
                              Cyngor Cymuned Pennal Council                                                  

                                    01654791235/07908654730 

 

 

                                                                                                                             

Gogarth Hall Farm 

Pennal, 

 ADRODDIAD Machynlleth 

SY209LB  

Dim Ymddiheuriadau 

Cofnodion yn gywir Ken Griffiths   James Brunton  

Materion yn codi 

Toiledau Cafwyd  adroddiad gan Dewi Owen ,Rhybudd , fe ddywedodd I gychwyn bod problem o 

fandaliaeth wedi codi yn ddiweddar gyda toiledau cymunedol, ag fe aeth ymlaen I ddweud bod 

Pwyllgor wedi ei drefnu gyda aelod o Cyngor Gwynedd yn y pentre 7ed o Chwefror gyda Dewi yn 

bresennol i drafod cynnal a chadwr toiledau hefyd ,penderfynwyd I Keneth Griffiths ag unrhyw aelod 

arall  or Cyngor i fynychur cyfarfod.i drafod hyn. 

 

Coeden ger Tai newyddion ar y Pownd  

Fe fydd y goeden wedi ei thorri cyn Chwefror 17eg cyn ir sgip ddod ir safle. 

Derbyniwyd llythyr gan ysgrifennydd   Dail Dysynni yn diolch am ei rhodd. 

 

Ffordd A493  deallwyd gan Dewi Owen bod cynreichiolwyr Cyngor Gwynedd am ddod lawr yn fuan i 

edrych ar sefyllfa’r ffordd o Marchlyn – I Dôl rhyd ar ôl y ddamwain rhai wythnosau yn ôl . 

 Talwyd am logir neuadd  £245 

Hysbyseb  am glerc Newydd yn y Blewyn Glas derbyniwyd anfoneb o  £10 00. Ni chafwyd ymateb eto 

PRESEPT roedd yn rhaid ail edrych ar y praesept  I gyfiawnhau  gwariant  Newydd. 

Cynigiwyd gan James Brunton  £8000.300 ag eiliwyd gan Aled Rees  roedd pawb yn gytûn. 

 Menter y Glan  

Cafwyd adroddiad gan y Cadeirydd a deallwyd nawr bod  Menter y Glan wedi ei registro a ond bod  

gwaith mawr eto I  gael cyfri banc wedi ei agor, maer ( Steering Group) am gael Safle We  a Logo yn 

ei lle cyn gwneud y cais . Mae gwaith mawr wedi ei wneud yn barod .Diolchodd Y Cyngor I Meirion 

Roberts  y Cadeirydd am yr holl waith ag amser  mae wedi rhoid ir fenter yn barod. 
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Cylch y Marian   

Eto Diolch ir Cadeirydd Meirion Roberts am yr holl waith sydd wedi bod yn glwm a 

cael y cylch wedi ei orffen mae yn edrych yn arbennig o dda . 

Gobeithir cael dadorchuddiad yn y Gwanwyn  a hefyd cynnwys plant yr Ysgol  hwn iw drafod 

ymhellach. a Diolchwyd I Lis Fenwick am ei gwaith hi hefyd. 

 Cais Cynllunio Arddol.NP5/75/259 

Addasiadau ag estyniad annedd, gan gynnwys tynnu cyrnsimniai ,ail doi garej a storfa, estyniad un 

llawr yn y cefn a gosod ffenestri dormer yn y cefn. 

Nid oedd gwrthwynebiad 

 

Cofnodwyd  bod Meirion Roberts yn gorffen yn ei swydd fel Cadeirydd yn mis Medi bydd llawer o 

newidiadau wedi ei cyflawni erbyn hynny  

Fe Fydd Etholiad ym Mis Mai. Ni fydd Pwyllgor  ym mis Ebrill. 

Prif Ffyrdd 

Angen ir Cyngor edrych ar y lli syn croesi Ffordd  A493 ger rhif 1 Maesteg tuag at TY Gwyn maer 

gylfat wedi cau ac yn gorlifo. 

.Fynwent y Plwy angen tacluso yr ardd Goffa. 

Mynwent yr Eglwys  

Mae trafodaethau ar Eglwys  ar Cyngor  a r gofal drost y fynwent  yn dal I barhau cawn fwy o 

wybodaeth yn y Pwyllgor nesa. 

Coeden Nadolig  

Fe fydd yn rhaid  cael coeden arall ar y Marian . 

 

 

 

 

 

 


