
GWYS Y CYNGOR DYDD IAU, 30 TACHWEDD 2017

COUNCIL SUMMONS THURSDAY, 30 NOVEMBER 2017, 

Fe’ch gwysir I fynychu cyfarfod CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD, a gynhelir yn 
Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas on Dydd Iau, 30 Tachwedd 2017 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 Tachwedd 
2017

Hyrwyddo cydraddoldeb a pharch at eraill   Gwrthrychedd a priodoldeb   Anhunaoldeb a stiwardiaeth
Uniondeb   Dyletswydd i gynnal y gyfraith   Atebolrwydd a bod yn agored



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 1 - 42)

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol fel cofnod 
cywir.

4  Deisebau 

Derbyn deisebau gan Aelodau Etholedig i’r Cyngor.

4.35 pm 5 mins

5  Cwestiynau gan y Cyhoedd 
(Tudalennau 43 - 44)

Derbyn cwestiynau a nodwyd yn flaenorol gan y Cyhoedd.

4.40 pm 15 mins

6  Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer 

Derbyn cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer gan gynnwys 
Cydnabyddiaethau a Gwobrau.

4.55 pm 5 mins

7  Cynnig y Tîm Uwch Reoli 
(Tudalennau 45 - 54)

Adroddiad y Prif Weithredwr a Phennaeth y gwasanaeth 
cyflogedig

5.00 pm 20 mins

8  Rheoli’r Trysorlys 2017-18 - Canol Blwyddyn 
(Tudalennau 55 - 74)

Ni fydd Atodiadau A a B yr adroddiad hwn cael eu 
cyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth sydd wedi’i 
heithrio dan y disgrifiad a geir ym Mharagraffau 14 a 21 
Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Adroddiad  y Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a 
Swyddog Adran 151

5.20 pm 10 mins



9  Canllawiau Cynllunio Ategol 
(Tudalennau 75 - 774)

Cynnig y Cabinet

5.30 pm 15 mins

10  Protocol Datrys Lleol 
(Tudalennau 775 - 782)

Adroddiad Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau 
Cyfreithiol a’r Swyddog Monitro

5.45 pm 10 mins

11  Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor Cynghori Rhianta 
Corfforaethol 2016/17 
(Tudalennau 783 - 814)

Derbyn yr Adroddiad Blynyddol ar gyfer 2016/17 gan 
Gadeirydd y Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol 

5.55 pm 15 mins

12  Datganiadau’r Arweinydd a’r Cabinet 

Derbyn datganiadau gan yr Arweinydd ac Aelodau’r 
Cabinet

6.10 pm 45 mins

Hysbysiad Cynnig  

13  Cynnig 1 

Cynigiwyd gan:  Y Cynghorydd Jennifer Burke-Davies

Eiliwyd gan: Y Cynghorydd Ashley Lister

Mae’r Cyngor hwn yn nodi y caiff Credyd Cynhwysol, y 
taliad misol unigol sy’n cymryd lle'r chwe budd-dal oedran 
gweithio, ei gyflwyno yng Nghaerdydd o ddiwedd mis 
Chwefror 2018.

Er gwaith y gwaith sy’n cael ei wneid yng Nghaerdydd i 
gefnogi, cynghori a chynorthwyo'r bobl hynny yr effeithir 
arnynt gan ddiwygio lles, mae'n anochel y bydd Credyd 
Cynhwysol yn effeithiol yn negyddol ar fywydau'r bobl sydd 
fwyaf agored  i niwed yn ein dinas trwy weithredu proses y 
mae'n ymddangos ei bod wedi'i dylunio i wthio pobl i dlodi 
a dyled. Mae’r Cyngor hefyd yn nodi, yn ein hardal, ei bod 
yn debygol y caiff degau o filoedd o bobl eu heffeithio gan 
y newidiadau hyn.

