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GWYS Y CYNGOR DYDD IAU, 18 GORFFENNAF 2019

COUNCIL SUMMONS THURSDAY, 18 JULY 2019, 

Fe’ch gwysir i fynychu cyfarfod CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD, a gynhelir yn 
Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, 
CF10 3ND ar Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2019 am 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

12 Gorffennaf 2019

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



GWE-DARLLEDU

Caiff y cyfarfod hwn ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw a/neu yn olynol trwy wefan y 
Cyngor.  Caiff yr holl gyfarfod ei ffilmio, heblaw am eitemau eithriedig neu 
gyfrinachol, a bydd y ffilm ar gael ar y wefan am 12 mis.  Cedwir copi o’r 

recordiad yn unol â pholisi cadw data’r Cyngor.

Ar ddechrau’r cyfarfod, bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a gaiff y cyfarfod 
cyfan neu ran ohono ei ffilmio.  Fel rheol, ni chaiff ardaloedd y cyhoedd eu 

ffilmio. Fodd bynnag, wrth fynd i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal 
gyhoeddus, mae aelodau’r cyhoedd yn cydsynio i gael eu ffilmio ac y 

defnyddir y lluniau a recordiadau sain hynny o bosibl at ddibenion gwe-
ddarlledu a/neu hyfforddi.  

Os oes gennych gwestiynau ynghylch gwe-ddarlledu 
cyfarfodydd, cysylltwch â’r Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau ar 02920 

872020 neu e-bost Gwasanethau Democrataidd

mailto:democraticservices@cardiff.gov.uk


Trwy dderbyn y Pecyn Agenda hwn yn electronig, rydych wedi arbed yr Awdurdod tua. £16.86 mewn costau argraffu

Eitem Tua 
Amser

Max 
Amser 

1  Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

2  Datgan Buddiannau 

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

4.30 pm 5 mins

3  Cofnodion 

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol fel rhai cywir.

4  Is- Etholiad Cyncoed 

I adrodd y ganlyniad yr Is-Etholiad Cyncoed a gynhaliwyd 
ar 16 Gorffennaf 2019 a chroesawu’r Aelod newydd.

5  Cwestiynau Cyhoeddus  (Tudalennau 9 - 12)

Derbyn cwestiynau yr hysbyswyd amdanynt ymlaen llaw 
gan Aelodau’r Cyhoedd.

4.35 pm 5 mins

6  Deisebau 

Derbyn deisebau gan Aelodau Etholedig i’r Cyngor.

4.40 pm 5 mins

7  Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer 

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

4.45 pm 5 mins

8  Strategaeth y Gyllideb 2020/21 a’r Tymor Canolig 
(Tudalennau 13 - 60)

Cynnig y Cabinet 

4.50 pm 30 mins

9  Adroddiad Lles Statudol Cyngor Caerdydd 2018-19 
(Tudalennau 61 - 206)

Cynnig y Cabinet 

5.20 pm 30 mins

10  Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol 
Awdurdod Lleol 2018/19 (Tudalennau 207 - 312)

Cynnig y Cabinet 

5.50 pm 20 mins



11  Gorchymyn Diogelu Gofod Cyhoeddus – Gorchymyn 
Rheoli Cŵn Drafft 
(Tudalennau 313 - 316)

Penderfyniad y Cabinet 

6.10 pm 15 mins

12  Pwyllgor Safonau a Moeseg – Ail-benodi Aelodau 
Annibynnol (Tudalennau 317 - 318)

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol. 

6.25 pm 5 mins

Adroddiadau Blynyddol Grwpiau’r Cyngor Pob Plaid  

13  Grŵp Cyngor Pob Plaid – Gwydnwch Trefol  
(Tudalennau 319 - 324)

6.30 pm 10 mins

14  Grŵp Cyngor Pob Plaid – Gofalu 4K9  
(Tudalennau 325 - 334)

6.40 pm 10 mins

Adroddiadau Blynyddol Pwyllgorau Craffu 2018-19  

15  Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu Plant a Phobl 
Ifanc 2018-2019   (Tudalennau 335 - 362)

6.50 pm 10 mins

16  Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu Gwasanaethau 
Cymunedol ac Oedolion 2018-2019  (Tudalennau 363 - 
388)

7.00 pm 10 mins

17  Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu'r Economi a 
Diwylliant 2018-2019  (Tudalennau 389 - 416)

7.10 pm 10 mins

18  Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu Amgylcheddol 
2018-2019  (Tudalennau 417 - 478)

7.20 pm 10 mins

19  Adroddiad Blynyddol Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a 
Pherfformiad 2018-19  (Tudalennau 479 - 506)

7.30 pm 10 mins

EGWYL  

20  Datganiadau’r Arweinydd ac Aelodau’r Cabinet 
(Tudalennau 507 - 542)

Derbyn datganiadau gan yr Arweinydd ac Aelodau’r 
Cabinet

8.00 pm 45 mins



Hysbysiad o Gynnig  

21  Cynnig 1 

Cynigiwyd gan:  Y Cynghorydd John Lancaster 

Eiliwyd gan:  Y Cynghorydd Thomas Parkhill 

Mae’r Cyngor hwn yn nodi:

1) Bod gan llawer o bobl ifanc ffôn symudol eu hun 
(gan gynnwys ffonau clyfar) a bod llawer ohonynt 
yn dewis mynd â nhw i’r ysgol;

2) Mae tystiolaeth bod ffonau symudol yn tarfu ar 
ddysgu’r plant yn y dosbarth. Dengys un 
astudiaeth* bod gwahardd ffonau symudol yn y 
dosbarth wedi gwella perfformiad yn sylweddol 
mewn arholiadau pwysig a bod y cynnydd o ran 
cyflawniad wedi’u gyrru gan y disgyblion sy’n 
perfformio waethaf, gan felly leihau 
anghydraddoldebau addysgol;

3) Yn Ysgol Uwchradd Llanisien, mae defnyddio 
ffonau symudol wedi’i wahardd ar eiddo’r ysgol ac 
o ganlyniad bu gwelliant cyffredinol yn ymddygiad 
y disgyblion;

4) Mae achosion pan fo angen ffonau symudol ar 
blant yn yr ysgol, ac mai’r ysgolion eu hunain 
sydd yn y sefyllfa orau i wneud y penderfyniad.

