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GWYS Y CYNGOR 
 

DYDD IAU, 18 MAWRTH 2021 
 

COUNCIL SUMMONS 
 
 
 

THURSDAY, 18 MARCH 2021,  
 

 
 
Fe’ch gwysir I fynychu cyfarfod CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD, a gynhelir o bell 
ar Dydd Iau, 18 Mawrth 2021 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, 12 Mawrth 
2021 
 
 

 

 
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


Trwy dderbyn y Pecyn Agenda hwn yn electronig, rydych wedi arbed yr Awdurdod tua. £ 6.73 mewn costau argraffu 
 

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 9 - 22) 
 
Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 
Mawrth 2021 yn gofnod cywir. 
 

  

4   Cwestiynau Cyhoeddus  
 
Clywed y cwestiynau a gyflwynwyd gan Aelodau’r 
Cyhoedd o flaen llaw. 
 

  

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

4.35 pm 5 mins 

6   Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer  
 
Clywed cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer gan gynnwys 
Cydnabyddiaethau a Gwobrau. 
 

4.40 pm 5 mins 

7   Arglwydd Faer a Dirprwy Arglwydd Faer Etholedig  
(Tudalennau 23 - 24) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro.  
 

4.45 pm 10 mins 

8   Polisi Tâl 2021 - 2022  (Tudalennau 25 - 52) 
 
Adroddiad Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau 

 

4.55 pm 20 mins 

9   Adolygiad Llawn o Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd  
(Tudalennau 53 - 158) 
 
Adroddiad Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r 
Amgylchedd 

 

5.15 pm 20 mins 

10   Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cynghori Rhianta 
Corfforaethol  
(Tudalennau 159 - 192) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro.   

5.35 pm 15 mins 



 

11   Datganiadau Aelodau'r Cabinet  (Tudalennau 193 - 228) 
 
Derbyn datganiadau gan yr Arweinydd ac Aelodau’r 
Cabinet 
 

5.50 pm 45 mins 

12   Cynnig 1  
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd Rodney Berman 

Eiliwyd gan y Cynghorydd Emma Sandrey 

Mae’r Cyngor hwn yn nodi: 

a) Cysyniad y "gymdogaeth 20 munud" neu'r "ddinas 

15 munud", a luniwyd gan ddinasoedd fel 

Melbourne a Paris, sy'n ceisio gwella gallu byw a 

datblygu cymunedau lleol mwy cynaliadwy drwy 

gynllunio i breswylwyr allu cyrraedd y rhan fwyaf o'r 

cyfleusterau sydd eu hangen arnynt bob dydd trwy 

deithio o'u cartrefi am 15-20 munud ar droed, ar feic 

neu ar fws; 

b) Bod cysyniad y "gymdogaeth 20 munud" wedi cael 

ei gefnogi gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol 

Cymru yn ogystal â chan sefydliadau fel Sustrans; a 

c) Bod gan y cysyniad lawer o fanteision o ran yr 

amgylchedd ac iechyd, yn ogystal â hyrwyddo 

cynaliadwyedd drwy ddatblygu economaidd mwy 

lleol. 

Mae'r Cyngor hwn yn croesawu ac yn cymeradwyo'r 

ymrwymiad yn ei Gynllun Corfforaethol ar gyfer 2021-24 i 

gefnogi'r egwyddor "dinas 15 munud". Er mwyn adeiladu ar 

yr ymrwymiad hwnnw, fodd bynnag, mae'r Cyngor hwn yn 

galw ar y Cabinet i sicrhau bod yr egwyddor "dinas 15 

munud" yn cael ei hymgorffori'n llawn ym mholisïau'r 

Cyngor yn gyffredinol, gan gynnwys drwy: 

1) Ystyried yn llawn yr egwyddor "dinas 15 munud" ar 

gyfer Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) diwygiedig y 

ddinas, fel rhan o'r adolygiad llawn o'r cynllun sydd 

i'w gynnal erbyn diwedd 2024; a 

2) Adolygu strategaethau trafnidiaeth a datblygu 

economaidd presennol y Cyngor er mwyn sicrhau 

eu bod yn cael eu hategu'n ddigonol gan yr 

egwyddor "dinas 15 munud". 

 

6.35 pm 30 mins 

 
Egwyl   
 

 



 

13   Cynnig 2  
 
CYNIGIWYD GAN Y CYNGHORYDD ED STUBBS 

 
EILIWYD GAN Y CYNGHORYDD KEITH JONES 
 
Mae'r Cyngor hwn yn cydnabod 
Bod gan Gynghorwyr ddyletswydd i hyrwyddo trafodaethau 
caredig a gonest ar-lein ac all-lein. 
Bod trafod a chraffu yn hanfodol i ddemocratiaeth ond bod 
yn rhaid eu cynnal heb gamdriniaeth. 
Bod trafodaethau cadarn yn rhan hanfodol o'r broses graffu 
ac ni ddylid annog peidio â’u cael. 
Bod y cyfryngau cymdeithasol yn lleoedd cynyddol 
ymosodol lle mae camdriniaeth yn gyffredin. 
Mai gwybodaeth anghywir yn aml yw'r sbardun ar gyfer 
ymddygiad camdriniol o'r fath. 
Mai cyfrifon dienw heb unrhyw lwybr atebolrwydd yw'r rhai 
sy’n ymddwyn yn ffordd hon yn aml. 
Mai ffigurau cyhoeddus yw'r targedau ar gyfer ymddygiad 
camdriniol yn aml a bod yr ymddygiad hwnnw’n anochel yn 
cael effaith andwyol sylweddol ar eu lles. 
  
