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GWYS Y CYNGOR 
 

DYDD IAU, 25 TACHWEDD 2021 
 

COUNCIL SUMMONS 
 
 
 

THURSDAY, 25 NOVEMBER 2021,  
 

 
 
Fe’ch gwysir I fynychu cyfarfod CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD, a gynhelir o bell 
ar Dydd Iau, 25 Tachwedd 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, 19 Tachwedd 
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. £ ** 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 11 - 44) 
 
Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 
Hydref 2021 fel cofnod cywir. 
 

  

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

4.35 pm 5 mins 

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

4.40 pm 5 mins 

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

4.45 pm 5 mins 

7   Isetholiad y Mynydd Bychan  
 
Adrodd ar ganlyniad Isetholiad y Mynydd Bychan a 
gynhaliwyd ar 11 Tachwedd 2021 a chroesawu'r Aelod 
etholedig newydd.  
 

4.50 pm 5 mins 

8   Cydbwysedd Gwleidyddol Diwygiedig - Dyrannu Seddi 
Pwyllgorau  (Tudalennau 45 - 50) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro.  
 

4.55 pm 5 mins 

9   Datganiad o Gyfrifon 2020-2021, Cronfa Bensiwn 
Caerdydd a Bro Morgannwg   (Tudalennau 51 - 108) 
 

5.00 pm 15 mins 

10   Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli'r Trysorlys2021-22   
(Tudalennau 109 - 134) 
 

5.15 pm 15 mins 

11   Adroddiad Dysgu a Datblygu Aelodau Etholedig  
(Tudalennau 135 - 222) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 

5.30 pm 15 mins 



 

Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro.  
 

12   Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio   (Tudalennau 223 - 256) 
 

5.45 pm 15 mins 

13   Penodi Aelod Annibynnol Llywodraethu ac Archwilio  
(Tudalennau 257 - 258) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro.  
 

6.00 pm 5 mins 

14   Datganiadau Aelodau'r Cabinet (Tudalennau 259 - 298) 
 
Derbyn datganiadau gan yr Arweinydd ac Aelodau’r 
Cabinet 
 

6.05 pm 45 mins 

15   Hysbysiad o Gynnig 1  
 

Cynigiwyd gan y Cynghorydd Derbyshire  

Eiliwyd gan y Cynghorydd Henshaw 

Mae'r Cyngor hwn yn nodi  

Bod y Byd eisoes yn cynhesu ar gyfradd frawychus sy'n 
arwain at dywydd mwy eithafol.  

'Adroddiad Arbennig ar Gynhesu Byd-eang mewn byd 
cynhesach o 1.5ºC, byddai 6% o bryfed, 8% o blanhigion 
ac 8% o fertebratau yn cael eu colli; yn cynyddu i 18%, 
16% ac 8% yn y drefn honno os oedd y byd yn 2ºC yn 
gynhesach.  

• Rhagwelir y bydd ecosystemau tua 4% o'r arwynebedd 
tir daearol byd-eang yn trawsnewid o un math i'r llall yn 
dilyn 1°C o gynhesu byd-eang, ac 13% yn dilyn 2°C o 
gynhesu.  

• Hefyd, mae angen ystyried ffactorau sy'n gysylltiedig â 
bioamrywiaeth fel tanau coedwig, digwyddiadau 
tywydd eithafol a lledaeniad rhywogaethau 
goresgynnol, plâu a chlefydau.  Mae llawer o'r rheini 
eisoes yn digwydd.  

Darganfu’r Adroddiad Cyflwr Natur diweddaraf a 
gyhoeddwyd gan yr RSPB a phartneriaid eraill yn 2019:  

• O'r 3,902 o rywogaethau a aseswyd yng Nghymru, 
mae 666 (17%) dan fygythiad o ddiflannu o Gymru, ac 
mae 73 (2%) arall wedi diflannu eisoes. 

• Mae'r llu o loÿnnod byw (33 rhywogaeth) ar gyfartaledd 
wedi gostwng 52% yng Nghymru ers 1976.  

