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DYDD MERCHER, 28 TACHWEDD 2018

Annwyl Gynghorydd,

CYFARFOD O GYNGOR GWYNEDD – DYDD IAU, 6 RHAGFYR 2018

FE’CH GWYSIR TRWY HYN i gyfarfod o GYNGOR GWYNEDD a gynhelir am 1.00 
y.h., DYDD IAU, 6ED RHAGFYR, 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 - 22

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfodydd 
o’r Cyngor a gynhaliwyd ar y dyddiadau isod fel rhai cywir:-  

(a) 4ydd Hydref, 2018  (ynghlwm)
(b) 25ain  Hydref, 2018 – Cyfarfod Arbennig  (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

Nodi 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.  CYNLLUN GOSTYNGIADAU TRETH CYNGOR 2019/20 23 - 27

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cyllid  (ynghlwm).

9.  TRETH CYNGOR: HAWL DISGRESIWN I GANIATAU 
DISGOWNTIAU A / NEU GODI PREMIWM

28 - 31

Cyflwyno adroddiad y Dirprwy Arweinydd  (ynghlwm).

10.  COMISIWN FFINIAU A DEMOCRATIAETH LEOL - ADRODDIAD 
ARGYMHELLION TERFYNOL

32 - 40

Cyflwyno adroddiad yr Arweinydd  (ynghlwm).



11.  PENDERFYNIAD BRYS CABINET 41

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol  
(ynghlwm). 

12.  RHYBUDDION O GYNNIG

(A) RHYBUDD O GYNNIG GAN Y CYNGHORYDD PAUL ROWLINSON

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

Mae’r Cyngor yn mynegi pryder am gynigion Llywodraeth Cymru, 
“Brexit a’n tir: diogelu dyfodol ffermio yng Nghymru”.

Mae’r Cyngor yn croesawu ymrwymiad Llywodraeth Cymru, a 
amlinellwyd yn ei dogfen ymgynghorol, i gefnogi busnesau fferm er 
mwyn eu gwneud yn fwy cystadleuol. Mae’r Cyngor hefyd yn cefnogi’r 
bwriad i gydnabod yn ariannol y cyfraniad ychwanegol amhrisiadwy y 
mae amaeth yn ei wneud i ardaloedd gwledig a Chymru gyfan.

Serch hynny, mae’r Cyngor yn gwrthwynebu cynigion presennol 
Llywodraeth Cymru, a all danseilio hyfywedd ein cymunedau gwledig 
a niweidio tirwedd, cymdeithas a phroffil ieithyddol Cymru.

Mae’r Cyngor felly yn cefnogi ymateb yr Arweinydd i’r ymgynghoriad 
ar ran y Cyngor yn arddel y gofynion canlynol:

• ddarparu amgylchedd sefydlog i fusnesau fferm wrth iddynt addasu 
i’r newidiadau anochel yng nghyflwr y farchnad wedi Brexit, drwy 
barhau i roi cefnogaeth uniongyrchol i ffermydd fel ag ar hyn o 
bryd, am gyhyd ag sy’n briodol, heblaw am fesurau i symleiddio 
gweinyddiaeth y drefn;

• peidio â gweithredu unhyw newidiadau wedyn heb wneud ymchwil 
a modelu manwl, ar lefel ddaearyddol sy’n ddigon mân i sicrhau y 
byddant yn cael canlyniadau cadarnhaol i amaethwyr, i’r economi, i 
gymunedau gwledig ac i’r iaith Gymraeg, gan roi ystyriaeth 
ddigonol i’r gwahanol ffyrdd y defnyddir tir;

• sicrhau bod cefnogi amaethwyr i gynhyrchu bwyd yn elfen 
allweddol o unrhyw gyfundrefn gwneud taliadau yn y dyfodol; 
sicrhau bod unrhyw arian a delir i gydnabod gwerth ehangach 
amaeth yn ychwanegol i hyn; diffinio’r gwerth ychwanegol hwn yn 
eang i gynnwys gwerth economaidd, cymdeithasol a diwylliannol 
amaeth yn ogystal â’i rôl o ran gwarchod a gwella’r amgylchedd 
naturiol.

• sicrhau y rhoddir cefnogaeth i’r rhai sy’n gweithio ar y tir a’i reoli yn 
unig, gan ganolbwyntio ar ffermydd teulu bach a chanolig;

• darparu arian wedi’i neilltuo ar gyfer ei fuddsoddi mewn datblygu 



gwledig, yn arbennig i gefnogi prosiectau sy’n ymateb i’r heriau 
economaidd y mae Cymru wledig yn eu hwynebu. Dylid cyfeirio’r 
arian i’r ardaloedd hynny y mae eu heconomi fwyaf bregus 
oherwydd eu bod yn ardaloedd ymylol.

(B) RHYBUDD O GYNNIG GAN Y CYNGHORYDD JUDITH 
HUMPHREYS

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

Pleidlais y Bobl 

Noda’r Cyngor:  

 Bod mwyafrif sylweddol o boblogaeth Gwynedd wedi pleidleisio i 
Aros yn yr Undeb Ewropeaidd.

 Fod swyddi, cyflogau a gobeithion yng Ngwynedd a Chymru mewn 
perygl o ganlyniad i’r DG yn gadael yr Undeb Ewropeaidd 

 Fod potensial y bydd y DG yn peidio â dod i gytundeb gyda’r Undeb 
Ewropeaidd ar delerau gadael ac fod perygl y bydd hwn yn achosi 
difrod economaidd a chymdeithasol anadferadwy yn syth. Mae hyn 
yn cynnwys materion hawliau dinasyddion Ewropeaidd yn y DG a 
dinasyddion y DG yn yr Undeb Ewropeaidd, cyflenwad bwyd a 
mynediad at feddyginiaethau, ond nid y materion hyn yn unig. 

 Nad yw San Steffan yn llwyddo i warchod swyddi, cyflogau na 
gobeithion Cymru trwy negydu parhad ein haeoldaeth o’r Farchnad 
Sengl Ewropeaidd neu’r Undeb Tollau yn dilyn unrhyw ymadawiad 
o’r Undeb Ewropeaidd  

 Ers y bleidlais wreiddiol i adael yr Undeb Ewropeaidd y cafwyd mwy 
o eglurder ynghylch sut y byddai gadael y bloc yn effeithio ar bobl 
Cymru   

 Fod prosesau democrataidd cywir yn mynnu fod pobl Cymru yn cael 
cyfle i fwrw pleidlais ddeallus ynghylch ein perthynas yn y dyfodol â’r 
Undeb Ewropeaidd yn dilyn trafodaethau ar y mater 

Cynigia’r Cyngor:  

• Y dylid cynnal refferendwm ledled y DG ar berthynas y DG yn y 
dyfodol â’r Undeb Ewropeaidd yn dilyn unrhyw gytundeb ar 
ymadawiad y DG, neu os na fydd y trafodaethau yn arwain at 
gytundeb ar delerau ymadawiad y DG o’r Undeb Ewropeaidd 
• Dylai’r refferendwm gynnwys y dewis i aros yn yr Undeb 
Ewropeaidd 

13.  YMATEBION I RYBUDDION O GYNNIG BLAENOROL

YMATEB I RYBUDD O GYNNIG BLAENOROL Y CYNGHORYDD 
CATRIN WAGER

42 - 43



Cyflwyno – er gwybodaeth – llythyr gan y Swyddfa Gartref mewn 
ymateb i rybudd o gynnig y Cynghorydd Catrin Wager i gyfarfod 4 
Hydref, 2018 ynglŷn â chanolfannau cadw i fewnfudwyr (ynghlwm).