Mae Cyngor Caerdydd yn nod gyda phryder bod symud i 
Gredyd Cynhwysol Gwasanaeth  Llawn mewn rhannau 
eraill o’r wlad wedi achosi caledi ariannol sylweddol i lawr o 
bobl yn symud at y system newydd hon o daliadau budd-
dal. Cyn cyflwyno Credyd Cynhwysol mae angen mynd i’r 

6.55 pm 40 mins



afael â’r problemau canlynol: 

 Y cyfnod aros o chwe wythnos i hawlwyr 
dderbyn eu budd-daliadau. 
Mae’r syniad bod pob gweithiwr mewn swyddi lle y 
cânt eu talu mis yn hwyr yn anwybyddu'r realiti ar 
gyfer y 1.5m o weithwyr sy’n cael trafferth gyda 
chontractau dim oriau, swyddi anniogel neu 
hunangyflogaeth wedi gorfodi. Mae angen i hawlwyr 
gael eu talu o’r diwrnod cyntaf.

 Taliadau’n mynd at un aelod wedi enwi o deulu. 
Mae llawer o hawlwyr yn cael trafferth gyda 
chyllidebu a dylai taliadau gael eu talu i hawlwyr ar 
wahân mewn annedd a phob pythefnos yn hytrach 
na phob mis. Gyda’r polisi presennol, mae perygl go 
iawn, os â’r budd-dal cyfan i un unigolyn wedi enwi, 
nad os warant y caiff yr arian ei ddosbarthu’n deg o 
fewn yr annedd.

 Mae i rent hawlwyr gael ei dalu'n uniongyrchol i 
landlordiaid i osgoi'r lefelau annerbyniol o uchel o 
ddyledion ac mae digartrefedd sydd wedi digwydd 
yn yr ardaloedd lle y mae CU eisoes yn bodoli. 
Mae gwthio hawlwyr i ddyled yn ychwanegu at y 
straen a'r anniogelwch ar gyfer hawlwyr. 

 Rhoi pen ar sancsiynau budd-dal gan nad oes 
tystiolaeth fod sancsiynu’n helpu  pobl i mewn i 
waith. 
Mewn gwirionedd, mae mynd â gallu hawlydd i 
fwydo ei hunain a’i deulu’n eu hatal rhan 
canolbwyntio ar ddod o hyd i gyflogaeth gan ei fod 
yn rhy brysur yn trio goroesi. Mae’r dystiolaeth o’r 
niwed y mae sancsiynau yn ei achosi’n tyfu – maent 
yn greulondeb diangen yn ein system fudd-daliadau. 

 Caniatáu i bob hawlydd newydd wneud cais am 
Gredyd Cynhwysol mewn canolfannau swyddi 
neu dylai cyllid arall gael ei roi i'r Cyngor i 
gyflawni’r rôl hon. 
Mae gorfodi hawlydd newydd i wneud cais ar-lein yn 
achosi problemau go iawn i lawer o bobl nad oes 
ganddynt sgiliau TG neu fynediad atynt i ymdopi 
gyda’r cais ar-lein cymhleth. Mae hefyd angen cael 
gwared â llinell gymorth y telir amdani gan na all 
hawlwyr fforddio’r cyfraddau drud a godir. Mae 
hefyd angen peidio â chau canolfannau swyddi gan 
fod angen cymorth wyneb yn wyneb ar hawlwyr i’w 
helpu i fynd yn ôl i’r gwaith ac i ddelio â 
chymhlethdod Credyd Cynhwysol.

 Rhoi’r gorau i'r amodoldeb mewn gwaith ar 
gyfer gweithwyr rhan amser neu weithwyr ar 
incwm isel – nid fel yna y mae'r syniad bod oriau 
ychwanegol neu waith ar gyflog uchel ar gyfer y 



niferoedd mawr o'r gweithwyr hyn yr effeithir arnynt. 
Mae’r cymal hwn o GU yn rhoi pwyslais ar unigolion 
sydd am gael nifer mwy o oriau gwaith - ac nid ar 
gyflogwyr sy'n cael budd o oriau byr ac 
anniogelwch. 

