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Eitem ar 
yr 

Agenda 

Pwnc Penderfyniad 

 

 

 

1   YMDDIHEURIADAU Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Martyn Holland ac Arweinydd 
y Cyngor y Cynghorydd Hugh H Evans oedd wedi cael ei alw i gyfarfod arall. 
 

2   DATGAN CYSYLLTIAD Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan. 
 

3   MATERION BRYS FEL Y'U 
CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD 

Ni chafodd unrhyw eitemau brys eu codi gyda’r Cadeirydd cyn y cyfarfod.  
 

4   COFNODION Y CYFARFOD 
DIWETHAF 

Roedd yna gonsensws i gytuno ar yr argymhelliad.  Ni chafwyd pleidlais ffurfiol.  Dywedodd 
pob aelod eu bod o blaid yr argymhelliad, ni ddywedodd unrhyw un eu bod yn ei erbyn ac ni 
ddywedodd unrhyw un eu bod eisiau atal eu pleidlais.  
 
Penderfynwyd: - yn amodol ar y cywiriadau uchod, y dylid derbyn a chymeradwyo 
cofnodion cyfarfod y Pwyllgor Craffu Perfformiad a gynhaliwyd ar 30 Ionawr 2020 fel 
cofnod cywir. 
 

5   CYNLLUN ADFER AR ÔL COVID-19 
AR GYFER Y FLAENORIAETH 
ADFER CYMORTH I FUSNESAU 

Roedd yna gonsensws i gytuno ar yr argymhelliad.  Ni chafwyd pleidlais ffurfiol.  Dywedodd 
pob aelod eu bod o blaid yr argymhelliad, ni ddywedodd unrhyw un eu bod yn ei erbyn ac ni 
ddywedodd unrhyw un eu bod eisiau atal eu pleidlais.  
 
Penderfynwyd: - yn amodol ar yr arsylwadau ac awgrymiadau a wnaed yn ystod y 
drafodaeth, i gefnogi swyddogion gyda’r gwaith a wnaed i gefnogi busnesau yn y Sir a’u 
cyfraniad parhaus i waith adferiad economaidd rhanbarthol mewn partneriaeth gyda 
Swyddfa Rhaglen Bwrdd Uchelgais Economaidd Gogledd Cymru a Llywodraeth Cymru 
(LlC). 
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6   YMGORFFORI FFYRDD NEWYDD O 
WEITHIO 

Roedd yna gonsensws i gytuno ar yr argymhelliad.  Ni chafwyd pleidlais ffurfiol.  Dywedodd 
pob aelod eu bod o blaid yr argymhelliad, ni ddywedodd unrhyw un eu bod yn ei erbyn ac ni 
ddywedodd unrhyw un eu bod eisiau atal eu pleidlais.  
 
Penderfynwyd: - yn amodol ar y sylwadau uchod: 
 

(i) derbyn yr wybodaeth a ddarparwyd mewn cysylltiad â’r Cyngor yn 
mabwysiadu ffyrdd newydd o weithio fel rhan o’r broses adferiad; a  

(ii) chefnogi cyfleoedd posibl i’r Awdurdod sefydlu dulliau newydd a mwy 
effeithiol o weithio mewn i arferion gweithio yn y dyfodol.  

 

7   RHAGLEN WAITH CRAFFU Roedd yna gonsensws i gytuno ar yr argymhelliad.  Ni chafwyd pleidlais ffurfiol.  Dywedodd 
pob aelod eu bod o blaid yr argymhelliad, ni ddywedodd unrhyw un eu bod yn ei erbyn ac ni 
ddywedodd unrhyw un eu bod eisiau atal eu pleidlais.  
 
Penderfynodd y Pwyllgor: 
 
Penderfynwyd: - 
 

(i) yn amodol ar y sylwadau uchod a chynnwys eitemau penodol ar y Rhaglen 
Gwaith i'r Dyfodol, cadarnhau Rhaglen Gwaith i'r Dyfodol y Pwyllgor; a 

(ii) penodi’r Cadeirydd i wasanaethu fel cynrychiolydd y Pwyllgor ar y Grŵp 
Buddsoddi Strategol, a’r Is-gadeirydd i wasanaethu fel cynrychiolydd 
wrth gefn ar y Grŵp os bydd y Cadeirydd yn absennol.  

 

 


