
COFNODION O GYFARFOD PWYLLGOR POLISI A CHYLLID, CYNGOR TREF 
BAE COLWYN A GYNHALIWYD TRWY ZOOM, NOS FERCHER, 20FED  MAI 2020 
AM 6.30 P.M. 

YN BRESENNOL: Y Cynghorydd K. Swindon (Is-Gadeirydd)
Cynghorwyr H. Fleet, D. Howcroft, D. Jones, M. A.  Jones, A. 
Mason, M. Pickard, P. Richards. 

SWYDDOGION: Mrs C. J. Earley, Clerc y Dref
Miss L. Austin, Swyddog Gweinyddol Cynorthwyol

487/19 Croeso ag Ymddiheuriadau am Absenoldeb:

Yn absenoldeb y Cadeirydd, y Cynghorydd K. Swindon yn y Gadair a chroesawyd yr 
Aelodau i’r cyfarfod. Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y 
Cynghorwyr A. Khan ag H. Meredith..  .

488/19 Datgan Cysylltiadau:

Atgoffwyd yr aelodau o’r angen iddynt ddatgan unrhyw gysylltiadau personol a / neu 
gysylltiadau sy’n rhagfarnu, a natur y fath gysylltiadau. Ni ddatganwyd dim:

489/19 Cofnodion:

(a)(i) Penderfynwyd cymeradwyo a llofnodi cywirdeb Cofnodion y cyfarfod a
gynhaliwyd ar 12fed Chwefror 2020.

(b) Penderfynwyd derbyn copi o nodiadau cyfarfod anffurfiol Pwyllgor Polisi a 
Chyllid a gynhaliwyd, trwy Zoom, ar 25ain Mawrth 2020.

490/19 Cyllid:

(a) Penderfynwyd rhoi awdurdod am y taliadau a wnaed ar ran y Cyngor yn y cyfnod 
o 1/2/2020 hyd at 31/3/2020 sy’n ymddangos yn Atodiad ‘A’ sydd gyda hwn.

Fe nodwyd bydd y taliadau am y cyfnod o 1/4/2020 hyd at 30/4/2020 yn cael eu 
cynnwys ar agenda cyfarfod nesaf y Pwyllgor Polisi a Chyllid a gynhelir ar 1af

Gorffennaf oherwydd yr oedi a fu efo cau’r cyfrifon ar ddiwedd y flwyddyn hyd nes 
y derbynnir un anfoneb sy’n ddyledus.

(b) Penderfynwyd rhoi awdurdod i’r Clerc i anfon e-bost at y Cadeirydd i wirio / 
dilysu  datganiadau cysoni'r banc fel yr oedd ar 31/3/2020.

(c) Cyflwynodd y Clerc rhestr o daliadau a awdurdodwyd gan y Tîm Ymateb i’r 
Argyfwng Pandemig (TYAP) i gael ei awdurdodi fel y gwelir yn Atodiad ‘B’ sydd 
gyda hwn.

Fe nodwyd bod TYAP yn ystyried ceisiadau brys am grantiau bach, hyd at £500, oddi 
wrth unigolion ac / neu fudiadau sy’n ymateb i’r pandemig Covid-19, Mae’r ceisiadau 
hyn yn cael eu hystyried yn wythnosol gan TYAP ac fe gytunwyd hefyd i ystyried 
ceisiadau dilynol (gan yr un ymgeisydd) hyd at uchafswm o un y mis.



Hysbyswyd yr Aelodau gan y Clerc mai £18,890 yw cyllideb y grantiau bychan am 
eleni, sy’n cynnwys y tanwariant o gyllideb grantiau bychan llynedd a’r tanwariant o 
Lwfansau Ward Aelodau Lleol. Fe ddosbarthwyd £5,420 i ymgeiswyr Covid-19 hyd 
yn hyn yn y flwyddyn ariannol hon.

Penderfynwyd nodi’r taliadau a awdurdodwyd gan y Tîm Ymateb i’r Argyfwng 
Pandemig trwy ddefnyddio awdurdod dirprwyol y Clerc am y cyfnod o 25/3/2020 hyd 
at 20/5/2020.

