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DYDD IAU, 25 CHWEFROR 2021

Annwyl Gynghorydd,
CYFARFOD O GYNGOR GWYNEDD – DYDD IAU, 4 MAWRTH 2021
FE’CH GWYSIR TRWY HYN i gyfarfod rhithiol drwy Zoom o GYNGOR GWYNEDD
a gynhelir am 1.00 y.h., DYDD IAU, 4YDD MAWRTH, 2021 i ystyried y materion a
grybwyllir yn y rhaglen a ganlyn.

Yr eiddoch yn gywir

Prif Weithredwr

RHAGLEN
1.

YMDDIHEURIADAU
Derbyn unrhyw ymddiheuriadau am absenoldeb.

2.

COFNODION

6 - 17

Bydd y Cadeirydd yn cynnig y dylid llofnodi cofnodion y cyfarfod
blaenorol o’r Cyngor a gynhaliwyd ar 3 Rhagfyr, 2020 fel rhai cywir
(ynghlwm).
3.

DATGAN BUDDIANT PERSONOL
Derbyn unrhyw ddatganiadau 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 o’r Cyfansoddiad.

8.

TRETH
CYNGOR:
HAWL
DISGRESIWN
I
DISGOWNTIAU A / NEU GODI PREMIWM 2021/22

GANIATAU 18 - 99

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cyllid (ynghlwm).
9.

ADOLYGIAD BLYNYDDOL - POLISI TAL Y CYNGOR 2021/22

100 - 109

Cyflwyno adroddiad Cadeirydd y Pwyllgor Penodi Prif Swyddogion
(ynghlwm).
10.

CYNLLUN CYNGOR GWYNEDD 2018-23 - ADOLYGIAD 2021/22

110 - 301

Cyflwyno adroddiad Arweinydd y Cyngor (ynghlwm).
11.

CYLLIDEB 2021/22

302 - 354

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cyllid (ynghlwm).
12.

STRATEGAETH
GYFALAF
2021/22
(YN
STRATEGAETHAU BUDDSODDI A BENTHYG)

CYNNWYS 355 - 394

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cyllid (ynghlwm).
13.

DEDDF LLYWODRAETH LEOL AC ETHOLIADAU (CYMRU) 2021

395 - 399

Cyflwyno adroddiad yr Aelod Cabinet Cefnogaeth Gorfforaethol
(ynghlwm).
14.

AIL-BENODI AELODAU ANNIBYNNOL I'R PWYLLGOR SAFONAU 400
Cyflwyno adroddiad y Swyddog Monitro (ynghlwm).

15.

CALENDR PWYLLGORAU 2021/22
Cyflwyno adroddiad y Pennaeth Gwasanaethau Democrataidd
(ynghlwm).

16.

RHYBUDD O GYNNIG
Yn unol â’r Rhybudd o Gynnig a dderbyniwyd oddi wrthi dan Adran
4.20 o’r Cyfansoddiad, bydd y Cynghorydd Elin Walker Jones yn
cynnig fel a ganlyn:Bod y Cyngor hwn:
a) yn credu bod y system fudd-daliadau gyfredol yn methu ein dinasyddion
ac yn achosi caledi i lawer o gymunedau yng Ngwynedd;
b) yn nodi'r cysyniad o Incwm Sylfaenol Cyffredinol (UBI) lle mae
dinasyddion yn derbyn swm heb fod yn seiliedig ar brofion modd gan y
wladwriaeth i dalu costau byw sylfaenol, a delir i'r holl ddinasyddion yn
unigol, waeth beth yw eu statws cyflogaeth, eu cyfoeth, neu statws
priodasol;
c) yn credu bod angen profi UBI, gan fod gan UBI y potensial i fynd i'r afael
â heriau allweddol megis adferiad ôl-bandemig, anghydraddoldeb, tlodi,
cyflogaeth ansicr, a cholli cymuned trwy:
i) rhoi gweithlu mwy hyblyg i gyflogwyr wrth roi mwy o ryddid i
weithwyr newid eu swydd;
ii) gwerthfawrogi gwaith di-dâl, megis gofalu am aelodau'r teulu a
gwaith gwirfoddol;
iii) cael gwared ar effeithiau negyddol sancsiynau budd-daliadau ac
amodoldeb;
iv) rhoi mwy o adnoddau cyfartal i bobl yn y teulu, y gweithle a'r
gymdeithas.
ch) yn nodi gwaith Rhwydwaith Lab UBI wrth ddatblygu cynigion i beilota

401 - 403

profi UBI;
d) yn credu na ddylid mesur llwyddiant peilot UBI yn unig yn ôl yr effaith ar y
nifer sy'n manteisio ar waith â thâl, ond hefyd yr effaith ar gymunedau a'r
hyn y mae'r bobl ynddynt yn ei wneud, sut maen nhw'n teimlo, a sut maen
nhw'n uniaethu ag eraill a’r amgylchedd o'u cwmpas;
dd) yn credu bod Gwynedd mewn sefyllfa ddelfrydol i dreialu UBI;
e) yn gofyn i’r Cabinet ymchwilio i’r ymrwymiad fyddai ei angen ac ystyried
a ddylid gwirfoddoli i gydweithio gyda chyrff megis UBI Lab Cymru;
f) yn penderfynu anfon copi o'r Cynnig hwn at yr Ysgrifennydd Gwladol dros
Waith a Phensiynau, y Canghellor, arweinydd y Blaid yn y Llywodraeth, eu
cymheiriaid ym mhob plaid wleidyddol wrthblaid yn y Senedd, Prif Weinidog
Cymru ac at holl ASau Gwynedd

17.

YMATEBION I RYBUDDION O GYNNIG BLAENOROL

(A) YMATEB I RYBUDD O GYNNIG Y CYNGHORYDD GRUFFYDD
WILLIAMS

404 - 405

Cyflwyno, er gwybodaeth – llythyr gan Lywodraeth Cymru mewn
ymateb i rybudd o gynnig y Cynghorydd Gruffydd Williams i gyfarfod
1 Hydref, 2020 ynglŷn â defnyddio’r system gynllunio i reoli’r
niferoedd o ail-gartrefi yng Nghymru (ynghlwm).

(B) YMATEBION I RYBUDD O GYNNIG Y CYNGHORYDD PAUL
ROWLINSON
Cyflwyno, er gwybodaeth – llythyrau gan Lywodraeth Cymru a’r
Adran Busnes, Ynni a Strategaeth Diwydiannol mewn ymateb i
rybudd o gynnig y Cynghorydd Paul Rowlinson i gyfarfod 3 Rhagfyr,
2020 ynglŷn â rheoli tân gwyllt (ynghlwm).
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