
Cyngor Cymdeithas Cynwyd 
  

Cofnodion o gyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd  Nos Fawrth 6 Rhagfyr 2016 yn y Neuadd Bentref 

am  7.30 yr hwyr. 

 

Presennol 
 Ifan Williams.      Emrys Bodden.  Cefyn Williams,  John Evans,  Llion Jones 

Aelwyn Guest  Gwen Wynne   

 

Ymddiheuriadau    
 Nan Jones  Ann Owen 

 

Cyn ymdrin a materion y Cyngor, dymunwyd gwellhad buan i’r trigolion sy’n dioddef  o 

anhwylder iechyd.  Mae nifer yn y cylch yn cwyno. . Cydymdeimlwyd a’r rhai sydd yn galaru, 

 

Digwyddiadau’r pentref 
• Diolchwyd yn fawr lawn i Mr John Tudor am ei rhodd o’r Golden Nadolig. Hefid i Mr 

Rich Murphy am ei waith yn sicrhau goleuo’r Goeden. 

 

Cofnodion  y  Cyngor  
 Darllenwyd  y Cofnodion  o’r cyfarfod a  gynhaliwyd  ar  y 1 Tachwedd 2016  a chafwyd yn gywir 

 

Materion yn codi o’r cofnodion 
• Y tir gyferbyn a Ty Hers.  Adroddiad gan y clerc fod y tir ddim wedi ei gofrestru.   

             Derbyniwyd adroddiad o’r pwyllfor a aeth i ymweld a’r safle. 

             Y Clerc i edrych i mewn i’r sefyllfa i sicrhau  diddordeb y Cyngor. 

              Eu draft yn Mis Ionawr. 

 

Agendas Sir Ddinbych 
Eu derbyn 

 

Materion Ariannol 
Ar ol trafod y mater ,rhoddwyd  codiad i'r clere am y tro cyntaf y ganrif hon. Oherwydd  

amgylchiadau.,mae’n edrych fod  Cyflog y Clerc i’w osod ar ddiwedd y flwyddyn ariannol. 

Y clerc i edrych i mewn i’r sefyyllfa. 

 

Cynllunio 

Dim 
 

Gwybodaeth ac UFA 
• Golueuni llachar - Gofynnwyd i'r cwmni insiwrans (AON) am amcan gyfrif. 

          cysylltu  a’r ymddiriedolwyr y cae chwaraae 

• Sul y Cofio  am 1.30pm 13/11/2016   Diolchwyd i bawb a gymerodd rhan 

• Coeden Nadolig y pentref wedi ei oleuo am 6.00 o'r gloch (cyn y cyfarfod misol y Cyngor 

)  Oherwydd amgylchiadau , ni wnaethpwyd ddim ond goleuo’r goeden. 

• Angen  glanhau’r Cof Golofn. 

•  llythyr o Mrs Margaret Thomas yn gofyn i’r Cyngor edrych ar drefniadau Sul y Cofio 

• Coeden yn Nhrem y Foel.  Cynghorwr Ifan Williams i edrych i fewn i’r sefyllfa. 

 

Cyfarfod Nesaf      Dydd Mawrth  3 Ionawr 2017 


