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Mae gan aelodau o’r cyhoedd a’r wasg yr hawl i fod yn bresennol yn y cyfarfod
dilynol oddi tan Ddeddf Cyrff Cyhoeddus (Mynediad i Gyfarfod) 1960 Adran 1 a’i
hymestynnwyd gan Ddeddf Llywodraeth Leol 1972 Adran 100. Oni bai fe’i ataliwyd
gan y Cyngor Cymuned drwy benderfyniad a wnaethpwyd ar ddechrau neu yn ystod y
cyfarfod. Fodd bynnag, ni fydd hawl o’r fath yn cynnwys yr hawl i siarad ar unrhyw
fater ac eithrio ar ddechrau’r cyfarfod ar yr amod fod rhybudd ymlaen llaw wedi ei roi
i’r Clerc. Gan efallai na fydd materion a godwyd yn ystod y sesiwn gyhoeddus yn
ymwneud ag eitemau ar yr agenda ni all unrhyw benderfyniad ar gyfer gweithredu
gael ei gymryd. Bydd cofnod o'r cyfranogiad y cyhoedd yn cael ei gynnwys fel
rhaglith yn y Cofnodion ac os oedd angen unrhyw gamau y byddant yn cael eu
hadrodd ar yn nodiadau'r Clerc oddi tan hawl Materion Pwnc Gorffennol.
Bydd y Cyngor yn cyfarfod ar Nos Fawrth Cyntaf o bob mis, nes y gwelir yn glir i ni
ail ddechrau ein cyfarfodydd mewn adeilad, yna yn rhithiol ar y we bydd holl
gyfarfodydd Y Cyngor.
Os ydych yn dymuno ymuno ag unrhyw gyfarfod, yna cysylltwch â’r clerc am fwy o
fanylion.
AGENDA
Cynhelir cyfarfod Blynyddol o’r uchod am 7:00 y.h. Nos Fawrth, 3ydd Dachwedd
2020 drwy Zoom ar y we.
Mae’r Cyngor yn croesawu cyfranogiad gan y cyhoedd, ac os oes unrhyw aelod o’r
cyhoedd yn dymuno ymuno a’r cyfarfod, yna cysylltwch â’r clerc i gael manylion
pellach.
Bydd trefn fel a ganlyn:
1. Croeso ac Ymddiheuriadau
2. Gweddi
3. Ethol Cadeirydd am y Flwyddyn 2020 - 2021
Gyda Chadeirydd Etholedig yn y Gadair, derbyn datganiad gan Y Cadeirydd o
dderbyn y swydd.
4. Ethol Is-gadeirydd am y Flwyddyn 2020 - 2021
5. I greu ac ethol swyddogion sydd yn gyfrifol o swyddogaeth y Clerc

6. I ystyried creu ac ethol swyddogion Pwyllgor Llwybrau Cyhoeddus
7. I greu ac ethol aelodau ar Barciau a Meysydd Chwarae
8. I greu Unrhyw bwyllgor arall yn ôl doethineb Y Cyngor, ac i ethol
swyddogion i’r pwyllgorau, os yn briodol.
9. I ethol cynrychiolydd ar Lywodraethwyr :
Ysgol Gynradd Gwaun Gynfi
Ysgol Gynradd Penisa’r-waun
Ysgol Gynradd Bethel
Ysgol Gynradd Rhiwlas
10. I ethol cynrychiolwyr i fynychu cyfarfodydd Un Llais Cymru

Dylid cyfeirio unrhyw ymholiad am yr uchod neu am waith y Cyngor tuag at
y Clerc:

