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GWYS Y CYNGOR 
 

DYDD IAU, 21 HYDREF 2021 
 

COUNCIL SUMMONS 
 
 
 

THURSDAY, 21 OCTOBER 2021,  
 

 
 
Fe’ch gwysir I fynychu cyfarfod CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD, a gynhelir o bell 
ar Dydd Iau, 21 Hydref 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, 15 Hydref 
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
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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 9 - 44) 
 
Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Medi 
2021 fel gwir gofnod. 
 

  

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   Adroddiad Monitro Blynyddol Pumed Cynllun Datblygu 
Lleol Caerdydd  
(Tudalennau 45 - 340) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r 
Amgylchedd.  
 

4.45 pm 20 mins 

8   Adroddiadau Cydymffurfiaeth 2020/21 - Datganiad 
Cyfrifon, Datganiad Llywodraethu Blynyddol ac 
Adroddiad Blynyddol Rheoli'r Trysorlys.  
(Tudalennau 341 - 602) 
 
Adroddiad Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau. 
 
Adroddiad B & C o’r Mae Atodiad 7 wedi’i eithrio o’i 
gyhoeddi gan ei fod yn cynnwys gwybodaeth wedi’i heithrio 
o’r disgrifiad sydd ym mharagraff  14 o Ran 4 a pharagraff 

5.05 pm 30 mins 



 

21 o Ran 5 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.  
Gallai’r cyhoedd fod wedi'i wahardd o'r cyfarfod drwy 
benderfyniad y Pwyllgor yn unol ag Adran 100A(4) Deddf 
Llywodraeth Leol 1972 wrth i’r eitem hon gael ei thrafod. 
 

 

9   Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Safonau a Moeseg 
2021  
(Tudalennau 603 - 622) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro.  
 

5.35 pm 15 mins 

10   Codau Cyfryngau Cymdeithasol  
(Tudalennau 623 - 648) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro.  
 

5.50 pm 15 mins 

11   Datganiadau Aelodau'r Cabinet  
(Tudalennau 649 - 678) 
 
Derbyn datganiadau gan yr Arweinydd ac Aelodau’r 
Cabinet 
 

6.05 pm 45 mins 

12   Hysbysiad o Gynnig 1  
 
 
Mae’r Cyngor hwn yn nodi’r canlynol: 
 

 Ers 2017, mae Caerdydd wedi gweld cyfraddau cynyddol o 
ymddygiad gwrthgymdeithasol, troseddau trefn 
gyhoeddus, a rhai sy’n gysylltiedig â chyllyll a 
chyffuriau. 

· Yn ddiweddar mewn arolwg o drigolion ar draws 15 o 
ddinasoedd mawr y DU, Caerdydd oedd y lle lleiaf 
diogel i fyw ynddo 

· Dywedodd 38% o bobl nad oedden nhw'n teimlo'n ddiogel 
o gwbl ar y strydoedd yn y nos, tra bod 31% arall yn 
poeni am eu diogelwch yn ystod y dydd. 

· Roedd 26% o oedolion yn y pôl wedi bod yn dyst trosedd 

· Yn 2020, y troseddau mwyaf cyffredin oedd ymddygiad 
gwrthgymdeithasol, ac yna trais ac ymosodiadau 
rhywiol. 

· Mae ymyriadau i leihau troseddu, neu ofn troseddau, yn 
gysylltiedig â gwell iechyd a lles mewn cymunedau.  

 

Mae’r Cyngor hwn yn galw ar y Cabinet i: 

 

6.45 pm 30 mins 



 

· Gynyddu nifer y swyddogion ymddygiad 
gwrthgymdeithasol sy'n gweithio i'r cyngor a gwella 
cysylltiadau â'r heddlu 

· Comisiynu adolygiad o ddarpariaeth ieuenctid i gynnwys 
plant a phobl ifanc yn yr hyn sydd ei angen arnynt. 
Cydnabyddir bod clybiau ieuenctid yn ddull pwysig o 
atal pobl ifanc sy'n agored i niwed rhag ymuno â 
gangiau a chymryd rhan mewn troseddu 

· Cynyddu'r cymorth sydd ar gael i sefydliadau cymunedol 
a chlybiau chwaraeon i ehangu gwasanaethau mewn 
ardaloedd gydag ymddygiad gwrthgymdeithasol uchel 

· Defnyddio cynllunio a dylunio'n well fel rhwystr ymwthiol i 
droseddau drwy oleuo a lleihau lleoliadau peryglus. 
Dylai pob prosiect gofod cyhoeddus gynnwys 
datganiad ar sut y disgwylir i'r dyluniad effeithio ar 
weithgarwch troseddol 

· Ehangu rhwydwaith teledu cylch cyfyng ARC i wardiau 
allanol Caerdydd i fynd i'r afael â throseddu ac 
ymddygiad gwrthgymdeithasol. 

