
Tïm Arweinyddiaeth Corfforaethol
Swyddfa’r Cyngor

CAERNARFON
Gwynedd
LL55 1SH

Dilwyn Williams
Prif Weithredwr

www.gwynedd.llyw.cymru

Cyfarfod

Y CYNGOR

Dyddiad ac Amser

1.00 y.h., DYDD IAU, 4YDD HYDREF, 2018

* NODER *

Bydd y cyfarfod yn cael ei we-ddarlledu

https://gwynedd.public-i.tv/core/l/cy_GB/portal/home

Lleoliad

Siambr Dafydd Orwig, Swyddfa'r Cyngor, Caernarfon, Gwynedd. LL55 1SH

Pwynt Cyswllt

Eirian Roberts

01286 679018

eirianroberts3@gwynedd.llyw.cymru

(DOSBARTHWYD Dydd Mercher, 26 Medi 2018)

http://www.gwynedd.llyw.cymru/
https://gwynedd.public-i.tv/core/l/cy_GB/portal/home


DYDD MERCHER, 26 MEDI 2018

Annwyl Gynghorydd,

CYFARFOD O GYNGOR GWYNEDD – DYDD IAU, 4 HYDREF 2018

FE’CH GWYSIR TRWY HYN i gyfarfod o GYNGOR GWYNEDD a gynhelir am 1.00 
y.h., DYDD IAU, 4YDD HYDREF, 2018 YN SIAMBR DAFYDD ORWIG, 
SWYDDFA'R CYNGOR, CAERNARFON, GWYNEDD. LL55 1SH, i ystyried y 
materion a grybwyllir yn y rhaglen a ganlyn.

Yr eiddoch yn gywir

Prif Weithredwr

Bydd yr ystafelloedd a ganlyn ar gael i’r grwpiau gwleidyddol yn ystod y bore:-

Plaid Cymru - Siambr Dafydd Orwig 
Annibynnol – Siambr Hywel Dda 
Llais Gwynedd – Ystafell Gwyrfai
Annibynnol Unedig Gwynedd - Ystafell Daron



 

RHAGLEN

1.  YMDDIHEURIADAU

Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.  COFNODION 7 - 14

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod 
blaenorol o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 12 Gorffennaf, 2018 fel rhai 
cywir  (ynghlwm).

3.  DATGAN BUDDIANT PERSONOL

Derbyn unrhyw ddatganiad o fuddiant personol.

4.  CYHOEDDIADAU'R CADEIRYDD

Derbyn unrhyw gyhoeddiadau gan y Cadeirydd.

5.  GOHEBIAETH, CYFATHREBIADAU, NEU FUSNES ARALL

Derbyn unrhyw ohebiaeth, gyfathrebiadau neu fusnes arall a ddygir 
gerbron yn arbennig dan gyfarwyddyd y Cadeirydd.

6.  MATERION BRYS

Nodir unrhyw eitemau sy’n fater brys ym marn y Cadeirydd fel y gellir 
eu hystyried.

7.  CWESTIYNAU

Ystyried unrhyw gwestiynau y rhoddwyd rhybudd priodol ohonynt o 
dan Adran 4.19 y Cyfansoddiad.

8.  AWDURDOD TAN AC ACHUB GOGLEDD CYMRU: 
DIWEDDARIAD ARIANNOL AC YMGYNGHORIAD 2019/20

Derbyn cyflwyniad gan Brif Swyddog Tân, Awdurdod Tân ac Achub 
Gogledd Cymru.  

9.  CYNLLUN HYBU'R GYMRAEG YNG NGWYNEDD 2018-23 15 - 45

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol  
(ynghlwm).

10.  ADRODDIAD GWELLA BLYNYDDOL CYNGOR GWYNEDD 
2017/18

46 - 74

Cyflwyno adroddiad yr Arweinydd  (ynghlwm). 



11.  ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR SAFONAU 2017/18 75 - 88

Cyflwyno adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Safonau  (ynghlwm).  

12.  PROTOCOL AR GYSYLLTIADAU AELODAU SWYDDOGION 89 - 99

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol  
(ynghlwm).