(ch) Penderfynwyd nodi’r ohebiaeth oddi wrth CCLA parthed atal masnachu’r 
gronfa eiddo yn ystod y pandemig coronafeirws.

491/19 Datgan Argyfwng Hinsawdd:

Cyflwynodd y Clerc i’w ystyried, Cynllun Gweithredu drafft 2020/21 ar gyfer yr 
Addewid am Gymuned Werdd a rhoddodd diweddariad byr ar lafar am Ddatgan 
Argyfwng Hinsawdd.

Fe ddatganwyd gan Bwyllgor Colwyn yn ei Blodau ei dymuniad i weithio ar yr 
Addewid Werdd a gyhoeddwyd gan Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Conwy a Sir 
Ddinbych oedd yn cynnwys: lleihau gwastraff ynni (trwy osod boeleri a goleuadau 
LED newydd); gosod peiriannau grymuso trydan (yn cynnwys Neuadd y Dref) a 
rheiliau beics (gofynnwyd i’r Aelodau cynnal archwiliad yn ei wardiau); dod yn 
gymuned di-blastig; gosod cronfeydd dŵr; lleihau’r defnydd o bapur; hybu ac  
ychwanegu perllannau cymunedol newydd; datblygu mannau gwyrdd cymunedol; 
parhau gyda digwyddiadau i lanhau / casglu sbwriel. Bydd y Cynllun Gwaith yn cael 
ei ystyried gan y Pwyllgor Amcanion Cyffredinol a Chynllunio ar 26ain Mai, yn barod 
i gael ei gymeradwyo gan y Cyngor ym Mehefin.

492/19 Lwfansau Ward Aelodau Lleol:

Ni dderbyniwyd unrhyw gynigion am brosiect(au) oddi wrth yr Aelodau.

493/19 Grantiau:

(a) Dywedodd y Clerc wrth yr Aelodau bydd ceisiadau am grantiau bychan nad 
oes brys amdanynt yn cael eu hystyried yn y cyfarfod nesaf ar 1af  Gorffennaf 2020.

(b) Grantiau at Ddigwyddiadau: Fe nodwyd gan yr Aelodau'r diweddariadau 
gan yr ymgeiswyr am Grantiau at Ddigwyddiadau am y digwyddiadau oedd am gael 
eu trefnu ganddynt yn ystod 2020/21.

Dywedodd y Clerc wrth  yr Aelodau bydd yr adroddiadau gan yr ymgeiswyr am 
Grantiau Mawr yn cael eu cynnwys yng nghyfarfod nesaf y Pwyllgor Polisi a Chyllid.

Rhoddodd y Clerc diweddariad byr am Ŵyl y Pedwardegau oedd am gael ei gynnal 
yng nghanol Awst. Er na  wnaed penderfyniad hyd yn hyn, roedd yn amheus a 
fyddai’r digwyddiad yn cael ei gynnal oherwydd elfennau dan do'r ŵyl. Fe gefnogir 
yr Ŵyl gan brosiect DYCHMYGU a BID Colwyn, y ddau wedi cyfrannu £5,000 tuag 
at y digwyddiad. Oherwydd y gefnogaeth mae DYCHMYGU yn cael gan y Loteri 
Genedlaethol, bydd yn ofynnol iddynt gael caniatâd i drosglwyddo’r swm os na chaiff 



ei wario eleni. Bydd arian BID Colwyn yn gorfod cael ei wario cyn diwedd y 
flwyddyn.  

Dywedodd y Clerc wrth yr Aelodau bod Le Sport, a dderbyniodd Grant Ieuenctid yn 
Chwefror tuag at Ecstrafagansa Chwaraeon ym mis Mawrth, am geisio cynnal y 
digwyddiad yn Hydref 2020 ar yr amod bod yr ysgolion lleol ar agor.

(c) Dywedodd y Clerc wrth yr aelodau bod Grantiau Ieuenctid Cyllid Cyfranogol 
wedi cael eu hatal am gyfnod y pandemig Covid-19 a chaiff ei ail-lansio yn 
ddiweddarach.

Daeth y cyfarfod i ben am 7.15 p.m. ......................................................Cadeirydd
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