· Gweithio gyda chwmnïau bysus i ailsefydlu bysus nos i 
leihau'r risg y bydd pobl yn dioddef trosedd ar eu ffordd 
adref. 

· Ehangu'r rhwydwaith gwarchod cymdogaethau, cefnogi 
datblygiad grwpiau newydd a recriwtio gwirfoddolwyr.  

· Datblygu cofrestr masnachwyr dibynadwy o bobl fasnach 
gymwysedig sy'n gweithio yn y ddinas i osgoi 
masnachwyr twyllodrus sy'n elwa o drigolion sy'n 
agored i niwed. 

· Diogelu cyllid ar gyfer gwasanaethau arbenigol i 
ddioddefwyr trais er mwyn ateb yn ddigonol i’r galw a 
ragwelir yn ystod ac ar ôl y pandemig. 

· Gweithio gyda Heddlu De Cymru i gomisiynu adolygiad o 
droseddu a diogelwch cymunedol a dysgu o 
ddinasoedd eraill. 

· Gweithio gyda Chomisiynydd yr Heddlu a Throseddu De 
Cymru i hyrwyddo polisi lleihau niwed, gan gynnwys 
creu ystafelloedd defnyddio cyffuriau cyfreithiol i 
gymryd cyffuriau peryglus oddi ar ein strydoedd. 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Carter 

 

Secondiwyd gan y Cynghorydd Wood  

 
 
 
 
 



 

Toriad   
 

 

13   Hysbysiad o Gynnig 2  
 
 
Noda’r Cyngor hwn y canlynol: 

1. Mae parciau a mannau agored Caerdydd yn 
nodwedd bwysig o'r ddinas sy'n adnodd gwerthfawr 
ac yn lle diogel i drigolion ac ymwelwyr.   

2. Mae parciau'n fannau lle dylai unigolion a 
theuluoedd deimlo'n ddiogel ac yn ystod pandemig y 
Coronafeirws, roedd llawer o drigolion yn mwynhau 
ac yn gwerthfawrogi eu parc lleol i allu mynd allan.  

3. Mae nifer o grwpiau gwirfoddol, gan gynnwys 
grwpiau "Cyfeillion", sy'n gwneud cyfraniad 
gwerthfawr ac yn helpu i wella ein parciau. Mae'r 
Cyngor hwn yn diolch iddynt am eu gwaith caled.  

4. Mae gwaith ceidwaid parciau yn hanfodol er mwyn 
galluogi gwaith a wneir gan grwpiau Cyfeillion a 
sicrhau bod parciau Caerdydd yn ddiogel ac yn cael 
eu rheoli'n dda.  

  

Mae'r Cyngor hwn hefyd yn nodi y bu nifer fawr o 

ddigwyddiadau mewn parciau dros y misoedd diwethaf yn 

anffodus, yn amrywio o droseddau difrifol i ymddygiad 

gwrthgymdeithasol lefel isel.  

  

Mae'r Cyngor hwn yn galw ar y Cabinet i gyflwyno 

adroddiad sy'n cynnwys:  

 Cynyddu'r cyllid sydd ar gael i geidwaid parciau. 
Bydd mwy o geidwaid yn helpu i wneud ein 
parciau'n fwy diogel ac annog grwpiau Cyfeillion i 
ddatblygu.  

 Polisi ar ble a phryd y mae'n briodol cyflwyno 
goleuadau mewn parciau, a pha ymgynghori 
fyddai'n cael ei gynnal i nodi unrhyw lwybrau y mae 
angen eu goleuo.  

 Ystyried a ddylai'r Cyngor, ar ôl gofyn am gyngor 
gan yr Heddlu, gynnig gwobr am wybodaeth sy'n 
arwain at arestiadau pan fydd fandaliaeth ddifrifol yn 
digwydd mewn parciau.  

Dylid cyflwyno adroddiad o'r fath i'r Cabinet o fewn pedwar 

mis.  

7.30 pm 30 mins 



 

  

Cynigiwyd: Y Cynghorydd Adrian Robson 

Eiliwyd: Y Cynghorydd Lyn Hudson 

 
 
 

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

8.00 pm 80 mins 

15   Materion Brys   
 
 

9.20 pm  

Materion Cyngor nas Gwrthwynebir   
 

 

16   Aelodaeth Pwyllgorau  
(Tudalennau 679 - 680) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a'r Swyddog Monitro. 

 

9.20 pm 5 mins 

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. 
 

  

 


