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COFNODION O GYFARFOD O’R CYNGOR SIR A GYNHALIWYD YN SIAMBR Y 
CYNGOR, NEUADD Y SIR, LLANDRINDOD AR DDYDD GWENER, 3 MAI 2019 

 
YN BRESENNOL 
Cynghorydd Sir DW Meredith (Cadeirydd) 
 
Cynghorwyr Sir MC Alexander, M Barnes, B Baynham, G Breeze, J Charlton, 
L V Corfield, K W Curry, A W Davies, B Davies, D E Davies, P Davies, S C Davies, 
M J Dorrance, E Durrant, D O Evans, J Evans, L Fitzpatrick, L George, J Gibson-Watt, 
M R Harris, S M Hayes, H Hulme, E A Jones, E Jones, G Jones, J R Jones, 
E M Jones, M J Jones, D Jones-Poston, F H Jump, K Laurie-Parry, H Lewis, K Lewis, 
MC Mackenzie, I McIntosh, JG Morris, N Morrison, R Powell, WD Powell, D R Price, 
GD Price, P C Pritchard, G Pugh, G W Ratcliffe, P Roberts, K M Roberts-Jones, 
E Roderick, D Rowlands, D Selby, K S Silk, D A Thomas, R G Thomas, T J Van-Rees, 
E Vaughan, M Weale, J Wilkinson, A Williams, G I S Williams, D H Williams, 
J Williams, J M Williams a R Williams 
 
 

1.  YMDDIHEURIADAU  

 
Cafwyd Ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Sir A Jenner, 
D R Jones, P E Lewis, S Lewis, S McNicholas, G Morgan, J Pugh, L Roberts a 
S L Williams.  

 
 

2.  DATGAN BUDDIANNAU  

 
Ni chafwyd dim datganiadau o fuddiant.  

 
 

3.  SEFYDLU CYFLEUSTER CRYNHOI DEUNYDD AILGYLCHU YNG 
NGOGLEDD POWYS  

 
Ystyriodd y Cyngor adroddiad a oedd yn cyflwyno’r ddadl dros leoli’r cyfleuster 
crynhoi deunydd ailgylchu ym Mharc Busnes Aber-miwl. Roedd cyfleusterau 
crynhoi wedi’u lleoli’n strategol yn ofynnol yn ne, canolbarth a gogledd y sir ac 
nid oedd gan y trefniadau presennol yng Ngogledd Powys ddigon o gapasiti ar 
gyfer y gofynion presennol nac i’r dyfodol, felly roedd angen sefydlu safle 
newydd. Disgrifiai’r adroddiad linell amser y penderfyniadau a’r cyfarfodydd â’r 
grŵp cymunedol lleol, a rhoddai hefyd fanylion safleoedd eraill y rhoddwyd 
ystyriaeth iddynt ond a ddiystyrwyd yn ddiweddarach.  
 
Rhoddodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol (Economi a’r Amgylchedd) gyflwyniad ar 
y cynnig a gyda’r Deilydd Portffolio Priffyrdd, Gwastraff ac Ailgylchu a’r 
swyddogion bu’n ateb cwestiynau gan yr aelodau. Mewn ymateb i gwestiynau’r 
aelodau dywedodd y Deilydd Portffolio Priffyrdd, Gwastraff ac Ailgylchu nad oedd 
dim bwriad i ddod â gwastraff gweddilliol i’r safle ond na allai roi ymrwymiad 
flynyddoedd i’r dyfodol. Dywedodd, gan fod mwy o wastraff yn cael ei ailgylchu, y 
byddai’r gwastraff gweddilliol yn lleihau a’r unig wastraff gweddilliol ar ôl fyddai 
eitemau fel plastig untro na fyddent yn denu fermin. Cadarnhawyd bod cyfalaf 
wedi’i ddyrannu i ddatblygu unedau busnes ar y safle a bod swyddogion yn 
gweithio ar ganiatâd cynllunio manwl ar gyfer yr unedau busnes.  
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Gofynnodd yr aelod lleol pam bod yr adeilad mor fawr gan mai ond cyfleuster 
crynhoi ydoedd ac a oedd unrhyw gynlluniau i gael byrnwr ar y safle. Dywedodd 
y Deilydd Portffolio fod y depo yn Aberhonddu yn debyg o ran maint a’i fod yn 
cael ei ddefnyddio i’r eithaf ac yn delio ag ychydig llai o dunelli. Cadarnhaodd 
nad oedd dim bwriad i gael byrnwr yn Aber-miwl ar hyn o bryd ac y byddai 
gwastraff yn dal i gael ei fyrnu yn Aberhonddu, er na allai roi addewid ar gyfer y 
dyfodol. Gofynnodd yr aelod lleol a oedd achos busnes ar gyfer y safle a 
dywedwyd wrtho y ceid cynllun busnes ar gyfer y gwasanaeth cyflawn ond nid yn 
benodol ar gyfer y safle. Er y byddent yn sicrhau arbedion drwy weithredu allan o 
un cyfleuster yn y gogledd, y prif ysgogiad oedd sicrhau cynaliadwyedd y 
gwasanaeth.    Cadarnhaodd y Deilydd Portffolio y ceid partïon â diddordeb ar 
gyfer pob un o’r unedau diwydiannol arfaethedig. 
 
