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Annwyl gynghorwyr ;

Blwyddyn Newydd Dda i chi gyd gan obeithio bo pawb yn
iach a sa� , dim y dechrau gorau  gan obeithio y gwellith hi
yn fuan’
ar y funud maen anodd dim signal EE  ers drosot dwy
wythnos  fe gewch y llythyr hwn mor gynted  bydd y we
wedi dod nol.

Ho�em fel Cyngor estyn ein cydymdeimlad dwysaf a Hywel
Evans ar teulu gyd  sydd wedi colli  eu chwaer Mrs Tegwen
Lewis Bryntydhir Penegoes yn ddiweddar.

Materion sydd wedi cael eu gweuthredu  arnynt

Presept 0 £6,360 wedi eu cheisio am.

Coeden Nadolig Llawenydd mawr oedd o gael coeden
Nadolig wedi eu phlannu ar y Marian rhodd gan Patneriaeth
Pennal dan ofal Heather Mitchell , ein Cadeirydd Meirion
Roberts,William Rees a Alwyn Rees  Diolch iddynt i gyd.

Trafodwyd  dyfodol  Fynwent yr Eglwys
Wedi trafod fe benderfynwyd  cael mwy o wybodaeth am eu
pherchnogaeth pwy sydd yn gyfrifol amdani oes insiwrans
arni? ayb  fe



gysylltwyd a Mr Huw Ramsbotham prif ddiocon yr Eglwys
am fwy o wybodaeth.
Trefnwyd  cyfarod  gyda MrHuw ramsbotham cadeirydd ar
clerc yn yr eglwys roedd yn drafodaeth yn un gynaliadwy
iawn ac mae mwy o ddealldwriaeth wan ar y  �ordd y gallwn
symud ymlaen does dim Insiwrans na arian ar gael yw
chynal felly gadaf ir Cadeirydd  egluro i chi fwy yn ein
pwyllgor nesa ermwyn delio ar broblem.

Trafod arian teimlaf eu bod yn fwy priodol i drafod arian yn
ein pwyllgor nesa .
Cyllideb fe fydd y Cyngor  yn cael archwiliad eto or Cyfrifon
diwedd Mawrth , gan fod amser yn brysur symud at mis
Mawrth  fe fuaswn yn ddiolchgar o gael eich cyniatad i
anfon llythyr at Eluned Vaughn Jones  archwilydd mewnol i
archwilio y cyfrifon  20-21.
Y ddwy flynedd wedyn ni fydd archwiliad.

Trwy ganiatad y cadeirydd talwyd Barry Wyn Gri�ths £375
m eu waith o atgyweirio Cylch y Marian .

Cylch y Marian ,
Talwyd hanner yr anfoneb i Mrs Fenwick am  y  gwaith mae
wedi eu wneud i ddylunio y wybodaeth ar y cylch.
gobeithir y bydd wedi eu or�en erbyn diwedd y flwyddyn
ariannol yma.
Gobeithio eich bod i gyd wedi gweld y gwaith camoliadwy
iawn  sydd wedi mynd fewn iw ddylunio.

Logo y Cyngor  gobeithio eich bod wedi cysylltu ar cadeirydd
ach sylwadau.ir logo newydd

Tipyn iw drafod am y llifogydd yn ddiweddar cwynion wedi
dod i law am ddi�yg glanhau yr afon Sychan. NRA
Diolch I William Rees am ei help drost y cyfnod  llifogydd.

Ni fedraf gadarnhau dyddiad ein pwyllgor nesa nes y cawn
ganllawiau y llywodraeth nesaf.



Os oes gennych sylwadau  a fyddech cystal a chysylltu ami
neu trwyr Cadeirydd


