehefin yn Nhywyn.

Parc Eryri: Trafodwyd cais am 9 arwydd i Dol Idris ym Minffordd, yr oedd y Clerc wedi ymgynghori ar 
Cynghorwyr a phasiwyd y byddai y Parc yn cydymffurfio a’i rheolau ei hun.

Carnifal: Cafwyd cais i helpu i godi arian eto eleni, pasiwyd yn unfrydol i rhoi cefnogaeth a nodwyd y bydd yn 
dathlu 70 o flynyddoedd eleni.

Ffermwyr Ifanc: Derbyniwyd cais am arian, trafodwyd a phasiwyd i roi rhodd.

Nodwyd y canlynol – lamp heb olau ar gyfer Egryn Cottage,  Arwydd wedi torri top Rhiw Cwrt,  cerrig yn 
cwympo ar Rhiw Maesypandy.

Taliadau:           Alan Furneaux                  cae                    £1248.00           siec 862

                          Ffermwyr Ieuanc          rhodd                        100.00                  863                          

YMDDIRIEDOLAETH MARI JONES:

Dim wedi medru ail agor cyfrif Mari Jones, ffurflenni priodol i law.

 

Cyfarfod Nesaf  9fed Mai Blynyddol a Chyffredin am 7 o’r gloch


