
GWYS Y CYNGOR DYDD IAU, 26 HYDREF 2017

COUNCIL SUMMONS THURSDAY, 26 OCTOBER 2017, 

Fe’ch gwysir I fynychu cyfarfod CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD, a gynhelir yn 
Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas on Dydd Iau, 26 Hydref 2017 at 4.30 pm I drafod y 
materion a nodir yn yr agenda atodedig.

Davina Fiore
Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol

Neuadd y Sir 
Caerdydd 
CF10 4UW

Dydd Gwener, 20 Hydref 
2017

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch at eraill   Gwrthrychedd a priodoldeb   Anhunaoldeb a stiwardiaeth
Uniondeb   Dyletswydd i gynnal y gyfraith   Atebolrwydd a bod yn agored



Eitem Tua 
Amser

Max 
Amser 

1  Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.30 pm 5 mins

2  Datgan Buddiannau 

Derbyn datganiadau buddiannau (i’w gwneud yn unol â 
Chod Ymddygiad yr Aelodau).

3  Cofnodion (Tudalennau 1 - 52)

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol fel cofnod 
cywir.

4  Deisebau 

Derbyn deisebau gan Aelodau Etholedig i’r Cyngor.

4.35 pm 5 mins

5  Cwestiynau gan y Cyhoedd 
(Tudalennau 53 - 54)

Derbyn cwestiynau a nodwyd yn flaenorol gan y Cyhoedd.

4.40 pm 15 mins

6  Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer 

Derbyn cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer gan gynnwys 
Cydnabyddiaethau a Gwobrau.

4.55 pm 5 mins

7  Adroddiad Gwelliant Statudol Cyngor Caerdydd 
(Tudalennau 55 - 134)

Cynnig y Cabinet 

5.00 pm 40 mins

8  Penodi Cynghorydd Cymunedol i’r Pwyllgor Safonau a 
Moeseg 
(Tudalennau 135 - 136)

Adroddiad Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro 

5.40 pm 5 mins



9  Datganiadau 

Derbyn datganiadau gan yr Arweinydd ac Aelodau’r 
Cabinet

5.45 pm 45 mins

Egwyl                                                                                                     6.30 pm     20 mins

10  Hysbysiad Cynnig 

Cynigiwyd gan:    Y Cynghorydd Rhys Taylor  

Eiliwyd gan:   Y Cynghorydd Joe Carter

Mae system addysg deg yn sicrhau nad yw anfantais 
economaidd yn rhwystr rhag gallu cyrchu addysg briodol.

Mae'r Cyngor hwn:
 yn cymeradwyo’r nod corfforaethol i leihau’r bwlch o 

ran deilliannau a chyfleoedd addysgol;
 yn nodi’r cynnydd yn nifer y disgyblion o 27,789 yn 

2010 i 33,469 ym mis Ionawr 2017;
 yn nodi y bydd y galw am lefydd cyfrwng Saesneg 

adeg mynediad ysgol uwchradd yn fwy na nifer y 
llefydd erbyn mis Medi 2019; a’r galw am lefydd 
Cymraeg adeg mynediad uwchradd yn fwy na nifer 
y llefydd erbyn mis Medi 2021;

 yn nodi’r wasgfa bresennol ar yr ystâd ysgolion ac 
na lwyddodd bron i 20% o ddisgyblion sicrhau 
unrhyw un o’u tri dewis cyntaf ar gyfer llefydd ysgol 
uwchradd yn 2016/17;

 yn nodi fod y bwlch cyrhaeddiad adeg Cyfnod 
Allweddol 4 ar gyfer y plant hynny sy’n derbyn 
Prydau Ysgol Am Ddim yn 33.7 yn 2017.

 yn cydnabod fod teuluoedd sydd â’r modd 
economaidd i wneud hynny yn gallu symud o fewn 
dalgylchoedd fel ag i allu sicrhau llefydd mewn 
ysgolion sydd wedi eu gordanysgrifio, gan arwain at 
erydu cydlyniad cymunedol ac o bosib ledu’r bwlch 
parthed deilliannau a chyfleoedd addysgol.

Mae’r Cyngor yn galw ar i’r weinyddiaeth i:

1. Gwblhau ymarferiad ariannol fel rhan o’r broses 
ymgynghori ar y gyllideb ac er mwyn bwydo’r 
drafodaeth ar y gyllideb, a chyfrifo:

a. effaith cynnig cludiant ysgol uwchradd am 
ddim i unrhyw un sy’n byw dros 2.5 milltir o’u 

6.50 pm 45 mins



hysgol uwchradd;
b. Cost arfaethedig ailgyflwyno darpariaeth 

cludiant yn ôl disgresiwn i oedolion ifanc ag 
anableddau dysgu neu gorfforol mewn 
addysg 16-19 oed, fel ag a ganiateir yn 
Adran 6 Gorchymyn Mesur Teithio gan 
Ddysgwyr (Cymru) 2008.

2. Ddwyn gerbron y cyfarfod y cyngor fis Tachwedd 
amlinelliad manwl o sut y bydd yn mynd i’r afael â’r 
diffyg llefydd ar y gorwel agos yn ysgolion uwchradd 
presennol y ddinas.

11  Cwestiynau Llafar 

Derbyn cwestiynau llafar i’r Arweinydd, Aelodau’r Cabinet, 
Cadeiryddion Pwyllgorau a/neu Aelodau enwebedig o’r 
Awdurdod Tân.

7.35 pm 90 mins

12  Materion Brys  9.05 pm 5 mins

Materion y Cyngor nas Gwrthwynebir  

13  Aelodaeth y Pwyllgor (Tudalennau 137 - 138)

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethiant a 
Gwasanaethau Cyfreithiol

9.10 pm 5 mins

14  Cwestiynau Ysgrifenedig 

Yn unol â Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, Rheol 17(f), caiff 
Cwestiynau Ysgrifenedig eu hystyried a’r ymateb ei 
gynnwys fel cofnod yng nghofnodion y cyfarfod.


