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Gogarth Hall Farm 

Pennal, 

 Cofnodion Pwyllgor 27-4-22 

Derbyniwyd ymddiheuriad oddi wrth Aled Rees  

Aethpwyd trwy y Cofnodion 

Materion yn Codi 

Dathlu’r Jiwbilî 

Derbyniwyd llythyr gan Rebeca Wilke syn gofyn am ganiatâd i gael cynnal parti ar y Marian nid oedd 

gwrthwynebiad ac mae Insiwrans mewn llaw i gyfro fyny at 5oo o fo bol i fod yn bresennol ar un 

adeg 

Torrir gwair mae hyn wedi eu sortio mae angen hysbysebu preswylwyr  Marian Terrace fe fydd y 

ffordd yn cael eu chau y diwrnod hwnw.or bont ag at Ffordd Tower  a dim mynediad ger yr hen gapel 

Methodistiaid. 

Fynwent yr Eglwys 

Perchnogaeth wedi ei registro ar y Land Registery.Nid oes arian ar gael gan yr Eglwys i ofalu amdani 

Mae trafodaethau wedi cymryd lle rhwng y cyngor ar diacon Lleol  a gan fod angen cwympo y coed 

enfawr sydd wedi tyfu yno fe fydd rhaid eu torri cyfrifoldeb yr Eglwys yw hyn ag hyd nes fydd y 

gwaith wedi eu wneud. Petai yr Eglwys yn gwneud y gwaith hyn yna fe fyddair Cyngor yn ystyried  ei 

chymryd hi drosodd . 

Coed ger Hafoty yn eiddo i Evan Parry  angen ei torri  maent yn beryg fe fydd y Cyngor yn cysylltu a 

Evan Parry ynghylch ar mater 

Prisept   Diwedd Ebrill  derbynnir £4150 00o gyllid o Cyngor Gwynedd 

Mygiau Jiwbilî  bydd y cadeirydd yn cysylltu ar ysgol  

Clerc newydd dim ymateb eto. Awgrymu cyplysu  swyddi clerc yn y dalgylch i gael un swydd dda. 

Cofnodion Cynigiwyd eu bod yn gywir gan William Rees ag eiliwyd gan Rhys Parry. 

Insiwrans Cytunwyd i dalu Zurich am y cyfnod MAI 22-23  

Menter y Glan  

Cafwyd y  wybodaeth hon 

Fefydd y share offer yn digwydd mis  yma Plan Busnes wedi ei gwblhau 

Fe fydd pwyllgor Cyhoeddus  i’w drefnu eto yn fuan i rannu mwy o wybodaeth. 
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Patneriaeth Pennal mae angen archebu 2 hysbysfwrdd newydd ir toiledau 

Fe fydd y  cyngor yn talu am hyn  gyda'r arian  a gafwyd gan y Bartneriaeth  

Tro nesa  fe fydd angen  archebu y Blychau Rhodd ger y Toiledau 

 

Cynhelir Pwyllgor nesa Mis Mai ar ôl yr Etholiad Mai5ed 

 

 

 

 

 

 


