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1. CEFNDIR

1.1 Cyhoeddir calendr o ddyddiadau Pwyllgorau’r Cyngor ar gyfer y 2020-21 er mwyn 
cynorthwyo’r Cyngor, ei Aelodau a’r cyhoedd i gynllunio ymlaen ar gyfer 
dyddiadau ac amseroedd prif gyfarfodydd y Cyngor.  

1.2 Noder mai dyma’r dyddiadau yr ydym yn eu rhaglennu ar hyn o bryd, ond gall 
sefyllfaoedd godi ble bydd angen trefnu cyfarfodydd ychwanegol er mwyn gallu 
gweithredu busnes y Cyngor.  

1.3 Tra gwneir pob ymdrech i osgoi cynnal cyfarfodydd yn ystod gwyliau’r ysgol, nid 
yw hynny yn bosib ar bob achlysur os am sicrhau parhad gwasanaeth y Cyngor.  

1.4 Ymgynghorwyd a swyddogion perthnasol a'r Parc Cenedlaethol Eryri ar fersiwn 
drafft y calendr pwyllgorau er mwyn sicrhau nad oes unrhyw wrthdaro a 
chyfarfodydd eraill. 

2.0 CALENDR PWYLLGORAU 2020-21

2.1 Gweler yr atodiad ar gyfer dyddiadau Cyfarfodydd y Cyngor 2020-21.

2.2 Nodir fod dyddiadau'r holl gyfarfodydd wedi llithro ychydig oherwydd bod Etholiad 
Comisiynydd yr Heddlu yn cael ei gynnal ar 7 Mai. O ganlyniad i’r etholiad bydd 
cyfarfod blynyddol y Cyngor Llawn yn cael ei gynnal wythnos yn hwyrach, sef ar 
yr 14 Mai 2020. 

3.  ARGYMHELLIAD

3.1 Gofynnir i’r Cyngor fabwysiadu'r Calendr Pwyllgorau ar gyfer 2020-21.     

4. BARN Y SWYDDOGION STATUDOL



Y SWYDDOG MONITRO:

Dim sylwdau i’w hychwanegu ynglyn a phriodoldeb

Y PENNAETH CYLLID:
Mae dyddiadau arfaethedig cyfarfodydd allweddol o'r Cyngor llawn, Cabinet, 
Pwyllgor Archwilio a Llywodraethu, a'r Pwyllgor Pensiynau, fel y’u cynigir yma, 
yn addas i bwrpas.  Yn benodol, ymysg dyddiadau allweddol eraill, maent yn 
amserol ar gyfer cymeradwyo cyfrifon 2019/20 a derbyn adroddiad yr archwiliwr 
annibynnol erbyn 15 Medi 2020 (fan hwyraf), ac yn amserol ar gyfer gosod 
cyllideb a threth 2021/22 erbyn 11 Mawrth 2021.  Rwy'n gwerthfawrogi 
cydweithrediad yr awdur a swyddogion pwyllgorau wrth lunio'r Calendr yma.


