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Y CYNGOR DINAS A SIR CAERDYDD SIR

Cyfarfu'r Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd yn Neuadd y Sir, Caerdydd ar
 Dydd Iau, 30 Tachwedd 2017 i drafod y busnes a nodir yn y wŷs Cyngor dyddiedig 
Dydd Gwener, 24 Tachwedd 2017. 

Yn 
bresennol: Y Cynghorydd Sir Derbyshire (Arglwydd Faer)

Cynghorwyr Sir  Ahmed, Dilwar Ali, Bale, Berman, Bowden, 
Bowen-Thomson, Boyle, Bradbury, Bridgeman, Burke-Davies, 
Carter, Congreve, Cowan, Cunnah, Davies, De'Ath, Driscoll, 
Ebrahim, Elsmore, Ford, Goddard, Goodway, Gordon, 
Henshaw, Gavin Hill-John, Philippa Hill-John, Hinchey, Howells, 
Hudson, Jacobsen, Jenkins, Jones-Pritchard, Keith Jones, 
Owen Jones, Joyce, Kelloway, Caerhirfryn, Lay, Lent, Lister, 
Mackie, McEvoy, McGarry, McKerlich, Merry, Michael, Molik, 
Morgan, Naughton, Owen, Jackie Parry, Patel, Phillips, 
Dianne Rees, Robson, Sandrey, Sattar, Simmons, Stubbs, 
Taylor, Graham Thomas, Huw Thomas, Lynda Thorne, Walker, 
Weaver, Wild, Williams, Wong a/ac Wood

82 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDENB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Ashgar Ali, Murphy, McGarry, 
Parkhill, Keith Parry a Singh. Dymunodd yr Arglwydd Faer yn dda i‘r Cynghorydd 
Murphy ar ran pob Aelod wrth iddo wella gartref ar ôl llawdriniaeth sylweddol.

83 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Gwnaed y datganiadau buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau 

Cynghorydd Eitem Buddiant
Y Cynghorydd Molik Eitem 12 

Datganiadau’r 
Arweinydd a’r 
Cabinet – 
Datganiad gan 
yr Aelod 
Cabinet dros 
Ofal 
Cymdeithasol, 
Iechyd a Lles

Diddordeb personol oherwydd 
ei fod yn gyflogedig yn y sector 
colli golwg 

Y Cynghorydd 
Bradbury

Eitem 18 -
Penodiadau 
Llywodraethwyr 
Awdurdod Lleol 

Diddordeb personol oherwydd 
enwebiad am swydd fel 
Llywodraethwr Ysgol 
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Y Cynghorydd 
Williams 

Eitem 18 -
Penodiadau 
Llywodraethwyr 
Awdurdod Lleol

Diddordeb personol oherwydd 
ei fod wedi gwneud cais i fod 
yn Llywodraethwr Ysgol ar 
gyfer un o’r swyddi gwag a 
restrir

Y Cynghorydd Boyle Eitem 12 
Datganiadau’r 
Arweinydd – 
Datganiad gan 
y Dirprwy 
Arweinydd a’r 
Aelod Cabinet 
dros Addysg, 
Sgiliau a 
chyflogaeth  

Diddordeb personol oherwydd 
bod ei wraig yn arweinydd 
academaidd ar gyfer y Cynllun 
Ieithoedd Tramor Modern ym 
Mhrifysgol Caerdydd 

Y Cynghorydd Taylor Eitem 15 – 
Cynnig 3 

Diddordeb oherwydd ei fod yn 
gyflogai i elusen sy’n 
ymgyrchu am Lygredd Awyr. 

Y Cynghorydd Carter Eitem 15 – 
Cynnig 3 

Diddordeb oherwydd ei fod yn 
gyflogai i elusen sy’n 
ymgyrchu am Lygredd Awyr 

Y Cynghorydd Gavin 
Hill- John 

Eitem 15 – 
Cynnig 3 

Oherwydd ei fod yn 
Gyfarwyddwr Anweithredol 
Bws Caerdydd wedi’i benodi 
gan Gyngor Caerdydd 

Y Cynghorydd Lay Eitem 15 – 
Cynnig 3 

Oherwydd ei fod yn 
Gyfarwyddwyr Anweithredol 
Bws Caerdydd, wedi’i benodi 
gan y Cyngor 

Y Cynghorydd Patel Eitem 15 – 
Cynnig 3 

Oherwydd ei fod yn 
Gyfarwyddwyr Anweithredol 
Bws Caerdydd, wedi’i benodi 
gan y Cyngor 

Y Cynghorydd Robson Eitem 15 – 
Cynnig 3 

Oherwydd ei fod yn 
Gyfarwyddwyr Anweithredol 
Bws Caerdydd, wedi’i benodi 
gan y Cyngor 

Y Cynghorydd 
Sandrey 

Eitem 15 – 
Cynnig 3 

Oherwydd ei fod yn 
Gyfarwyddwyr Anweithredol 
Bws Caerdydd, wedi’i benodi 
gan y Cyngor 

Y Cynghorydd 
Simmons 

Eitem 15 – 
Cynnig 3 

Oherwydd ei fod yn 
Gyfarwyddwyr Anweithredol 
Bws Caerdydd, wedi’i benodi 
gan y Cyngor 

Y Cynghorydd Stubbs Eitem 15 – 
Cynnig 3 

Oherwydd ei fod yn 
Gyfarwyddwyr Anweithredol 
Bws Caerdydd, wedi’i benodi 
gan y Cyngor 
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84 :   COFNODION 

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 26 Hydref 2017 yn gofnod 
cywir, ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 

85 :   DEISEBAU 

Cyflwynwyd y Deisebau canlynol: - 

1. Y Cynghorydd Lent – 21 o breswylwyr Treharris Street yn gofyn am fwy o barcio i 
breswylwyr.

2.  Y Cynghorydd Burke-Davies – 220 o breswylwyr sydd yn erbyn y cais cynllunio 
ar gyfer Sefydliad Mynachdy ar y ffin rhwng wardiau Gabalfa ac Ystum Taf . 

3. Y Cynghorydd McKerlich – 287 o breswylwyr Radur sy’n cefnogi cais preswylwyr 
anabl am fae parcio ychwanegol i bobl anabl ar Ffordd yr Orsaf, Radur er mwyn 
ei galluogi i barcio'n agos i'w gweithle.   

4. Y Cynghorydd Naughton – 358 o breswylwyr yn erbyn y toriadau i’r cynnig a’r 
gwasanaethau yng Nghanolfan Hamdden Pentwyn 

5. Y Cynghorydd Molik – 52 o breswylwyr Clos Caer Cady yn gofyn i linellau melyn 
dwbl 

6. Y Cynghorydd Molik - 34 o breswylwyr yn gofyn am barth parcio 2 awr ar  
Clearwater Way o amgylch y man siopa. 

7. Y Cynghorydd Lay - 248 o breswylwyr sy'n galw ar y Cyngor i gynyddu mesurau 
arafu traffig o gwmpas Ysgol Gynradd Willowbrook.

8. Y Cynghorydd Ford – 68 o breswylwyr yn galw ar y Cyngor i ystyried mesurau 
diogelwch traffig er mwyn lleihau gyrru’n beryglus a goryrru ar Ffordd Trelái a 
Ffordd Sain Ffagan yn y Tyllgoed.

9. Y Cynghorydd Ford – 62 o breswylwyr yn galw ar y Cyngor i ystyried system un 
ffordd ym Maes y Tyllgoed oherwydd nifer y damweiniau a pharcio peryglus sy’n 
arwain at ddifrod i gerbydau.           

 

86 :   CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD 

Cwestiwn Cyhoeddus: gan Miss Helen Edwards

Byddwn yn ddiolchgar o gael deall pa gynlluniau sydd gan y Cyngor ar waith i leddfu 
tagfeydd traffig yn y ddinas ac mae cynnydd sylweddol wedi bod dros y deuddeg mis 
diwethaf i’r pwynt ei fod erbyn hyn yn cymryd tua 50 munud i deithio 5 milltir o’m 
cartref ym Mhentref Llaneirwg i’m gweithle yng nghanol y ddinas? 

Ymateb:  Y Cynghorydd Caro Wild

Diolch am eich cwestiwn, ac mae’n ddrwg gen i glywed ei fod yn cymryd yn hwy i chi 
gymudo. Rydym yn ymwybodol o’r rhwystredigaeth a deimlir gan lawer o bobl sy'n 
byw yng Nghaerdydd ei fod yn mynd yn anos gyrru o gwmpas y ddinas, yn enwedig 
ar oriau brig.; 
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Dylid nodi ein bod yn credu bod rhai o’r tagfeydd ychwanegol o gwmpas yr ardal 
honno a ‘chylchfan Blooms’ wedi cael ei achosi gan gau Pont Maerdy, sy’n peri i bobl 
fynd y ffordd honno er mwyn mynd ar yr A48 i mewn i’r ddinas.  

Yn nhermau’r hyn sydd gyda ni ar waith, hoffwn amlinellu’r tri maes gwaith canlynol:

 Fel y trafodwyd yn y siambr hon mewn cyfarfodydd blaenorol ac yn 
ddiweddarach ar yr agenda heddiw, rwyf wedi ymrwymo i ddod â phob Phapur 
Gwyrdd  ger bron erbyn diwedd y flwyddyn ariannol ar Drafnidiaeth ac Awyr 
Glân.  Bydd hyn yn galluogi sgwrs lawn gyda phreswylwyr a rhanddeiliaid yng 
Nghaerdydd am yr opsiynau a'r posibiliadau y gallem eu hystyried.

 Mae’r Cynllun Datblygu Lleol Mabwysiedig 2006-2026 yn cynnwys polisïau ac 
egwyddorion cynllunio meistr i sicrhau diogelwch ar y ffordd a gwelliannau 
teithio cynaliadwy drwy'r broses rheoli datblygiadau. Bydd hyn yn galluogi 
cerdded, beicio a thrafnidiaeth gyhoeddus i fod yn fwyfwy hygyrch a bydd yn 
cefnogi dewisiadau teithio deniadol er mwyn lleddfu effaith y datblygiad a 
lleihau nifer y teithiau sy'n cael eu gwneud ar y rhwydwaith gan geir preifat. 
Ochr yn ochr â’n CDLl, mae Cynllun Trafnidiaeth Lleol y Cyngor 2015-2020 yn 
rhestru eu blaenoriaethau ar gyfer buddsoddi mewn trafnidiaeth, gan gynnwys 
y buddsoddiad sylweddol rydym wedi ei wneud o ran mesurau blaenoriaethau 
bysiau ar Heol Casnewydd.

 Mae’r Awdurdod Trafnidiaeth Prifddinas-Ranbarth Caerdydd Cysgodol hefyd 
wedi bod yn gweithio ar strategaeth, ochr yn ochr â’r Metro, sy’n adnabod 
blaenoriaethau er mwyn sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yn fwy hygyrch i 
bobl sy’n mynd i mewn i Gaerdydd, gan gynnwys ffocws ar fwy o safleoedd 
parcio a theithio ar ymylon Caerdydd.   

Mae’n werth sylw, er nad yw bob amser yn opsiwn i bawb, mae teithio ar y bws o 
Bentref Llaneirwg yn cymharu’n ffafriol â deithio mewn ceir preifat yn nhermau cost 
ac amser, ac er bod gan lwybrau teithio llesol o’r ardal honno le i wella; ac mae nifer 
gynyddol o bobl yn mwynhau'r llu o fuddion o feicio o’r ardal honno ac hyd yn oed 
ymhellach i ffwrdd. 

Cwestiwn atodol: gan Miss Helen Edwards

Diolch am ganiatáu amser i mi yma heddiw i ofyn y cwestiwn ac rwy’n 
gwerthfawrogi’r ymateb.  

Derbyniaf yr hyn rydych yn ei ddweud am y llwybr bysiau ond ga’ i ddweud, yn fy 
swydd i, rwyf angen fy nghar fel gofyniad ar gyfer fy ngwaith felly yn anffodus ni ellir 
cymryd opsiwn y bws i ffwrdd ohonof.  

Syrfëwr Siartredig ydwyf yn ôl galwedigaeth, rwy'n deall anghenion y Ddinas i 
ehangu a datblygu’n iawn, a byddwn yn mynd law yn llaw gyda hynny a’i gefnogi.  

Fy mhryder yw, a’r hyn y byddwn yn ei ofyn yw pa faint a roddir i'r seilwaith cyn y 
rhoddir y cynllunio a chyn bod y datblygiad yn digwydd, hoffwn roi un enghraifft, 
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Rwy’n byw ym Mhentref Llaneirwg, mae gennym ddatblygiad Pentref Llanedern sy'n 
mynd rhagddo, ac rwy'n gwybod bod syniadau y byddai Heol y Bont yn cau fel rhan o 
hynny. Mae'n dderbyniol cau Heol y Bont, ond rhowch opsiwn arall i ni oherwydd ar 
hyn o bryd mae gennyf un dewis, sef mynd o'n tŷ a'i hunllef, i'r pwynt fy mod i a'm 
gŵr yn ystyried ai Caerdydd yw'r lle rydym eisiau bod ynddo bellach.  

Beth yw’r gofynion o ran seilwaith a roddir ar waith cyn rhoi’r cynllunio ar gyfer y 
datblygiad preswyl hon, yr wyf yn deall sydd ei angen ar gyfer Caerdydd?

Ymateb:  Y Cynghorydd Caro Wild

Diolch, rwy’n credu bod hynny’n gwestiwn ardderchog. Byddwn yn ailadrodd, nad 
yw'n rhywbeth rydym yn cuddio y tu ôl iddo; rydym yn cydnabod y pryderon go iawn 
a'i fod yn peri strach i bobl.  Rwyf hefyd yn dweud eto ein bod yn cydnabod nad yw 
trafnidiaeth gyhoeddus a beicio yn dderbyniol i bawb.  

Yn nhermau eich cwestiwn ar y CDLl a’r seilwaith, mae’n anodd iawn i ni gael yr holl 
arian cyn bod datblygiad yn digwydd. Nid dyna sut mae’n gweithio yn y wlad hon, er 
yr hoffen ni iddynt wneud hynny, fodd bynnag erbyn hyn mae pob math o bwyntiau 
sbardun a lliniariadau gwahanol sy’n dod i mewn ar ein datblygiadau ac yn ein 
galluogi i roi seilwaith ar waith yn seiliedig ar faint y datblygiadau.     

Ar yr un hynny yn benodol, pan gaiff y 50 o dai nesaf eu hadeiladu, rwy’n deall mai 
hynny yw’r pwynt sbardun cyntaf, caiff pob person sy’n byw yno ei sbarduno a 
rhoddir iddo fynediad at bàs bysiau am ddim. Mae hynny ond yn enghraifft; mae 
pethau fel hynny yn digwydd nawr, felly nid y bod yr holl ddatblygiad yn cael ei 
wneud cyn i ni ei gael, mae pwyntiau sbardun ar hyd y ffordd.     Mae pethau ar waith 
er mwyn lliniaru hynny.                                                                                                                                                                                                                                                                     

87 :   CYHOEDDIADAU’R ARGLWYDD FAER 

Ronald (Ron) Page – yn anffodus, dywedodd yr Arglwydd Faer fod y cyn-
Gynghorydd Ron Page, sef Cynghorydd yn Ward Y Mynydd Bychan wedi marw ar 17 
Tachwedd 2017. Ar ran y Cyngor roed yr Arglwydd Faer wedi ysgrifennu llythyr o 
gydymdeimlad ar ran y Cyngor at ei ferch a'i deulu. 

Apêl Argyfwng Rohingya – roedd y Cynghorydd Ali Ahmed  wedi dweud bod y 
Gymdeithas Bangladesh wedi codi £30,000 i gefnogi’r apêl argyfwng.  Eu targed 
oedd codi £40,000 er mwyn cefnogi’r ffoaduriaid gyda chysgod, dillad a dŵr ffres.

Elusen yr Arglwydd Faer - Dywedodd yr Arglwydd Faer fod Aelodaeth yr RSPB yn 
gwerthu’n dda yn y cyfnod cyn y Nadolig a bod gan yr RSPB stondin yn y Farchnad 
Nadoligaidd yng Nghanol y Ddinas a ddarparwyd yn rhad ac am ddim eleni gan 
Gyngor Caerdydd. 

Byddai bore coffi Elusennol Nadoligaidd yn cael ei gynnal yn y Plasty ar 1 Rhagfyr 
am 10:00am.

Mae Cyngerdd Carolau Blynyddol y Cynghorwyr a’r Staff ar ddydd Mercher 20 
Rhagfyr am 10.30 yn Neuadd y Sir.  Mae croeso i bob Cynghorydd ymuno â’r staff ar 
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gyfer y digwyddiad Nadoligaidd hwn a bydd casgliad wrth ymadael ar gyfer 
Elusennau'r Arglwydd Faer. 

Yn y flwyddyn newydd, dywedodd yr Arglwydd Faer y byddai’n rhoi cynnig ar nofio 2 
filltir yn ei bwll nofio lleol ar 8 Ionawr. Er mwy helpu i godi arian dros ei ddewis 
elusennau, sef RSPB a Bug Life. Mae llawer o anifeiliaid a thrychfilod yn cael adeg 
hon y flwyddyn yn heriol iawn ac maent yn dibynnu'n fwyfwy ar bobl yn rhoi bwyd a 
chysgod yn eu gerddi, er hynny mae cymaint o’n ffefrynnau megis ieir bach yr haf, 
draenogod a llawer o adar yr ardd yn dirywio'n frawychus o gyflym. Roedd yr 
Arglwydd Faer yn gobeithio y byddai Cynghorwyr yn rhoi’n hael er mwyn gwobrwyo 
ei ymdrechion. 

Banc Bwyd – diolchodd yr Arglwydd Faer i’r Cynghorwyr ar ran y Cynghorwyr Thorne 
a Bowden am eu cyfraniadau hael at y casgliad Banc Bwyd Nadoligaidd.

Digwyddiadau’r Arglwydd Faer. 
Yn ystod mis Tachwedd 2017, aeth yr Arglwydd Faer i nifer o ddigwyddiadau coffau 
e.e. Gwasanaeth Agoriadol RBL ar gyfer y Maes Coffa yng Nghastell Caerdydd lle y 
plannodd yr Arglwydd Faer Groes Goffa.  Hefyd aeth yr Arglwydd Faer i ddigwyddiad 
Gardd Goffa Flynyddol RBL yn Eglwys Sant Ioan a Gwasanaeth Gŵyl Goffa Cymru 
RBL yn Neuadd Dewi Sant ar 4 Tachwedd. Cafodd Apêl Pabïau flynyddol Lleng 
Frenhinol Brydeinig ei lansio yng Nghastell Caerdydd a gosododd yr Arglwydd Faer 
dorch yng Ngwasanaeth Coffau Cymdeithas Llynges Fasnachol (Cymru) i gofio am y 
morwyr dewr sydd wedi marw wrth wasanaethau eu gwlad.

Gosododd yr Arglwydd Faer dorch ar ran pobl Caerdydd yng Ngwasanaeth Coffa 
Cenedlaethol Cymru a gynhaliwyd yng Nghofeb Rhyfel Genedlaethol Cymru 
(senotaff) ar 12 Tachwedd wedi'i drefnu gan Gyngor Caerdydd a Llywodraeth Cymru. 

Agorodd yr Arglwydd Faer gyfarfod y Rhwydwaith Miliwnyddion call ddydd Mawrth 7 
Tachwedd yn Stadiwm y Principality.   Daeth tua 50 o westeion i lansiad y clwb 
entrepreneuriaeth a rhwydweithio busnes newydd. 

Cyflwynodd yr Arglwydd Faer gadachau gyddfau i 8 aelod o Geidiaid yr Arglwydd 
Faer ei hun sydd wedi ymuno â’r uned yn ddiweddar yn y Plasty ar 6 Tachwedd.  
Mae Sgowtiaid a Geidiaid yr Arglwydd Faer ei Hun yn cefnogi’r Arglwydd Faer mewn 
achlysuron seremonïol ac yn gwisgo’r cadach gwddf trawiadol gydag Arfbais y Sir 
wedi'i brodio ar yr y cefn. 

Bu’r Arglwydd Faer a’r Arglwydd Faeres yn bresennol mewn derbyniad coffa ar 9 
Tachwedd yn y Senedd i nodi Coffâd Canmlwyddiant Hedd Wyn Fflandrys – Cymru.

Hefyd bu’r Arglwydd Faer a’r Arglwydd Faeres yn bresennol yng Ngwobrau Nyrs y 
Flwyddyn Coleg Brenhinol y Nyrsys Cymru yn Neuadd y Ddinas ar 15 Tachwedd. 
Mae’r digwyddiad blynyddol mawreddog hwn yn hyrwyddo ac yn dathlu goreuon arfer 
nyrsio yng Nghymru. 

