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AGENDA 
 

Pwyllgor 
 
 

PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A 
CHYMUNEDOL 

Dyddiad ac amser 
y cyfarfod 
 

DYDD MERCHER, 3 CHWEFROR 2021, 4.30 PM 
 

Lleoliad  
 
 

CYFARFOD O BELL 
 

Aelodaeth 
 
 

Cynghorydd Jenkins (Cadeirydd) 
Y Cynghorwyr Ahmed, Carter, Gibson, Philippa Hill-John, Lent, Lister, 
McGarry a/ac Mackie 
 

 Tua 
Amser. 
 

1   Penodi Cadeirydd ac Aelodau’r Pwyllgor   
 
Nodi bod y Cyngor ar 26 Tachwedd 2020 wedi penodi’r Cynghorydd 
Shaun Jenkins yn Gadeirydd y Pwyllgor a'r canlynol fel Aelodau 
Pwyllgor: 
Y Cynghorwyr Ahmed, Carter, Gibson, Hill-John, Lent, Lister, Mackie a 
McGarry. 
 
 

 

2   Cylch Gorchwyl  (Tudalennau 5 - 6) 
 
Nodi Cylch Gorchwyl y Pwyllgor. 
 

 

3   Ymddiheuriadau am Absenoldeb   
 
Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 
 

 

4   Datgan Buddiannau   
 
I’w gwneud ar ddechrau'r eitem agenda dan sylw, yn unol â Chod 
Ymddygiad yr Aelodau. 
 

 

5   Cofnodion  (Tudalennau 7 - 12) 
 
Cymeradwyo cofnodion 2 Rhagfyr 2020 y Pwyllgor Craffu 
Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion 

 
 

 

6   Mynd i'r afael â’r Allgáu Cymdeithasol ac Unigrwydd a wynebir 4.35 pm 



 

gan Drigolion Caerdydd yn dilyn Covid-19  (Tudalennau 13 - 52) 
 
Ystyried sut mae’r pandemig Covid-19 wedi cynyddu allgáu 
cymdeithasol ac unigrwydd i ddinasyddion Caerdydd 18+ oed. Asesu 
rôl Cyngor Caerdydd wrth fynd i'r afael â'r mater a sut mae'r cyngor yn 
gweithio gyda phartneriaid fel Llywodraeth Cymru, elusennau a 
chymunedau crefyddol mewn ymateb i'r heriau. Yn ystod y cyfarfod 
bydd Aelodau'r Pwyllgor yn clywed gan amrywiaeth o gyfranogwyr 
allanol ar sut yr effeithiwyd ar ddemograffeg a'r heriau a wynebir. Bydd 
y gwaith craffu hwn yn cael ei rannu fel a ganlyn: 

 Trosolwg o sut mae'r Cyngor wedi Ymateb i Allgáu 
Cymdeithasol ac Unigrwydd yn dilyn y Pandemig  (4:40pm) 
Yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles a'r 
Aelod Cabinet dros Gymunedau a Thai gyda chefnogaeth 
swyddogion o'r Gyfarwyddiaeth Pobl a Chymunedau i friffio'r 
Pwyllgor ar sut y mae'r cyngor yn mynd i'r afael â'r mater ac 
ateb unrhyw gwestiynau a godwyd gan y Pwyllgor. 

 Sesiwn dystiolaeth gyda Llywodraeth Cymru (5:00pm) 
Dylai Aelodau gael y wybodaeth ddiweddaraf am bolisi 
Llywodraeth Cymru a deall sut mae Llywodraeth Cymru a'r 
Cyngor yn cydweithio ar y mater hwn. 

 Sesiwn Dystiolaeth gyda'r Groes Goch Brydeinig (5:15pm) 

Aelodau i gael gwybodaeth am sut yr effeithiwyd ar unigolion a'r 
heriau y mae'r sefydliad yn eu hwynebu a mewnbwn i'r ffordd y 
gall awdurdodau lleol weithio mewn partneriaeth â sefydliadau 
o'r fath. 

 Sesiwn Dystiolaeth gyda Project Hope (5:30pm) 
Aelodau i gael gwybodaeth am sut yr effeithiwyd ar oedolion 
ifanc (y rhai 18 oed a throsodd) a'r heriau y maent yn eu 
hwynebu. 

 Sesiwn Dystiolaeth gydag Age Connects Caerdydd a’r Fro 

(5:45pm) 

Aelodau i gael gwybodaeth am sut yr effeithiwyd ar y 

ddemograffeg hŷn a'r heriau y maent yn eu hwynebu a 

mewnbwn ar sut y gall awdurdodau lleol weithio mewn 

partneriaeth â sefydliadau o'r fath. 

 Sesiwn Dystiolaeth gyda Chynrychiolwyr Cymunedau 

Crefyddol (6:00pm) 

Aelodau i dderbyn gwybodaeth am sut yr effeithiwyd ar rai 
cymunedau crefyddol (yr Eglwys yng Nghymru a'r Eglwys 
Gatholig) a'r heriau y maent yn eu hwynebu. 

 Sylwadau Clo/Myfyrio (6:15pm) 

Rhoi cyfle i weithrediaeth ac aelodau pwyllgor y cyngor fyfyrio a 

gwneud unrhyw sylwadau pellach ar ôl clywed tystiolaeth gan y 

cyfranogwyr allanol 

 
 

7   Busnes y Pwyllgor  (Tudalennau 53 - 246) 
 
Aelodau i ystyried adroddiad Gorchwyl a Gorffen y Pwyllgor o'r enw: Y 

6.30 pm 



 

Prosiect ‘Agosach at Adre’: Lleoliadau y tu allan i'r sir i Oedolion ag 
Anabledd Dysgu. 

 
 

8   Eitemau Brys (os oes rhai)   
 

 

9   Y Ffordd Ymlaen   
 

6.35 pm 

10   Dyddiad y cyfarfod nesaf   
 
Craffu ar y Gyllideb - 22 Chwefror 2021 – 1.30pm 

 

 

 
 
Davina Fiore 
Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau Cyfreithiol 
Dyddiad:  Dydd Iau, 28 Ionawr 2021 
Cyswllt:  Andrea Redmond, 02920 872434, a.redmond@caerdydd.gov.uk 
 

 



 

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. 
 

Gall aelodau’r cyhoedd hefyd ffilmio neu recordio’r cyfarfod hwn 
 

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

