
 
AGENDA 
 

Pwyllgor 
 
 

PWYLLGOR CRAFFU ADOLYGU POLISI A CHRAFFU 
PERFFORMIAD 

Dyddiad ac amser 
y cyfarfod 
 

DYDD MERCHER, 19 CHWEFROR 2020, 1.00 PM 
 

Lleoliad  
 
 

YSTAFELL BWYLLGOR 4 - NEUADD Y SIR 
 

Aelodaeth 
 
 

Cynghorydd Walker (Cadeirydd) 
Y Cynghorwyr Ahmed, Berman, Bowen-Thomson, Henshaw, Lister, 
Mackie a/ac McKerlich 
 

 Tua 
Amser. 
 

1   Ymddiheuriadau am Absenoldeb   
 
Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 
 

 

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

 

3   Cynllun Corfforaethol 2020-23 - i ddilyn   
 
Craffu cyn penderfyniad ar Gynllun Corfforaethol drafft y Cyngor ar 
gyfer 2020-23. 
 

1.00 pm 

4a   Cynigion Cyllidebol Corfforaethol Drafft 2020-21 - i ddilyn   
 
Craffu cyn penderfynu ar gynigion cyllidebol corfforaethol trosfwaol y 
Cyngor ar gyfer 2020-21. Bydd hyn yn cynnwys goruchwylio 
goblygiadau'r gyllideb ar gyfer y gwasanaethau hynny sy'n dod o fewn 
cylch gorchwyl y Pwyllgor. 
 

1.45 pm 

4b   Strategaeth Gyfalaf 2020-25 - i ddilyn   
 
Craffu ymlaen llaw ar Strategaeth Gyfalaf y Cyngor 2020-25, cynigion 
ar gyfer cyllid a'r rhaglen buddsoddi cyfalaf. 
 

3.00 pm 

5   Eitemau Brys (os oes rhai)   
 
 

 



 

6   Y Ffordd Ymlaen   
 

a) Cynllun Corfforaethol 2020-23 

b) Cynigion ar gyfer Cyllideb 2020-21 
 

4.00 pm 

7   Dyddiad y cyfarfod nesaf   
 
11 Mawrth 2020 am 4.30pm. 
 

 

 
 
Davina Fiore 
Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol 
Dyddiad:  Dydd Iau, 13 Chwefror 2020 
Cyswllt: Andrea Redmond, 02920 872427, 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