Cadeiriodd yr Arglwydd Faer sesiwn yn Neuadd y Sir ar gyfer Wythnos y Senedd ar 
17 Tachwedd. Bu disgyblion ysgol lleol yn bresennol mewn sesiwn holi ac ateb a 
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holodd yr Arglwydd Faer ac Aelodau Seneddol Anna McMorrin AS a Jo Stevens AS 
ar faterion democratiaeth a’u rolau yn y Senedd. 

Aeth yr Arglwydd Faer a’r Arglwydd Faeres i Ginio Gala Blynyddol Gwobrau Gofal 
Cymru ar 17 Tachwedd yn Neuadd y Ddinas. Cynhelir y gwobrau (sydd yn eu 15fed 
blwyddyn) i ddathlu'r cyfraniad hynod a wneir gan y gweithlu gofal cymdeithasol yng 
Nghymru

Aeth yr Arglwydd Faer neu’r Arglwydd Faeres y Digwyddiad Polion Siarter Coed ar 25 
Tachwedd ym Mharc Bute. Dathlodd yr digwyddiad gosod Polyn Totem ym Mharc 
Bute i gynrychioli un o 10 egwyddor Siarter Coed newydd i’r DU. Parc Bute yw’r unig 
safle yng Nghymru a ddewiswyd i dderbyn un o’r polion cerfiedig.

88 :   CANLLAWIAU CYNLLUNIO ATEGOL 

Cynigiodd yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth yr adroddiad a’r 
Canllawiau Cynllunio Atodol a oedd yn destun ymgynghoriad, i’w fabwysiadu gan y 
Cyngor Llawn: - 

 Seilwaith Gwyrdd gan gynnwys Nodiadau Canllaw Technegol sy’n perthyn i: 
Ecoleg a Bioamrywiaeth
Coed a Datblygu
Hawliau Tramwy Cyhoeddus a Datblygu
Coridorau Afonydd
Amddiffyn a darparu Mannau Agored mewn Datblygiadau Newydd 
Pridd a Datblygiadau

 Safleoedd Mewnlenwi
 Cynllunio am Iechyd a Lles

 Estyniadau a Newidiadau Preswyl

 Bwyd, diodydd a Defnyddiau Hamdden

 Diogelu Tir ac Adeiladau Busnes a Diwydiannol

 Cyfleusterau Gofal Plant

Pwysleisiodd yr Aelod Cabinet bwysigrwydd Canllawiau Cynllunio Atodol wrth ategu 
polisïau Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) Caerdydd a fabwysiadwyd a chryfhau 
ymagwedd y Cyngor at ddatblygu a newid.  Trydydd rhan y rhaglen oedd y CCA hyn, 
a bydd mwy ohonynt yn cael eu cyflwyno i’r Cabinet a’r Cyngor yn 12 mis nesaf.

Eiliodd y Cynghorydd Michael fel Cadeirydd Cynllunio blaenorol y cynnig sy'n 
pwysleisio'r angen am arweiniad cynllunio cadarn er mwyn cefnogi gwaith y Pwyllgor 
a'r Cyngor.  

Fel rhan o’r drafodaeth, cododd yr Aelodau bwyntiau ynghylch darparu gwefru 
trydanol mewn datblygiadau newydd er mwyn annog trafnidiaeth gynaliadwy; 
pwysigrwydd CCA i bob Aelod a phob ward yng Nghaerdydd; pryderon a godwyd 
gan y Gymdeithas Ddinesig ac amddiffyn amgylchedd cynaliadwy; ystyried Deddf 
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Llesiant a Chenedlaethau'r Dyfodol – risg o lygredd; tagfeydd traffig a llifogydd; 
defnyddio safleoedd tir glas. Cryfder CCA wrth gefnogi’r CDLl a gymeradwywyd. 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i’r materion hyn a dywedodd fod y CCA yn darparu’r 
cydbwysedd priodol ar gyfer cynllunio a chynaliadwyedd amgylchedd Caerdydd. 

PENDERFYNWYD: bydd y Cyngor yn cymeradwyo’r CCAau Seilwaith Gwyrdd, 
Safleoedd Mewnlenwi, Cynllunio ar gyfer Iechyd a Llesiant, Estyniadau ac 
Addasiadau Preswyl, Defnyddiau Bwyd, Diod a Hamdden, Diogelu Busnes a Thir 
Diwydiannol a Safleoedd  a Chyfleusterau Gofal Plant, sydd wedi’u hatodi i’r 
adroddiad hwn.

89 :   PROTOCOL DATRYS LLEOL 

Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor yr adroddiad ar ddiwygiadau i'r Protocol Datrys Lleol 
a argymhellwyd gan y Pwyllgor Safonau a Moeseg.  

Cyfeiriodd yr Arweinydd at y broses flaenorol a chynigiodd ymestyn y Protocol i 
gwynion lefel isel a wnaed gan swyddogion am ymddygiad Aelod.  Argymhellwyd y 
newidiadau hyn gan y Cyngor Safonau a Moeseg a'r Uwch Dîm Rheoli. Yn 
gyffredinol delir â chwynion o’r fath yn anffurfiol gan y Swyddog Monitro. Fodd 
bynnag, byddai estyn y Protocol Datrys Lleol yn golygu y bydd gweithdrefnau Panel 
Gwrandawiadau ar gael pan fo angen, a hefyd yn helpu i atal y sefyllfa rhag 
gwaethygu pan nad oes angen a niwed i berthnasau personol yn y Cyngor ac enw 
da’r Cyngor.  Dywedwyd wrth y Pwyllgor bod rhai o’r awdurdodau eraill yn ymestyn 
eu proses datrys lleol i swyddogion eisoes.  

Eiliodd y Cynghorydd Cunnah y cynnig i ddiwygio ac roedd yn gobeithio bod y 
protocol yn cael ei ddefnyddio'n gynnil os o gwbl. Yn y Pwyllgor Safonau a Moeseg 
diwethaf, adroddwyd bod un gŵyn yn unig wedi'i derbyn yn erbyn Aelod. Dywedodd 
am y protocol datrysiad lefel isel,  

Fel rhan o’r drafodaeth, gofynnodd Aelod am ddiffiniad cwyn lefel isel a'r honiad o 
dorri’r Cod Ymddygiad ac eglurodd y Swyddog Monitro beth oedd yr Ombwdsmon yn 
ei ystyried yn gŵyn lefel isel; y broses a'r gweithdrefnau datrys anffurfio mae hi’n eu 
mabwysiadau; ac esboniodd y telid Aelodau Annibynnol am unrhyw gyfarfodydd 
gwrandawiad ychwanegol gan gyllidebau presennol. 
 
PENDERFYNWYD – 

1. y câi’r diwygiadau cymeradwy i’r Protocol Datrys Lleol a ddangosir yn Atodiad A 
eu cymeradwyo; a 

2. awdurdodi’r Swyddog Monitro, mewn ymgynghoriad â Chadeirydd y Pwyllgor 
Safonau a Moeseg, i wneud unrhyw fân ddiwygiadau i’r Protocol fel y bydd yn 
ofynnol o bryd i’w gilydd. 
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90 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR CYNGHORI RHIANTA 
CORFFORAETHOL 2016/17 

Cyflwynodd y Cynghorydd Lent, sef y Dirprwy Arweinydd blaenorol a Chadeirydd y 
Pwyllgor Cynghori Rhianta Corfforaethol Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor 2016/17 i’r 
Cyngor. Adlewyrchodd yr adroddiad ar flwyddyn lawer mwy cynhyrchiol na 2015-16 
a’r ffaith bod pwyllgor wedi’i setlo mewn sefyllfa lawer gwell i ffocysu ar y Strategaeth 
Rhianta Corfforaethol ac ar sicrhau ei bod yn effeithio ar blant sy'n derbyn gofal, pobl 
ifanc a phobl sy’n gadael gofal. 

Mae’r adroddiad yn rhoi sail gref er mwyn sicrhau pob rhanddeiliad o'r flaenoriaeth y 
mae Cyngor Caerdydd a'i bartneriaid yn ei rhoi i anghenion plant sy'n derbyn gofal a 
phobl sy’n gadael gofal ac yn dangos bod blaenoriaethau rhianta corfforaethol y 
Pwyllgor ar gyfer plant anabl wedi'u trosi'n newid sylweddol yn y bôn.

Fodd bynnag, roedd yr adroddiad yn sail ar gyfer taith tymor hwy, oherwydd mae 
llawer i’w gyflawni o ran gwella deilliannau ac roedd y Cynghorydd Lent yn falch o fod 
yn aelod o’r pwyllgor o hyd ac yn gallu parhau âr nod o flaenoriaethu ei waith eleni a 
sicrhau canlyniadau gwell.  

Diolchodd yr Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd y Pwyllgor am ei waith caled a 
chroesawodd y cyfle i weithio gyda’r Pwyllgor, y partneriaid a rhanddeiliaid er mwyn 
gyrru'r rhaglen ymlaen gyda'r Dirprwy Arweinydd ac Aelodau Pwyllgor eraill.  
Croesawodd yr Aelod Cabinet y sesiwn a gynhaliwyd gan UNICEF ar gyfer y 
Cynghorydd ar Hawliau'r Plentyn y Cenhedloedd Unedig ac anogodd yr Aelodau 
hynny nad oedd wedi cael y cyfle i ymgymryd â'r sesiynau hynny er mwyn ymgymryd 
â nhw ym mis Chwefror 2018 pan fyddai UNICEF yn eu cynnal eto ar gyfer Aelodau 
Etholedig.  

Diolchwyd i’r Pwyllgor ac i swyddogion am eu gwaith a'u hymrwymiad wrth gefnogi 
plant sy'n derbyn gofal, pobl ifanc a phobl sy’n gadael gofal.  

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer gyfraniadau a chwestiynau a chodwyd y materion 
canlynol mewn perthynas â materion diogelu a hawliau rhieni; yr angen i weithio 
gyda theuluoedd; pwysigrwydd gwasanaethau ymyrryd; a'r angen am fwy o bwyslais 
ar strategaeth ataliol a gweithio mewn partneriaeth gyda’r Trydydd Sector ac 
Elusennau.  Cymeradwywyd mentrau megis Gwobrau Bright Sparks; Rhaglen 
Hyfforddi  a chynllun prentisiaeth, yn ogystal â’r Statws Dinas Plant-gyfeillgar 
Caerdydd.  

DATRYSWYD – Y câi’r adroddiad ei atgyfodi a’i nodi ac y câi’r Pwyllgor Cynghori 
Rhianta Corfforaethol ei gymeradwyo ar ei waith yn 2016/17.  
 

91 :   DATGANIADAU’R ARWEINYDD A’R CABINET 

Derbyniwyd y datganiadau canlynol hyn: 

1. Datganiad yr Arweinydd 
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 Ymatebodd yr Arweinydd i gwestiynau ar ei ddatganiad sy’n perthyn i Seminar 
Hydref yr CLlLC a datganiad yr Ysgrifennydd Cabinet dros Lywodraeth Leol a 
Gwasanaethau Cyhoeddus ar ddiwygio llywodraeth leol; cynllunio am amcanion 
Dinasoedd yn Unig a Llesiant a gaiff eu tynnu eraill yng Nghynllun Llesiant y 
Cyngor yr adroddir amdano i'r Cyngor ym mis Mawrth. 

2. Aelod Cabinet, Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd
 Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar ei ddatganiad sy’n perthyn i'r 
Gwasanaeth Sgipiau a’r gwaith i adnabod canolfan ailddefnyddio yn Ystum Taf. 

3. Aelod Cabinet Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar ei datganiad sy’n perthyn i’r Statws 
ac Addewid Deall Demensia a hyfforddiant mewn gwasanaethau eraill; Diwrnod 
Rhubanau Gwyn a'r angen hefyd i godi ymwybyddiaeth am drais yn erbyn dynion 
a bechgyn a chyfeirio at wasanaethau cymorth.  

Hefyd roedd yr Aelod Cabinet yn falch ei bod wedi bod yn bresennol mewn 
digwyddiad Gwobrwyo cydnabyddiaeth i Ofalwyr ar 29 Tachwedd a rhai o'r 
storïau a chyflawniadau anhygoel cymaint o ofalwyr yn y gymuned.  

4. Aelod Cabinet, Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar ei ddatganiad sy’n perthyn i 
Gerbydau Trydan a Phwyntiau Gwefru; patrolau croesi Diogelwch Ar Y Ffyrdd; 
cynnal a chadw Hyfforddiant Beicio Diogelwch Ar Y Ffyrdd ar Daith Taf yn ystod 
y gaeaf.

Dywedodd yr Aelod Cabinet am y gwaith parhaus ar y Papur Gwyrdd ar Awyr 
Glân sy’n perthyn i drafnidiaeth, ansawdd awyr a gwelliannau iechyd cysylltiedig.  
Deuid â’r Papur Gwyrdd gerbron i‘r Cyngor Llawn fel rhan o’r broses ymgynghori. 

5. Aelod Cabinet dros Buddsoddi a Datblygu
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar ei ddatganiad mewn perthynas â’r 
Cynllun Rheoli Asedau a chau a gwaredu safle Heol Wedal; Cronfa Cyfalaf 
Caerdydd a buddsoddiadau ecwiti; a lansiad y Papur Gwyrdd “Building More and 
Better Jobs”  a oedd yn cael ei lansio ar gyfer ymgynghoriad tri mis ar 1 Rhagfyr 
2017 a byddai'n cael ei gymryd gerbron ar gyfer Cyngor Llawn ar 25 Ionawr, 
2018, fel rhan o'r broses ymgynghori. 

6. Aelod Cabinet, Diwylliant a Hamdden
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar ei ddatganiad sy’n perthyn i goed 
mewn parciau a materion o gwmpas Cyfoeth Naturiol Cymru a’r cynllun atal 
llifogydd yng Ngerddi'r Rhath; coed ar dir heblaw am barciau; Parc y Rhath yn 
cael ei roi ar y rhestr fer ar gyfer Gwobr am y Parc Gorau 2017 a'r goeden 
Nadolig wedi’i lleoli yng Nghastell Caerdydd sy'n cymryd lle coeden addurnedig 
flaenorol y llynedd. 

7. Dirprwy Arweinydd, Datganiad ar Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar ei datganiad sy’n perthyn i gynnal 
digwyddiad Wythnos y Senedd yn Neuadd y Sir; adroddiadau perfformiad Estyn 
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ar gyfer Ysgol Uwchradd Y Dwyrain ac Ysgol Berllan Deg; Wythnos Gwrth-fwlio a 
hyfforddi athrawon a staff.  

8. Aelod Cabinet, Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar ei ddatganiad yn perthyn i Setliad 
Cyllideb Llywodraeth Cymru; Gwasanaethau Cyfieithu Cymru a gwasanaethau a 
ddarparwyd i'r gymuned Fyddar; Gwobrau Rheoli Pobl CIPD Cymru; Absenoldeb 
Salwch; tryloywder argymhellion a phenderfyniadau’r Bwrdd Diogelu a sut y gellir 
codi materion yn fewnol. 

9. Aelod Cabinet, Tai a Chymunedau 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar ei datganiad sy’n perthyn i lansiad 
menter ‘CAERedigrwydd’ i gefnogi’r rhai sy’n cysgu ar y stryd; Rhentu Doeth 
Cymru; wrth gydnabod llwyddiant Hybiau ac agor yr Hybu Powerhouse yn 
Llanedern ni ddylai'r rhai sy'n gaeth i'w tai a phreswylwyr anabl na allant gael 
mynediad at wasanaethau gael eu hynysu ymhellach.  

 

92 :   CYNNIG 1 

Dywedodd yr Arglwydd Faer fod hysbysiad o gynnig, wedi’i gynnig gan y Cynghorydd 
Burke-Davies a’i gefnogi gan y Cynghorydd Lister, wedi'i dderbyn i’w ystyried a’i 
gynnwys yn y Gwysion ar gyfer y cyfarfod. 

Roedd yr Hysbysiad o Gynnig fel a ganlyn:

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 gwaethaf 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 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 
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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.
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Rhoddodd yr Arglwydd Faer wybod fod un newid i’r Cynnig hwn wedi’i dderbyn: -  

Diwygiad: Cynigiwyd gan: Y Cynghorydd Dianne Rees
 

Eiliwyd gan: Y Cynghorydd Joel Williams

Ail baragraff yn dechrau “Er gwaethaf....dylid dileu’r cyfan 
Y trydydd paragraff, dylid dileu popeth ar ôl “Mae Cyngor Caerdydd yn nodi....a rhoi 

 “bod y Llywodraeth wedi cydnabod yr angen i symleiddio system y budd-daliadau ac 
y bu elfennau'r cyflwyniad graddol a oedd angen ei ddiffinio. Nodwn:”
 
Pwynt Bwled 1. Dylid dileu popeth ar ôl “Chwe wythnos” a rhoi yn ei le 
 “1. Mae’r Llywodraeth wedi gwrando ar bryderon a godwyd ac maent wedi leihau’r 
amser aros i hawlwyr dderbyn budd-daliadau o 6 wythnos i 5 wythnos. Y gobaith yw 
y gellir lleihau’r cyfnod aros ymhellach lle y bo’n bosibl”. 

Dylid dileu pob pwynt bwled a'u disodli gyda 
 
2. Fod Credyd Cynhwysol wedi’i gynllunio i’w gael ei raddio fel wrth i incwm gynyddu, 
caiff rhaid budd-daliadau eu derbyn o hyd.   Y syniad yw osgoi’r fagl tlodi – lle y bo 
anghymhelliad i weithio oriau hwy oherwydd bod y person yn colli pob budd-dal, yn 
talu trethi uwch ac yn gorffen heb unrhyw gynnydd o ran incwm gorddewisol. 
 
3. Bu gan fudd-daliadau megis cymhorthdal incwm gyfradd tynnu’n ôl o 100%. Fodd 
bynnag, gyda Chredyd Cynhwysol caiff cymorth ariannol ei leihau ar gyfradd gyson, 
sy’n cynnig cyfnod pontio pan gaiff budd-daliadau eu talu o hyd mewn swydd 
newydd. 
 
4. Mae Credyd Cynhwysol yn rhoi cyfleoedd i’r rhai sy’n derbyn budd-daliadau trwy 
ofyn i hawlwyr dderbyn ‘ymrwymiad hawlwyr’. Mae hyn yn cynnwys parodrwydd i 
gymryd swydd a gynigir, parodrwydd i ddarparu CV a mynychu unrhyw hyfforddiant 
neu gyfweliadau perthnasol ar gyfer swyddi. Mae’n bwysig bod y swydd a gynigir yn 
berthnasol i set sgiliau a galluoedd yr hawliwr.
 
5. Mae’n bwysig annog a grymuso annibyniaeth ac felly bydd cymorth gyda chostau 
tai yn mynd yn uniongyrchol at y taliad credyd cynhwysol misol. Mae’r system hon yn 
annog rheolaeth ariannol ac rydym yn derbyn ei fod yn bosibl y bydd ar ychydig o 
bobl angen addysg a chymorth i reoli cyllidebau. 
 
6. Bydd cap budd-daliadau. Nod hwn yw atal pobl rhag dderbyn mwy o fudd-daliadau 
na'r cyflog wythnosol cyfartalog ar ôl treth ac Yswiriant Gwladol. Ar gyfer parau ac 
aelwydydd un rhiant, y cap fydd £500 yr wythnos. Ar gyfer oedolion sengl y cap fydd 
£350 yr wythnos. Mae hyn yn sicrhau nad yw’r rhai sydd mewn gwaith ddim ar eu 
colled o’u cymharu â’r rhai sy’n derbyn budd-daliadau. 
 
7. Cydnabyddir efallai y bydd anhawster wrth wneud cais ar-lein yn unig ar gyfer 
Credyd Cynhwysol. Gweithredodd y Llywodraeth pan y rhoddwyd gwybodaeth bod 
tâl wedi’i godi ar gyfer hawlwyr sy’n gwneud cais dros y ffôn a gweithredodd i ddileu'r 
taliad. Rydym hefyd yn cefnogi’r gwaith ardderchog sy’n cael ei wneud yng 
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Nghaerdydd i gefnogi, cynghori a helpu’r sawl sy'n hawlio Credyd Cynhwysol ac y 
bydd yn gwneud hynny. 
 
8. Ni fydd Credyd Cynhwysol yn cymryd lle y buddion canlynol: 
• Lwfans i ofalwyr
• Budd-dal plant
• Rhyddhad o’r Dreth Gyngor
• Taliadau Annibyniaeth Bersonol
• Lwfans Mamolaeth
• Rhannau o’r gronfa gymdeithasol
• Lwfans cyflogaeth a chymorth y cyfrannir atynt
• Lwfans ceisio gwaith y cyfrannir ato
• Budd-dal anabledd trwy anafiadau diwydiannol
• Credyd Pensiwn
• Cyflog mamolaeth statudol
• Tâl salwch statudol
• Pensiynau rhyfel
 
9. O dan Gredyd Cynhwyso, mae benthyciadau ar gael i’r rhai sydd angen cymorth. 
Gelwir y benthyciad yn ‘daliad cyllidebu’ – a chaiff ei dalu yn ôl trwy gael taliadau 
Credyd Cynhwysol is hyd nes y caiff ei dalu i gyd. Rhoddir gwybod i hawlwyr gan 
faint y caiff taliadau eu lleihau tra bod y benthyciad yn cael ei ad-dalu.
 