 Mae angen cynyddu'r lefel gyffredinol y mae CC 
yn cael ei ariannu'n frys. 
Y gyfradd y bydd rhai hawlwyr yn colli budd-dal yw 
63p mewn punt sydd, wrth gymharu â chyfradd 
uchaf treth incwm o 45% ar incymau dros £150,000 
y flwyddyn, yn dangos pa mor annheg yw CC ar 
gyfer aneddiadau sy'n ennill yr incymau isaf. 

Mae’r Cyngor hwn yn nodi gyda phryder, felly, fod 
gweithredu Credyd Cynhwysol Gwasanaeth Llawn yn y 
ddinas yn debygol o fod yn ddifrifol niweidiol i iechyd a 
llesiant miloedd o drigolion lleol.

Mae Cyngor Caerdydd felly yn penderfynu:

Gofyn i bob arweinydd grŵp gwleidyddol i gydysgrifennu at 
Ysgrifennydd Gwladol dros Waith a Phensiynau yn gofyn 
bod y system Gredyd Cynhwysol yn cael ei hailddylunio 
mewn ffordd sy’n cael gwared â’r risgiau hanfodol y mae'r 
Cyngor wedi mynegi ei bryderon amdanynt.

Toriad  - 20 mins

14  Cynnig 2 

Cynigiwyd gan:    Y Cynghorydd Dan De’Ath

Eiliwyd gan: Y Cynghorydd Susan Goddard 

Mae’r Cyngor hwn yn nodi’r canlynol:

1. Gadawodd 130 o bobl ifanc (16 oed a hŷn) ofal Cyngor 
Dinas Caerdydd a dechrau cyfnod pontio anodd allan o 
ofal i oed gŵr yn ystod blwyddyn ariannol 16/17.

2. Yn ôl adroddiad yn 2016 gan y Gymdeithas Blant, pan 
fo pobl sy’n gadael gofal yn symud i lety annibynnol 
maent yn dechrau rheoli eu cyllideb eu hunain yn llawn 
am y tro cyntaf. 
Dangosodd yr adroddiad fod pobl sy’n gadael gofal yn 
cael hyn yn eithriadol heriol a heb deulu i’w cefnogi ac 
addysg ariannol annigonol, maent yn mynd i mewn i 
ddyled ac anhawster ariannol.

3. Yn ôl ymchwil a wnaed gan y Ganolfan dros 
Gyfiawnder Cymdeithasol, mae dros hanner (57%) o 
bobl ifanc sy’n gadael gofal yn cael trafferth rheoli eu 

7.55 pm 40 mins



harian ac osgoi dyled wrth adael gofal.

4. Mae gan yr awdurdod lleol gyfrifoldebau rhiant 
corfforaethol statudol tuag at bobl ifanc sydd wedi 
gadael gofal hyd at 25 oed.

Mae’r Cyngor hwn yn credu:

1. I sicrhau bod pontio o ofal i fywyd oedolion mor 
ddidrafferth â phosibl, ac i leihau’r posibilrwydd o bobl 
sy’n gadael gofal yn mynd i mewn i ddyled wrth iddynt 
ddechrau rheoli eu cyllid eu hunain, y dylent gael eu 
heithrio rhag talu’r dreth gyngor.

2. Mae Pobl sy’n Gadael Gofal yn grŵp sy’n enwedig 
agored i niwed o ran dyled treth gyngor.

Mae’r Cyngor hwn, felly, yn penderfynu:

Mynd ag adroddiad i gyfarfod nesaf y Cabinet sy'n 
archwilio mesurau i ddefnyddio grymoedd ymgynnull 
Cyngor Y Ddinas a’i arbenigedd mewn rhianta 
corfforaethol i weithio gyda’r holl awdurdodau sy’n casglu 
treth gyngor i eithrio’r holl pobl sy’n gadael gofal yn y sir o 
dalu’r dreth gyngor, gan rannu unrhyw gostau sy’n codi’n 
gyfatebol.

