22ain o Ragfyr 2020
Annwyl Gynghorydd,
Gwysir chwi i gyfarfod o Gyngor Tref Frenhinol Caernarfon i’w gynnal
Nos Fawrth, 5ed o Ionawr 2021 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
4.Eitemau Brys (Cadeirydd/Clerc). Er gwybodaeth neu i’r Clerc
weithredu. Ni chaniateir penderfyniadau
5.Cofnodion
I gadarnhau y cofnodion canlynol (yng nghefn y rhaglen):(i)
(ii)
(iii)

Cyngor Llawn, 26ain o Dachwedd 2020 (Atodiad Gwyrdd).
Cyngor Llawn, 1af o Ragfyr 2020 (Atodiad Gwyrdd).
Pwyllgor Cyllid, 16eg o Ragfyr 2020 (Atodiad Coch).
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6.Cyfrifon
I gymeradwyo y biliau rhoddion a chyflogau i’w talu.
7. Cyfrifon Incwm a gwariant a chysoni cyfrifon
8. Praesept
Cyflwyno adroddiad gan y Clerc ar y Praesept (Copi ynghlwm).
9. Arolwg i bobl hŷn sy’n gofalu am anwyliaid
Cyflwyno gwybodaeth am arolwg i bobl hŷn sy’n gofalu am anwyliaid gan
Age Cymru ac Ymddiriedolaeth Gofalwyr Cymru (mae copi o’r e-bost
perthnasol ynghlwm).
10. Strategaeth ar gyfer cymdeithas sy’n heneiddio: Cymru o blaid pobl
hŷn
Cyflwyno gwybodaeth ar yr ymgynghoriad uchod, sy’n cau ar y 15fed o
Fawrth 2021 (mae copi o’r e-bost perthnasol ynghlwm).
11. Cyfle am Rewgell Cymunedol
Gofynnir am gefnogaeth y Cyngor i gais ar gyfer Rhewgell Gymunedol a
wnaethpwyd gan Circular Economy Wales (mae copi o’r bid a’r gwaith
papur cysylltiedig ynghlwm).
12. Cyfrifon
Nodi fod y Cyfrifon canlynol yn cael eu cyflwyno erbyn y 31ain o Ionawr
2021:
• Adeilad yr Institiwt.
• Cronfa’r Maer.
13. Galwch Acw
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Yn sgîl penderfyniad y Cyngor Llawn i beidio â chyfrannu tuag at y gwres
na’r drws ffrynt yn Galwch Acw (oherwydd termau’r brydles),
derbyniwyd cais gan Galwch Acw yn rhoi’r achos o ran derbyn cyfraniad.
Mae cwot o £2,149 & TAW wedi ei dderbyn ar gyfer sustem wresogi
(mae copi o’r e-bost a’r gwaith papur perthnasol ynghlwm).
14. Cwestiynau
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