O dan y Penderfyniad: 

Dileodd llinell gyntaf y penderfyniad y geiriau “ar y cyd”. 

Dileodd ail linell y penderfyniad bopeth ar ôl gofyn...  a rhoi "iddo barhau i gydnabod 
a gweithredu lle y caiff pryderon cyfreithlon eu codi yn y broses cyflwyno'n raddol." yn 
ei le

Rhoi paragraff ychwanegol i ddarllen 
 
 “I gloi, croesewir y ffaith, yn ei gyllideb fwyaf diweddar, cyhoeddodd y Canghellor, 
Philip Hammond atgyweiriad gwerth £1.5 biliwn a fyddai'n lleihau'r amser a gymerai i 
deuluoedd i dderbyn arian. Mae’r Llywodraeth hon yn gwrando ar yr arsylwadau 
cyfreithlon ynglŷn â Chredyd Cynhwysol a gweithredu’n brydlon”.

Byddai’r cynnig diwygiedig fel a ganlyn: 

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. 
 
Mae Llywodraeth wedi cydnabod yr angen i symleiddio system y budd-daliadau ac y 
bu elfennau'r cyflwyniad graddol a oedd angen eu diffinio. Nodwn:
 
1. Mae’r Llywodraeth wedi gwrando ar bryderon a godwyd ac maent wedi leihau’r 

amser aros i hawlwyr dderbyn budd-daliadau o 6 wythnos i 5 wythnos. Y gobaith 
yw y gellir lleihau’r cyfnod aros ymhellach lle y bo’n bosibl”. 
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2. Fod Credyd Cynhwysol wedi’i gynllunio i’w gael ei raddio fel wrth i incwm 
gynyddu, caiff rhaid budd-daliadau eu derbyn o hyd.   Y syniad yw osgoi’r fagl 
tlodi – lle y bo anghymhelliad i weithio oriau hwy oherwydd bod y person yn colli 
pob budd-dal, yn talu trethi uwch ac yn gorffen heb unrhyw gynnydd o ran incwm 
gorddewisol. 

3. Bu gan fudd-daliadau megis cymhorthdal incwm gyfradd tynnu’n ôl o 100%. Fodd 
bynnag, gyda Chredyd Cynhwysol caiff cymorth ariannol ei leihau ar gyfradd 
gyson, sy’n cynnig cyfnod pontio pan gaiff budd-daliadau eu talu o hyd mewn 
swydd newydd. 

4. Mae Credyd Cynhwysol yn rhoi cyfleoedd i’r rhai sy’n derbyn budd-daliadau trwy 
ofyn i hawlwyr dderbyn ‘ymrwymiad hawlwyr’.  Mae hyn yn cynnwys parodrwydd i 
gymryd swydd a gynigir, parodrwydd i ddarparu CV a mynychu unrhyw 
hyfforddiant neu gyfweliadau perthnasol ar gyfer swyddi. Mae’n bwysig bod y 
swydd a gynigir yn berthnasol i set sgiliau a galluoedd yr hawliwr.

5. Mae’n bwysig annog a grymuso annibyniaeth ac felly bydd cymorth gyda chostau 
tai yn mynd yn uniongyrchol at y taliad credyd cynhwysol misol. Mae’r system 
hon yn annog rheolaeth ariannol ac rydym yn derbyn ei fod yn bosibl y bydd ar 
ychydig o bobl angen addysg a chymorth i reoli cyllidebau. 

6. Bydd cap budd-daliadau. Nod hwn yw atal pobl rhag dderbyn mwy o fudd-
daliadau na'r cyflog wythnosol cyfartalog ar ôl treth ac Yswiriant Gwladol. Ar 
gyfer parau ac aelwydydd un rhiant, y cap fydd £500 yr wythnos. Ar gyfer 
oedolion sengl y cap fydd £350 yr wythnos. Mae hyn yn sicrhau nad yw’r rhai 
sydd mewn gwaith ddim ar eu colled o’u cymharu â’r rhai sy’n derbyn budd-
daliadau. 

7. Cydnabyddir efallai y bydd anhawster wrth wneud cais ar-lein yn unig ar gyfer 
Credyd Cynhwysol. Gweithredodd y Llywodraeth pan y rhoddwyd gwybodaeth 
bod tâl wedi’i godi ar gyfer hawlwyr sy’n gwneud cais dros y ffôn a gweithredodd i 
ddileu'r taliad. Rydym hefyd yn cefnogi’r gwaith ardderchog sy’n cael ei wneud 
yng Nghaerdydd i gefnogi, cynghori a helpu’r sawl sy'n hawlio Credyd Cynhwysol 
ac y bydd yn gwneud hynny. 

8. Ni fydd Credyd Cynhwysol yn cymryd lle y buddion canlynol:

 Lwfans i ofalwyr
 Budd-dal plant
 Rhyddhad o’r Dreth Gyngor
 Taliadau Annibyniaeth Bersonol
 Lwfans Mamolaeth
 Rhannau o’r gronfa gymdeithasol
 Lwfans cyflogaeth a chymorth y cyfrannir atynt
 Lwfans ceisio gwaith y cyfrannir ato
 Budd-dal anabledd trwy anafiadau diwydiannol
 Credyd Pensiwn
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 Cyflog mamolaeth statudol
 Tâl salwch statudol
 Pensiynau rhyfel

9. O dan Gredyd Cynhwysol, mae benthyciadau ar gael i’r rhai sydd angen 
cymorth. Gelwir y benthyciad yn ‘daliad cyllidebu’ – a chaiff ei dalu yn ôl trwy gael 
taliadau Credyd Cynhwysol is hyd nes y caiff ei dalu i gyd. Rhoddir gwybod i 
hawlwyr gan faint y caiff taliadau eu lleihau tra bod y benthyciad yn cael ei ad-
dalu. 

Mae Cyngor Caerdydd felly yn penderfynu:
 
1. Gofyn i holl arweinwyr grwpiau gwleidyddol ysgrifennu at yr Ysgrifennydd 

Gwladol dros Waith a Phensiynau, i ofyn iddo gydnabod a gweithredu lle y caiff 
pryderon cyfreithlon eu codi yn y broses cyflwyno’n raddol. 

 
 “I gloi, croesewir y ffaith, yn ei gyllideb fwyaf diweddar, y cyhoeddodd y Canghellor, 
Philip Hammond atgyweiriad gwerth £1.5 biliwn a fyddai'n lleihau'r amser a gymerai i 
deuluoedd i dderbyn arian. Mae’r Llywodraeth hon yn gwrando ar yr arsylwadau 
cyfreithlon ynglŷn â Chredyd Cynhwysol ac yn gweithredu’n brydlon.

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig. Ar ddiwedd y drafodaeth 
gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Burke-Davies i grynhoi.  Wrth grynhoi, 
dywedodd y Cynghorydd Burke-Davies nad oedd yn derbyn y diwygiad. 

Symudodd yr Arglwydd Faer at y pleidleisiau 

COLLWYD y Bleidlais ar y Diwygiad fel y cynigiwyd gan y Cynghorwr Rees 

ENILLWYD y bleidlais ar y cynnig gwreiddiol fel y'i gynigiwyd gan y Cynghorydd 
Burke Davies.  
 

93 :   CYNNIG 2 

Dywedodd yr Arglwydd Faer fod hysbysiad o gynnig, wedi’i gynnig gan y Cynghorydd 
De’Ath a’i gefnogi gan y Cynghorydd Goddard, wedi'i dderbyn i’w ystyried a’i 
gynnwys yn y Gwysion ar gyfer y cyfarfod. 

Roedd yr Hysbysiad o Gynnig fel a ganlyn:

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 
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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 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.

Nid oedd unrhyw ddiwygiadau i’r cynnig.  

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig.  Ar ddiwedd y drafodaeth, 
rhoddwyd cynnig i’r Cynghorydd De’Ath Grynhoi cyn cael Pleidlais ar y Cynnig. 

ENILLWYD cynnig fel y'i cynigwyd gan y Cynghorydd De’Ath  
 

94 :   CYNNIG 3 

Dywedodd yr Arglwydd Faer fod hysbysiad o gynnig, wedi’i gynnig gan y Cynghorydd 
Driscoll a’i gefnogi gan y Cynghorydd Philippa Hill-John, wedi'i dderbyn i’w ystyried 
a’i gynnwys yn y Gwysion ar gyfer y cyfarfod. 

Roedd yr Hysbysiad o Gynnig fel a ganlyn:

Mae’r Cyngor hwn yn nodi’r canlynol:
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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 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.

Rhoddodd yr Arglwydd Faer wybod fod dau ddiwygiad i’r Cynnig wedi’u derbyn.  

Diwygiad 1 

Cynigiwyd gan: Y Cynghorydd Emma Sandrey 

Eiliwyd gan: Y Cynghorydd Nigel Howells
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Rhoi i mewn ym mhenderfyniad 1, ar ôl dinas, 'yn enwedig y tu allan i ysgolion ac 
ymrwymo i rybuddion iechyd cyhoeddus.’ 

 Rhoi ym mhenderfyniad 4, ar ôl dinas, 'Wrth gydnabod bod rhaid i’r strategaeth hon 
redeg ochr yn ochr ag ymdrechion i helpu preswylwyr i newid i ddefnyddio ffyrdd 
mwy adnewyddadwy o drafnidiaeth (gan gynnwys trafnidiaeth gyhoeddus, beicio a 
cherdded) dylai hefyd gynnwys ymchwilio i ddichonoldeb gosod pwyntio gwefru i 
gerbydau trydan o fewn goleuadau strydoedd presennol, yn enwedig yn yr ardaloedd 
hynny yn y ddinas lle y mae diffyg parcio oddi ar y stryd." 

 Rhoi penderfyniad 6 newydd, ar ôl rhif 5, ‘I annog Llywodraeth Cymru i ddod ag 
arweiniad gerbron ar Barthau Awyr Glân mewn dinasoedd pwysig Cymru, ac i 
ddarparu’r arian cysylltiedig er mwyn gweithredu, lle y bo’n briodol.’ 
 
Bydd y cynnig, fel y’i diwygiwyd yn darllen fel a ganlyn: 

Mae’r Cyngor hwn yn nodi’r canlynol: 

1. Y rhagwelir y bydd poblogaeth Caerdydd yn tyfu gan 26%, sef 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, Caerdydd yn methu â bodloni 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.  Gwell monitro ansawdd awyr Caerdydd yn fyw gyda gorsafoedd monitro mewn 
lleoliadau gwahanol ar draws y ddinas, yn enwedig y tu allan i ysgolion ac ymrwymo i 
fuddsoddi mewn rhybuddion iechyd cyhoeddus. 

2. Gwneud astudiaeth dichonoldeb gynhwysfawr 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 sy’n 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 cerbydau 
trydan, gan gynnwys pwyntiau gwefru a sicrhau bod Caerdydd yn gweithio tuag at 
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ddod yn ddinas sy’n ystyriol o gerbydau trydan. Wrth gydnabod bod rhaid i’r 
strategaeth hon redeg ochr yn ochr ag ymdrechion i helpu preswylwyr i newid i 
ddefnyddio ffyrdd mwy adnewyddadwy o drafnidiaeth (gan gynnwys trafnidiaeth 
gyhoeddus, beicio a cherdded) dylai hefyd gynnwys ymchwilio i ddichonoldeb gosod 
pwyntiau gwefru i gerbydau trydan o fewn goleuadau strydoedd presennol, yn 
enwedig yn yr ardaloedd hynny yn y ddinas lle y mae diffyg parcio oddi ar y stryd 

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

6.     I annog Llywodraeth Cymru i ddod ag arweiniad gerbron ar Barthau Awyr Glân 
mewn dinasoedd pwysig Cymru, ac i ddarparu’r arian cysylltiedig er mwyn 
gweithredu, lle y bo’n briodol. 

Diwygiad 2 

Cynigiwyd gan: Y Cynghorydd Caro Wild 

Eiliwyd gan: Y Cynghorydd Michael Michael 

Pwynt 2 – dileu popeth ar ôl 2 iechyd pobl” a rhoi i mewn “fel yr amlinellir yn 
adroddiad diweddar Cyfarwyddwr Iechyd y cyhoedd dros Caerdydd a Bro 
Morgannwg."

Pwynt 4 llinell gyntaf, dileu "yn methu bodloni yn gyson” a rhoi i mewn “Mae gan y 
Cyngor bryderon ynglŷn â”

Pwynt 4, ail linell ar ôl “safonau” rhoi i mewn "mewn rhai ardaloedd penodol yn y 
ddinas” a dileu ar ôl “Lefelau NO2", “mewn ardaloedd o’r ddinas” a bod lefelau 
presennol o ronynnau yn cael effaith negyddol ar iechyd.
      
Y Penderfyniad; ar ôl “This council" dileu'r geiriau "yn galw ar y Cabinet"  a rhoi "yn 
ardystio:" yn eu lle

Pwynt 1 dileu “Er mwyn symbylu’r “ a rhoi “Mae’r .......parhaus” 

Pwynt 2 dileu  “Er mwyn ymgymryd ag astudiaeth o ddichonoldeb gynhwysfawr o 
atgyweirio” a rhoi “Mae’r gwaith sydd ar y gweill ar hyn o bryd ar wella” 

Pwynt 2, dileu popeth ar ôl “technoleg”. 

Pwynt 3 dileu “Er mwyn sicrhau bod Cyngor Caerdydd yn gweithio” a rhoi “Rhoddwyd 
yr ymrwymiad, yn Uchelgais Prifddinas a rhywle arall, i weithio" 

Pwynt 3, Llinell 3 ar ôl y gair “busnes” ychwanegu’r canlynol “yn ogystal â Dinasoedd 
Craidd partner.”



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 30 Tachwedd 2017

192

Ychwanegu pwynt newydd i ddarllen “Gwaith y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol sydd 
wrthi ar ymarfer gorchwyl a gorffen llym sy'n edrych ar 'Wella Ansawdd Awyr 
Caerdydd’.  
 
Ychwanegu penderfyniad arall 

Mae’r Cyngor hwn yn hefyd yn croesawu’r ymrwymiad a roddwyd gan y Cabinet i 
gyhoeddi Papur Gwyrdd ar Drafnidiaeth ac Ansawdd Awyr a fydd yn cynnwys (ond 
heb fod yn gyfyngedig i)

Pwynt 4 blaenorol dileu “I asesu” a rhoi “Asesiad" yn ei le

Pwynt blaenorol 4, llinell 3, dileu “a” a rhoi “i” yn ei le 

Pwynt blaenorol 5, dileu “Er mwyn datblygu’r ......ymhellach” a rhoi “Datblygu 
.....ymhellach” yn ei le” Pwynt blaenorol , y llinell gyntaf ar ôl “ysgol”, ychwanegu “ 
cynlluniau, rhaglenni beicio newydd” 
 
Bydd y cynnig, fel y’i diwygiwyd yn darllen fel a ganlyn: 

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 difrodi iechyd pobl, fel yr amlinellir yn adroddiad 
diweddar Cyfarwyddwr Iechyd y cyhoedd dros Caerdydd a Bro Morgannwg.

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

4. Ar hyn o bryd mae gan Gyngor Caerdydd bryderon am safonau ansawdd awyr 
mewn ardaloedd penodol yn y ddinas ynglŷn â lefelau NO2, a bod lefelau 
presennol o ronynnau y n cael effaith negyddol ar iechyd. 

      
Mae’r Cyngor hwn yn ardystio:

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

2. Y gwaith sydd ar y gweill ar hyn o bryd ar wella fflyd cerbydau Cyngor Caerdydd 
er mwyn sicrhau bod y cerbydau hynny yn unol â'r dechnoleg diweddaraf oll sy'n 
gyfeillgar i'r amgylchedd.

3. Gellir dysgu gan yr ymrwymiad a roddwyd, yn Uchelgais Prifddinas ac mewn 
mannau eraill, i weithio mewn partneriaeth agos gyda rhanddeiliaid allweddol gan 
gynnwys awdurdodau a busnes lleol gerllaw, yn ogystal â Dinasoedd Craidd 
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partner, er mwyn sicrhau y gellir dysgu’r arfer orau wrth gyflwyno strategaethau 
awyr glân a’u gweithredu yng Nghaerdydd.

4. Gwaith y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol sydd wrthi ar ymarfer gorchwyl a gorffen 
llym sy'n edrych ar 'Wella Ansawdd Awyr Caerdydd’.  

Mae’r Cyngor hwn hefyd yn croesawu’r ymrwymiad a roddwyd gan y Cabinet i 
gyhoeddi Papur Gwyrdd ar Drafnidiaeth ac Ansawdd Awyr a fydd yn cynnwys (ond 
heb fod yn gyfyngedig i) 

5. 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. 

6. Datblygu ymhellach y cynllun cerdded i’r ysgol, rhaglenni beicio newydd, a 
chynlluniau teithio’r gweithle ar gyfer busnesau Caerdydd.

Ar y pwynt hwn, nododd y Cynghorydd Driscoll ei fod yn derbyn y ddau Ddiwygiad i’r 
hysbysiad o gynnig.  

Cafodd copi o’r cynnig cyfansawdd sy’n cwmpasu’r cynnig gwreiddiol a’r ddau 
ddiwygiad ei gylchredeg yn electronig a chopi cael i’r Aelodau a rhoddodd yr 
Arglwydd Faer gyfle i Aelodau ddarllen y cynnig cyfansawdd cyn gwahodd 
trafodaeth.  

Ar y pwynt hwn, cynigiodd y Cynghorydd Bowen –Thomson, o dan Rheol 
Gweithdrefn y Cyngor rhif 25 (a) Cynigion yn ystod Cyfarfodydd (ix) y dylid pleidleisio 
ar y cynnig.  Eilwyd y cynnig gan y Cynghorydd Mackie.  

Barnodd yr Arglwydd Faer, yn unol â Rheol Gweithdrefn y Cyngor 26 (c), gan fod 
unfrydedd ar draws y siambr ac oherwydd pwysau amser ar yr agenda, byddai'n 
rhoi'r cynnig cyfansawdd fel y gellid pleidleisio arno.  

ENILLWYD y cynnig Cyfansawdd fel y'i cynigwyd gan y Cynghorydd Driscoll  
 

95 :   CWESTIYNAU LLAFAR 

Cwestiwn:  Y Cynghorydd Kelloway

Daeth nifer o breswylwyr Cyncoed ataf, sydd o’r farn gref bod cyfeiriadau cyfleustra 
yn bodoli o fewn dalgylchoedd yr ysgolion poblogaidd yn yr ardal, ac y caiff y 
cyfeiriadau ‘drws troi’ eu rhentu yn y tymor byr er mwyn bodloni’r meini prawf 
derbyn. Er, yn dechnegol, bod y teuluoedd hyn yn breswylwyr yn yr ardal ar yr adeg 
briodol, mae llawer o breswylwyr go iawn yn ystyried bod hyn yn gamddefnydd ar 
ysbryd y polisi derbyn.  Ydych chi’n cydnabod bod arferion o’r fath yn peri i blant y 
mae eu teuluoedd yn byw yn yr ardal, methu lleoedd ysgol a fyddai’n fwy priodol 
iddynt, o ystyried eu lleoliad?
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Ymateb:  Y Cynghorydd Merry

Yn ôl y gyfraith, mae’n rhaid i bob awdurdod derbyn roi'r un flaenoriaeth i deuluoedd 
sy'n byw mewn eiddo rhent ac i’r rhai sy’n berchen ar eiddo. Rwy’n gobeithio y 
byddai pob Aelod yn y siambr hon yn cytuno beth bynnag fod hyn yn briodol ac yn 
deg.

Mae’r Cyngor yn wyliadwrus wrth sicrhau bod pob cais a wnaed am le mewn ysgol 
ar sail ble maent yn byd yn ddilys a byddai unrhyw ymgeiswyr y gwelir nad ydynt yn 
byw yn y cyfeiriad a roddwyd, o amser y cais tan iddynt fynd i mewn i'r ysgol, yn cael 
eu lleoedd wedi’u dileu.

Cafodd tri disgybl a gafodd lleoedd yn yr ysgol uwchradd lleol yng Nghyncoed 
wedi’u dyrannu iddynt, eu lleoedd wedi’u tynnu’n ôl yn 2017.

Cwestiwn atodol:  Y Cynghorydd Kelloway

Diolch, Gynghorydd Merry, rydych wedi ateb fy nghwestiwn atodol yn eich 
datganiad.  

Byddwn yn gofyn, yn ystod y cyfnod ymgynghori, y byddwch yn ystyried pa fesurau 
y gall y Cyngor eu cymryd i sicrhau bod y teuluoedd sy’n breswylwyr tymor hir yn y 
dalgylch yn cael blaenoriaeth a bod ymchwiliadau i’r mater o gyfeiriadau drws troi.

