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1   YMDDIHEURIADAU Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Hugh Irving. 
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth aelodau’r Pwyllgor fod y Cynghorydd Irving yn yr ysbyty yn dilyn 
damwain yn ei gartref yn gynharach yn yr wythnos.  Dymunodd aelodau’r Pwyllgor gyfleu eu 
dymuniadau gorau am wellhad llawn a sydyn i'r Cynghorydd Irving. 
 

2   DATGANIADAU O FUDDIANT Ni chafodd unrhyw gysylltiad ei ddatgan. 
 

3   MATERION BRYS FEL Y'U 
CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD 

Nid oedd unrhyw faterion brys wedi eu codi gyda’r Cadeirydd cyn y cyfarfod. 
 

4   COFNODION Y CYFARFOD 
DIWETHAF 

Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws.  Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol.  Nododd 
holl aelodau’r Pwyllgor eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd unrhyw un eu bod yn erbyn 
ac ni nododd unrhyw un eu bod yn dymuno ymatal. 
 
Penderfynwyd:  y dylid derbyn a chymeradwyo cofnodion y cyfarfod Pwyllgor Craffu 
Perfformiad a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2020 fel cofnod cywir.  
  

5   THEMA ADFER COVID 19: 
BLAENORIAETHAU 
CORFFORAETHOL 

Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws.  Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol.  Nododd 
yr holl aelodau eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd unrhyw un eu bod yn erbyn ac ni 
nododd unrhyw un eu bod yn dymuno ymatal. 
 
Penderfynwyd: - ar ôl ystyried y wybodaeth a ddarparwyd yn yr adroddiad ac yn ystod y 
drafodaeth ar yr argyfwng COVID-19, i gadarnhau fod fframwaith llywodraethu’r Cyngor 
yn parhau i fod yn briodol ar gyfer asesu, monitro a chyflawni blaenoriaethau 
corfforaethol yr Awdurdod. 
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6   ADOLYGIAD O'R GOFRESTR RISG 
GORFFORAETHOL, MEDI 2020 

Roedd cytundeb ar yr argymhellion trwy gonsensws.  Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol.  Nododd 
yr holl aelodau eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd unrhyw un eu bod yn erbyn ac ni 
nododd unrhyw un eu bod yn dymuno ymatal. 
 
Penderfynodd y Pwyllgor: 
 
Penderfynwyd: - yn amodol ar y sylwadau uchod i dderbyn a chadarnhau’r newidiadau 
i'r Gofrestr Risg Gorfforaethol.  
 
 

7   RHAGLEN WAITH CRAFFU Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws.  Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol.  Nododd 
yr holl aelodau eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd unrhyw un eu bod yn erbyn ac ni 
nododd unrhyw un eu bod yn dymuno ymatal. 
 
Penderfynwyd: - cymeradwyo rhaglen gwaith i'r dyfodol y Pwyllgor yn amodol ar y 
newidiadau uchod 
 
 

8   ADBORTH GAN GYNRYCHIOLWYR 
Y PWYLLGOR 

Roedd cytundeb ar yr argymhelliad trwy gonsensws.  Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol. Nododd yr 
holl aelodau eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd unrhyw un eu bod yn erbyn ac ni 
nododd unrhyw un eu bod yn dymuno ymatal. 
 
Penderfynwyd: - derbyn yr adborth a gafwyd. 
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