Addawodd y swyddogion i ddarparu ymatebion i’r ceisiadau Rhyddid 
Gwybodaeth nas ymatebwyd iddynt eto.   
 
Gofynnodd yr aelodau lle byddai’r penderfyniad terfynol yn cael ei wneud a 
dywedwyd wrthynt y saif y penderfyniad terfynol â’r Cabinet. Dywedodd yr 
Arweinydd mai dyma pam nad oedd aelodau’r Cabinet yn cyfranogi yn y 
drafodaeth. Cytunodd Cadeirydd y Cyngor i ganiatáu pleidlais fel bod y Cabinet 
yn gwybod barn y Cyngor. Ni fyddai aelodau’r Cabinet yn cymryd rhan yn y 
bleidlais gan eu bod yn benderfynyddion ac yn aelodau o’r Pwyllgor Cynllunio, 
Trwyddedu Tacsis a Hawliau Tramwy ac fe’u cynghorwyd i ymatal os nad 
oeddent am gael eu hatal rhag pleidleisio pe byddai ceisiadau yn ymwneud â’r 
safle yn dod gerbron y pwyllgor.  
 
Cynigiodd y Cynghorydd Sir Gary Price welliant, wedi’i eilio gan y Cynghorydd 
Sir Liam Fitzpatrick: nad yw’r Cyngor hwn yn cefnogi sefydlu cyfleuster ailgylchu 
ar gyfer Gogledd Powys yn y safle arfaethedig ym Mharc Busnes Aber-miwl.  
 
O 8 pleidlais i 7 gyda 6 yn ymatal  
 
 PENDERFYNWYD nad yw’r Cyngor yn cefnogi’r bwriad i 

sefydlu cyfleuster crynhoi deunydd ailgylchu Gogledd Powys 
ar y safle arfaethedig ym Mharc Busnes Aber-miwl. 

 
Gohiriwyd y Cyngor rhwng 12.36 a 12.55. Gadawodd y Cynghorydd Sir G Price y 
cyfarfod.  
 
 

 

4.  ADOLYGU’R TREFNIADAU ETHOLIADOL AR GYFER SIR POWYS – 
ADRODDIAD ARGYMHELLION TERFYNOL  

 
Ystyriodd y Cyngor yr Adroddiad Argymhellion Terfynol ar gyfer y trefniadau 
etholiadol yn Sir Powys. Cynigiai’r adroddiad gwtogi aelodaeth gyffredinol y 
Cyngor o 73 Aelod i 68 Aelod gan greu nifer o adrannau etholiadol newydd, gan 
gynnwys adrannau etholiadol ag aelodau amryfal a dileu adrannau eraill.  
 