Ymateb:  Y Cynghorydd Merry

Gallaf sicrhau i chi fod gennyf gefnogaeth llwyr am dynnu lleoedd ysgol yn ôl pan 
welir nad yw pobl yn breswylwyr.  Diolch am y cyfle i amlygu’r ymgynghoriad ar y 
polisi derbyniadau; byddwn yn annog pob Aelod yn y Siambr i dalu sylw difrifol iawn 
i hynny eleni, mae newidiadau yn y ddogfen honno, nid oes unrhyw farn a bennwyd 
ymlaen llaw ac fel y dangosir gan yr ymchwil atodedig, mae gan bob opsiwn 
bwyntiau o blaid ac yn erbyn oherwydd yr hyn rydych yn ei wneud yn y bôn yw 
dewis rhwng 2 ddisgybl sy'n byw mewn dalgylch sydd wedi gwneud cais am yr un 
ysgol uwchradd ac mae’n bwysig iawn ein bod yn cael mewnbwn yr holl Aelodau i’r 
ffordd orau o fynd i’r afael â hynny. 

Cwestiwn atodol:  Y Cynghorydd Molik

Fel yr awgrymodd y Cynghorydd Kelloway, mae’r galw yng Nghyncoed a Lakeside 
ar gyfer lleoedd ysgol yn cyrraedd pwynt argyfwng trwy’r amser, mae’n ymddangos 
ein bod yn cael dwywaith yn fwy o geisiadau na lleoedd.  Er fy mod yn deall bod y 
sefyllfa mewn ysgolion uwchradd yn fwy cymhleth, a gaf i geisio lleoedd gwarantedig 
ar gyfer ysgolion cynradd i’r plant yn ein ward yn yr ysgolion lleol.

Ymateb:  Y Cynghorydd Merry

Rwy’n cyfeirio at bwysigrwydd pob Aelod yn ymateb i’r ymgynghoriad ar y polisi 
derbyniadau, y polisi hwnnw sy’n pennu sut byddwn ni’n dyrannu lleoedd lle y mae 
gormod o alw mewn dalgylch.  Fel sy’n glir, mae unrhyw un o’r opsiynau hynny yn 
rhoi budd un plentyn yn erbyn un arall ac mae pwyntiau o blaid ac yn erbyn, er 
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enghraifft, yn gynwysedig yn y polisi hwnnw fyddai ystyriaeth o opsiwn ysgol bwydo 
ddynodedig ond bydd anfanteision i hynny hefyd, yn enwedig i breswylwyr yng 
Nghyncoed a byddwn yn annog pob Aelod lleol i feddwl o ddifri am hyn oherwydd ni 
fydd yn wir y bydd gan bob grŵp yr un farn ar hyn.

Cwestiwn:  Y Cynghorydd Carter

Pa gefnogaeth ychwanegol ar gyfer digartrefedd gaeaf fydd y cyngor a phartneriaid 
y sector gwirfoddol yn ei hariannu eleni?

Ymateb:  Cynghorydd Thorne

Ar ddiwedd mis Hydref, cafodd 39 o leoedd ar gyfer Darpariaeth Tywydd Oer eu 
hagor yn Huggard, Tŷ Tresillian, YMCA Caerdydd a Byddin yr Iachawdwriaeth.  Yr 
wythnos hon caiff 4 lle arall eu hagor gyda Gwalia.

Bydd y Gysgodfa Nos a drefnir gan Eglwysi Caerdydd hefyd yn dechrau ar 18 
Rhagfyr, gan ddarparu 15 gwely arall.

Mae gennym gynlluniau cyfwng ar waith i ychwanegu 13 lle ar unwaith yn Huggard a 
Byddin yr Iachawdwriaeth, os bydd angen.

Yn olaf, fel mesur cynllunio cyfwng yn ystod unrhyw gyfnod o dywydd eithafol, 
cafodd trefniadau eu gwneud er mwyn gallu agor ‘Canolfan Gorffwys’ i hyd at 15 o 
bobl.

Mae hyn yn rhoi capasiti cyffredinol o 86 o leoedd Tywydd Oer, sy’n fwy nag erioed 
o’r blaen.

Dylid hefyd nod ein bod yn datblygu 24 Cysgodfa Nos a lleoedd Pod argyfwng 
ychwanegol drwy gydol y flwydd gyda’r Wallich a Huggard ar hyn o bryd , gan 
ddefnyddio arian y Cyngor a Llywodraeth Cymru i dalu’r angen pellach.  Mae gyda ni 
leoedd gwag mewn hostel ar hyn o bryd.

Cwestiwn atodol:  Y Cynghorydd Carter

Diolch am eich ateb manwl iawn a’r datganiad hefyd, rwy’n meddwl ein bod i gyd 
wedi sylwi, yn ystod yr ychydig ddyddiad diwethaf, bod y tymheredd wedi gostwng 
yn sydyn, yr ydym yn ei deimlo ein hunain ond mae’n amlwg ein bod yn ffodus iawn 
bod gennym y cartrefi hynny i fod ynddynt yn y lle cyntaf.  

Mae’r niferoedd hyn yn galonogol, er bod gennym y capasiti ar hyn o bryd, rwy’n 
ymwybodol bod rhai pobl ar ein strydoedd ni sydd ar hyn o bryd yn poeni o hyd ac 
yn gyndyn o fynd i'r hosteli hynny am wahanol resymau, rhai sy'n bersonol iawn 
iddyn nhw; pa ymdrechion penodol sy’n cael eu gwneud ar yr adeg hon o’r flwyddyn 
oherwydd ei fod mor oer, gan staff y cyngor i geisio tawelu meddwl neu helpu a 
galluogi’r pobl hynny i fynd at y gwelyau ychwanegol rydych chi wedi’u rhoi ar gael.



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 30 Tachwedd 2017

196

Ymateb:   Cynghorydd Thorne

Mae’r gweithwyr ymestyn allan yn gwneud popeth posibl, maen nhw allan saith 
niwrnod yr wythnos tan hanner nos a'r tu hwnt yn ceisio dod o hyd i leoedd gwely 
sy’n addas.  Rwy’n meddwl mai dyna’r broblem hefyd o ran gofyn i bobl beidio â rhoi 
oherwydd ei fod yn helpu pobl i aros ar y strydoedd yn hytrach nag ymgysylltu â ni.  
Rydym wedi sefydlu partneriaeth gyda’r Heddlu a’r Gwasanaeth Iechyd ac er bod y 
gweithgaredd hwn ‘Operation Purple Ash’ gan yr Heddlu o ganlyniad i'r llu o gwynion 
maen nhw wedi’u derbyn am gardota, rhan o’n camau gweithredu fydd cyflwyno 
hysbysiadau i bobl a’r gobaith yw y byddwn yn cael amodau a gellir mynd â nhw i’r 
llys, mae’n rhaid iddynt ymgysylltu, mae’n gas gen i’r gair ond rydym yn ceisio 
gorfodi pobl i ymgysylltu â ni ond nid yw o fudd iddynt aros ar y strydoedd, mae wir 
angen i ni eu cael oddi ar y strydoedd ac rwy’n cydnabod yr angen i ddarparu llawer 
o gefnogaeth.

Cwestiwn atodol: Y Cynghorydd Lay

Beth allwn ni ei wneud fel Cynghorwyr i helpu digartrefedd drwy gydol i Ddinas, i’ch 
cefnogi chi a’r swyddogion? 

Ymateb:  Cynghorydd Thorne

Lledaenu’r neges ynglŷn â faint o ddarpariaeth sydd a faint o help a chymorth sydd 
a’r ffaith bod pob math o drydar a phostiadau Facebook ac rwy’n meddwl bod pobl 
yn credu nad oes digon help ar gael ac mae pobl yn credu nad oes digon o lety, a 
nid yw hynny’n wir.  Rwy’n deall y cymhlethdodau a'r problemau cymhleth mae 
llawer ohonynt yn eu hwynebu.  Rydym hefyd yn edrych ar sut mae eu helpu i 
symud ymlaen oherwydd rhan o’r broblem hefyd yw bod llawer o’r rhai sy’n 
ddigartref ar y stryd yn mynd mewn cylchoedd, maen nhw’n cael llety, maen nhw’n 
cael eu troi allan ac maen nhw allan ar y strydoedd eto, yr hyn y mae angen i ni 
edrych arno yw cefnogaeth ddwys ac rwy’n siarad â llawer o sefydliadau ynglŷn â 
sefydlu system fentora oherwydd pan fydd pethau’n mynd o chwith, mae ar bobl 
angen gwybod bod rhywun maent yn gallu gwneud cysylltiad personol â nhw y gall 
eu helpu i ymdopi.  Yn y bôn, lledaenu’r gair am faint o help sydd allan yno ac na 
ddylai pobl fod yn rhoi arian.

Cwestiwn: Y Cynghorydd Dilwar Ali 

A fydd yr Aelod Cabinet yn gwneud datganiad ar bwysigrwydd addysg wleidyddol 
mewn ysgolion?

Ymateb: Y Cynghorydd Merry

Mae llawer o ysgolion yn weithgar yn nhermau addysg wleidyddol. Hefyd mae gan 
rai o’n hysgolion gysylltiadau â Senedd Ieuenctid Ewrop, mae ganddynt gymdeithas 
trafod weithgar iawn ac yn cynnal etholiadau ffug.

Hefyd mae’r Cyngor wedi cefnogi digwyddiadau a gynhaliwyd fel rhan o Wythnos 
Democratiaeth Leol ac Wythnos Seneddol, sy’n rhoi cyfle i’r disgyblion ysgol holi 
cynrychiolwyr.
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Ynghyd â’r rhaglen Hawliau’r Plentyn, rydym am adeiladu ar y gwaith da yr 
ymgymerir ag ef yn ein hysgolion - a chan gwasanaethau ieuenctid a sefydliadau 
eraill - ddarparu rhagor o gyfleoedd i roi gwybodaeth i bobl ifanc a’u paratoi i 
ymgysylltu yn ein prosesau democrataidd yn y dyfodol.

I fynd yn ôl i’r sylwadau hurt am ogledd Corea, nid diben addysg wleidyddol yw 
cyflyru pobl ifanc, ond i sicrhau eu bod yn ddinasyddion sy’n ymgysylltu, cwestiynu, 
ac yn gyfrifol sy’n deall y sefydliadau a sut y gallant ddylanwadu arnynt.

Cwestiwn atodol: Y Cynghorydd McKerlich

O ystyried y gefnogaeth boblogaidd a roddwyd gennych am ddemocratiaeth un blaid 
fel y disgrifiwyd yn eich ymdrech cynharach, awgrymaf y dylai eich datganiad o 
addysg wleidyddol gynnwys astudiaeth o'r system wleidyddol yn Venezuela, y wlad 
y mae eich Arweinydd Mr Corbyn mor hoff ohoni, oherwydd mae’n bosibl y bydd 
eich ymchwil yn dangos iddo, er gwaethaf y ffaith bod cronfeydd olew anferth wrth 
gefn, nid oes digon o arian i dalu am systemau credyd cynhwysol hael. Hefyd, 
maent mor brin o fwyd fel na sylwir ar  y ffaith nad oes papur toiled.  

Ymateb:  Y Cynghorydd Merry

Mae’n wir ddrwg gen i ei fod yn ymddangos bod yr wrthblaid yn cael trafferth gyda’r 
ffaith, gyda’r gynrychiolaeth sydd gennym yng Nghaerdydd, ei fod yn anochel pe 
byddwn yn cael ASau i gael eu holi gan ein disgyblion, byddent yn rhai Llafur ac ar 
gyfer y digwyddiad ar gyfer yr etholiad lleol, cefais i a Huw Thomas ein holi gan 
ddisgyblion ysgol. Nid oedd yn fater o drafodaeth parti-wleidyddol, cawsant  gyfle i 
ofyn cwestiynau am y pethau roeddent yn credu eu bod yn bwysig yn eu hardal leol, 
ac a dweud y byd, rwy'n credu ei fod yn eithaf sarhaus i gyfeirio ar wahanol drefnau 
ledled y byd.

Cwestiwn:  Y Cynghorydd Graham Thomas

Yr wythnos diwethaf, clywsom fod rhai o ysgolion cynradd Caerdydd yn orlawn gan 
dros 50% ar gyfer 2017-2018.  Sut mae'r Cyngor yn mynd i’r afael â sicrhau bod 
digon o leoedd lleol ar gael yn y dyfodol?

Ymateb:  Y Cynghorydd Merry

Cynghorir rhieni i roi tri dewis ar gyfer derbyniadau i ysgolion cynradd ac felly mae'n 
ganlyniad anochel y byddai gan lawer o ysgolion fwy o ddewisiadau na lleoedd ar 
gael.

Ar gyfer derbyniadau yn 2017/18, roedd digon o lleoedd ar gael i bob disgybl a oedd 
yn dymuno cael lle mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Saesneg.

Dim ond 1% o’r 4,100 o ddisgyblion a dderbyniwyd i addysg gynradd ledled y ddinas 
gafodd eu gwrthod ar gyfer lle yn ysgol gynradd eu dalgylch ac i roi mewn cyd-
destun pa mor nodedig yw hynny, roedd y derbyniad diweddaraf i’r dosbarth derbyn 
28% yn uwch nag oedd yn 2006.
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Yn ystod y tair blynedd diwethaf yn unig, mae’r Cyngor wedi dod â lleoedd 
ychwanegol mewn ysgolion yn:

 Ysgol Gynradd Radur;
 Ysgol Gynradd Howardian;
 Ysgol Gynradd Pontprennau;
 Ysgol Glan Ceubal;
 Ysgol Hamadryad; ac 
 Ysgol Glan Morfa

Mae hyn wedi sicrhau bod digon o leoedd lleol ym mhob ardal  ac ym mhob cyfrwng 
iaith.

Cwestiwn atodol:  Y Cynghorydd Graham Thomas

Mewn perthynas â’r CDLl a’r datblygiadau strategol mawr sy'n dod ar-lein yn 
Nwyrain a Gorllewin y Ddinas, pa fesurau tymor byr a thymor canolig sydd ar waith i 
gefnogi'r ysgolion cynradd hyn fel Creigiau a Phontprennau rydych wedi sôn 
amdanynt, oherwydd y byddant yn gweld dylifiad mawr o ddisgyblion ychwanegol 
cyn bod yr ysgolion cynradd newydd yn dod ar-lein o'r datblygiadau newydd hynny.

Ymateb:  Y Cynghorydd Merry
 
Byddwn yn dod â chynigion gerbron ar gyfer lleoedd ysgol gynradd mewn ysgolion 
cyfrwng Cymraeg a Saesneg o dan Band B.  Yn amlwg, mae ystyriaeth ar wahân ar 
gyfer y safleoedd datblygu lleol a byddwn yn dod â chynlluniau gerbron yn y dyfodol 
agos.

Cwestiwn atodol:  Y Cynghorydd Berman

Mewn perthynas â’r ffigyrau hyn y mae’r cwestiwn hwn yn cyfeirio atynt a drafodwyd 
ar Wales Online yn ddiweddar, gan amlinellu faint o ddisgyblion gafodd eu gwrthod 
ar gyfer lleoedd ym mhob ysgol gynradd ledled Caerdydd, tybed a allwch chi roi 
dadansoddiad i ni o’r ffigyrau hynny sy’n nodi faint o’r disgyblion yr wrthodwyd 
lleoedd iddynt ym mhob ysgol gynradd oedd gan ddisgyblion sy’n byw yn y dalgylch 
a faint oedd gan ddisgyblion sy'n byw y tu allan i'r dalgylch. 

Ymateb:  Y Cynghorydd Merry

Rwy’n credu, ac rwy’n petruso ychydig rhag ofn fy mod yn anghywir, dim ond 6 ysgol 
a wrthodwyd disgyblion o’r tu fewn i’w dalgylch eu hunain; un o’r rhain oedd 
Marlborough sydd yn amlwg yn orlawn, yn yr un modd rydym wedi rhoi ysgol 
newydd yn yr ardal felly roedd digon o leoedd o fewn yr ysgolion cynradd ym Mhen-
y-lan i ateb cyfanswm y galw.  

Cwestiwn: Councillor Naughton
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Gyda chymaint o gannoedd o deuluoedd yn teimlo effaith y taliadau ychwanegol gan 
Better ar ôl disodli'r Cerdyn Iau All Active, beth mae'r aelod cabinet yn ei wneud i 
wneud y cwmni’n ymatebol a sicrhau bod ein canolfannau hamdden yn gwella? 

Ymateb:  Y Cynghorydd Bradbury

Yn gyntaf, diolch i Bartneriaeth rhwng GLL/y Cyngor, mae ein Canolfannau 
Hamdden wedi'u contractio i aros ar agor am 15 mlynedd oni bai bod y Cyngor yn 
dweud fel arall. Dylai fod yn ymwybodol mai Canolfan Hamdden Pentwyn yn ei ward 
yw’r ganolfan sy’n derbyn y cymhorthdal mwyaf yng Nghaerdydd a byddwn ni wedi 
cael trafferth ei chynnal heb gymorth GLL/Better.

Yn ail, mae’n anghywir i ddweud bod taliadau’n codi ar aelodaeth yn uwch ac y tu 
hwnt i'r contract. Rwy’n cymryd ei fod yn cyfeirio at y newid o ran cwmpas aelodaeth 
y Cerdyn Actif Iau, sy’n fater hollol wahanol. Tynnwyd y cerdyn hwn yn ôl cyn 
trosglwyddo i GLL a dim ond aelodau presennol oedd yn aros yn y fargen.

Fel rhan o’r contract, cadwodd GLL/Better y cerdyn hwn i gylchredeg tan 31 Rhagfyr 
eleni. Oherwydd nad oedd y cerdyn hwn yn rhan o fanyleb y gwasanaeth, gall GLL 
wneud y newid hwn heb ganiatâd Bwrdd Cysylltu Projectau y Cyngor. Rwyf wedi 
bod mewn cysylltiad cyson â GLL er mwyn ceisio gofyn iddynt ailfeddwl eu sefyllfa 
ac amlinellu beth sy’n cael ei gynnig fel rhan o’r cerdyn newydd.

Yn olaf, un o fuddion y bartneriaeth yw £3.4 miliwn o gyfalaf yn mynd i mewn i'n 
canolfannau hamdden, a rhagwelir y bydd hyn yn cynnwys £280 mil yng Nghanolfan 
Hamdden Pentwyn ac rwy’n siŵr ei fod yn croesawu hynny. 

Cwestiwn atodol:  Cynghorydd Naughton.

A allwch chi ddweud yn bendant os bydd unrhyw newidiadau yn digwydd i Ganolfan 
Hamdden Pentwyn neu i unrhyw Ganolfannau Hamdden, yr ymgynghorir ag 
Aelodau’r ward lleol cyn gwneud y newidiadau a chyda'r cymunedau hefyd.

Ymateb:  Cynghorydd Bradbury

Pan fyddaf yn gwybod am newidiadau, pan fydd o fewn y fanyleb, byddaf wrth gwrs 
yn gwneud hynny.  Mae gen i draddodiad cryf, a bydd eich cydweithiwr yn y ward yn 
cytuno gyda hyn, mae gen i enw da cryf o ran gweithio gyda Chynghorwyr Pentwyn 
ar wella’r Ganolfan Hamdden, er enghraifft y cyfleuster 3g o flaen eich Canolfan 
Hamdden; bues i’n helpu a gweithi gyda swyddogion yn nhermau adran 106. Bues 
i’n gweithio ar hynny gyda'r Cynghorydd Woodman, y mae colled mawr ar ei hôl.  Y 
broblem i mi yw, pan gafodd y contract ei gytuno, cwrddais i a phob un o’r 
Arweinwyr ar y pryd a’r Cynghorydd ym Mhentwyn ar y pryd oedd y Cynghorydd 
Woodman a dywedodd hi fod ei grŵp yn fras yn cefnogi'r cynlluniau.  Byddaf yn 
ymrwymo i siarad â chi ond hefyd nid wyf yn disgwyl gweld lluniau yn y cyfryngau 
cymdeithasol ohonoch chi yn rhoi eich bodiau i lawr y tu allan i Ganolfan Hamdden 
Pentwyn heb hyd yn oed gofyn i mi beth yw’r broblem.

Cwestiwn atodol: Y Cynghorydd Williams
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O ymateb y Cynghorydd Bradbury i'r Cynghorydd Naughton, byddai’n ymddangos 
nad yw'n gwybod y diweddaraf am ei Friff Cabinet.  Dylai'r Aelod Cabinet wybod 
beth sy’n mynd ymlaen yn ein Canolfannau Hamdden a roedd Aelodau yn wardiau 
Pontprennau a Llaneirwg ac yn wir ym Mhentwyn yn drist iawn o gael gwybod bod y 
caffi yng nghanolfan Hamdden wedi cau.  A gawsoch gyfarfodydd gyda GLL, rydych 
chi’n amneidio eich pen felly rwy’n cymryd eich bod wedi cytuno i’r caffis ym mhob 
canolfan hamdden gael eu cau.  A hoffech chi wneud sylw ar hynny, oherwydd bod 
Aelodau yn fy ward i ac yn y wardiau cyfagos wedi’u hypsetio’n lân.

