
GWYS Y CYNGOR DYDD IAU, 22 CHWEFROR 2018

COUNCIL SUMMONS THURSDAY, 22 FEBRUARY 2018, 

Fe’ch gwysir I fynychu cyfarfod CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD, a gynhelir yn 
Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas on Dydd Iau, 22 Chwefror 2018 at 4.30 pm I drafod y 
materion a nodir yn yr agenda atodedig.

Davina Fiore
Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol

Neuadd y Sir 
Caerdydd 
CF10 4UW

Dydd Gwener, 16 Chwefror 
2018

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch at eraill   Gwrthrychedd a priodoldeb   Anhunaoldeb a stiwardiaeth
Uniondeb   Dyletswydd i gynnal y gyfraith   Atebolrwydd a bod yn agored



GWE-DARLLEDU

SYLWER: Caiff y cyfarfod hwn ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw a/neu yn olynol 
trwy wefan y Cyngor.

Caiff yr holl gyfarfod ei ffilmio, heblaw am eitemau eithriedig neu gyfrinachol, 
a bydd y ffilm ar gael ar y wefan am 12 mis.  Cedwir copi o’r recordiad yn unol 

â pholisi cadw data’r Cyngor.

Ar ddechrau’r cyfarfod, bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a gaiff y cyfarfod 
cyfan neu ran ohono ei ffilmio.

Fel rheol, ni chaiff ardaloedd y cyhoedd eu ffilmio. Fodd bynnag, wrth fynd i’r 
ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal gyhoeddus, mae aelodau’r cyhoedd yn 

cydsynio i gael eu ffilmio ac y defnyddir y lluniau a recordiadau sain hynny o 
bosibl at ddibenion gwe-ddarlledu a/neu hyfforddi.  Os oes gennych 

gwestiynau ynghylch gwe-ddarlledu cyfarfodydd, cysylltwch â’r 
Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau ar 02920 872020.



Eitem Tua 
Amser

Max 
Amser 

1  Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 

4.30 pm 5 mins

2  Datgan Buddiannau 

Derbyn datganiadau o fuddiannau (i’w gwneud yn unol 
â Chod Ymddygiad yr Aelodau).

3  Cofnodion  (Tudalennau 1 - 46)

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 25 
Ionawr 2018 fel cofnod cywir

4  Deisebau 

Derbyn deisebau gan Aelodau Etholedig i’r Cyngor.

4.35 pm 5 mins

5  Cyhoeddiadau'r Arglwydd Faer 

Derbyn cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer gan gynnwys 
Cydnabyddiaethau a Gwobrau.

4.40 pm 5 mins

6  Cynigion Cyllideb 2018 - 2019  (Tudalennau 47 - 364)

I dderbyn a chymeradwyo Cynigion Cyllideb y Cabinet 
ar gyfer 2018 -2019. 
Mae Atodiad 11 (d) wedi'i heithrio rhag ei gyhoeddi gan ei bod 
yn cynnwys gwybodaeth o'r math a ddisgrifir ym mharagraffau 
14 a 21 Rhannau 4 a 5 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 
1972.

Bydd Aelodau'r Cyhoedd yn cael eu heithrio o'r cyfarfod yn 
ystod trafodaethau ar yr eitem hon.

4.45 pm 160 
mins

7  Materion Brys  7.25 pm 5 mins


