
 

 

 

 

   

 

 
 

CYNGOR TREF LLANBEDR PONT STEFFAN 
LAMPETER TOWN COUNCIL 

 AGM - CCB 24.09.20 7.00YH PM 
CYFARFOD RHITHIOL - VIRTUAL MEETING 

 

AGENDA 
 

1. Cynnig gan y Dirprwy Faer, Cyng. Selwyn Walters   

  'Bod y swydd Maer ar gyfer y Flwyddyn Ddinesig 2020-2021 yn cael ei 

  rannu'n ddwy ran gyfartal. Bydd y Maer ar gyfer 2019-2020 yn aros yn 

  ei swydd tan y 31ain. Hydref, 2020, a bydd y Maer Ethol ar gyfer 2020-

  2021 yn llwyddo i'r swydd Maer ar 1af. Tachwedd, 2020, a dod yn Faer 

  'Tybiaf' ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2021-2022.  

  Bydd y Dirprwy Faer ethol ar gyfer y Flwyddyn Ddinesig 2020-2021 yn 

  dod yn Ddirprwy Faer ar 1af. Tachwedd, 2020, a Dirprwy Faer 'Tybiaf' 

  ar gyfer Blwyddyn Ddinesig 2021-2022.  

  Bod Lwfans y Maer ar gyfer y Flwyddyn Ddinesig 2020-2021 yn cael ei 

  rannu'n gyfartal rhwng dau ddeiliaid y Swyddfa. 

2. Ethol Maer am y flwyddyn 2020-21  

3. Ethol Dirprwy Faer am 2020-21  

4. Cadarnhau cofnodion CCB diwethaf  

5. Adolygu trefniadau dirprwyo i bwyllgorau  

6. Adolygu cylchoedd gorchwyl pwyllgorau;  

7. Penodi aelodau ar bwyllgorau presennol;  

8. Penodi unrhyw bwyllgorau newydd  

9. Adolygu a mabwysiadu rheolau sefydlog a rheoliadau ariannol priodol;  

10. Adolygu trefniadau (gan gynnwys cytundebau cyfreithiol) gydag  

            awdurdodau lleol eraill, cyrff nid er mwyn gwneud elw a busnesau;  

11. Adolygu cynrychiolaeth ar neu waith gyda chyrff allanol a threfniadau                  

           ar gyfer adrodd yn ôl;  

12. Adolygu stocrestr o dir ac asedau eraill gan gynnwys adeiladau ac offer 

            swyddfa;  



13. Cadarnhau trefniadau ar gyfer gwarant yswiriant ar gyfer pob risg      

            yswirwadwy;  

14. Adolygu tanysgrifiadau’r Cyngor a/neu staff i gyrff eraill;  

15. Adolygu gweithdrefn cwynion y Cyngor;  

16. Adolygu polisïau, gweithdrefnau ac arferion y Cyngor o ran ei   

            gyfrifoldebau o dan ddeddfwriaeth rhyddid gwybodaeth a diogelu data   

17. Adolygu polisi’r Cyngor ar gyfer delio â’r wasg/cyfryngau;  

18. Adolygu polisïau a gweithdrefnau cyflogaeth y Cyngor;  

19. Adolygu gwariant y Cyngor o dan a.137 Deddf Llywodraeth Leol 1972 

            neu’r pŵer llesiant.  

20. Pennu amser a lle cyfarfodydd cyffredin y Cyngor hyd at a chan  

            gynnwys cyfarfod blynyddol nesaf y Cyngor.   

  

 
 