Ymateb:  Y Cynghorydd Bradbury

Do, roeddwn i yn y bwrdd cysylltu projectau y mis diwethaf a chodais hyn, gadewch i 
mi ddweud wrthych, fod y caffis hynny fel rhan o’r bid mewnol hefyd yn mynd i gael 
eu cau, y bid mewnol a addaswyd ac a roddwyd gerbron gan swyddogion y cyngor 
hwn.  Ar mater hwn, rydym wedi cael cweir yn y gorffennol gan bob Aelod a chan 
bob grŵp yn y Siambr hon am weini bwyd nad yw’n iach mewn caffis yn y 
Canolfannau Hamdden, gan gynnwys mewn rhaglenni dogfen ar y BBC.  Y ffaith yw, 
cymeradwyais i hynny, byddaf yn cyfaddef, ac rwy'n gwybod y diweddaraf am fy 
mriff, Joel, ond byddaf yn dweud hyn, nid wyf wedi cael unrhyw ohebiaeth gan 
lefarydd grŵp y Ceidwadwyr ar hamdden ac heb gael un darn o ohebiaeth gan 
Aelod o grŵp y Ceidwadwyr ar hamdden ers i mi gael fy ethol, heblaw am y 
Cynghorydd Walker. 

Cwestiwn: Y Cynghorydd Dilwar Ali

Nid yw’n dderbyniol bod cymaint o bobl ar goll o’r gofrestr etholiadol ar hyn o bryd, 
oherwydd pa mor gymhleth yw hi bod rhai cofrestru pryd bynnag rydych chi’n symud 
tŷ, hyd yn oed os yw o fewn yr un ardal.  A wnewch chi ddatganiad; ddinasyddion 
Caerdydd, fod Cymru eisiau gweld system gofrestru awtomatig sy'n rhyddfreinio 
pawb sydd â hawl i bleidleisio, a sicrhau bod pawb yn cael dweud eu dweud?

Ymateb:  Y Cynghorydd Weaver

Mae’n rhaid i Gaerdydd gydymffurfio â’r ddeddfwriaeth a’r arweiniad cenedlaethol ar 
gofrestru pleidleiswyr. Mae ein staff yn gwneud llawer o waith gwych a chaled wrth 
geisio cofrestru pobl ledled y Ddinas a mynd ar ôl y rhai nad ydynt wedi cofrestru 
eto.  Yn sicr byddwn ni’n cefnogi unrhyw gynigion a fyddai’n ei wneud yn haws i 
bleidleisio gan gynnwys cofrestru awtomatig.

Cwestiwn atodol:  Y Cynghorydd Dilwar Ali

Byddaf yn eich annog i ysgrifennu at Lywodraeth Cymru ac at Lywodraeth y DU er 
mwyn cael rhagor o gefnogaeth ar hynny a phleidleisio yn 16 oed hefyd.

Ymateb:  Y Cynghorydd Weaver

Rwy’n meddwl bod hynny’n awgrym ardderchog a byddaf yn hapus gwneud hynny.

Cwestiwn atodol: Y Cynghorydd Williams
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A fyddai’r Aelod Cabinet yn cytuno gyda mi fod mynd i’r afael â thwyll gan 
bleidleiswyr yn bwysig iawn ac yn rhywbeth nad ydym eisiau ei weld; nid ydym 
eisiau gweld achos arall fel yn Tower Hamlets yn 2015 pan gafodd pobl eu gorfodi i 
mewn i orsafoedd pleidleisio ac yn wir yn pleidleisio sawl gwaith yn enwau pobl 
eraill.  

Felly a fyddai’r Aelod Cabinet yn cytuno bod angen i ni chwilio am ffyrdd o sicrhau 
bod pleidleisio'n fwy diogel a gallai hynny gynnwys cyflwyno deunydd adnabod yn yr 
orsaf bleidleisio? 

Ymateb: Y Cynghorydd Weaver

Ie, does dim syndod fy mod i yn erbyn twyll gan bleidleiswyr yn llwyr.  Rwy’n meddwl 
bod gennym gamau gweithredu cryf iawn i atal hynny.  Nid wyf o blaid sicrhau bod 
pleidleisio'n anodd mewn ffordd a fydd yn eithrio rhai o'r bobl fwyaf agored i niwed 
yn y gymdeithas yr wyf yn credu y bydd y gofyniad i gario deunydd adnabod er 
mwyn mynd i bleidleisio yn ei wneud.  A dweud y gwir, rwyf o blaen gwneud 
pleidleisio’n haws i bobl, mae hynny’n farn bersonol. 

Cwestiwn:  Y Cynghorydd Howells

Pa mor aml yr eir i’r afael ag adolygiad o’r cyflenwad o stondinau beiciau yng 
nghanol y ddinas er mwyn sicrhau ei fod yn bodloni'r galw?

Ymateb:  Y Cynghorydd Wild

Byddwn yn ymgymryd ag adolygiad blynyddol, nid wyf yn credu bod hynny’n ymdopi 
â chyflymder y newid ar gyfer nifer y beicwyr sydd eisiau defnyddio'r stondinau.  Nid 
yw ar hyn o bryd yn ateb y galw felly rydym yn gosod rhai newydd, maent hefyd 
mewn lleoedd eithaf gwael, mae mannau echrydus o gwmpas y Ddinas, mae 
gennym stondinau lle na fyddai unrhyw feicwyr yn gadael beiciau.  Rwyf hefyd yn 
falch bod Ardal Gwella Busnes Caerdydd, dyma un o'r pethau cyntaf maent yn 
ymgymryd ag ef fel project ac maent yn gweithio gyda ni ar weithredu rhywfaint o 
stondinau newydd yn gynnar yn y flwyddyn.

Cwestiwn atodol:  Y Cynghorydd Howells

Yn fy mhrofiad i atebwyd y galw eisoes ac mae angen nifer sylweddol mwy o 
stondinau beiciau yng nghanol y Ddinas, ar hyn o bryd mae'r stondinau’n llawn ac 
mae pobl yn clymu eu beiciau yn erbyn celfi stryd mwy amhriodol.  Nid yw’r sefyllfa 
yn cael ei gwella gan y ffaith y cymerir rhai stondinau beiciau allan o ddefnydd ar 
ddiwrnodau digwyddiadau , felly a gaf i ofyn eich bod yn sicrhau, pan gynhelir 
digwyddiadau yng nghanol y ddinas, y gwneir popeth ac y rhoddir ystyriaeth i gynnal 
a chadw'r stondinau beiciau sydd gyda ni.

Ymateb: Y Cynghorydd Wild

Iawn.

Cwestiwn:  Y Cynghorydd Gordon
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Hyd yn hyn mae dinasyddion Caerdydd ond wedi gweld delweddau cyfrifiadurol o’r 
orsaf fysus arfaethedig y Sgwâr Canolog. A oes unrhyw fapiau sy’n dangos 
cynlluniau’r ffordd gyda lle ar gyfer llifoedd cerbydau, tacsis, bysus, tramiau beiciau 
a cherddwyr?

Ymateb: Y Cynghorydd Wild

Byddwch yn ymwybodol fod y Pwyllgor Cynlluniau wedi penderfynu rhoi caniatâd 
cynllunio yn amodol ar lofnodi cytundeb cyfreithiol ar gyfer y gyfnewidfa drafnidiaeth 
ar safle Tŷ Marland a maes parcio'r NCP ym mis Mawrth eleni.

Mae’r cynlluniau cymeradwy, sy’n dangos y trefniadau mynediad a pharcio a llifoedd 
y cerbydau a’r cerddwyr, ar gael i’w gweld ar wefan y Cyngor, rhybuddiaf i chi fod 
189 o ddogfennau ac rwyf wedi’u gweld.

Cwestiwn atodol:  Y Cynghorydd Gordon

Rwy’n credu ei fod yn anodd iawn eu gweld, a fydd unrhyw ymgynghoriad pellach ar 
y cynlluniau hyn os bydd unrhyw newidiadau wrth ystyried y senario sy’n datblygu o 
ran ei weithredu.

Ymateb:  Y Cynghorydd Wild

Mae’n bwysig nodi, yn nhermau cynllunio ar gyfer yr orsaf fysus sydd ar waith ac ar 
hyn o bryd nid ydym yn gwybod am unrhyw reswm dros newid hynny; yr hyn sy'n 
bwysig ei nodi yw fel mae cynllunio newydd yn dod i'r amlwg ar gyfer canol y ddinas 
pan fyddwn yn edrych ar bethau trwy'r Fargen Ddinesig a’r gobaith yw y gallwn wella 
giatiau bysus ar gyfer beicwyr a athreiddedd bysus i mewn i’r canol; mae'n debyg y 
bydd newidiadau eraill a byddwn yn ymgynghori ar y cam hynny.

Cwestiwn atodol:  Y Cynghorydd Sandrey

Mae bron tair blynedd ers y Cynllun Trafnidiaeth Leol, a fu unrhyw asesiad o ran sut 
y cafodd ei weithredu a neu sut mae'n gweithio ac ydych chi'n credu bod cymudwyr 
a phreswylwyr yn teimlo effaith hyn.

Ymateb:  Y Cynghorydd Wild 

Mae pob math o arolygon yn cael eu cynnal ynglŷn â thrafnidiaeth, mae’n ynghlwm 
â’r trafodaethau rydym wedi bod yn eu cael heno ynglŷn â’r Papur Gwyrdd a’r 
weledigaeth rydym eisiau ei gweld iddo.  Rydym wedi rhoi rhywfaint o ddarpariaeth i 
geisiadau cyllideb i edrych ar sut y gallwn ni wneud rhagor o fonitro o'r CDLl, llifoedd 
traffig ayyb. er mwyn sicrhau ein bod yn cadw i fyny gyda gofynion y CDLl i 
Lywodraeth Cymru.  Rwy’n credu ein bod yn edrych ar y pethau hyn yn ddyddiol er 
mwyn ceisio sicrhau bod pethau’n gweithio i bobl.

Cwestiwn: Y Cynghorydd Gavin Hill- John
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Yn dilyn cwestiynau gan breswylwyr ledled y Ddinas, pa ymgynghoriad a wnaed 
gyda phreswylwyr sy’n byw yn agos i’r cynllun lliniaru llifogydd sydd ar y gweill ar 
hyn o bryd yng Nghaerdydd Ganolog ac a oes unrhyw gynlluniau i ailblannu coed 
sy’n cael eu torri?

Ymateb:  Y Cynghorydd Michael

Arweinir a rheolir Cynllun Amddiffyn rhag Llifogydd Nant Lleucu gan Cyfoeth Naturiol 
Cymru, y mae ganddynt bwerau i fynd ar dir ac ymgymryd â gwaith gwella draeniau, 
gan gynnwys codi amddiffynfeydd rhag llifogydd, o dan Ddeddf Adnoddau Dŵr 
1991.

Mae unrhyw ymgynghoriad blaenorol neu ddarpariaeth barhaus o ran gwybodaeth 
gyhoeddus mewn perthynas â’r cynllun a gwaith cysylltiedig mewn gwirionedd yn 
fater i CNC.

Rwy’n deall y caiff 105 o goed newydd eu plannu yn yr ardaloedd yr effeithir arnynt, 
ynghyd â thua 200 o lasbrennau sy'n cael eu plannu mewn lleoliad ar Faes 
Hamdden y Rhath.

Cwestiwn atodol: Y Cynghorydd Gavin Hill- John

Cafodd Gerddi Nant Lleucu a Gerddi Melin y Rhath eu cynnwys yng nghynllun 
llifogydd Waterloo Gardens, er bod iddynt lai o risg o lifogydd o lawr, oherwydd bod 
y gwaith angenrheidiol i amddiffyn rhag llifogydd yn rhoi cyfle i CNC wneud mwy o 
waith yn yr ardal; y broblem yw nad yw CNC wedi modelu effaith y gwaith a wnaed 
eisoes yn Waterloo Gardens yn unig, ac felly mae’n bosibl ei fod yn parhau gyda 
gwaith sy’n fwy difrifol o lawer nag sydd ei angen i fyny’r nant.  Rwy’n siŵr eich bod i 
cyd yn ymwybodol bod posibilrwydd i gymeriad rhai o barciau harddaf ein Dinas gael 
ei golli am byth trwy dorri llawer o goed a thirweddu sy'n gysylltiedig â'r cynllun hwn.  
Gan fod gennym ein ysgrifbinnau yn barod heno, a wnewch chi ysgrifennu at CNC a 
gofyn iddynt oedi, ailfodelu ac ystyried cyn parhau.

Ymateb:  Y Cynghorydd Michael

Mae hwn yn cynllun Cyfoeth Naturiol Cymru, nid yn gynllun y Cyngor; rhan y cyngor 
oedd yr elfen ar ganiatâd cynllunio ac rwy’n credu yr wythnos nesaf bydd pwyllgor 
Craffu yn edrych ar hyn, ac yn edrych ar CNC. Byddwn yn dweud mai'r peth gorau 
i'w wneud fyddai gadael i hynny ddigwydd ac i unrhyw un o'r preswylwyr sydd â 
phryderon siarad â'r pwyllgor craffu a chawn wrando ar yr hyn maent yn ei ddweud.

Atodol:  Y Cynghorydd Patel

Mae’n fwy o bwynt o eglurhad.  Bydd Pwyllgor Craffu yr Amgylchedd yn edrych ar yr 
eitem hon ddydd Mawrth a bydd gwraig y Cynghorydd Gavin Hill-John, y 
Cynghorydd Philippa Hill-John ar y Pwyllgor ac felly bydd yn craffu ar y mater hwn 
gyda nid felly roeddwn ni eisiau cael eglurhad o beth yw’r sefyllfa gyda’r ddau aelod 
hynny. 

Cwestiwn: Y Cynghorydd Taylor



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 30 Tachwedd 2017

204

Yn dilyn cyhoeddi adroddiad yr Athro Chris Taylor fel rhan o’r broses ymgynghori ar 
drefniadau ar gyfer derbyniadau i ysgolion, mae Rhieni dros Addysg Gymraeg wedi 
mynegi pryderon ynglŷn â’r opsiynau a gyflwynwyd a'r ffocws o ran addysg cyfrwng 
Saesneg yn yr adroddiad. A wnewch chi ddatganiad i ymateb i'r pryderon hynny'n 
llawn?

Ymateb: Y Cynghorydd Merry

Ystyriodd yr ymchwil a wnaed gan yr Athro Taylor priodoldeb y trefniadau presennol 
ar gyfer derbyniadau yng Nghaerdydd  a meincnododd y rhain â’r trefniadau mewn 
awdurdodau lleol trefol eraill sy'n debyg i Gaerdydd, er enghraifft o ran twf yn y 
boblogaeth. 

Yn amlwg, mae’r heriau rydym yn eu hwynebu fel un o’r dinasoedd sy’n tyfu 
gyflymaf yn y DU yn wahanol iawn i weddill Cymru. Felly mae’n hollol briodol, wrth 
ystyried ein meini prawf pan fo mwy o geisiadau na lleoedd, i edrych ar drefniadau 
ar gyfer derbyniadau ar gyfer Awdurdodau Lleol yn Lloegr, yn ogystal â’r rhai yng 
Nghymru.

Ystyriodd y Cabinet ganlyniad yr ymchwil ac mae wedi cytuno i ymgynghori ar lawer 
o’r awgrymiadau sy’n codi o hyn.

Wrth gwrs, bydd y Cyngor yn ceisio barn Fforwm Addysg Cymru fel rhan o'r 
ymgynghoriad, fodd bynnag, rwy'n credu bod eu pryderon wedi'u seilio ar 
gamddealltwriaeth o ddiben adroddiad yr Athro Taylor.

Byddwn hefyd yn ymestyn yr ymgynghoriad i geisio barn rhieni a rhanddeiliaid eraill 
er mwyn cael dealltwriaeth gynhwysfawr o’r rhai y mae’n bosibl yr effeithir arnynt.

Cwestiwn atodol:  Y Cynghorydd Taylor

Hoffwn adleisio eich sylwadau ynglŷn â sicrhau bod ystod eang o safbwyntiau 
ynghlwm â’r ymgynghoriad er mwyn sicrhau ein bod yn symud ymlaen mewn ffordd 
briodol  ac wrth gydnabod y bydd ymgynghoriad llawn ar y cynigion ac ystyried 
pryderon Rhieni dros Addysg Gymraeg a’r teuluoedd sy’n siarad Cymraeg, a 
roddwyd unrhyw ystyriaeth i gynnal asesiad yn benodol ar addysg cyfrwng Cymraeg 
ac effeithiau’r cynnig. 

Ymateb:  Y Cynghorydd Merry

Rwy’n credu bod dryswch go iawn wedi bod rhwng diben go iawn yr adroddiad a 
chynigion i newid dalgylchoedd, a fyddai wrth gwrs yn gorfod bod yn ymgynghoriad 
ar wahân.  Dyma’r broses y byddwn ni’n mynd trwyddi fel arfer, mae'n broses 
weddol arferol bob blwyddyn ac oherwydd pryderon y llynedd, penderfynom 
gomisiynu ymchwil.  Yr anhawster sydd gennym yw os byddwch yn edrych ar feini 
prawf pan fo mwy o geisiadau na lleoedd, y rheswm pam mae cyfeiriadau at 
ysgolion uwchradd cyfrwng Saesneg penodol a pham y gwnaeth rhoi rhywfaint o 
ddata ar y rheiny, yw oherwydd mai dyna'r rhai sydd â'r broblem fwyaf o ran bod â 
mwy o geisiadau na lleoedd ar hyn o bryd.  Ar hyn o bryd mae gennym 16% o 
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leoedd dros ben mewn addysg uwchradd cyfrwng Cymraeg ond yn amlwg bydd 
hynny'n newid fel bod galw yn symud trwy'r system.  Euthum i’r Fforwm Addysg 
Gymraeg yn fwriadol heddiw, er mwyn rhoi cyfle iddynt ofyn cwestiynau i mi. 

Cwestiwn:  Y Cynghorydd Sir Henshaw

A allai’r Aelod Cabinet roi’r newyddion diweddaraf i ni ar nifer y rhandiroedd sydd ar 
gael i’w rhentu ledled y ddinas yn ogystal â nifer y lleiniau gwag a’r niferoedd ar y 
rhestr aros?

Ymateb:  Y Cynghorydd Bradbury

Mae’r Gwasanaeth Parciau yn rheoli 28 o safleoedd rhandir yn y ddinas, sy’n 
amrywio o ran maint o 329 o leiniau ar y safle mwyaf i 7 o leiniau ar y rhai lleiaf. Mae 
cyfanswm o 3,360 o leiniau y gellir eu gosod ac mae 82% ohonynt wedi’u gosod.

Mae nifer y bobl ar y rhestr aros yn newid o ddydd i ddydd fel y caiff lleiniau eu 
gosod neu eu hildio. Ar hyn o bryd mae 552 o geisiadau am leiniau (gan 432 o 
unigolion) ar y rhestr aros.

Ar hyn o bryd mae 608 o leiniau gwag ar draws y ddinas, ond mae’n bosibl na fydd y 
cyflenwad bob amser yn cyfateb i’r galw mewn rhai ardaloedd penodol yn y ddinas.
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Cwestiwn atodol:  Y Cynghorydd Henshaw

A oes gan yr Aelod Cabinet unrhyw gynlluniau i ddefnyddio tir rhandir a ddelir yn 
gyffredin er mwyn lleoli ffynonellau ynni adnewyddadwy, yn enwedig gwynt a solar.

Ymateb:  Y Cynghorydd Bradbury

Nid oes unrhyw gynlluniau presennol i wneud hyn ond byddwn i a’r Cynghorydd 
Michael â diddordeb mawr mewn clywed sut y gallech chi weld hynny'n gweithio. Ni 
allaf addo unrhyw beth ond rwy bendant yn fodlon edrych arno. 

Cwestiwn:  Y Cynghorydd Robson

Ydy hi ar ben ar lety newydd i fyfyrwyr yng Nghaerdydd? 

Ymateb:  Cynghorydd Goodway

Rwy’n sicr y bydd y Cynghorwyr Sir heno yn gwerthfawrogi’r eironi mai aelod y blaid 
grymoedd y farchnad sy’n gofyn y cwestiwn hwn i mi.  Rwy’n credu bod angen i mi 
ei atgoffa mai ei blaid ef sy’n hyrwyddo dibynnu ar y farchnad i yrru atebion a fydd 
yn bodloni anghenion dinasyddion ac mewn rhai achosion, rwy'n ystyried y gallai 
hynny fod yn briodol, ac mewn rhai eraill, ni fyddaf yn ystyried hynny o gwbl. 

Gall datblygu llety newydd a modern i fyfyrwyr ddarparu llety o safon uwch y mae wir 
ei angen ar gyfer myfyrwyr sydd eisiau byw ac astudio yma yng Nghaerdydd nag a 
fu ar gael yn y gorffennol diweddar. Os caiff ei reoli a’i gynnal a chadw’n effeithiol, 
gall wneud cyfraniad gwerthfawr i ddatblygiad y ddinas a'r cynnig o lety i fyfyrwyr.

