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Eitem ar 
yr 

Agenda 

Pwnc Penderfyniad 

 

 

 

1   YMDDIHEURIADAU Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Christine Marston a'r Cynghorydd 
David Williams. 
 
 

2   DATGANIADAU O FUDDIANT Dim. 
 
 

3   MATERION BRYS FEL Y'U 
CYTUNWYD GAN Y CADEIRYDD 

Ni chafwyd unrhyw faterion brys. 
 

4   COFNODION Y CYFARFOD 
DIWETHAF 

Cytunwyd ar yr argymhelliad drwy gonsensws.  Cynigiwyd ac eiliwyd cywirdeb y cofnodion. Ni 
chymerwyd pleidlais ffurfiol.  Nododd holl aelodau'r Pwyllgor eu bod o blaid yr argymhelliad, ni 
nododd unrhyw un eu bod yn ei erbyn ac ni nododd neb eu bod yn dymuno ymatal.   
 
Penderfynwyd: - derbyn a chymeradwyo cofnodion y Pwyllgor Craffu Partneriaethau a 
gynhaliwyd ar 13 Chwefror 2020 fel cofnod gwir a chywir. 
 

5   SEILWAITH – THEMA ADFER TAI Cytunwyd ar yr argymhelliad drwy gonsensws. Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol.  Nododd holl 
aelodau'r Pwyllgor eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd unrhyw un eu bod yn ei erbyn ac 
ni nododd neb eu bod yn dymuno ymatal.  
 
Penderfynodd y Pwyllgor:- yn amodol ar y sylwadau uchod -  

(i) ei fod wedi darllen, deall a chymryd i ystyriaeth y gweithgareddau sy’n 
cael eu dilyn mewn perthynas ag adferiad ‘Gwasanaethau sy’n 
Gysylltiedig â Thai’ o’r cyfnod clo cyntaf oherwydd pandemig COVID-
19; a 
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(ii) wedi gofyn i adroddiad, yn amlinellu effeithiau COVID-19 ar ddigartrefedd 
yn y sir ynghyd â chynlluniau adfer y Cyngor mewn perthynas â mynd 
i’r afael â materion digartrefedd, gael ei gyflwyno i’r Pwyllgor yn y 
dyfodol agos 

 
 

6   CRYFDER CYMUNEDOL – THEMA 
ADFER 

Cytunwyd ar yr argymhelliad drwy gonsensws. Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol.  Nododd holl 
aelodau'r Pwyllgor eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd unrhyw un eu bod yn ei erbyn ac 
ni nododd neb eu bod yn dymuno ymatal.  
Penderfynodd yr Aelodau: - yn amodol ar yr arsylwadau uchod, gefnogi’r cynllun adfer, 
fel yr amlinellwyr yn Atodiad A i’r adroddiad.  
 
 

7   CANOLFANNAU AILGYLCHU 
GWASTRAFF Y CARTREF 

Cytunwyd ar yr argymhelliad drwy gonsensws. Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol.  Nododd holl 
aelodau'r Pwyllgor eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd unrhyw un eu bod yn ei erbyn ac 
ni nododd neb eu bod yn dymuno ymatal.  
Penderfynodd y Pwyllgor: -  

(i) yn amodol ar yr arsylwadau uchod, cefnogi'r egwyddor o gydweithio â 
Chyngor Bwrdeistref Sirol Conwy i gaffael contract ar y cyd ar gyfer 
rheoli Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Cartref yn y ddwy sir. Mae hyn 
yn cynnwys y cynnig i alinio polisïau Canolfannau Ailgylchu Gwastraff 
Cartref ac i gymhwyso taliadau cyson ar draws pob safle ar gyfer rhai 
eitemau nad ydynt yn wastraff cartref; a  

(ii) cadarnhawyd, fel rhan o’i ystyriaeth, ei fod wedi darllen, deall ac ystyried 
yr Asesiad o’r Effaith ar Les (Atodiad 1).    
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8   RHAGLEN WAITH CRAFFU Cytunwyd ar yr argymhelliad drwy gonsensws. Ni chymerwyd pleidlais ffurfiol.  Nododd holl 
aelodau'r Pwyllgor eu bod o blaid yr argymhelliad, ni nododd unrhyw un eu bod yn ei erbyn ac 
ni nododd neb eu bod yn dymuno ymatal.   
Penderfynwyd: - yn amodol ar yr argymhellion a wnaed yn ystod trafodaethau ar 
eitemau cynharach ar yr agenda, a chynnwys yr eitemau a awgrymwyd yn ystod y 
drafodaeth uchod, cymeradwyo rhaglen gwaith i'r dyfodol y Pwyllgor. 
 

 