Mae’r Cyngor hwn yn galw ar y Weithrediaeth i gyflwyno 
adroddiad yn trafod manteision ac anfanteision gwahardd y 
defnydd o ffonau symudol mewn ysgolion i ddisgyblion hyd 
at Flwyddyn 11 a chan gynnwys Blwyddyn 11. Dylai'r 
adroddiad nodi argymhelliad eglur yn gofyn i Gyrff 
Llywodraethu ystyried hyn yn eu hysgolion. Dylai unrhyw 
waharddiad o’r fath ategu addysg presennol disgyblion ar 
ddefnyddio ffonau symudol yn ddiogel ac yn 
gyfrifol.             

*Beland, L & Murphy R: Ill Communication: Technology, 
Distraction & Student Performance. Ysgol Economeg a 
Gwyddoniaeth Wleidyddol Llundain, Papur Trafod 
Canolfan Perfformiad Economaidd 1350 (Mai 2015).

8.45 pm 30 mins

22  Cynnig 2 9.15 pm 30 mins



Cynigiwyd gan:  Y Cynghorydd Ed Stubbs 

Eiliwyd gan:             Y Cynghorydd Chris Lay 

Mae'r Cyngor hwn:

 Yn nodi canfyddiadau’r Panel Rhynglywodraethol 
ar Newid yn yr Hinsawdd sy’n nodi “rydym eisoes 
yn gweld effaith cynhesu byd-eang gan 1°C drwy 
fwy o dywydd eithafol, lefelau'r môr yn codi a 
rhew môr Arctig yn cael ei ddifetha”;

 Nodi canfyddiad y Panel bod “cynhesu gan 1.5ºC 
neu uwch yn cynyddu’r risg sy’n gysylltiedig â 
newidiadau hirdymor neu nad oes modd eu 
gwrthdroi, megis colli rhai ecosystemau”, ac y 
byddai "cyfyngu cynhesu byd-eang i 1.5ºC yn 
gofyn am newidiadau 'brys ac uchelgeisiol' o ran 
tir, egni, diwydiant, adeiladau, trafnidiaeth a 
dinasoedd. Byddai angen i allyriadau carbon 
diocsid (CO2) net byd-eang a achosir gan fodau 
dynol ostwng oddeutu 45% o lefelau 2010 erbyn 
2030, gan gyrraedd ‘net zero’ erbyn oddeutu 
2050”;

 Nodi gwaith hyrwyddo ac ymchwil Cyfeillion y 
Ddaear, ac eraill, ar ddaliadau cronfeydd 
Pensiynau Llywodraeth Leol, gan gynnwys 
Caerdydd a’r Fro, mewn cwmnïau tanwyddau 
ffosil;

 Croesawu penderfyniad diweddar y Pwyllgor 
Pensiynau i symud 10% (oddeutu £200 miliwn) o 
asedau’r gronfa i ariannu tracio Mynegai Carbon 
Isel Byd-eang; ac 

 Yn croesawu penderfyniad diweddar y Pwyllgor 
Pensiynau i ddatgan ei “gefnogaeth mewn 
egwyddor i beidio â buddsoddi mewn cwmnïau 
sydd ynghlwm wrth echdynnu tanwyddau ffosil, 
yn amodol ar hyn yn bod yn gyson â'i 
ddyletswyddau ariannol ac asesiad rheolaidd o 
effaith penderfyniad buddsoddi o'r fath; ac yn 
datgan ei gefnogaeth i ddatblygiad pellach Polisi 
Buddsoddiad Newid yn yr Hinsawdd i 
adlewyrchu'r gwaith hyn ac i sicrhau bod 
penderfyniadau buddsoddi'n gyson â nodau 
Cytundeb Paris"

Mae’r Cyngor yn galw ar Gronfa Bensiwn Caerdydd a’r Fro 
i:

 echdynnu tanwyddau ffosil, er mwyn dihatru o 



berchnogaeth uniongyrchol am ecwiti a bondiau 
corfforaethol, ynghyd ag unrhyw gronfeydd 
cymysg, cwmnïau sydd ynghlwm wrth echdynnu 
tanwyddau ffosil 

 Parhau â’r gwaith o beidio â buddsoddi i 
gwmniau sydd ynghlwm wrth echdynnu; a

 ceisio peidio â gweithio gyda chwmnïau felly o 
fewn cyfnod o bum mlynedd. 

23  Cwestiynau Llafar 

Cwestiynau ar lafar i’r Arweinydd, Aelodau’r Cabinet; 
Cadeiryddion y Pwyllgor a/neu Aelodau enwebedig o’r 
Awdurdod Tân.

9.45 pm 60 mins

24  Materion Brys  

Materion y Cyngor nas Gwrthwynebir  

25  Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020 (Tudalennau 543 - 
558)

Adroddiad y Prif Weithredwr 

10.45 pm 5 mins

26  Penodiadau Pwyllgor (Tudalennau 559 - 560)

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol.

27  Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol (Tudalennau 561 - 
562)

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol.

28  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.