Rwy’n ymwybodol bod cynlluniau’r sector preifat ar draws y ddinas yn cael profiad o 
lefelau gwahanol o ran galwad. Fodd bynnag, yn yr achos hwn, rwy’n credu bod hyn 
yn gwestiwn y byddai’n well ei gyfeirio at y chwaraewyr yn y farchnad sydd yn y 
sefyllfa y mae’r cynghorydd yn cyfeirio ati.

Cwestiwn atodol:  Y Cynghorwr Davies

Mae’n achosi pryder i mi ac rwy’n credu ei fod yn bryder i'r rhan fwyaf o Aelodau’r 
Cyngor, bod ar hyn o bryd 2 bosibilrwydd o geisiadau cynllunio sy'n cael eu gwneud 
ar gyfer newid defnydd, os yw ar y cam hwn lle y mae'n ymddangos bod anhawster 
ac wrth ystyried y llu o unedau sydd yn broses o hyd o ddod i ddefnydd a fydd yn y 
dyfodol agos iawn, a hefyd datblygiadau arfaethedig, mae’n siŵr y byddai’n cytuno 
gyda mi ei fod yn bryder i’r Cyngor o ran beth sy’n mynd i ddigwydd i rai o’r unedau 
hyn os nad fyddant yn hollol llawn yn y dyfodol agos.

Ymateb:  Cynghorydd Goodway

Rwy’n credu bod angen i mi esbonio nad ydynt yn rhagweld derbyn ceisiadau 
cynllunio ar gyfer newid defnydd parhaol.  Mae’r rhai rydym yn ymwybodol ohonynt 
ar hyn o bryd ar gyfer newid defnydd dros dro oherwydd anawsterau o ran amseru 
oherwydd dechrau tymor y Brifysgol.  Nid oedd rhai o’r datblygiadau y rhagwelwyd y 
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byddent yn gyflawn cyn mis Mehefin neu fis Gorffennaf, sef mewn pryd iddynt 
dderbyn ceisiadau gan fyfyrwyr, yn barod mewn pryd; nid oeddent yn barod tan fis 
Medi felly collasant y cyfle hynny.  Maent yn  ceisio newid defnydd tan ddechrau’r 
flwyddyn academaidd nesaf pan fyddant yn disgwyl ac yn rhagweld llenwi'r unedau 
hynny’n llawn. Nid wyf yn ymwybodol o unrhyw gais posibl am newid defnydd 
parhaol ar hyn o bryd. 

Cwestiwn atodol: Y Cynghorydd Howells

Mewn rhai rhannau'r ddinas, megis fy ward yn Adamsdown, mae nifer y 
datblygiadau newydd wedi cynyddu’n sylweddol yn ystod y blynyddoedd diweddar, 
ar hyn o bryd mae gyda ni un ar y cam cynllunio a dyna yw'r seithfed cais o fewn 
saith mlynedd, siŵr o fod.  O’r rhai a gafodd eu hadeiladu, mae un ohonynt eisoes 
wedi gwneud cais am newid defnydd dros dro i lety gwasanaethau oherwydd ei fod 
yn dangos i mi nad yw'r galw yno.  Beth allwn ni ei wneud fel Cyngor er mwyn 
sicrhau, ble mae tystiolaeth glir bod y galw yn cael ei ateb eisoes mewn rhan 
benodol o'r ddinas ein bod yn gallu gwrthsefyll y fath ddatblygiadau yn y dyfodol.

Ymateb: Cynghorydd Goodway

Dyna fater y dylid ei gyfeirio at Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio, ni fyddaf yn ymyrryd 
yn y broses gynllunio, byddai’n holl amhriodol i mi ymyrryd yn y broses gynllunio.  Y 
mater hwn yw os bydd cais priodol o flaen y pwyllgor cynllunio, caiff ei ystyried yn 
unol â’r gweithdrefnau cynllunio a chaiff y penderfyniad ei gymryd.  Nid wyf yn 
argyhoeddedig ar hyn o bryd, bod eich dadansoddiad o'r sefyllfa hyd yn oed yn eich 
ward eich hun yn gywir, mae ychydig o ddatblygiadau am y rhesymau rwyf wedi’u 
hamlinellu sy'n ceisio newid defnydd dros dro, pe bai cais am newid defnydd yn 
barhaol yn dod i’r fei, yn amlwg byddai cais cynllunio ar wahân, a byddai'n rhaid 
bodloni'r rhwymedigaethau yn nhermau tai fforddiadwy, ar hyn o bryd nid yw hynny'n 
berthnasol, well i ni beidio ag achub y blaen.                                Yr hyn rwyf wir yn 
gobeithio y bydd yn digwydd yw y caiff tai teuluol mewn rhannau o Cathays a’r 
Rhath eu gadael gan fyfyrwyr a’u troi’n ôl yn dai teuluol oherwydd y bydd hynny'n 
rhyddhau'r pwysau ar ddatblygiadau mewn lleiniau glas ar gyrion y ddinas y mae'n 
ymddangos bod pawb eisiau eu cyflawni.

Cwestiwn:  Y Cynghorydd Congreve

Mae’r tywydd ystormus diweddar wedi amlygu pa mor agored i niwed y mae coed ar 
draws y ddinas, oherwydd bod rhai wedi cwympo gan achosi difrod difrifol i eiddo a 
rhwystro trafnidiaeth. Pa broses archwilio gafodd ei chynnal i sicrhau diogelwch 
coed yn y dyfodol, yn enwedig mewn ardaloedd coediog iawn megis Parc y Rhath 
yn ogystal â choed ar y stryd?

A oes proses archwilio arferol er mwyn sicrhau eu hyfywedd, gan gynnwys tocio 
canghennau ansicr?

Ymateb:  Y Cynghorydd Bradbury

A gaf i, ar ein rhan ni i gyd yn y Siambr hon, gofnodi ein teyrnged i'r ymateb gyflym 
gan swyddogion i'r stormydd diweddar a'r difrod a achosodd. 
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Mae’r Cyngor yn ystyried bod y cyfrifoldeb dros reoli ei stoc coed yn rhywbeth difrifol 
iawn ac mae ganddo set gadarn o drefniadau ar waith wy'n dilyn arweiniad yr 
Awdurdod Gweithredol Iechyd a Diogelwch ar y fath faterion. Mae’r rhain yn llwyddo 
i reoli risg i lefel dderbyniol; fodd bynnag, mae’n rhaid cydnabod bod stormydd yn 
ddigwyddiadau naturiol a byddant, yn anochel, yn achosi lefel o aflonyddwch a 
difrod.

Mae’r trefnau archwilio sydd gennym ar waith yn seiliedig ar risg ac wedi’u targedu 
at leoliadau, ac mae ffactorau allweddol yn cynnwys nifer yr ymwelwyr a’r 
agosrwydd at y briffordd gyhoeddus. Mae’r archwiliadau hyn yn rhoi cyfle i asesu 
iechyd y goeden ac adnabod unrhyw ofynion o ran tocio.

Cwestiwn atodol:  Y Cynghorydd Congreve

Roedd hynny’n ateb llawn iawn, fel y disgwyliais; hoffwn ychwanegu pryder arall, o 
ran preswylwyr yn fy ward i, eu pryderon iechyd a diogelwch ar eu cyfer nhw eu 
hunain a’u heiddo.  Hoffent wybod pam, pan fyddant yn gofyn am archwiliadau gan 
swyddogion, ni ddaw ymateb.  Rwyf eisiau i chi sicrhau i mi, os bydd preswylwyr yn 
codi pryderon ynglŷn â choed penodol, y daw ymateb gan swyddogion. 

Ymateb: Y Cynghorydd Bradbury

Bydd swyddogion bob amser yn ceisio ymateb, rwy’n gwybod o’m profiad fy hun yn 
y ward a’r lefel o waith achos rwy’n ei gael gan Gynghorwyr ers i mi gymryd coed i’m 
portffolio.  Mae mwy na 12500 yng Nghaerdydd ac mae 1000 ohonynt ym Mharc y 
Rhath, maent yn eu harchwilio bob tair blynedd a bydd yn tawelu eich meddwl i 
wybod bod y coed sy’n agos i fan chwarae y plant ym Mharc y Rhath eu harchwilio’n 
flynyddol.  Mae’n anodd, gyda’r adnoddau sydd gennym, i roi sylw i bob un o’r 
12500 o goed mor brydlon ag y bydd yr Aelodau yn hoffi, ond byddaf yn cymryd i 
ystyriaeth yr hyn rydych chi wedi'i ddweud ac os bydd unrhyw faterion priodol 
gennych, rwy’n fodlon codi hynny gyda’r swyddogion.

Cwestiwn atodol:  Y Cynghorydd Burke-Davies

Cyn y stormydd roedd ychydig o waith parhaus i docio rhai coed yn enwedig yn fy 
ward i yn Ystum Taf, cafodd hanner y coed eu trin ym Mharc Hayley ac wrth ochr y 
tai, maent yn llythrennol ar eu hanner oherwydd hanner ffordd trwy'r gwaith, 
dechreuodd y stormydd.  A oes unrhyw ddyddiadau cynllunio arfaethedig ar gyfer 
pryd bydd y gwaith yn gyflawn o bosibl fel y gallaf fynd â hynny at y preswylwyr?

Ymateb:  Y Cynghorydd Bradbury

Rwy’n hapus iawn i gymryd manylion penodol yr achos a siarad â swyddogion.

96 :   MATERION BRYS 

Nid oedd unrhyw faterion brys. 

97 :   PENODIADAU LLYWODRAETHWYR ALI 
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Gofynnwyd i’r Cyngor gymeradwyo argymhellion Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod 
Lleol 21 Tachwedd 2017. 

PENDERFYNWYD – 

1. y dylid cymeradwyo’r penodiadau canlynol i swyddi gwag presennol

YSGOL WARD Dechrau’r 
Swydd Wag

   Ceisiadau a 
 Cymeradwywyd

Ysgol Gynradd 
Llwynbedw

Y Mynydd 
Bychan

30/09/2017 Muriel Fisher

Ysgol Gynradd 
Pencaerau

Caerau 01/09/2010 Richard Breeze

Ysgol Gynradd 
Pentre-baen

Y Tyllgoed 27/06/2016 Matthew Noyes

Ysgol Gynradd 
Pentyrch

Pentyrch 03/10/2017 Owen Wood

Ysgol Gynradd Peter 
Lea

Y Tyllgoed 27/06/2016 Alexander Bevan

Ysgol Gynradd 
Gatholig St Cuthbert

Butetown 15/02/2017 Gaynor Legall

Ysgol Gynradd yr 
Eglwys yng Nghymru  
Dewi Sant

Pentwyn 15/09/2017 Y Cyng. Daniel 
Naughton 

Ysgol Uwchradd 
Gatholig Illtud Sant 

Tredelerch 11/05/2017 Lisa Gerson 

Ysgol Gynradd 
Gatholig Sant Philip 
Evans 

Llanedern 05/09/2017 Y Cyng. Joseph 
Carter

Ysgol Feithrin 
Tremorfa

Sblot 21/06/2017 Tony Venn

Ysgol Gynradd 
Willowbrook

Llaneirwg 25/10/2017 John Noakes

Ysgol Gynradd 
Windsor Clive

Trelái 23/03/2016 Y Cyng. Jim Murphy

2. y dylid cymeradwyo’r penodiadau canlynol i swyddi gwag Awdurdod Lleol yn y 
dyfodol

Ysgol Ward Dechrau’r 
Swydd Wag

Ceisiadau a 
gafwyd

Ysgol Gynradd Coed 
Glas

Llanisien 31/01/2018 David Newland 

Ysgol Gynradd Pentre-
baen

Y Tyllgoed 31/01/2018 Paul Murphy

Campws Dysgu’r 
Gorllewin Caerau 08/01/2018

Y Cyng. Peter 
Bradbury
David Saunders
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David French
Bianca Rees

98 :   AELODAETH Y PWYLLGOR 

Gofynnwyd i’r Cyngor gymeradwyo newidiadau i Aelodaeth Pwyllgor. 

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r penodiadau canlynol i swyddi gwag ar y Pwyllgor 
yn unol â dymuniadau Grŵp y Blaid: 

Pwyllgor Enwebiad 
Pwyllgor Cynllunio Y Cynghorydd Goddard yn lle y 

Cynghorydd Murphy dros dro 
Pwyllgor Trwyddedu Y Cynghorydd Ford 

99 :   PENDERFYNIAD BRYS: CAIS LLWYBR CYFLYM EUROS 2020 

Derbyniwyd yr adroddiad hwn gan y Cyngor Llawn er gwybodaeth yn unig mewn 
perthynas â’r penderfyniad a gymerwyd gan y Prif Weithredwr mewn ymgynghoriad 
â’r Aelod Cabinet, Aelodau’r Ward Lleol a'r Cadeirydd Craffu mewn perthynas â 
phroses Bidio Carlam UEFA ar gyfer yr Euros 2020 gyda Chymdeithas Pêl-droed 
Cymru cyn y dyddiad cau sef 3 Tachwedd 2017.  

100 :   DIWEDD Y CYFARFOD 

Cyn cloi, diolchodd yr Arglwydd Faer i Youth Food am ddarparu lluniaeth i’r Aelodau 
yn ystod yr egwyl a dymunodd yn dda iddynt ar gyfer eu mentrau yn y dyfodol.  

Dymunodd yr Arglwydd Faer Nadolig Llawen a Blwyddyn Newydd Dda i’r Aelodau   

 (Daeth y cyfarfod i ben am 21.36pm) 
 
 

101 :   CWESTIYNAU YSGRIFENEDIG 

PLANT A THEULUOEDD – (Y CYNGHORYDD GRAHAM HINCHEY)

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR MOLIK

Yn ystod yr haf, daethom ar draws erthygl yn datgan y ffigyrau sy’n peri pryder o ran 
plant sy'n mynd ar goll o dan ofal yr awdurdod lleol – plant sy’n agored i niwed a 
fyddai o dan risg o bedoffiliaid, gangiau cyffuriau neu fel arall. O’m cais Rhyddid 
Gwybodaeth, dywedir wrthyf yr aeth 35 o blant ar goll o ofal Awdurdod Lleol 
Caerdydd rhwng 09/01/2012 a 31/08/2017 ac er bod y mwyafrif yn eu harddegau, 
mae plant mor ifanc â tair blwydd oed wedi mynd ar goll o’n gofal ni. Fel y datganwyd 
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gan Mr Royston (o Gymdeithas y Plant) mae plant yn rhedeg i ffwrdd, a gellir ei weld 
fel ‘galw am help’.

Yr hyn yr hoffwn ei wybod yw:

 Am faint o amser maen nhw ar goll?
 Pa mor hir yw cyn bod y cyngor yn gwybod eu bod ar goll?
 I ble maent yn mynd?
 Pam maen nhw’n mynd ar goll?
 Pa systemau sy’n mynd o'u lle sy’n arwain atynt yn mynd ar goll?
 Ydyn nhw’n mynd ar goll oherwydd y cânt eu rhoi gyda theuluoedd nad oes 

ganddynt arbenigedd neu gymorth digonol?

Ymateb

Bydd plant a phobl ifanc yn mynd 'ar goll' am unrhyw beth o 10 munud i 10 niwrnod 
ac weithiau'n fwy o amser, ond mae hynny’n anarferol.

Mae’r holl Plant Sy'n Derbyn Gofal yn byw mewn lleoliadau wedi’i rheoleiddio gyda 
gofalwyr maeth neu mewn cartref plant cofrestredig. Bydd y gofalwyr fel arfer yn 
gwybod ar unwaith os bydd plentyn wedi gadael yr adeilad a byddant yn cymryd 
camau gweithredu priodol, a fydd yn cynnwyd chwilio am y plentyn, adrodd am y 
mater i’r Heddlu, rhoi gwybod i weithiwr cymdeithasol y plentyn a/neu’r Tîm 
Dyletswydd Brys os bydd allan o oriau. Bydd hyn yn digwydd yn ddi-oed.

Bydd plant a phobl ifanc yn gadael eu lleoliadau am wahanol resymau. Weithiau, 
byddant yn rhedeg i ffwrdd ‘o'r' lleoliad oherwydd eu bod yn anhapus ac weithiau 
byddant yn 'rhedeg at' eu teulu neu eu ffrindiau neu at bobl annymunol oherwydd eu 
bod yn anhapus. Weithiau bydd plant yn eu harddegau yn gwthio’r ffiniau ac eisiau 
aros allan yn hwyr! Mae pob plentyn neu berson ifanc yn wahanol iawn a bydd 
ganddynt resymau gwahanol dros fynd ar goll. Rôl y gofalwyr a’r gweithwyr 
cymdeithasol yw darganfod beth yw'r rhesymau hynny fel y gellir mynd i’r afael â 
nhw.

Yn anaml iawn bydd systemau’n mynd ‘o’u lle’. Mae angen deall bod y plant a’r bobl 
ifanc yn ein gofal wedi cael profiad o gamdriniaeth, esgeulustod, trawma a cholled a 
bydd ganddynt anghenion cymhleth. Weithiau, bydd hyn yn amlygu ei hun mewn 
ymddygiad a allai fod yn anodd eu rhagweld, eu deall neu eu rheoli ac weithiau gall 
gynnwys rhedeg i ffwrdd fel ffordd o 'alw am help' er mwyn tynnu sylw at eu trallod 
neu awydd i ddangos lefel o reolaeth lle y maent yn teimlo eu bod wedi ei cholli.

Mae Protocol Pobl Ar Goll Cymru Gyfan, y bydd Gwasanaethau Plant, ynghyd ag 
asiantaethau eraill yn ei ddilyn er mwyn diogelu'r plant yn ein gofal. Caiff pob plentyn 
a pherson ifanc asesiad risg ac mae gennym brosesau cadarn iawn ar waith er mwyn 
sicrhau ein bod yn mynd i'r afael ag unrhyw ymddygiad, gan gynnwys rhedeg i 
ffwrdd. Byddwn yn gweithio’n agos iawn gyda’n darparwyr partner a chyda Thîm Pobl 
Goll yr Heddlu, er mwyn sicrhau lefelau uchel o gyfathrebu a rhannu gwybodaeth.

Caiff unrhyw blentyn sy’n mynd ar goll o’r lleoliad ei weld gan ei weithiwr 
cymdeithasol a/neu berson annibynnol i sicrhau ei fod yn ddiogel yn gyntaf a cheisio 
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darganfod y rhesymau dros y plentyn yn mynd ar goll. Wedyn, rhoddir cynlluniau 
dilynol ar waith er mwyn cefnogi’r plentyn neu’r person ifanc. Byddwn hefyd yn 
sicrhau bod gofalwyr yn cael cymaint o gymorth ag arweiniad â phosibl er mwyn 
sefydlogi'r lleoliad a helpu'r plentyn i setlo.

O dan amgylchiadau eithafol iawn, a phan ystyrir bod y risgiau'n uchel iawn, byddwn 
yn edrych ar ddeddfwriaeth i'n helpu ac yn ystyried Meini Prawf Adran 25 Deddf Plant 
(1989) a/neu Adran 119 Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (2014), sy’n 
caniatáu i'r Awdurdod Lleol wneud cais i’r Llys am Orchymyn Llety Diogel er mwyn 
rhoi'r plentyn/person ifanc mewn Uned Ddiogel.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR TAYLOR

Pa gynlluniau wŷdd gan y cyngor i gynyddu nifer y lleoliadau Dechrau'n Deg cyfrwng 
Cymraeg yn yr Awdurdod?

Ymateb

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gynlluniau i gynyddu nifer y lleoliadau gofal plant 
Dechrau'n Deg cyfrwng Cymraeg ledled yr Awdurdod.

Caiff pob teulu sy’n gymwys ar gyfer Dechrau'n Deg gynnig lle gofal plant rhan amser 
am ddim fel sy’n ofynnol gan grant Llywodraeth Cymru. Gofynnir i deuluoedd am eu 
hoffter o ran iaith, a ble bynnag bydd hyn yn bosibl, bodlonir eu dymuniadau.

Ar hyn o bryd, mae Dechrau'n Deg yn cynnig lleoliadau gofal plant cyfrwng Cymraeg 
drwy drefniant cytundebol gyda phum darparwr. Mae’r rhain i gyd yn lleol ac yn 
gysylltiedig ag Ardaloedd Cynnyrch Ehangach Haen Is Dechrau'n Deg/Dalgylchoedd 
Ysgolion Cynradd. Gyda’i gilydd maent yn darparu 108 o leoedd gofal plant cyfrwng 
Cymraeg i blant rhwng 2 a 3 oed.

Mae'n ofyniad gan Lywodraeth Cymru bod yr Awdurdod yn adolygu nifer y lleoedd 
gofal plant y mae'n eu prynu yn rheolaidd er mwyn sicrhau ei fod yn cyfateb yn agos 
i'r galw.

