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GWYS Y CYNGOR 
 

DYDD IAU, 26 TACHWEDD 2020 
 

COUNCIL SUMMONS 
 
 
 

THURSDAY, 26 NOVEMBER 2020,  
 

 
 
Fe’ch gwysir I fynychu cyfarfod CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD, a gynhelir o bell 
ar Dydd Iau, 26 Tachwedd 2020 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 Tachwedd 
2020 
 
 

 

 
Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch at eraill   Gwrthrychedd a priodoldeb   Anhunaoldeb a stiwardiaeth 

Uniondeb   Dyletswydd i gynnal y gyfraith   Atebolrwydd a bod yn agored 



 

RECORDIO CYFARFOD 
 

Bydd y cyfarfod hwn yn cael ei recordio â’r bwriad o’i ddarlledu ar wefan y 
Cyngor yn ddiweddarach.  Bydd y cyfarfod cyfan yn cael ei recordio, ac 

eithrio pan fo eitemau cyfrinachol neu eitemau a eithrir.  Caiff copi o’r cyfarfod 
ei gadw yn unol â pholisi cadw data’r Cyngor. 

 
Os ydych yn gwneud sylw yn y cyfarfod hwn, ystyrir eich bod wedi cydsynio i 

gael eich ffilmio a/neu eich recordio. 
 

Os oes gennych gwestiynau ynghylch gwe-ddarlledu cyfarfodydd, cysylltwch 
â’r Gwasanaethau Pwyllgorau trwy ffonio 02920 872020 neu e-bostio 

Gwasanethau Democrataidd 
 

mailto:democraticservices@cardiff.gov.uk
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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   Cwestiynau Cyhoeddus  
 
 
Clywed y cwestiynau a gyflwynwyd gan Aelodau’r Cyhoedd o 

flaen llaw. 

 

  

4   Deisebau  
 
 
Derbyn deisebau gan Aelodau Etholedig i’r Cyngor. 

 

4.35 pm 10 mins 

5   Adolygiad Llawn Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd  
(Tudalennau 7 - 94) 
 
Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiath a r Amgylchedd 
 
 

4.45 pm 20 mins 

6   Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys 2020-21  
(Tudalennau 95 - 112) 
 
Adroddiad Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau 

 

5.05 pm 15 mins 

7   Datganiadau  
(Tudalennau 113 - 148) 
 
Derbyn datganiadau gan yr Arweinydd ac Aelodau’r 
Cabinet 
 

5.20 pm 45 mins 

Egwyl   
 

 

8   Cynnig 1  
 
 
Cynigiwyd gan: Y Cynghorydd Mia Rees 
 
Eiliwyd gan:  Y Cynghorydd Oliver Owen 
 
Mae’r Cyngor hwn yn nodi: 

6.20 pm 30 mins 



 

  
1)  Y bydd y Coronafeirws yn effeithio arnon ni am beth 

amser.  Mae wedi effeithio ar agweddau allweddol 
ar fywydau pobl, gan gynnwys eu bywydau 
cymdeithasol. Mae wedi atal pobl rhag gweld eu 
grwpiau cyfoedion a’u ffrindiau. 

2)  Bod grwpiau, gan gynnwys clybiau, cymdeithasau, 
grwpiau crefyddol a sefydliadau cymunedol sy’n 
cynnig gweithgareddau a chyfle i gwrdd yn 
gymdeithasol wedi gorfod stopio cwrdd yn gorfforol 
a bod rhai mewn perygl go iawn o orfod cau’n 
barhaol oherwydd hynny.  

3)  Bod mwy o allgau cymdeithasol ymhlith trigolion 
unigol yn arwain o bosibl at salwch, yn enwedig 
problemau iechyd meddwl. 

4)  Bod nifer o grwpiau ledled y ddinas yn cael eu 
rhedeg gan bobl nad oes ganddynt gyfrifiadur o 
bosibl neu nad ydynt yn gwybod sut i ddefnyddio 
cyfrifiadur. 

5)  Y gallai fod angen i grwpiau talu mwy o gostau wrth 
ddefnyddio technoleg cyfarfod yn rhithwir.  

  
Mae’r Cyngor hwn yn galw ar y Cabinet i wneud y canlynol: 
  
1)  Parhau i fynd i'r afael â phroblemau unigrwydd a 

achosir gan y Coronafeirws ym mhob grŵp oedran 
ond yn enwedig yr henoed a phobl sy’n agored i 
niwed. 

2)  Cyflwyno pecyn o fesurau i gynorthwyo grwpiau lleol 
ledled Caerdydd a allai gynnwys y mesurau 
canlynol: 

 Grantiau bach wedi'u clustnodi i alluogi 
grwpiau lleol i fforddio tanysgrifiadau i 
ddefnyddio cyfleusterau cyfarfod yn rhithwir. 

 Hyfforddiant i'r rhai nad oes ganddynt brofiad 
o ddefnyddio cyfarfodydd rhithwir er mwyn 
iddynt gael y budd mwyaf ohonynt. 

 Ystyried pa gymorth effeithiol a graddfa fach 
arall sydd wedi'i dargedu y gellir ei gynnig i 
grwpiau lleol ledled Caerdydd. 

3)  Rhoi cyngor a chymorth i grwpiau sy'n cwrdd wyneb 
yn wyneb eto pan fydd yn ddiogel gwneud hynny. 

4)  Sicrhau y bydd y Cyngor yn cynnig sesiynau ar-lein i 
grwpiau ar negeseuon allweddol i helpu trigolion fel 
gostyngiadau’r dreth gyngor, gwasanaethau larwm 
cymunedol, sut i ddysgu ar-lein a sut i gael gafael ar 
wasanaethau i gefnogi pobl sy'n byw gyda 
demensia 

 

9   Cynnig 2  
 
 

6.50 pm 30 mins 



 

Cynigydd: Y Cynghorydd McEvoy 
 
Eilydd: Y Cynghorydd Keith Parry 
 
 
 

1. Mae’n ddrwg gan y Cyngor am y penderfyniad 
disynnwyr i gau Stryd y Castell. 
 

2. Nodwn y tarfu y mae’r penderfyniad i’w chau wedi’i 
achosi. 

 
3. Rydym hefyd yn mynegi pryder am y milltiroedd ceir 

ychwanegol sy'n cael eu gyrru'n awr a'r effaith 
negyddol ar yr amgylchedd. 

 
4. Mae'r Cyngor yn penderfynu ailagor Stryd y Castell 

cyn gynted ag y gellir gwneud hynny’n ymarferol ym 
mis Ionawr 2021, tra'n cadw lonydd beicio diogel. 

 

10   Cwestiynau Llafar  
 
 
Cwestiynau ar lafar i’r Arweinydd, Aelodau’r Cabinet; 

Cadeiryddion y Pwyllgor a/neu Aelodau enwebedig o’r 

Awdurdod Tân. 

 

7.20 pm 90 mins 

11   Materion Brys   
 
 

8.50 pm 5 mins 

Materion Cyngor nas Gwrthwynebir   
 

 

12   Penodi Llywodraethwyr Ysgol Awdurdod Lleol  
(Tudalennau 149 - 150) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 

Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro.  

 

8.50 pm 5 mins 

13   Penderfyniad Swyddog - yr Uwch Dim Rheoli   
(Tudalennau 151 - 154) 
 

8.55 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. 

 

9.15 pm  

 


