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GWYS Y CYNGOR 
 

DYDD IAU, 30 MEDI 2021 
 

COUNCIL SUMMONS 
 
 
 

THURSDAY, 30 SEPTEMBER 2021,  
 

 
 
Fe’ch gwysir I fynychu cyfarfod CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD, a gynhelir o bell 
ar Dydd Iau, 30 Medi 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, 24 Medi 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. £ 11.45 mewn costau argraffu 
 

Eitem  Tua 
Amser 

Max 
Amser  

1   Ymddiheuriadau am Absenoldeb  
 
Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb. 
 

4.30 pm  

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

  

3   Cofnodion (Tudalennau 7 - 30) 
 
Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod ar 22 Gorffennaf 2021 
fel cofnod cywir. 
 

  

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

4.35 pm  

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

4.40 pm  

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

4.45 pm  

7   Cynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd:  
Gweledigaeth, Materion ac Amcanion ac Adroddiad 
Cwmpasu yr Arfarniad Integredig (Tudalennau 31 - 346) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r 
Amgylchedd. 
 

4.50 pm  

8   Dyrannau Seddi ac Enwebiadau a Phenodiadau 
Aelodau i Bwyllgorau (Tudalennau 347 - 354) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro.  
 

5.20 pm  

9   Adroddiad yr Aelod Annibynnol Llywodraethu ac 
Archwilio (Tudalennau 355 - 356) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro.  
 
 
 

 

5.30 pm  



 

10   Eilio i gwmpasu Absenoldeb Teulu (Tudalennau 357 - 
360) 
 
Adroddiad Pennaeth y Gwasanaethau Democrataidd. 
 

5.40 pm  

11   Datganiadau Aelodau'r Cabinet  (Tudalennau 361 - 394) 
 
Derbyn datganiadau gan yr Arweinydd ac Aelodau’r 
Cabinet 
 

5.50 pm  

12   Hysbysiad o Gynnig  
 
Dymuna'r Cyngor hwn dalu teyrnged i'r gwaith a'r 
ymroddiad eithriadol yn ystod pandemig Covid-19 yr holl 
weithwyr gofal a gofalwyr di-dâl sy'n darparu Gofal 
Cymdeithasol, sy'n achubiaeth amhrisiadwy i blant ac 
oedolion sydd mewn perygl. 
 
Mae'r Cyngor yn nodi â phryder y pwysau staffio difrifol 
sydd bellach yn dod i'r amlwg ym maes Gofal 
Cymdeithasol sy'n gwaethygu pwysau demograffig 
hirsefydlog, ac wedi'i ddwysáu gan ddiwygio'r sector gofal 
cymdeithasol sydd wedi’i oedi ers amser maith. 
 
Mae'r Cyngor yn croesawu’r ymrwymiad a wnaeth 
Llywodraeth Cymru’n ddiweddar i ariannu cyllid 
ychwanegol ar unwaith  o£40 miliwn i gefnogi'r gwaith o 
ddarparu Gofal Cymdeithasol gan Awdurdodau Lleol, ac yn 
croesawu ymhellach ymrwymiad Llywodraeth Cymru i 
dalu'r Cyflog Byw Gwirioneddol i bob gweithiwr Gofal 
Cymdeithasol yn ystod tymor hwn y Senedd. 
  
Fodd bynnag, mae'r Cyngor hwn yn nodi gydag ofn 
cyhoeddiad a wnaed gan Lywodraeth y DU yn ddiweddar 
ar Ofal Cymdeithasol oherwydd y canlynol – 
• Mae’n cyflwyno cynnydd annheg mewn cyfraniadau 
Yswiriant Gwladol a fydd yn effeithio'n anghymesur ar y 
tlotaf mewn cymdeithas; 
• Nid yw'n darparu unrhyw gyllid newydd ar unwaith ar 
gyfer y sector Gofal Cymdeithasol sydd wedi'i ddinistrio 
gan dros ddegawd o gynni; a 
• Nid yw'n cynnig unrhyw gynlluniau i ddiwygio Gofal 
Cymdeithasol i fynd i'r afael â'r argyfwng sydd ar y gorwel 
ar unwaith, na'r materion strwythurol hirdymor a wynebir. 
  
Mae'r Cyngor yn nodi ymhellach y bydd y cynnydd yng 
nghyfraniadau Gogledd Iwerddon – y cynnydd mwyaf yn y 
dreth i deuluoedd mewn 50 mlynedd – yn dod yn fuan ar ôl 
toriad i Gredyd Cynhwysol a fydd yn effeithio ar 31,000 o 
aelwydydd yng Nghaerdydd. 
  
Mewn ymateb, mae'r Cyngor hwn yn penderfynu – 

6.35 pm  



 

• y dylai Caerdydd geisio bod yn ardal beilot ar gyfer 
cyflwyno'r Cyflog Byw Gwirioneddol, ac yn gofyn i'r Cabinet 
gyflwyno adroddiad sy'n manylu ar oblygiadau ymarferol o 
ran sut y gellid gweithredu hyn ar y cyd â chymorth a 
chyllid Llywodraeth Cymru; 
  
• na ellir oedi pellach o ran diwygio ac ariannu gofal 
cymdeithasol yn briodol, ac felly'n gofyn i'r Aelod Cabinet 
dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles ysgrifennu at y 
Dirprwy Weinidog dros Ofal Cymdeithasol, gan annog 
Llywodraeth Cymru – yn absenoldeb unrhyw gynllun gan 
Lywodraeth y DU – i gyflwyno ei chynlluniau ei hun ar gyfer 
diwygio,  rhoi parch cydradd rhwng gweithwyr gofal 
cymdeithasol a'r rhai ym maes iechyd, a rhoi cyllid 
hirdymor cynaliadwy ar waith; 
  
• y bydd cynigion anghyfiawn Llywodraeth y DU i gynyddu 
cyfraniadau Yswiriant Gwladol a thorri Credyd Cynhwysol 
yn taro aelodau tlotaf cymdeithas galetaf, ac yn dinistrio 
miloedd o deuluoedd sy'n gweithio'n galed yng 
Nghaerdydd, ac yn gofyn i'r Arweinydd ysgrifennu at y Prif 
Weinidog yn annog ei Lywodraeth i ailystyried eu cynigion. 
 
Cynigiwyd gan y Cynghorydd Lee Bridgeman 
 
Eiliwyd gan y Cynghorydd Susan Elsmore 
 

Toriad (7.05 - 7.20)   
 

 

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

7.20 pm  

14   Materion Brys   
 
 

8.40 pm  

 
Materion Cyngor nas Gwrthwynebir   
 

 

15   Llwodraethwyr Ysgolion yr Awdurdod Lleol  
(Tudalennau 395 - 400) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro.  
 

8.40 pm  

16   Adroddiad Aelodaeth Pwyllgor  
(Tudalennau 401 - 402) 
 

  



 

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro 

 

17   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. 
 

  

 


