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Gogarth Hall Farm 

Pennal, 

 ADRODDIAD Pwyllgor 30-03-2022 Machynlleth 

SY209LB  

Dim Ymddiheuriadau 

Cofnodion yn gywir Ken Griffiths   William Rees  

Materion yn codi 

Diolchwyd i Keneth Griffiths am fynd i bwyllgor i drafod gwelliannau sydd am gael eu gwneud ir 

toiledau  deallwyd y byddant yn cael ei peintio  gwaith trydan  a plymio newydd ag hefyd 3 drws 

newydd  newyddion Da  maer Cyngor wedi aros am yr ymateb yma ers blynyddoedd. 

Talwyd £10 ir Blewyn Glas am yr hysbyseb. swydd wag y Clerc 

Menter y Glan Enwau’r tri Gweinyddwr ydi James Brunton , Arwel Lewis a ,Shana Rees . 

Erbyn hyn mae  Cyfrif Bank  wedi ei agor trwy Coperative Bank UK  Y syniad ydi prynu y gwesty 

gyntaf a plan B i adnewyddu y llofftydd  Gobeithir cynnig y share offer  tuag at prynu’r  gwesty yn 

ystod y mis nesa. Llawer o waith wedi wu wneud  wan fel gellir symud yn mlaen. 

Trosglwyddo Arian wedi ei wneud  i dalu biliau. Arwyddwyd llythyr i ganiatáu gwneud hyn gan y 

swyddogion ariannol  

Cylch y Marian wedi ei orffen  bydd diwrnod agored  yn cael ei drefnu yn fuan gadwyd hyn yn ngofal 

y cadeirydd ar Brifathrawes yr ysgol. 

Diolchwyd i Keneth am dacluso’r ardd goffa yn y fynwent. 

Cyllideb bydd rhaid edrych eto ar y gyllideb bob 3 mis oherwydd cynnydd mewn costau  

Coeden Tai newyddion roedd yn rhaid archebu Chiper i drafod gwaith torrir goeden beryglus yma   

cost o £100 cytunwyd i dalu hwn  

Safle We cytunwyd i dalu £250 tuag at y gwaith o gynnal  hyn  cynigiwyd. gân James Brunton ag 

eiliwyd gan William Rees. 

NP5/57/LU262  

Cais Cynllunio Tystysgrif Defnydd Cyfreithlon Defnydd personol i ddefnyddio cae i leoli 2 strwythur 

syn cael eu defnyddio ar gyfer storio eitemau domestig yn gysylltiedig a meddiannaeth or fferm a 

ffermdy storio cyfrwyau ar gyfer ceffylau, storio eitemau amrywiol y cartref a lloches i weithwyr 

fferm 

Cais Cynllunio Pant yr On Ni ddaethpwyd i benderfyniad oherwydd diffyg manylder. Ar y cais 

Cynllunio. 
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Archebu mygiau ar gyfer dathliad Jiwbilî y Frenhines gadael ir Cadeirydd siarad ar 

Brifathrawes.  

Etholiad Mis Mai ar Archwiliad 2022 -23  

 Swydd y Clerc  ni chafwyd dim ymateb  ir swydd yma . 

Gofynnwyd ir clerc aros hyd clerio y ddau fater yma  Etholiad mis mai ag Archwiliad  202 -3 cytunodd 

i hyn. 

A493 Cafwyd adroddiad gan Dewi Owen bod cyfarfod wedi bod i drafod y ffordd rhwng Marchlyn a 

Dol rhyd  deallwn mae codi cambr y ffordd mae Cyngor  Gwynedd am wneud . 

 

 

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  wedi cael eu thynnu  ac aros i ail blannu un newydd 

Fe fydd yn rhaid  cael coeden arall ar y Marian . 

Pwyllgor Mis Ebrill Nid oes yn rhaid cynnal pwyllgor mis yma oherwydd yr Etholiad  

Ond fe fydd pwyllgor diwedd Ebrill 

 

 

 

 

 

 