Cynnig i:  
Gyflwyno cod egwyddorion ar gyfer defnyddio'r cyfryngau 
cymdeithasol, sydd â phwyslais ar hyrwyddo trafodaethau 
cywir ac sy'n annog cynghorwyr i beidio ag ysgrifennu na 
rhannu negeseuon sy'n cynnwys gwallau amlwg neu 
ymddygiad ymosodol yn erbyn cydweithwyr. 
Gofyn i Gynghorwyr ddatgan ar eu datganiad buddiant eu 
hymwneud ag unrhyw gyfrifon cyfryngau cymdeithasol. 
Datblygu Cod Ymarfer ar gyfer grwpiau a sefydliadau y 
mae'r Cyngor yn gweithio gyda nhw, sy'n gosod 
disgwyliadau uchel tebyg o ran ymgysylltu parchus a 
gonest, ac sy'n gofyn iddynt ymddwyn mewn modd tryloyw 
yn hytrach na gweithredu cyfrifon dienw 
 

7.20 pm 30 mins 

14   Cynnig 3  
 
CYNIGIWYD GAN Y CYNGHORYDD JONES-
PRITCHARD 
 
EILIWYD GAN Y CYNGHORYDD MIA REES 
 
Mae CDLl a CCA Caerdydd, gan gynnwys y CCA 
Rhwymedigaethau Cynllunio, yn cwmpasu, yn fanwl, 
Fannau Agored ac yn gosod dull y Cyngor o ddarparu 
mannau agored. 
Mae'r CDLl yn gofyn am swm boddhaol o fannau agored 
safonol ar bob datblygiad tai/myfyrwyr newydd, neu 
gyfraniad oddi ar y safle tuag at y mannau agored 
presennol, ar gyfer datblygiadau graddfa lai lle nad yw 

7.50 pm 30 mins 



 

mannau agored newydd ar y safle yn berthnasol. 
Yn rheolaidd, yn enwedig ar ddatblygiadau graddfa lai, 
cytunir ar gyfraniadau Adran 106 tuag at gynnal a 
chadw/darparu mannau agored yng nghyffiniau'r safle. Prin 
yw’r adegau y mae’r arian hwn yn talu am fannau agored 
newydd a gwelir bod dwyseddau poblogaeth yn cynyddu, 
mewn cymunedau sy'n bodoli eisoes, heb fannau agored 
ychwanegol. 
 
Mae’r deuddeg mis diwethaf wedi dangos anghenion pobl 
am gysylltiad â natur, gyda mwy o ddefnydd o barciau a 
mannau agored ein dinas, yr oedd gan Gaerdydd ar un 
adeg, yn ôl pob sôn, fwy ohonynt fesul unigolyn na 
dinasoedd eraill  Ac eto, prin y mae'r arian 106 hwn yn talu 
am le ychwanegol i bobl eistedd mewn ardal werdd a 
gweld mwy o goed, blodau, glaswellt a llwyni. Nid oes 
angen i'r mannau newydd hyn fod yn fawr nac yn ddrud, 
dim ond yn agored ac yn hygyrch i bobl a hefyd yn wyrdd! 
Mae llywodraeth y DU yn ariannu 12 prosiect coedwig 
fach, pob un yn faint cwrt tenis ac mae'n hysbys nad oes 
rhaid i bobl allu cyrraedd man agored o reidrwydd, dim ond 
ei weld a gwybod ei fod yno, er mwyn iddo wella eu lles. 
Byddai ardaloedd bach neu goridorau newydd o'r fath yn 
cynnwys man agored hefyd yn helpu bioamrywiaeth, gyda 
phryfed peillio'n ymweld a mwy o goed yn amsugno CO2 
yn ogystal â helpu i wella ansawdd aer. Gallai'r mannau 
hyn fod yn leiniau cornel, safleoedd gwag neu segur, yn 
rhan o faes parcio neu fannau tir cefn a gellid eu darparu 
ar y cyd â pherchenogion tir eraill, gan gynnwys adeiladau 
crefyddol a darparwyr trydydd sector. 
 
Mae'r Cyngor hwn yn galw ar y cabinet i gyflwyno cynigion 
i flaenoriaethu mwy o'r arian sydd ar gael, i greu mannau 
agored newydd yng nghymunedau Caerdydd, gan elwa o 
arian Adran 106, gyda'r mannau hynny wedi'u lleoli lle gall 
trigolion o bob oed eu gweld a'u defnyddio i wella'r 
amgylchedd a'u lles. Cynigion o'r fath i'w cynhyrchu o fewn 
chwe mis. 
 
 

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

8.20 pm 90 mins 

16   Materion Brys   
 
 

9.50 pm 5 mins 

Materion Cyngor nas Gwrthwynebir   
 

 



 

17   Aelodaeth Pwyllgorau  (Tudalennau 229 - 230) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro.  
 

9.55 pm 10 mins 

18   Penodi Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol  
(Tudalennau 231 - 236) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro.  
 

  

19   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. 
 

  

 


