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Dyddiad: 30ain Tachwedd 2020 
 
RHYBUDD O GYFARFOD MISOL 
 
Bydd Cyfarfod Blynyddol y Cyngor Cymuned yn cael ei gynnal fwy neu lai ar Skype 
ddydd Mercher 9 Rhagfyr 2020 am 7:00 yr hwyr. 
 
Bydd y cyfarfod yn cael ei gynnal o bell yn unol â darpariaethau Rheoliadau 
Awdurdodau Lleol (Coronafirws) (Cyfarfodydd) (Cymru) 2020. 
 
AGENDA 
 
1. Contract Clercod a Chodi Cyflog (gweler y copi o'r adran berthnasol o gontract y 
Clercod ynghylch graddfa Cyflog a gwybodaeth OVW gan gynnwys ail-ddyddio 
cynnydd cyfradd yr awr y cytunwyd arno yn genedlaethol hyd at Ebrill 2020) ac oriau 
contractio Clercod i'w trafod. 
2. Ymddiheuriadau (i'w rhoi i'r Clerc cyn y cyfarfod). 
3. Datganiad gan Aelodau Buddiannau Ariannol ac An-ariannol. 
4. Cadarnhau a llofnodi cofnodion y Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd ar 11 
Tachwedd 2020 (y cadeirydd i arwyddo copïau Saesneg a Chymraeg). 
5. Taflen / taliadau Rheoli Cyllideb a wnaed a balansau cyfrifon banc. 
6. Trafodwch y Praesept ar gyfer Ebrill 2021 i Fawrth 2022. 
7. Adborth gan Gynrychiolwyr ar Sefydliadau allanol CAB / Canolfan Deuluol / 
Llywodraethwyr Ysgol ac ati. 
8. Gohebiaeth: 
E-bost gan OVW ynghylch Cyfarfodydd o Bell, 
Llythyr gan aelod o'r gymuned yn gofyn am osod mainc goffa yn Heol Y Felin, 
9. Rhoddion - 
a) Clwb Ffermwyr Ifanc 
b) Adran Penrhyd, 
c) Mynwentydd a ch) Goleuadau Nadolig ar gyfer Capel Newydd a Eglwys Dewi 
Sant (Manylion Cyfrif Banc sy'n ofynnol er mwyn i'r Trosglwyddiadau gael eu 
gwneud) 
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10. Pwy sy'n mynd i wirio bod y Bwi Bywyd yn bresennol a mynd am dro o amgylch y 
3 ardal hamdden a hysbysu'r Clerc os oes angen sylw ar unrhyw beth o leiaf unwaith 
yr wythnos nes y gellir ei ymgorffori yn y contractau ar gyfer yr ardaloedd o 1 Ebrill 
2021 defnyddio'r cynllun rheoli fel canllaw? 
 
11. Adolygu'r cynllun rheoli (ynghlwm) ar gyfer y 3 maes a'i fabwysiadu fel y gellir ei 
ddefnyddio ar gyfer y tendrau sydd ar ddod ar gyfer y contractau sy'n dod i ben 31 
Mawrth 2021. Bydd yn sicrhau bod y rhaglen waith hon yn cael ei chyflawni gan y 
contractwyr ac yn dod yn rhan o'u contract, cysylltodd CSC â. 
 
12. COFRESTR DIDDORDEBAU 
 
Gan gyfeirio at bwynt 4 yng nghofnodion y Cyfarfod Blynyddol ar 11 Tachwedd 2020 
lle mae'n ofynnol i gynghorau cymunedol gynnal a chyhoeddi cofnod yn electronig o 
fuddiannau ei aelodau mewn cofrestr fuddiannau cyhoeddus ar eu gwefan. 
 
Dewch o hyd i enghreifftiau ynghlwm o ddatganiadau buddiant fel y gallwch chi 
benderfynu a oes unrhyw rai yn berthnasol i chi neu aelodau o'ch teulu yn unol â'r 
rheoliadau. 
 
Bydd angen rhestr gyfredol y gallaf ei chyhoeddi gan bob un ohonoch. 
 
13. Mae'n ofynnol dychwelyd ffurflenni Talu Allan i Gynghorwyr. Mae methu â 
dychwelyd y ffurflen at y Clerc yn golygu eich bod yn dymuno hawlio. (Gweler e-bost 
dyddiedig 2 Hydref 2020 a chofnodion blaenorol y cyfarfod dyddiedig 10 Gorffennaf 
2019 pwynt rhif 7.8). 
 
Hyd yma dim ond drwy’r post brenhinol yr wyf wedi derbyn drwy’r e-bost ffurflenni 
Opt Out y Cyng B Jones ’o’r e-bost a anfonais ar 2 Hydref 2020 gyda’r ffurflen Opt 
Out ynghlwm. Naill ai dychwelwch y ffurflen at y Clerc. 
 
Neu fel arall, os hoffech hawlio yna bydd angen i'r Clerc gael eich manylion personol 
y bydd angen eu hanfon at y cyfrifydd gan fod y taliad yn drethadwy a bydd ffi iddynt 
hefyd eich sefydlu ar gyfer hyn. 
 
Bydd angen manylion eich cyfrif banc (enw ar gyfrif, cod didoli a rhif cyfrif) er mwyn 
trosglwyddo i chi. 
 
 
 Yr eiddoch yn gywir 
 

  
 
 
Clerc y Cyngor 
 
 


