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Mae croeso i’r rhai sy’n cymryd rhan ddefnyddio’r Gymraeg. Os hoffech chi siarad 
Cymraeg yn y cyfarfod, gofynnwn i chi roi gwybod i ni erbyn hanner dydd ddau 
ddiwrnod cyn y cyfarfod 

 

AGENDA 

 
1.  YMDDIHEURIADAU  

 
Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.  
 
 

2.  DATGANIADAU O DDIDDORDEB  

 
Derbyn unrhyw ddatganiadu o ddiddordeb gan Aelodau yn ymwneud ag eitemau i’w 
hystyried ar yr Agenda.  
 
 

3.  COFNODION  

 
Awdurdodi’r Cadeirydd i lofnodi cofnodion y cyfarfod diwethaf a gynhaliwyd ar 9 
Hydref 2020 fel cofnod cywir.  
(Tudalennau 1 - 6) 
 

4.  CYNLLUN GWELLA DATA  

 
Ystyried a chymeradwyo’r Cynllun Gwella Data. 
(Tudalennau 7 - 16) 
 

5.  DATGANIAD STRATEGAETH CYFATHREBU  

 
Cymeradwyo’r Datganiad Strategaeth Cyfathreu diwygiedig.  



(Tudalennau 17 - 28) 
 

6.  ADRODDIAD BLYNYDDOL Y GRONFA BENSIWN 2019-20  

 
Ystyried a chymeradwyo Adroddiad Blynyddol y Gronfa Bensiwn 2019-20. 
(Tudalennau 29 - 146) 
 

7.  EITEM EITHRIEDIG  

 
Mae'r Swyddog Monitro wedi penderfynu bod yr eitemau canlynol yn destun categori 
3, Rheolau Trefn Mynediad at Wybodaeth. Ei farn o ran prawf lles y cyhoedd (wedi 
ystyried darpariaethau Rheol 11.8, Rheolau Mynediad at Wybodaeth y Cyngor), 
oedd y byddai gwneud y wybodaeth hon yn gyhoeddus yn datgelu gwybodaeth 
ynghylch materion ariannol neu fusnes unigolyn (gan gynnwys yr awdurdod yr oedd 
y wybodaeth honno yn ei feddiant).  Oherwydd hyn a gan nad oedd yn ymddangos 
bod yna ddiddordeb mawr gan y cyhoedd yn gofyn bod angen datgelu'r data 
personol yma, roedd o'r farn bod diddordeb y cyhoedd wrth gadw'r eithriad yn fwy 
pwysig na diddordeb y cyhoedd wrth ddatgelu'r wybodaeth. Gofynnir i Aelodau 
ystyried y ffactorau hyn wrth benderfynu ar y prawf lles y cyhoedd, sy'n rhaid iddynt 
benderfynu wrth ystyried eithrio'r cyhoedd o'r rhan hon o'r cyfarfod. 
 
 

8.  GWARCHOD ECIWTI  

 
(I Ddilyn) 
 

9.  PARTNERIAETH PENSIWN CYMRU  

 
Derbyn adroddiad am Bartneriaeth Pensiwn Cymru.  
 
 
 
 