Roedd yr aelodau dros Lantwymyn a Llanbrynmair yn feirniadol o’r bwriad ar 
gyfer adran etholiadol newydd Llanbrynmair gan ddadlau ei bod yn gwneud mwy 
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o synnwyr uno adrannau etholiadol Llanbrynmair a Charno. Roedd aelodau eraill 
yn feirniadol o faint rhai o’r adrannau etholiadol newydd arfaethedig ac o’r enwau 
a ddewiswyd. Dywedodd y Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd 
fod y cyfnod ar gyfer cyflwyno sylwadau i Gomisiwn Ffiniau a Democratiaeth Leol 
Cymru wedi dod i ben ar 2il Mai ac y dylai aelodau a oedd eisiau ymateb i’r 
argymhellion wneud hynny ar frys.  
 
Gadawodd y Cynghorydd Sir J Gibson-Watt y cyfarfod am 13.15.  
 
Cynigiodd y Cynghorydd Sir Jackie Charlton ac eiliodd y Cynghorydd Sir Karl 
Lewis ac o 32 pleidlais i 0 gyda 1 yn ymatal  
 
 

PENDERFYNWYD  Rheswm am y penderfyniad: 

bod y Cyngor yn nodi argymhellion 
Comisiwn Ffiniau a Democratiaeth 
Leol Cymru. 
 

Er mwyn ystyried y cynigion 
terfynol gan LDWC ar y 
trefniadau etholiadol ar gyfer 
Powys. 

 
 

5.  ARGYMHELLION GAN Y PWYLLGOR GWASANAETHAU 
DEMOCRATAIDD  

 
5.1. Adran 27 o’r Cyfansoddiad: Protocol ar Faterion Dinesig a Gweithredol  

 
Bu’r Cyngor yn ystyried argymhelliad y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i 
ddiwygio Adran 27 o’r Cyfansoddiad: Protocol ar Faterion Dinesig a Gweithredol. 
Cynigiodd y Cynghorydd Sir Matthew Dorrance ac eiliodd y Cynghorydd Sir 
William Powell ac o 49 pleidlais i 1  
 

PENDERFYNWYD  Rheswm am y penderfyniad  

cytuno ar y diwygiad i Adran 27: 
Protocol ar Faterion Dinesig a 
Gweithredol o’r Cyfansoddiad yn 
amodol ar newid y term “Chairman” 
i “Chair” yn y Saesneg.    

Er mwyn sicrhau bod y 
Cyfansoddiad yn gwbl 
ddiweddar. 
 

 
  

5.2. Cynllun Mentora  
 

Ystyriodd y Cyngor argymhelliad y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd i 
gytuno ar fframwaith diwygiedig ar gyfer mentora Aelodau. Cynigiodd y 
Cynghorydd Sir Matthew Dorrance ac eiliodd y Cynghorydd Sir Karen Laurie-
Parry ac o 52 pleidlais i 0  
  

PENDERFYNWYD  Rheswm am y penderfyniad  

1. Cymeradwyo’r “Fframwaith 
diwygiedig ar gyfer mentora 
Aelodau” a  

2. hyrwyddo’r cynllun ymysg yr 
Aelodau a darparu hyfforddiant a 
chymorth fel bo angen a  

Er mwyn cefnogi Aelodau yn eu 
rolau presennol ac i’r dyfodol. 
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3. bod y Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd yn adolygu’r 
cynllun flwyddyn ar ôl ei 
weithredu.   

 
 

6.  PENODI AELOD ANNIBYNNOL (LLEYG) AR Y PWYLLGOR SAFONAU  

 
Ystyriodd y Cyngor argymhelliad Panel Penodiadau’r Pwyllgor Safonau a oedd 
wedi cyfweld ymgeiswyr ar gyfer swydd Aelod annibynnol (Lleyg) o’r Pwyllgor 
Safonau. Cynigiodd y Cynghorydd Sir Kath Roberts-Jones ac eiliodd y 
Cynghorydd Sir Michael Williams ac o 46 pleidlais i 1 gyda 2 yn ymatal   
 
 

PENDERFYNWYD  Rheswm am y penderfyniad: 

Nodi cynnwys yr adroddiad hwn ac 
ystyried argymhelliad y Panel a 
phenodi Mrs Claire Moore fel Aelod 
Annibynnol (Lleyg) am gyfnod o 6 
mlynedd o 14 Mai, 2019 ymlaen. 