Mae’r Cyngor yn nodi ymhellach: 
 
Codwyd bioamrywiaeth fel mater o fewn penderfyniad y 

6.50 pm 30 mins 

https://nbn.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/State-of-Nature-2019-UK-full-report.pdf
https://nbn.org.uk/wp-content/uploads/2019/09/State-of-Nature-2019-UK-full-report.pdf


 

Cyngor i ddatgan Argyfwng Hinsawdd ac mae'n rhan 
allweddol o'n strategaeth Un Blaned.  
 

Arweiniodd argymhellion y Pwyllgorau Craffu 

Amgylcheddol 'Rheoli Bioamrywiaeth yng Nghaerdydd', at 

y Cyngor yn derbyn ystod eang o argymhellion gyda'r nod 

o ddiogelu, gwella a hyrwyddo bioamrywiaeth.  

 

Yr ystod eang o gamau sy'n cael eu cymryd fel rhan o 
Flaengynllun Dyletswydd Bioamrywiaeth a Chydnerthedd 
Ecosystemau’r cyngor, a fydd yn cael ei ddiweddaru yn 
2022. 
 
Gall y camau mentrus hynny i ddiogelu a gwella 
bioamrywiaeth Caerdydd sicrhau manteision o ran lles, 
mewn swyddi newydd, arbedion economaidd a chyfleoedd 
yn y farchnad. 
 
Prosiect cyffrous newydd Coed Caerdydd a bod Cyngor 
Caerdydd wedi ymrwymo i weithio gyda phartneriaid i fod 
yn Ddinas Parc Cenedlaethol.  

Mae’r Cyngor hwn felly yn penderfynu’r canlynol: 

1.       Datgan Argyfwng Natur yng Nghaerdydd.  

2.       Gosod bioamrywiaeth gyda'r un amlygrwydd i 
newid yn yr hinsawdd wrth wraidd y broses o 
wneud penderfyniadau yng Nghyngor Caerdydd. 

3.       Cyflwyno sylwadau yn ôl yr angen i 
Lywodraethau Cymru a'r DU i ddarparu'r pwerau, 
yr adnoddau a'r cymorth technegol angenrheidiol 
i awdurdodau lleol yng Nghymru i'w helpu i 
gyflawni'r nod hwn yn llwyddiannus. 

4.       Parhau i weithio gyda phartneriaid ar draws y sir, 
y rhanbarth ac yn genedlaethol i ddatblygu a 
gweithredu dulliau arfer gorau a all ddiogelu 
bioamrywiaeth Cymru. Gan gynnwys ceisio dull 
gweithredu ar y cyd ag awdurdodau cyfagos. 

5.       Gweithio gyda rhanddeiliaid lleol gan gynnwys 
Cynghorwyr, trigolion, pobl ifanc, busnesau a 
phartïon perthnasol eraill, i ddatblygu strategaeth 
sy'n cyd-fynd ag Un Blaned a Choed Caerdydd 
gyda tharged o sero net o ran colled 
bioamrywiaeth. Bydd hyn hefyd yn archwilio 
ffyrdd o fanteisio i'r eithaf ar fanteision lleol y 
camau gweithredu hyn mewn sectorau eraill fel 
cyflogaeth, iechyd, amaethyddiaeth, trafnidiaeth 
a'r economi.  



 

EGWYL   
 

 

16   Hysbysiad o Gynnig 2  
 
ynigiwyd gan: Y Cynghorydd Molik 

Eiliwyd gan: Y Cynghorydd Sandrey 

Nodiadau'r Cyngor;  

 Bod argaeledd cyfleusterau toiledau cyhoeddus 

hygyrch mewn cymunedau yn chwarae rhan 

hanfodol o ran cefnogi iechyd a lles pobl.  Gall yr 

anallu i fodloni anghenion ffisiolegol rhywun 

oherwydd diffyg cyfleuster cyhoeddus arwain at 

faterion iechyd fel heintiau llwybr wrinol, heintiau'r 

arennau a phroblemau treulio.  Gall diffyg 

cyfleusterau toiled digonol sydd ar gael i'r cyhoedd 

gael effaith negyddol ar iechyd, urddas a ffordd o 

fyw cyfran sylweddol iawn o'r boblogaeth.  

 Dywed Sefydliad Iechyd y Byd y dylai toiledau fod 

yn "addas, yn breifat ac yn ddiogel i'w defnyddio 

gan bob defnyddiwr arfaethedig".  

