3ydd o Fehefin 2020

Annwyl Gynghorydd,
Gwysir chwi i gyfarfod o Gyngor Tref Frenhinol Caernarfon i’w gynnal
Nos Fawrth, 9fed o Fehefin 2020 am 6.00 o’r gloch yr hwyr.
Oherwydd Covid-19 bydd y cyfarfod yn cymryd lle o’ch cartref, ar lein
drwy ddefnyddio system “Zoom”.
Bydd gwahoddiad ffurfiol i’r sustem trwy “Zoom” yn cael ei anfon
atoch cyn gynted ag y bo’n ymarferol.
Yn gywir,
Sion Wyn Evans
Clerc y Dref
Rhaglen
1.Ymddiheuriadau
2.Cyhoeddiadau’r Maer
3.Datgan Buddiant Personol
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4.Eitemau Brys (Cadeirydd/Clerc). Er gwybodaeth neu i’r Clerc
weithredu. Ni chaniateir penderfyniadau
5.Cofnodion
I gadarnhau y cofnodion canlynol:(i) Cyngor Llawn, 12fed Fai 2020 (Atodiad Gwyrdd).
(ii) Pwyllgor Gwaith, 26ain o Fai 2020 (Atodiad Glas).
6.Cyfrifon
I gymeradwyo y biliau rhoddion a chyflogau i’w talu.
7. Cyfrifon Incwm a gwariant a chysoni cyfrifon
(a) Mawrth 2020
(b) Diwedd y flwyddyn 2019/20
(c) Ebrill 2020
(ch) Mai 2020
8.Archwiliad 2019/20
Cyflwyno gwybodaeth a gohebiaeth am Archwiliad 2019/20 (copi
ymghlwm).
9. Cyllid – Cyfrifon “Designated”
Gofyn am ganiatâd y Cyngor i glustnodi Cyfrifon “Designated” ar gyfer y
materion canlynol:
2021/22 £20,000 – Adeilad yr Institiwt
2022/23 £20,000 – Adeilad yr Institiwt
2023/24 £20,000 – Adeilad yr Institiwt
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10. Cyfarfod Blynyddol
Cynnal trafodaeth ar pa bryd y dylid cynnal y Cyfarfod Blynyddol er
mwyn cadarnhau penodiad y Maer a’r Dirprwy Faer.
11.Cyfarfod cyntaf ar ôl cyfarfod blynyddol
Nodi mai’r drefn arferol yw trafod y canlynol yn y cyfarfod cyntaf yn
dilyn y Cyfarfod Blynyddol (gellir trafod rhai o’r materion yn y cyfarfod
hwn, sef (i), (ii) (vi) (Rheolau Sefydlog yn unig), (vii), (ix), (x), (xi):
(i) Adolygu trefniadau unrhyw ddirprwyo i bwyllgorau / is-bwyllgorau
(ii) Adolygu cylch gorchwyl pwyllgorau
(iii) Derbyn enwebiadau ar gyfer pwyllgorau presennol – i’w drafod
yn y cyfarfod cyntaf ar ȏl y cyfarfod blynyddol.
(iv) Enwebiadau cyrff allanol – i’w drafod yn y cyfarfod cyntaf ar ȏl
y cyfarfod blynyddol.
(v) Penodi unrhyw bwyllgorau newydd – i’w drafod yn y cyfarfod
cyntaf ar ȏl y cyfarfod blynyddol.
(vi) Mabwysiadu rheolau sefydlog a rheolau ariannol a’r cod
ymddygiad. Mae copi o’r Rheolau Sefydlog diwygiedig
ynghlwm, ond y gweddill i’w trafod yn y cyfarfod cyntaf ar ȏl y
cyfarfod blynyddol.
(vii) Mabwysiadu rhestr asedau ac asesiad risg ariannol
(viii) Adolygu aelodaeth Cyngor / neu weithwyr o gyrff eraill – i’w
drafod yn y cyfarfod cyntaf ar ȏl y cyfarfod blynyddol.
(ix)Adolygu trefniadau cwynion – ar y wefan
(x) Adolygu polisïau – ar y wefan – sylwadau i’r Clerc o flaen llaw
(xi)Penodi Archwilydd Mewnol
12. Covid-19
Cyflwyno adroddiad y Clerc yn rhoi diweddariad am y sefyllfa o ran
Covid-19 (copi ynghlwm).

3

13. GISDA
Cyflwyno llythyr gan GISDA yn gofyn am gefnogaeth ar gyfer gwneud
cais loteri i redeg prosiect dwy flynedd yng Ngwynedd i gefnogi pobl
ifanc o’r gymuned LHDT+ (copi ynghlwm).
14. Meysydd Parcio – Cytundeb Lefel Gwasanaeth
Cyflwyno’r Cytundeb Lefel Gwasanaeth i sylw’r aelodau (Copi ynghlwm).
15. Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol - Adroddiad
Atodol - yr egwyddorion sy'n ymwneud ag ad-dalu costau gofal
Cyflwyno copi o Adroddiad Panel Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth
Ariannol - yr egwyddorion sy'n ymwneud ag ad-dalu costau gofal,
ynghyd â llythyr eglurhaol gan y Cadeirydd, Mr John Bader.
Mae'r adroddiad hefyd ar wefan IRP yn Panel Annibynnol Cymru ar
Gydnabyddiaeth Ariannol.
16. Gwasanaeth Ieuenctid
Cyflwyno gwybodaeth am staffio gan y Gwasanaeth Ieuenctid.
17. Cynnal Tiroedd
Trafod gofynion y Cyngor Tref, a statws lleoliadau a safleoedd y dref, er
mwyn adrodd i Gyngor Gwynedd.
18. Brysgyllwr
Nodi’r bwriad o roi hysbyseb am Frysgyllwr ar “Facebook”.
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19. Rhybudd o Gynnig
Cyflwyno’r Rhybudd o Gynnig a ganlyn gan y Cynghorydd Maria Sarnacki:
“ O ran y Gystadleuaeth Arddio eleni, a allwn ofyn i'm cyd-gynghorwyr
gynnig awgrymiadau fel na fyddwn yn canslo?
Rwyf wedi gweld yn ystod y cyfnod “lockdown” hwn fod pobl wir wedi
dod o hyd i bleser mawr ac ymdeimlad o normalrwydd wrth iddynt drin
eu gerddi. Mae wedi bod yn therapi gwych, yn enwedig i'r henoed. Mae
llawer yn byw ar eu pennau eu hunain ac mae wedi bod yn gymorth
mawr iddyn nhw.
A gaf awgrymu ein bod yn cysylltu â Peter Garlick i ofyn a yw'n barod i
ymgymryd â'r Rôl unwaith eto eleni, neu efallai bod pob ward yn dewis 2
gynghorydd i fynd o amgylch eu ward yn ystod yr haf a thynnu lluniau.
Yna eu cyflwyno i'r clerc, fe allai wedyn anfon ymlaen at Peter i'w
beirniadu. Rwy'n deall efallai na allwn gynnal y cyflwyniad ond gallem
barhau i ddyfarnu'r gwobrau.”
20. Cwestiynau
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