Er bod y rhaglen weithiau’n cynnwys rhestr aros, mae hyn oherwydd bod teuluoedd 
yn dewis cymryd lle gyda darparwr penodol a byddai’n well ganddynt aros i le fod ar 
gael na chymryd lle arall sydd ar gael yn rhywle arall. Ar draws y rhaglen, mae digon 
o leoedd cyfrwng Cymraeg i ateb y galw cyfredol. 

Mewn ymateb i’r diffyg darpariaeth gofal plant cyn-ysgol cyfrwng Cymraeg yn y ddwy 
Ardal Cynnyrch Ehangach Haen Is Dechrau'n Deg sy’n gwasanaethu Pentwyn, 
creodd yr awdurdod 16 o leoedd cyfrwng Cymraeg Dechrau'n Deg yn 2015. Ers iddo 
agor, mae’r lleoliad wedi’i danfeddiannu'n rheolaidd, er gwaethaf ymdrechion i annog 
mwy o deuluoedd i ddewis gofal plant cyfrwng Cymraeg fel opsiwn i’w plant.

Os digwydd ein bod yn adnabod unrhyw alw heb ei ateb yn y dyfodol, byddem yn 
adolygu darparwyr cyfrwng Cymraeg cofrestredig addas yn yr ardaloedd hynny ar y 
cyd â Thîm Caffael y Cyngor, gyda’r nod o drafod y posibilrwydd o gontractio gyda 
nhw.
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CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR TAYLOR

Pa gynlluniau sydd gan y cyngor i gynyddu nifer y lleoliadau Dechrau'n Deg cyfrwng 
Cymraeg yn yr Awdurdod?

Ymateb

Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gynlluniau i gynyddu nifer y lleoliadau gofal plant 
Dechrau'n Deg cyfrwng Cymraeg ledled yr Awdurdod am y rhesymau a amlinellwyd 
fel ymateb i'ch cwestiwn blaenorol.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR DE’ATH

A fydd gweithwyr cymdeithasol yn defnyddio model y Cyd-destun Achosion Plentyn a 
ddatblygwyd o’r astudiaeth 'Siarad â Phlant a Gwrando Arnynt’ ledled y genedl a 
ariannwyd gan y Cyngor Ymchwil Economaidd a Chymdeithasol ac os felly, sut fydd 
hyn yn ffitio gyda nhw yn mabwysiadu arferion gwaith a methodolegau 'Arwyddion 
Diogelwch' ?

Ymateb

Mae’r model Cyd-destun Achosion Plant yn broject ymchwil sy’n archwilio sut mae 
gweithwyr cymdeithasol yn cyfathrebu gyda phlant yn eu harfer pob dydd a sut mae 
gweithwyr cymdeithasol a phlant sy’n cymryd rhan yn y cyfarfodydd hyn yn eu profi 
ac yn eu deall.

Mae’r fframwaith Arwyddion Diogelwch yn ymagwedd sy’n seiliedig ar gryfderau a 
briodolir ar gyfathrebu effeithiol a pherthnasoedd da rhwng gweithwyr cymdeithasol 
a’r plant a’r teuluoedd maent yn gweithio gyda nhw. Byddwn felly yn disgwyl i’n 
hymagwedd adlewyrchu a chymryd i ystyriaeth y darganfyddiadau ymchwil ac 
unrhyw arfer gorau sy'n gysylltiedig â'r model Cyd-destun Achosion Plant.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR DE’ATH

Mae tribiwnlys cyflogaeth diweddar wedi golygu bod arweiniad swyddogol wedi 
newid o ran a ddylai gweithwyr gofal sy'n cysgu i mewn fod yn gymwys ar gyfer y 
cyflog byw cenedlaethol ar gyfer yr oriau pan nad ydynt ar ddihun, a rhybuddiwyd y 
cyflogwyr y gallent wynebu bil sylweddol ar gyfer ôl-gyflogau. Mae gan gartrefi plant 
a darpariaeth debyg staff sydd ar gael i ddarparu gofal drwy gydol y nos. Yn 
hanesyddol, byddai gweithwyr yn aml yn derbyn lwfans neu daliad am y gwaith hwn 
nad oedd yn gysylltiedig â’r gyfradd cyflog ‘ar ddihun’. Bellach, ystyrir ‘cysgu i mewn’ 
yn ‘amser a weithiwyd’ ac mae’n rhaid ei dalu ar lefelau isafswm cyflog cenedlaethol 
neu yn uwch na hynny. A allai’r Aelod Cabinet  wneud datganiad ar yr effaith bosibl, 
yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol y bydd hyn yn ei chael ar yr awdurdod lleol? 

Ymateb
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Disgwylir y bydd hyn yn cael effaith finimol ar staff sy’n gweithio yn Crosslands, sef yr 
unig gartref plant a weithredir gan y Cyngor. Mae graddau cyflog staff ar hyn o bryd 
yn amrywio o Radd 5 i fyny (tâl isaf yn ôl yr awr o £10.44), sy'n uwch na’r Cyflog Byw 
Cenedlaethol o £7.50 yr awr.

O’r blaen, talwyd lwfans cysgu i mewn cyfradd unffurf o £35.42 gan y Cyngor a 
thalwyd unrhyw amser a dreuliwyd yn gweithio yn ystod y cyfnod cysgu i mewn fel 
goramser (naill ai amser a hanner neu amser a thraean pe bai o dan 37 awr ar gyfer 
gweithwyr rhan amser). Felly, byddai staff y Cyngor, beth bynnag wedi cael eu thalu 
yn fwy na’r Isafswm Cyflog Cenedlaethol.

STRYDOEDD GLÂN, AILGYLCHU A’R AMGYLCHEDD – (Y CYNGHORYDD MICHAEL 
MICHAEL)

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR BALE

A yw’r Cyngor Dinas wedi gwrthwynebu’n ffurfiol y cynigion i ddympio gwastraff 
llygredig sy’n gysylltiedig ag adeiladu Gorsaf Bŵer newydd Hinkley Point ym Môr 
Hafren? 

A fydd y Cyngor yn darparu copïau o bob sylw i Lywodraeth y DU a Llywodraeth 
Cymru, yn ogystal ag unrhyw gorff arall, i Bwyllgor Craffu’r Amgylchedd y Cyngor?

Ymateb

Byddwn yn eich cyfeirio i’r ymatebion a ddarparwyd i gwestiynau blaenorol ar y mater 
hwn a ofynnwyd yn y Cyngor ym mis Medi a mis Hydref, pan eglurwyd nad yw'r 
deunydd hwn yn cael ei ddympio ac nad yw'n cael ei ddosbarthu fel gwastraff 
llygredig. Mae’n fwd neu waddod wedi’i dreillio o Fôr Hafren sy’n cael ei waredu o 
dan Drwydded Forol a roddwyd gan Cyfoeth Naturiol Cymru ym mis Gorffennaf 2014, 
sy'n dod i ben fis Mawrth 2019. 

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR BOYLE

Ar sail fesul ward, faint o hysbysiadau adran 215 mae’r cyngor wedi’u cyflwyno yn y 
flwyddyn diwethaf ar gyfer gwastraff yn cronni mewn blaengyrtiau preifat a beth yw'r 
gyfradd cydymffurfio â'r hysbysiadau hynny?

Ymateb

Mae’r Tîm Addysg a Gorfodi yn ymgysylltu â phreswylwyr er mwyn annog 
amgylchedd glân a diogel. Pan fydd addysg yn methu, ceir dwy y broses allweddol y 
bydd y tîm yn eu defnyddio i fynd i'r afael â chroniadau gwastraff o flaen tai.

Yn gyntaf, adran 215 Deddf Gwlad a Thref 1990, pan fydd rhaid cyflwyno nifer o 
hysbysiadau sy'n dweud, os na chaiff y gwastraff ei symud o fewn 28 diwrnod bydd y 
Cyngor yn ymgymryd â'r gwaith yn lle hynny - h.y. bydd y Cyngor yn symud y 
gwastraff ac yn codi tâl ar y tirfeddiannwr. 
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Yn ail os bydd plâu yn bresennol, gall swyddogion ddefnyddio adran 4 Deddf Atal 
Difrod gan Blâu 1949, sy’n broses ychydig yn gynt, ond eto byddai hyn yn arwain at y 
Cyngor yn symud y gwastraff ac yn codi tâl ar y tirfeddiannwr os na fydd yn 
cydymffurfio o fewn yr amserlen a nodir.

Mae’r data a restrir yn y tabl isod yn rhoi dadansoddiad o'r camau gweithredu ar 
flaenau adeiladau yr ymgymerir â nhw fesul ward gan y Tîm Addysg a Gorfodi. Yn 
nhermau cydymffurfio, rydym wedi cynnal ‘gwaith yn niffyg cydymffurfio’ ar ddau 
achlysur yn unig, gydag achos cyfreithiol.

Ward Ymchwiliada
u i'r Ardd 
Flaen/Gefn

Llythyr S Atal a Difrod 
gan Ddeddf 
Plâu 1949 
Hysbysiad 
ffurfiol i symud 
i ffwrdd
 (7 niwrnod)

Hysbysi
ad 
Adran 
215 – 
hysbysia
d ffurfiol 
i symud 
i ffwrdd 
 (28 
diwrnod)

Niwsans 
Statudol – 
hysbysiad 
ffurfiol o 
groniadau 
i’w symud i 
ffwrdd 
 (28 niwrnod)

Adamsdown 58 0 2
Butetown 0 0 0
Caerau 15 0 0 2
Treganna 25 0 0 3
Cathays 209 0 9 6 14
Creigiau a 
Sain Ffagan

0 0 0

Cyncoed 1 0 0 1
Trelái 43 1 3 2
Y Tyllgoed 17 0 3 1
Gabalfa 9 0 0 3 1
Grangetown 45 0 5 4
Y Mynydd 
Bychan

12 0 1

Llys-faen 0 0 1
Llandaf 2 0 0 2
Ystum Taf 9 0 0
Llanisien 2 0 0 1
Llanrhymni 6 0 1
Pentwyn 5 0 0 4 2
Pentyrch 0 0 0
Pen-y-lan 0 0 0 4
Plasnewydd 135 0 0 5 103
Pontprennau 
a Phentref 
Llaneirwg

1 0 0 1

Radur A 
Phentre-
Poeth

0 0 0
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Rhiwbeina 0 0 0 1
Glan-yr-afon 50 0 0 1
Tredelerch 6 0 0 2 4
Sblot 5 0 0 3 1
Trowbridge 2 0 0 1
Yr Eglwys 
Newydd a 
Thongwynla
is

4 0 2 1 1

CYFANSW
M

661 1 27 48 126

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR BOYLE

Fesul stryd, ble ym Mhen-y-lan mae hysbysiadau Adran 215 wedi’u dosbarthu yn 
ystod y flwyddyn diwethaf?

Ymateb

Ar hyn o bryd, nid yw’n bosibl darparu’r data fesul stryd. Mae swyddogion yn y 
broses o adolygu'r gronfa ddata bresennol gyda'r bwriad o alluogi ystod ehangach o 
swyddogaethau adrodd.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR SANDREY

Beth mae’r Cyngor yn ei wneud er mwyn cynyddu cymryd gwasanaethau casgliadau 
o wastraff bwyd ar gyfer busnesau a swyddfeydd yng Nghaerdydd?   

Rwyf wedi derbyn adborth gan rhai sydd wedi’u lleoli ar Heol yr Eglwys Fair nad 
ydynt yn ymwybodol bod y mathau hyn o gasgliadau ar gael ac o ganlyniad nid ydynt 
yn gwahanu eu gwastraff bwyd o’r gwastraff cyffredinol. Ar strydoedd fel hyn yng 
nghanol y ddinas, gall hyn gyfrannu'n eithaf sylweddol i'r ardal yn mynd yn flêr 
oherwydd plâu yn rhwygo bagiau sbwriel i'w hagor. A allai’r Cyngor atgoffa busnesau 
a swyddfeydd yng Nghaerdydd o’r gwasanaethau hyn, yn enwedig mewn ardaloedd 
lle y mae llawer yn cerdded?

Ymateb

Mae Gwasanaethau Gwastraff Masnachol yn cynnig ac yn hyrwyddo gwasanaeth 
casglu gwastraff bwyd sy'n addas i fusnesau o unrhyw faint. Mae swyddogion yn 
swyddogion yn targedu busnesau’n rhagweithiol sy’n cynhyrchu gwastraff bwyd ac 
yn cynnig cyfraddau casglu cystadleuol. Mae hyn yn cynnwys ymgyrch fach yr 
ymgymerir â hi bob blwyddyn yng nghanol y ddinas ac ardaloedd siopa er mwyn 
targedu'r fath fusnesau. Mae’r ymgyrch nesaf i ddigwydd yn y Flwyddyn Newydd. 
Hefyd maent yn cyfatebu prisiau ac yn cynnig gostyngiad ar gyfer cwsmeriaid 
newydd ac, o ganlyniad, mae nifer uchel o’r busnesau yng nghanol y ddinas wedi 
ymgymryd â'r gwasanaeth.  Os byddwch yn darparu manylion i mi o’r busnesau 
rydych yn cyfeirio atynt yn eich cwestiwn, bydd ein tîm yn hapus i gysylltu â nhw. 
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DIWYLLIANT A HAMDDEN – (Y CYNGHORYDD PETER BRADBURY)

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR BALE

Mae Grŵp Afonydd Caerdydd yn gwneud gwaith rhagorol gyda gwirfoddolwyr er 
mwyn gwella glanweithdra ein hafonydd a'n dyfrffyrdd a chafodd cyllid yn ddiweddar 
gan Viridor er mwyn caffael cwch i gefnogi eu gwaith amhrisiadwy.  A fyddai’r 
Cyngor, sydd hefyd yn rhedeg Awdurdod yr Harbwr, yn cadarnhau pa gefnogaeth 
bellach y gallai ei darparu i helpu’r Grŵp Afonydd gyda gweithredu’r caffaeliad 
newydd pwysig hwn?

Ymateb

Rwy’n cydnabod yn llawn ac yn wir yn gwerthfawrogi’r gwaith y mae Grŵp Afonydd 
Caerdydd yn ymgymryd ag ef ledled y ddinas. Mae gan y grŵp berthnasoedd a 
threfniadau gwaith cryf a hirsefydlog gyda'r Cyngor ac Awdurdod Harbwr Caerdydd. 

Gallaf gadarnhau fod Awdurdod yr Harbwr wedi cytuno i gefnogi’r grŵp trwy ddarparu 
storfa sych i’r cwch a mynediad i’r llithrfa.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR CARTER

Pryd daeth y cyngor yn ymwybodol o  gynlluniau Better i gau 4 caffi mewn 
canolfannau hamdden?

Ymateb

Yn ystod chwe mis cyntaf y trefniadau, ymrwymodd GLL i ymgymryd ag adolygiad o 
holl agweddau’r gwasanaeth, gan gynnwys y cynnig arlwyo.

Fel rhan o’r adolygiad busnes a ddadansoddodd gwasanaeth, gweithrediad, galw'r 
cwsmeriaid a’r perfformiad ariannol, daeth i’r amlwg bod caffis yn rhagweld colledion 
anghynaladwy ar ddiwedd y flwyddyn. Byddai parhau â’r model arlwyo yn effeithio yn 
negyddol ar y gallu i gyflawni’r amcan partneriaeth gyffredinol heriol sef cyrraedd 
cymhorthdal o sero erbyn blwyddyn 3 y trefniadau a'r gallu i gynnal darpariaeth 
gwasanaeth cyffredinol.          

Cafodd y penderfynu eu cadarnhau gan GLL mewn cyfarfod Bwrdd Cysylltu 
Projectau ym mis Medi 2017.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR HOWELLS

Sut mae Cyngor Caerdydd yn monitro effeithiolrwydd y systemau y mae gan GLL ar 
waith er mwyn sicrhau bod ansawdd y dŵr yn y pyllau nofio maent yn eu rheoli ar ran 
y cyngor i safon dderbyniol? 

A fu unrhyw faterion neu gwynion o ran ansawdd dŵr ers dyfarnu’r contract i GLL ac, 
os felly, meintioli nifer a natur y cwynion?

Ymateb
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Rheolir darpariaeth gwasanaethau trwy drefniadau llywodraethu cadarn fel y rhestrir 
ym manyleb y gwasanaeth. Mae hyn yn cynnwys cyfarfodydd, diweddariadau 
gwasanaeth ac ymweliadau monitro rheolaidd. 

Mae iechyd a diogelwch yn hollbwysig ac mae gan GLL ystod o bolisïau a 
gweithdrefnau llym ar waith ar gyfer pob mater perthynol. Mae GLL yn rhoi Cynllun 
Rheoli Dŵr ar waith ym mhob cyfleuster sydd ar gael i’w archwilio gan y Cyngor.  
Wrth gyfeirio’n benodol at byllau nofio ac ansawdd dŵr, mae GLL yn gweithredu 
cyfleusterau yn unol â’r argymhellion sy’n gynwysedig yn y cyhoeddiad HSE ‘Rheoli 
Iechyd a Diogelwch mewn Pyllau Nofio’. Mae hyn yn ofyniad o’r contract.

Ni fu unrhyw broblemau neu gwynion yr adroddwyd amdanynt ynglŷn ag ansawdd 
dŵr ers dechrau’r trefniadau gyda GLL.

ADDYSG, CYFLOGAETH A SGILIAU – (Y CYNGHORYDD SARAH MERRY)

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR CARTER

Beth fyddai’r cost ychwanegol amcangyfrifedig ychwanegol i newid rheolau 
trafnidiaeth ysgol er mwyn darparu trafnidiaeth am ddim i ddisgyblion mewn ysgol 
uwchradd sy’n byw ymhellach na 2.5 milltir o'u hysgol?

Ymateb

Yn seiliedig ar niferoedd disgyblion cyfredol, byddai’r cost ychwanegol amcangyfrifedig i’r 
Cyngor am ddarparu trafnidiaeth am ddim i bob disgybl sy’n byw dros 2.5 milltir o’u hysgol 
uwchradd briodol a ddyrennir yn swm o £336,114 y flwyddyn.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR BOYLE

Mae’r Cyngor yn dweud y bydd nifer y plant ysgol gynradd sy’n symud i’r ysgol 
uwchradd yn mis Medi 2019 yn ‘fwy na niferoedd y lleoedd sydd ar gael ar draws y 
ddinas  ar fynediad i Flwyddyn 7’ Mae arian Band B ond yn dod ar gael ym mis Ebrill 
2019.  Pa gynlluniau penodol mae’r cyngor yn rhoi yn eu lle er mwyn ateb y galw 
gormodol a rhagwelir ar gyfer mis Medi 2019?

Ymateb

Mae’r Cyngor wedi cadarnhau dichonolrwydd sicrhau y gall pob plentyn sydd angen 
lle ym mlwyddyn 7 mewn cymuned cyfrwng Cymraeg neu gyfrwng Saesneg gael ei 
dderbyn. 

Caiff mesurau penodol er mwyn darparu lleoedd ychwanegol ar gyfer y garfan hon 
eu cytuno gydag ysgolion ar ddechrau 2018, mewn da bryd i ysgolion gynllunio ar 
gyfer y derbyniad ym mis Medi 2019 ac i ysgolion cynradd wneud trefniadau pontio 
priodol. Bydd y mesurau hyn yn cymryd i ystyriaeth leoliad ac amseriad unrhyw 
gynlluniau a gynigir o fewn rhaglen Band B y Cyngor.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR TAYLOR
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Sut mae’r Cyngor yn bodloni anghenion disgyblion sydd angen cymorth Anghenion 
Dysgu Ychwanegol (ADY) drwy gyfrwng y Gymraeg?

Ymateb

Caiff y mwyafrif o ddisgyblion ADY, boed mewn ysgolion cyfrwng Cymraeg neu 
Saesneg, eu cefnogi gan eu hysgolion, gan ddefnyddio adnoddau a ddirprwyir.

Mae gan bob ysgol Gydlynydd ADY (ALNCO) sy’n adnabod disgyblion sydd ag 
anghenion dysgu ychwanegol ac yn sicrhau bod cymorth ar gael iddynt.

Mae’r Cyngor yn darparu ystod o wasanaethau i gefnogi ysgolion, y maent i gyd yn 
cynnwys staff sy’n medru’r Gymraeg, wedi’u haseinio i weithio gyda’r ysgolion 
cyfrwng Cymraeg. Mae hyn yn cynnwys Seicoleg Addysg, Tîm Gwaith Achos ADY a 
Swyddogion Partneriaeth a Chynhwysiant. Mae gan wasanaethau addysgu arbenigol 
ar gyfer namau synhwyraidd, y blynyddoedd cynnar, gofal iechyd ac anghenion 
meddygol, dysgu, lleferydd ac iaith, awtistiaeth ac iechyd a lles emosiynol i gyd y 
gallu i roi cymorth drwy gyfrwng y Gymraeg. 