Er mwyn cydymffurfio â’r gofyn 
am aelodau Annibynnol (Lleyg) 
ar y Pwyllgor Safonau fel sy’n 
ofynnol gan Reoliadau 
Pwyllgorau Safonau (Cymru) 
2001 (fel y’i diwygiwyd). 
 

 
Diolchodd y Cyngor i Helen Rhydderch-Roberts am ei 10 mlynedd o wasanaeth 
i’r Pwyllgor Safonau.  

 
 

7.  HYSBYSIAD O GYNNIG  

 
Ystyriodd y Cyngor hysbysiad o gynnig a gynigiwyd gan y Cynghorydd Sir 
Matthew Dorrance ac a eiliwyd gan y Cynghorydd Sir Gareth Ratcliffe.  
 
Cred y Cyngor bod hawliau LGBT+ yn hawliau dynol.  

Cefnogwn y camau positif a gymerwyd gan lywodraethau olynol at sicrhau gwir 
gydraddoldeb i bobl LGBT+ gan gynnwys: 

1.     Deddf Troseddau Rhywiol 1967 a oedd yn dad-droseddoli 
Cyfunrywioldeb; 

2.      Diddymu Adran 28 yn 2003; 

3.      Deddf Partneriaeth Sifil 2004; 

4.      Gwneud yr oedran cydsynio’r un fath i bawb; 

5.      Deddf Cydnabod Rhywedd 2004; 

6.      Deddf Cydraddoldeb 2010; a 

7.      Deddf Priodasau (Cyplau o’r Un Rhyw) 2013. 

Mae’r Cyngor hwn yn condemnio: 

1.     Y cynnydd mewn troseddau casineb at grwpiau lleiafrifol gan gynnwys 

pobl LGBT+; a 

2.      Phenderfyniad Sultan Hassanal Bolkiah o Frunei i gyflwyno cosbau 
corfforol a’r gosb eithaf sy’n gwneud rhyw rhwng dynion yn drosedd y mae 
modd ei chosbi drwy labyddio, a rhyw rhwng menywod yn drosedd y mae 
modd ei chosbi drwy 40 trawiad â gwialen neu 10 mlynedd yn y carchar. 
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Mae’r Cyngor yn ymrwymo i: 

1.     Ddatgan yn glir ei gefnogaeth i bobl LGBT+, herio casineb o bob math a 
bod yn gefnogwr uchel ei gloch i bobl LGBT+; 

2.      Ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Tramor a’r 
Gymanwlad gan ei annog i gefnogi hawliau LGBT+ ar draws y byd a 
chefnogi galwadau i atal Brunei rhag bod yn aelod o’r Gymanwlad 
oherwydd ei bod wedi mynd yn groes i Siarter y Gymanwlad o safbwynt 
hawliau dynol; a 

3.      Sefydlu Rhwydwaith Staff LGBT+. 

Cynigiwyd gwelliant gan y Cynghorydd Sir Van-Rees i ran dau y cynnig gan alw 
am drafodaethau â Brunei gyda’r nod o wyrdroi eu deddfau yn hytrach na’u hatal 
rhag bod yn aelod o’r Gymanwlad, ond ni chafodd ei eilio. 
 
O 50 pleidlais i 0 gyda 2 yn ymatal  
 
PENDERFYNWYD bod y Cyngor hwn  
 

1.     Yn datgan yn glir ei gefnogaeth i bobl LGBT+, yn herio casineb o bob 
math ac yn bod yn gefnogwr uchel ei gloch i bobl LGBT+; 

2.      Yn ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Gwladol dros Faterion Tramor a’r 
Gymanwlad gan ei annog i gefnogi hawliau LGBT+ ar draws y byd a 
chefnogi galwadau i atal Brunei rhag bod yn aelod o’r Gymanwlad 
oherwydd ei bod wedi mynd yn groes i Siarter y Gymanwlad o safbwynt 
hawliau dynol; ac 

3.      Yn sefydlu Rhwydwaith Staff LGBT+. 

 
 
 

Cynghorydd Sir DW Meredith (Cadeirydd) 


