
Atodiad A 

 
Materion yr Hinsawdd, Gwasanaethau Rheng Flaen a Ffyniant  

Cadeirydd ac  
Is-gadeirydd 

Cynllun Corfforaethol a 
Blaenoriaethau 

Cylch Gorchwyl Aelod(au) o'r Cabinet Swyddog(ion) 
Arweiniol 

 
Cadeirydd: Y Cyng Craig 
Middle   

 
 
Is-gadeirydd: Y Cyng 
Gaynor Warren 
 
I gael gwybod pwy sy'n 
aelod o'r Pwyllgor 
Craffu yma,  
cliciwch yma:- 

 

 
Dwyn yr Adain Weithredol i gyfrif 
am ei chyflawniad ar draws pob un 
o feysydd blaenoriaeth y Cyngor:- 
 
1. Sicrhau bod pobl: yn 
annibynnol, yn iach ac yn 
llwyddiannus; 
 
2. Creu Lleoedd: y mae pobl 
yn falch o gael byw, gweithio a 
chwarae ynddyn nhw; 
 
3. Galluogi Ffyniant: creu'r cyfle 
i bobl a busnesau fod: yn arloesol, 
yn entrepreneuraidd ac i gyflawni 
eu potensial a ffynnu. 

Cadw RhCT yn lân trwy 
wasanaethau glanhau strydoedd 
effeithlon, lleihau’r gwastraff rydyn 
ni'n ei anfon i safleoedd tirlenwi, 
cyflawni ein targedau ailgylchu trwy 
gasglu gwastraff ailgylchu bob 
wythnos a gwastraff cyffredinol yn 
rheolaidd, a lleihau ein hôl troed 
carbon 

Cadw'r Fwrdeistref Sirol yn symud, 
gan gynnwys cyflawni gwelliannau 
ar y ffyrdd a phalmentydd a 
thrafnidiaeth gyhoeddus, gan wella 
ansawdd yr aer 
Manteisio i'r eithaf ar ein parciau 
trwy edrych ar ôl ein mannau 
gwyrdd a buddsoddi ynddyn nhw. 

 

 

• Newid yn yr hinsawdd 

• Adfywio strategol 

• Datblygiad economaidd 

• Canol trefi 

• Achlysuron a thwristiaeth 

• Twf swyddi a sgiliau 

• Yr Amgylchedd a Datblygu 
Cynaliadwy 

• Gwasanaethau Gwastraff 

• Gofal y Strydoedd 

• Gwella'r Priffyrdd 

• Gwasanaethau Diwylliannol 

• Treftadaeth 

• Llyfrgelloedd 
• Parciau a Chefn Gwlad 

• Mannau chwarae 
 

 
• Aelod o'r Cabinet ar faterion 

Ffyniant a Datblygu  
 

• Aelod o'r Cabinet ar faterion 
yr Amgylchedd a Hamdden 

 
• Unrhyw Aelod arall o'r 

Cabinet yn ôl yr angen 

 

• Prif Weithredwr  
 

• Cyfarwyddwr 
Ffyniant a 
Datblygu 
 

• Cyfarwyddwr y 
Gwasanaethau 
Rheng Flaen  
 

 

• Unrhyw Swyddog 
Arweiniol 
arall yn  

ôl yr angen 
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https://www.rctcbc.gov.uk/CY/GetInvolved/Consultations/CompletedConsultations/NewCorporatePlanAgreed.aspx
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