
 
AGENDA 
 

Pwyllgor 
 
 

PWYLLGOR CRAFFU’R ECONOMI A DIWYLLIANT 

Dyddiad ac amser 
y cyfarfod 
 

DYDD MAWRTH, 18 CHWEFROR 2020, 4.30 PM 
 

Lleoliad  
 
 

YSTAFELL BWYLLGOR 4 - NEUADD Y SIR 
 

Aelodaeth 
 
 

Cynghorydd Howells (Cadeirydd) 
Y Cynghorwyr Henshaw, Gordon, Gavin Hill-John, Lay, Parkhill, 
Robson, Sattar a/ac Stubbs 

 
  

Tua 
Amser. 
 

1   Ymddiheuriadau am Absenoldeb   
 
Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 
 

 

2   Datgan Buddiannau   
 
I'w wneud ar ddechrau'r eitem ar yr agenda dan sylw, yn unol â Chod 
Ymddygiad yr Aelodau. 
 

 

3   Cofnodion  (Tudalennau 5 - 10) 
 
Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol fel cofnod cywir. 
 

 

4   Cynllun Corfforaethol Drafft a Chynigion Cyllidebol - i ddilyn   
 
Archwilio'r adroddiad i'r Cabinet cyn y penderfyniad. 
 

4.30 pm 

5   Strategaeth Hwb a Llyfrgell 2019-2023  (Tudalennau 11 - 114) 
 
Archwilio'r adroddiad i'r Cabinet cyn y penderfyniad. 
 

6.10 pm 

6   Tir yn Sgwâr Callaghan - Buddsoddi a Datblygu - i ddilyn   
 
Nid yw atodiadau 2 a 3 yr adroddiad hwn i'w cyhoeddi gan eu bod 
yn cynnwys gwybodaeth eithriedig o'r disgrifiad a geir ym 
mharagraffau 14 o ran 4 a pharagraff 21 o ran 5 o Atodlen 12A o'r 
Ddeddf Llywodraeth Leol. .  Gallai’r cyhoedd fod wedi'i wahardd 
o’r cyfarfod drwy benderfyniad y Pwyllgor yn unol ag Adran 
100A(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 wrth i’r eitem hon gael ei 
thrafod.   

6.50 pm 



 

 
Archwilio'r adroddiad i'r Cabinet cyn y penderfyniad. 
 

7   Y Ffordd Ymlaen   
 

7.20 pm 

8   Materion Brys (os o gwbl)   
 

 

9   Dyddiad y cyfarfod nesaf - 12 Mawrth 2020, 4.30pm   
 

 

 
 
Davina Fiore 
Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol 
Dyddiad:  Dydd Mercher, 12 Chwefror 2020 
Cyswllt:  Andrea Redmond, 02920 872434, a.redmond@caerdydd.gov.uk 
 

 



 

GWE-DARLLEDU 
 

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. 
 

Gall aelodau’r cyhoedd hefyd ffilmio neu recordio’r cyfarfod hwn 
 

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 neu e-bost Gwasanethau Democrataidd 

mailto:democraticservices@cardiff.gov.uk