13.  RHYBUDDION O GYNNIG

(A) RHYBUDD O GYNNIG GAN Y CYNGHORYDD CATRIN WAGER

Yn unol â’r Rhybudd o Gynnig a dderbyniwyd oddi wrthi o dan Adran 
4.20 o’r Cyfansoddiad, bydd y Cynghorydd Catrin Wager yn cynnig fel 
a ganlyn:-

Mae’r Cyngor hwn yn nodi: 
 
 Yn ôl y Cyfrifiad yn 2011, roedd 3,724 o breswylwyr 

Gwynedd (neu 3.1% o’r boblogaeth) wedi cael eu geni tu 
allan i’r DU. Mewn rhai ardaloedd ym Mangor, cododd hyn i 
20.9% o’r boblogaeth. 
 Mae ychydig o dan 30,000 o bobl yn cael eu cadw’n 

gaeth yn y DU bob blwyddyn dan gyfreithiau mewnfudo; 
gydag oddeutu 3,000 wedi’u cadw’n gaeth ar unrhyw adeg. 
 Y DU yw’r unig wlad yng Ngorllewin Ewrop sy’n cadw 

unigolion yn gaeth am gyfnod amhenodol dan bwerau 
mewnfudo. 

 Ar gyfartaledd, mae’n costio mwy na £31,000 i gadw 
person yn gaeth am flwyddyn. Roedd cyfanswm y gost 
flynyddol yn £164.4 miliwn yn 2013/14. Rhwng 2011-2014, 
gwariodd y llywodraeth £13.8 miliwn ar iawndal i bobl a 
gadwyd yn gaeth yn anghyfreithlon. 
 Ar hyn o bryd, ceir 10 canolfan gadw yn y DU, sy’n 

cynnwys cyfleusterau cadw pobl yn gaeth am dymor byr. 
 Bydd dros 50% o’r rheiny a gedwir yn gaeth mewn 

canolfan gadw mewnfudo yn cael eu rhyddhau i’r gymuned 
yn y DU. 
 Mae mewnfudwyr yn cael eu cadw’n gaeth er dibenion gweinyddol. 
 2016 Fel rhan o Adolygiad Shaw, cynhaliodd yr Athro 

Mary Bosworth adolygiad systematig o astudiaethau oedd yn 
ymchwilio i’r effaith ar iechyd meddwl y bobl a gadwyd yn 
gaeth. Dangosodd yr astudiaethau mai 30 diwrnod oedd y 
trobwynt o ran effaith negyddol ar iechyd meddwl. 
 Gorffennaf 2018 Paratôdd Stephen Shaw ei Asesiad 

o gamau gweithredu’r llywodraeth yn dilyn ei Adroddiad yn 
2016. Ynddo, mae’n pwysleisio’r angen brys i ddiwygio’r 



modd y cedwir pobl yn gaeth. 

Mae’r Cyngor hwn yn nodi ymhellach: 

 Mawrth 2015 Argymhellodd ymchwiliad ar y cyd gan y 
GSTB ar Ffoaduriaid a’r GSTB ar Fewnfudo i’r defnydd o 
Gadw Mewnfudwyr yn Gaeth yn y DU (yr ymchwiliad 
seneddol cyntaf erioed i’r defnydd o gadw mewnfudwyr yn 
gaeth yn y DU) fod y llywodraeth yn cyflwyno uchafswm 
terfyn amser o 28 diwrnod ar gyfer yr amser y gellir cadw 
unrhyw fewnfudwr yn gaeth. 
 Mawrth 2016 Pleidleisiodd Tŷ’r Arglwyddi i gyflwyno 

terfyn amser o 28 diwrnod ar gyfer cadw mewnfudwyr yn 
gaeth ond nid oedd hyn yn cynnwys pobl gyda dedfryd o 
garchar o 12 mis neu fwy. 
 2016-2017 Mae Adroddiad Blynyddol Arolygiaeth 

Carchardai EM 2017 yn datgan "bod angen brys o hyd am 
uchafswm terfyn amser ar gyfer cadw mewnfudwyr yn 
gaeth" 

Mae’r Cyngor hwn yn credu: 

 Y dylai llywodraeth San Steffan ddod â’r arfer o gadw 
mewnfudwyr, ceiswyr lloches a ffoaduriaid yn gaeth am 
gyfnod amhenodol i ben.  
 Y dylid cyflwyno terfyn amser o 28 diwrnod ar gyfer 

cadw pobl yn gaeth dan bwerau mewnfudo. 
 Bod yr angen am Ddeddf Mewnfudo newydd fel rhan 

o weithdrefnau Brexit yn rhoi’r cyfle i gyflwyno terfyn amser. 

Mae’r Cyngor hwn yn penderfynu: 

 Ysgrifennu at y Swyddfa Gartref yn nodi ein bod ni, fel 
Cyngor Gwynedd, yn dymuno gweld diwedd ar fewnfudwyr 
yn cael eu cadw am gyfnodau amhenodol dan bwerau 
mewnfudo, ac yn gofyn i derfyn amser o 28 diwrnod gael ei 
gyflwyno fel rhan o’r Ddeddf Mewnfudo newydd. 