15  Cynnig 3 

Cynigiwyd gan: Y Cynghorydd Sean Driscoll

Eiliwyd gan: Y Cynghorydd Philippa Hill-John

Mae’r Cyngor hwn yn nodi’r canlynol:

1. Y rhagwelir y bydd poblogaeth Caerdydd yn tyfu gan 
26%, sydd y twf ac estyniad mwyaf a ragwelir ar gyfer 
unrhyw ddinas yn y DU yn ystod cyfnod ein Cynllun 
Datblygu Lleol. 
Bydd yr estyniad hwn yn cynyddu llygredd traffig trwy’r 
ddinas.

2. Bod ansawdd awyr gwael yn niweidio iechyd pobl ac 
yn difrodi adeiladau - yn enwedig yn ein hardaloedd 
cadwraeth.

3. Y bydd tagfeydd traffig y tu allan i ysgolion yn cynyddu 
lefelau o lygredd yn ystod teithiau i'r ysgol.

4. Bod, ar hyn o bryd, mae Caerdydd yn methu â bodloni 

8.35 pm 40 mins



safonau ansawdd awyr o ran lefelau NO2 mewn 
ardaloedd o'r ddinas yn gyson, a bod lefelau 
gronynnau presennol yn cael effaith negyddol ar 
iechyd.

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

1. Dechrau monitro ansawdd Awyr Caerdydd yn fyw gyda 
gorsafoedd monitro mewn lleoliadau gwahanol ledled y 
ddinas. 

2. Gwneud astudiaeth o ddichonoldeb cynhwysfawr o 
archwilio fflyd cerbydau Cyngor Caerdydd er mwyn 
sicrhau bod y cerbydau hynny’n cydymffurfio â 
thechnoleg sy'n ystyriol o'r amgylchedd, ac i ystyried y 
posibiliadau o grantiau ar gyfer technoleg gwyrdd ar 
fflydoedd bysus yn gweithredu yng Nghaerdydd. 

3. Sicrhau bod Cyngor Caerdydd yn gweithio mewn 
partneriaeth agos â rhanddeiliaid allweddol gan 
gynnwys awdurdodau lleol a busnesau cymdogol i 
sicrhau y gellir dysgu o arfer gorau wrth gyflawni 
strategaethau awyr glân a'i weithredu yng Nghaerdydd.

4. Asesu lefel bresennol Caerdydd o barodrwydd i 
fanteisio ar dechnoleg cerbyd electronig, gan gynnwys 
pwyntiau gwefru a sicrhau bod Caerdydd yn gweithio 
tuag at ddod yn ddinas sy’n ystyriol o gerbydau 
electrig. 

5. Datblygu ymhellach y cynllun cerdded i’r ysgol a 
chynlluniau teithio’r gweithle ar gyfer busnesau 
Caerdydd.

16  Cwestiynau Llafar 

Derbyn cwestiynau llafar i’r Arweinydd, Aelodau’r Cabinet, 
Cadeiryddion Pwyllgorau a/neu Aelodau enwebedig o’r 
Awdurdod Tân.

9.15 pm 90 mins

17  Materion Brys  10.00 pm 5 mins

Materion y Cyngor nas Gwrthwynebir  

18  Penodiadau Llywodraethwyr ALI 
(Tudalennau 815 - 818)

Cymeradwyo argymhellion Panel Llywodraethwyr yr 

10.45 pm 5 mins



Awdurdod Lleol 21 Tachwedd 2017

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol.

19  Aelodaeth y Pwyllgor 
(Tudalennau 819 - 820)

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol.

20  Penderfyniad Brys: Cais Llwybr Cyflym Euros 2020  
(Tudalennau 821 - 822)

21  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.