 Mae Cyngor Caerdydd yn gweithredu toiledau 

mewn gwahanol gyrchfannau a lleoliadau hamdden 

ar draws y ddinas. Fodd bynnag, mae'r rhan fwyaf o 

gyfleusterau mewn siopau busnes preifat.  Pan fydd 

y mannau hyn yn cau, mae cyfleusterau o'r fath yn 

anhygyrch. Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb i asesu 

angen y gymuned am doiledau a rhoi cynllun ar 

waith i ddiwallu anghenion a nodwyd. 

 Yn ystod y pandemig, roedd llawer o doiledau ar 

gau i'r cyhoedd, gan beri i lawer o bobl fethu ag 

ymarfer corff yn yr awyr agored yn hyderus ac yn 

ddiogel neu ddod allan o'r cyfnod clo pan oedd y 

cyfyngiadau'n lleddfu, heb ofni cael eu dal yn fyr neu 

fel arall yn methu â chael mynediad at gyfleusterau 

hylendid angenrheidiol.  

 Caerdydd yw cartref llawer o gymunedau amrywiol, 

dylai Cyngor Caerdydd gofleidio'r meddylfryd o gael 

toiledau hygyrch ar gyfer pob gallu, rhyw, oedran, 

ethnigrwydd a chrefydd.  Dylai toiledau cyhoeddus 

fodloni gofynion hygyrchedd ar gyfer amrywiaeth o 

anableddau a dylid cefnogi'r egwyddorion o 

ddarparu bidet neu gyfleusterau golchi amgen eraill 

(fel lota / bodna, jwg dŵr neu gawod law) sy'n 

gwasanaethu'r toiled a arferir gan grefyddau fel 

7.35 pm 30 mins 



 

Islam.   

 Mae cael cyfleusterau toiledau cyhoeddus hygyrch 

yn cael effaith gadarnhaol ar yr amgylchedd ac yn 

atal ymddygiad gwrthgymdeithasol fel baeddu 

parciau, strydoedd a gerddi.  

Mae’r Cyngor yn penderfynu i wneud y canlynol; 

 Darparu adroddiad ar gyflwr presennol darpariaeth 

toiledau'r cyngor ar draws y ddinas, gan gynnwys 

manylion ynghylch pryd y maent ar agor, pa mor 

aml y cânt eu glanhau a'u cynnal, a pha mor 

hygyrch ydynt.  

 Gofyn i'r aelod cabinet sy'n gyfrifol am gyfleusterau 

cyhoeddus lunio strategaeth toiledau sy'n nodi 

materion a godwyd yn y cynnig hwn i sicrhau bod 

pob preswylydd (gan gynnwys pobl â gallu 

gwahanol, rhyw, oedran, ethnigrwydd a chrefydd) yn 

gallu cael mynediad at gyfleusterau priodol pan nad 

ydynt gartref.  

 Ystyried yr angen am ddarpariaeth ychwanegol ar 

gyfer toiledau benywaidd i adlewyrchu'r gwahanol 

ffyrdd y mae rhywiau'n defnyddio cyfleusterau, ac 

ystyried yr angen a datblygu'r broses o weithredu 

cyfleusterau niwtral o ran y rhywiau  

 Cynnal archwiliad a monitro rheolaidd o 

gyfleusterau toiledau cyhoeddus, gydag adroddiad 

yn cael ei gyflwyno gan yr aelod cabinet perthnasol 

yn flynyddol.  

 

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

8.05 pm 80 mins 

18   Materion Brys   
 
 

9.25 pm  

Materion Cyngor nas Gwrthwynebir   
 

 

19   Diwygiadau i Gytundeb Rhyng-Awdurdod Partneriaeth 
Pensiwn Cymru  (Tudalennau 299 - 314) 
 
Adroddiad Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau.  
 

9.25 pm 5 mins 

20   Llywodraethwyr Awdurdod Lleol   9.30 pm 5 mins 



 

(Tudalennau 315 - 322) 
 

21   Aelodaeth Pwyllgorau  (Tudalennau 323 - 324) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro.  
 
 

9.35 pm 5 mins 

22   Cyrff Allanol  (Tudalennau 325 - 326) 
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro.  
 
 

9.40 pm 5 mins 

23   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. 
 

9.45 pm  

 