Hefyd mae canolfannau adnoddau arbenigol yn Ysgol Coed y Gof ac Ysgol Glantaf, 
ac mae Dosbarth Lles cynradd wedi’i leoli ar hyn o bryd yn Ysgol Pen y Groes. Y 
llynedd, mewn partneriaeth â’r tair ysgol uwchradd, ymgymerodd yr awdurdod lleol 
ag archwiliad o anghenion iechyd a lles emosiynol yn y cyfnod uwchradd. Fel 
canlyniad i’r archwiliad, cytunwyd gyda’r ysgolion y dylid darparu cyllid ar gyfer tîm o 
arbenigwyr sy'n gweithio ar draws y tair ysgol, mewn partneriaeth â'r ALNCOs, er 
mwyn darparu pecynnau arbenigol o gefnogaeth i'r disgyblion sydd â'r anghenion 
mwyaf cymhleth.                  

Cedwir darpariaeth arbenigol o dan adolygiad, a chaiff yr anghenion eu harchwilio'n 
flynyddol , er mwyn arwain y cynllunio. Fel rhan o’r Cynllun Strategol Cymraeg mewn 
Addysg (WESP), mae hefyd cynlluniau i ymestyn lleoedd arbenigol dros y tair 
blynedd nesaf.

Mae’r Gwasanaeth Cynhwysiant yn cymryd rhan mewn archwiliad rhanbarthol o ADY 
mewn addysg cyfrwng Cymraeg a bydd yn archwilio opsiynau ar gyfer datblygu 
darpariaeth ranbarthol mewn partneriaeth lle y bo'n briodol. 

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR TAYLOR

Pa gynlluniau sydd gan y cyngor i gyflwyno dalgylch ar gyfer Ysgol Hamadryad, a 
pha mor fuan y caiff hyn ei gwblhau?

Ymateb

Byddai ystyriaeth o adolygu’r dalgylchoedd a sefydlu dalgylchoedd newydd yn cael ei 
arwain gan unrhyw newidiadau i bolisi derbyniadau'r ysgol, a gan unrhyw newidiadau 
i ddarpariaeth cynradd a/neu uwchradd a ddaethpwyd â nhw i'r amlwg trwy raglen 
Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif. Rhagwelir felly ymgymerid â’r ymgynghoriad, yn 
unol ag amserlenni statudol, wrth sefydlu dalgylch ar gyfer Ysgol Hamadryad heb fod 
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yn gynharach na 1 Medi 2018 a’i gwblhau erbyn 1 Mawrth 2019 i’w weithredu ym mis 
Medi 2020.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR TAYLOR

Beth yw niferoedd presennol disgyblion Blwyddyn 4 mewn Ysgolion Cynradd 
Cyfrwng Cymraeg a beth yw’r niferoedd a ragamcenir o ddisgyblion sy’n mynd i 
mewn i addysg uwchradd Cyfrwng Cymraeg yn 2019? 

Ymateb

Mae cyfrifiad Nifer ar y Gofrestr mis Medi 2017 yn cadarnhau bod 643 o ddisgyblion 
wedi'u hymrestru mewn ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg neu mewn ffrydiau 
cyfrwng Cymraeg mewn ysgolion dwy ffrwd.

Mae’r holl dystiolaeth sydd ar gael ym awgrymu bod dal i fod lleihad o ran nifer y 
plant sy’n cael mynediad at eu haddysg drwy gydol y Gymraeg rhwng blwyddyn 4 a 
mynd i mewn i addysg uwchradd.

Mae’r Cyngor a’i bartneriaid yn ceisio deall achosion hyn ac yn ymchwilio i fesurau i 
leihau’r all-lif hwn. Fodd bynnag, mae rhagfynegiadau sy’n gyson â thueddiadau o 
fewn y sector cyfrwng Cymraeg yn dangos y byddai 588 o garfan bresennol 
Blwyddyn 4 yn mynd i mewn i addysg Cyfrwng Cymraeg 2020.

CYLLID, MODERNEIDDIO A PHERFFORMIAD – Y CYNGHORYDD CHRIS WEAVER

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR SANDREY

Datgelodd arolwg gan Axa yr wythnos hon mai Caerdydd yw'r ddinas sy'n dioddef 
mwyaf o straen yn y DU. Beth mae’r cyngor yn ei wneud i fynd i’r afael â hyn?

Ymateb

Y prif resymau a ddatganwyd yn arolwg AXA ar gyfer y rhai sy’n dioddef o straen yng 
Nghaerdydd: Iechyd Personol (40%), Cyllid Personol (40%) a Gwaith (37%). 

Er mwyn deall y gwahaniaeth o ran lles rhwng cymunedau yng Nghaerdydd, 
gofynnodd arolwg Holi Caerdydd gyfres o gwestiynau i ymatebwyr am eu hiechyd 
meddwl, eu bodlonrwydd o ran eu bywydau, lefelau o hapusrwydd a phryder ac i ba 
raddau roeddent yn teimlo bod y pethau roeddent yn ei wneud yn eu bywydau yn 
werth chweil.

Mae’r darganfyddiadau cychwynnol yn dangos bod bodlonrwydd ar draws y 
dimensiynau lles hyn yn uwch ymhlith y grŵp oedran 55+ a'r rhai yng ngogledd y 
ddinas, ond yn amlwg yn is ymhlith y rhai o dan 35 oed, y rhai o ethnigrwydd 
lleiafrifol, pobl sy’n byw yn rhan mwyaf amddifad y ddinas, yn enwedig y rhai yn 
nwyrain Caerdydd, a rhai sy’n nodi eu bod yn anabl.

Roedd yr ymdeimlad o les isaf ymhlith ymatebwyr a nododd eu bod yn anabl (45.0%) 
a’r rhai sy'n byw yn ardaloedd mwyaf amddifad y ddinas (62.4%). At hynny, 
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adroddodd bron hanner (46.7%) o’r rhai sy’n nodi eu bod yn anabl a 30.1% o'r rhai 
sy’n byw yn ardaloedd mwyaf amddifad y ddinas fod eu hymdeimlad o les wedi 
dirywio dros y 12 mis diwethaf. 

Mae’r canlyniadau mwy gronynnaidd yn awgrymu bod cymunedau mwyaf amddifad 
ac agored i niwed, efallai heb fod yn syndod, yn dioddef o lefel straen uwch a lefelau 
lles is. Rydym yn gwybod bod tlodi yn difrodi ein heconomi a’n cymdeithas. Mae 
hefyd yn rhoi pwysau mawr ar wasanaethau cyhoeddus ac yn taflu cysgod hir dros 
ormod o fywydau. Dyna pam, yn Uchelgais Prifddinas, mae’r weinyddiaeth wedi 
ymrwymo i wella bywydau pobl trwy, er enghraifft, ffocws parhaus ar addysg; 
ymagweddau targedig at drechu tlodi; cefnogi pobl i mewn i’r gwaith; darparu tai 
fforddiadwy a bod yn Ddinas y Cyflog Byw.

Yn ogystal, fel cyflogwr pwysig, mae’r Cyngor wedi gweithredu nifer o fesurau i wella 
iechyd a lles ei staff, yn unol â’n Strategaeth Iechyd a Lles a gyflwynwyd ym mis 
Ionawr 2016.  Mae hyn wedi cynnwys ffurfio Grŵp Iechyd a Lles, a'i amcan yw newid 
diwylliant a meddylfryd iechyd a lles yn y sefydliad.

Mae’r Grŵp Iechyd a Lles wedi gweithio’n agos gydag Uned Iechyd Galwedigaethol 
er mwyn cyflwyno nifer o fentrau hyrwyddo iechyd arloesol, megis y cynnydd o ran 
apwyntiadau ffisiotherapi a methodolegau i wella iechyd meddwl a chorfforol. Bydd 
hyfforddiant a chyngor sydd newydd eu dyfeisio yn helpu rheolwr i fod yn graff i 
arwyddion salwch a’r ymyriadau priodol.

Mae’r Grŵp Iechyd a Lles wedi arwain ymdrechion y Cyngor i ennill Safon Iechyd 
Corfforaethol, sy’n fframwaith ansawdd cenedlaethol i gyflogwyr sydd wedi ymrwymo 
i iechyd a lles. Llwyddodd y Cyngor i gyrraedd y Wobr Efydd yn 2016 ac erbyn hyn 
mae'n wrthi'n gweithio tuag at y Wobr Arian, a bydd asesiad yn digwydd yn y 
Flwyddyn Newydd.

Yn ogystal, llofnododd y Cyngor addewid sefydliadol ym mis Mai 2016 er mwyn cefnogi’r 
ymgyrch Amser i Newid Cymru, sy’n ymgyrch genedlaethol sydd â’r nod o fynd i’r afael â 
stigma a gwahaniaethu o ran iechyd meddwl yn y gweithle.  Yn ogystal â hyn, mae’r Cyngor 
wedi cyflwyno nifer o bolisïau a dogfennau arwain (e.e. Polisi Iechyd Meddwl; Arweiniad i 
Ddiwedd y Mislif) a fydd yn hysbysu ac yn cefnogi cyflogeion. 

TAI A CHYMUNEDAU – (Y CYNGHORYDD LYNDA THORNE)

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR CARTER

Beth yw’r rhesymwaith ar gyfer cynyddu camau gweithredu gan yr heddlu yn erbyn 
pobl ddigartref yng nghanol y ddinas? 

Ymateb

Mae’r gweithrediad “Purple Ash” rwy’n credu rydych chi’n cyfeirio ato, yn perthyn i 
gamau gorfodi rhagweithiol gan yr heddlu yn erbyn y rhai sy’n cardota yn ymosodol, 
yn yfed ar y stryd ac yn achosi ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y ddinas.
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Mae’r gweithgarwch sy’n cael ei dargedu gan y Heddlu yn ymddygiad troseddol sy’n 
peri trallod i breswylwyr, ymwelwyr a busnesau fel ei gilydd, ac mae’n bwysig bod yn 
eglur na chaiff y fath ymddygiad troseddol ei oddef. Fodd bynnag, mae hefyd yn 
bwysig ein bod yn ofalus yn ein defnydd o iaith fel na fyddwn yn labelu’r unigolion 
hynny – a fydd, am ystod eang o resymau, yn gweld eu hun yn ddigartref ar y stryd – 
fel troseddwyr. 

Mae’r Heddlu’n gweithio’n agos gyda’r Cyngor a gwasanaethau partner, ac yn 
cefnogi'r gwaith rhagorol a wneir gan ein timau blaen i lwyddo i helpu'r rhai sy'n 
ddigartref ar y stryd i symud oddi ar y stryd ac i mewn i lety gyda chefnogaeth Ers 
mis Ebrill 2017, rydym wedi helpu 119 o bobl oddi ar y stryd ac  mae ein gwaith yn y 
cyswllt hwn yn parhau.                                                                                                        

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR DE’ATH

Mae Heddlu De Cymru ar hyn o bryd yn gwneud cyfres o ymyriadau sy’n targedu 
cardota, yfed ar y stryd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol dinas 
Caerdydd, a adwaenir fel Operation Purple Ash. O ganlyniad, cafodd nifer o 
hysbysiadau Adran 35 eu cyflwyno, gwnaed arestiadau a dosbarthwyd Gorchmynion 
Gwasgaru. A yw’r Cyngor yn sicr mai dim ond unigolion sy’n ymwneud â 
gweithgarwch gwrthgymdeithasol sydd wedi’u targedu gan Operation Purple Ash a 
bod pobl ddigartref ddiniwed, ac o bosibl agored i niwed heb fod?

A yw’r Cyngor yn ymwybodol o a yw, o ganlyniad i’r gweithrediad hwn, unigolion sydd 
wedi bod yn ymwneud ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (ASB) yn cael eu 
gwasgaru y tu allan i ganol y ddinas at ardaloedd ymylol megis Treganna, 
Plasnewydd a rhannau allanol Cathays? 

Ymateb

Fel rhan o Weithrediad “Purple Ash”, mae’r Heddlu wedi ymgymryd â chamau gorfodi 
rhagweithiol yn erbyn y rhai sy’n cardota yn ymosodol, yn yfed ar y stryd ac yn achosi 
ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y ddinas. Targedir y gweithrediad at 
ymddygiad troseddol ac nid at bobl ddigartref.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf gan yr Heddlu a ryddhawyd heddiw, dim ond 3 o’r 19 o 
bobl sydd wedi cael eu harestio’n benodol am gardota yn ddigartref mewn 
gwirionedd a chawsant eu cyfeirio ar ddarpariaeth amgen.

Mae’r Cyngor yn ymwybodol y bydd y gweithgarwch hwn o bosibl wedi allwyro rhai 
o'r rhai sy'n cysgu ar y stryd allan o ganol y ddinas. Er na allwn ddweud mai o 
ganlyniad uniongyrchol oedd, nododd Tîm Ymestyn Allan y Cyngor fod 9 o bobl wedi 
newid eu safle cysgu ar y stryd arferol i ardal ymhellach allan o ganol y ddinas. 
Gwyddys bod yr holl unigolion hyn yn ymwneud â lefelau gwahanol o weithgareddau 
cardota ar y stryd.  Yn ogystal, gwelwyd bod 4 person wedi newid eu lleoliad cardota 
o ganlyniad i'r gweithrediad a gwelwyd bo rhai eraill yn cardota yn hwyrach yn ystod 
y dydd.
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Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn gweithio gyda Heddlu De Cymru er mwyn sefydlu 
grŵp gorchwyl i ddatblygu ymagwedd fwy cydlynol i’r brosesu orfodi, gan sicrhau bod 
llwybr gwrthdyniadol clir ar waith.

Mewn arwydd clir y gall strategaeth o'r fath weithio, cymerodd dau ddefnyddwyr 
gwasanaeth benderfyniad ar unwaith i newid o gardota i gofrestru fel gwerthwyr i 
werthu’r Big Issue a dechreuodd unigolyn arall archwilio opsiynau llety gyda staff 
ymestyn allan, ac yntau wedi cael ymgysylltiad cyfyngedig iawn o’r blaen. 
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CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR DE’ATH

Mae Heddlu De Cymru ar hyn o bryd yn gwneud cyfres o ymyriadau sy’n targedu 
cardota, yfed ar y stryd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol dinas 
Caerdydd, a adwaenir fel Operation Purple Ash. O ganlyniad, cafodd nifer o 
hysbysiadau Adran 35 eu cyflwyno, gwnaed arestiadau a dosbarthwyd Gorchmynion 
Gwasgaru. A yw’r Cyngor yn sicr mai dim ond unigolion sy’n ymwneud â 
gweithgarwch gwrthgymdeithasol sydd wedi’u targedu gan Operation Purple Ash a 
bod pobl ddigartref ddiniwed, ac o bosibl agored i niwed heb fod?

A yw’r Cyngor yn ymwybodol o a yw, o ganlyniad i’r gweithrediad hwn, unigolion sydd 
wedi bod yn ymwneud ag Ymddygiad Gwrthgymdeithasol (ASB) yn cael eu 
gwasgaru y tu allan i ganol y ddinas at ardaloedd ymylol megis Treganna, 
Plasnewydd a rhannau allanol Cathays? 

Ymateb

Fel rhan o Weithrediad “Purple Ash”, mae’r Heddlu wedi ymgymryd â chamau gorfodi 
rhagweithiol yn erbyn y rhai sy’n cardota yn ymosodol, yn yfed ar y stryd ac yn achosi 
ymddygiad gwrthgymdeithasol yng nghanol y ddinas. Targedir y gweithrediad at 
ymddygiad troseddol ac nid at bobl ddigartref.

Yn ôl y ffigyrau diweddaraf gan yr Heddlu a ryddhawyd heddiw, dim ond 3 o’r 19 o 
bobl sydd wedi cael eu harestio’n benodol am gardota yn ddigartref mewn 
gwirionedd a chawsant eu cyfeirio ar ddarpariaeth amgen.

Mae’r Cyngor yn ymwybodol y bydd y gweithgarwch hwn o bosibl wedi allwyro rhai 
o'r rhai sy'n cysgu ar y stryd allan o ganol y ddinas. Er na allwn ddweud mai o 
ganlyniad uniongyrchol oedd, nododd Tîm Ymestyn Allan y Cyngor fod 9 o bobl wedi 
newid eu safle cysgu ar y stryd arferol i ardal ymhellach allan o ganol y ddinas. 
Gwyddys bod yr holl unigolion hyn yn ymwneud â lefelau gwahanol o weithgareddau 
cardota ar y stryd.  Yn ogystal, gwelwyd bod 4 person wedi newid eu lleoliad cardota 
o ganlyniad i'r gweithrediad a gwelwyd bo rhai eraill yn cardota yn hwyrach yn ystod 
y dydd.

Ar hyn o bryd mae’r Cyngor yn gweithio gyda Heddlu De Cymru er mwyn sefydlu 
grŵp gorchwyl i ddatblygu ymagwedd fwy cydlynol i’r brosesu orfodi, gan sicrhau bod 
llwybr gwrthdyniadol clir ar waith.

Mewn arwydd clir y gall strategaeth o'r fath weithio, cymerodd dau ddefnyddwyr 
gwasanaeth benderfyniad ar unwaith i newid o gardota i gofrestru fel gwerthwyr i 
werthu’r Big Issue a dechreuodd unigolyn arall archwilio opsiynau llety gyda staff 
ymestyn allan, ac yntau wedi cael ymgysylltiad cyfyngedig iawn o’r blaen. 

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR DE’ATH

Bu nifer o Gynghorau Llundain yn atafaelu pebyll, dillad gwely, ac eiddo tebyg gan 
unigolion digartref yn eu bwrdeistrefi gan ddefnyddio cyfreithiau ymddygiad 
gwrthgymdeithasol. Mae’r atafaeliadau hyn yn gadael pobl hyd yn oed yn fwy agored 
i niwed ag ydynt eisoes, gan eu dinoethi i'r tywydd a'u gyrru i ffwrdd o leoliadau 
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gweladwy, llawn golau. Mae astudiaeth o 2017 gan Crisis yn dangos cynnydd sydyn 
o ran aflonyddu 'anffurfiol' cysgwyr ar y stryd yn y DU - er bod dim ond 10 y cant 
wedi’u bwrw gan sancsiwn ffurfiol, mae 70 y cant yn adrodd am gael profiad o 
fesurau gorfodi ‘anffurfiol’ yn ystod y flwyddyn  ddiwethaf. Mae ‘Mesurau anffurfiol' a 
gymerir yn erbyn pobl sy’n cysgu ar y stryd yn cynnwys arfer a adwaenir fel 'gwlychu 
i lawr’ defnyddio pibelli dŵr i wlychu mannau lle y bydd pobl yn cysgu ar y stryd gyda 
dŵr oer, sy’n peri iddynt fod yn annhrigiadwy.  Beth yw safbwynt Cyngor Caerdydd o 
ran atafaelu pebyll a dillad gwely, a hefyd yr arfer o 'wlychu i lawr'? 

Ymateb

Fel y bydd Aelodau’n ymwybodol o atebion blaenorol ar y cwestiwn hwn, mae gan 
Gaerdydd ymagwedd gadarnhaol a rhagweithiol i helpu pobl sy’n cysgu ar y stryd i 
mewn i lety. Mae Tîm Ymestyn Allan y Cynglr yn gweithio gydag elusennau, megis y 
Wallich, Byddin yr Iachawdwriaeth a’r Huggard, er mwyn dod â phobl i mewn o’r 
strydoedd a, lle nad yw hyn yn bosibl, i'w helpu i aros yn ddiogel ar y strydoedd.

Nid oes unrhyw bolisi yng Nghaerdydd o atafaelu nwyddau neu wlychu mannau i 
lawr yn bwriadol; fodd bynnag, mae angen cydbwysedd rhwng anghenion y rhai sy’n 
cysgu ar y stryd a’r rhai sy’n defnyddio canol y ddinas i siopa neu wneud busnes.

Gyda’r ddarpariaeth gynyddol o sachau cysgu newydd a dillad gwely, rydym hefyd 
wedi gweld cynnydd yn nifer y bobl sy'n gadael eu dillad gwely yn y stryd ac mae 
angen i ni symud y fath ddeunyddiau o ddrysau siop. Mae hefyd tueddiad cynyddol o 
gachu a gadael nodwyddau a thaclau eraill ar gyfer cymryd cyffuriau ar y strydoedd 
ac mae'n glir nad yw hyn yn dderbyniol ac mae angen clirio a glanhau hyn.

Mae’r pebyll, a gafodd eu rhoi allan gan bobl sydd â’r bwriadau gorau, yn cael eu 
defnyddio’n aml ar gyfer gweithgarwch anghyfreithlon sy’n perthyn i buteinio neu 
gamddefnyddio sylweddau.  Maent yn ei wneud yn anos ymgysylltu â’r meddianwyr a 
dod â nhw i mewn i wasanaethau llety.

Mae’r Cyngor yn gweithio gyda phartneriaid i gyflawni ymagwedd gytbwys, sy'n 
sympathetig ac yn gefnogol o'r rhai sy'n cysgu ar y stryd, wrth fynd i’r afael ag 
unrhyw ymddygiad gwrthgymdeithasol cysylltiedig.

BUDDSODDI A DATBLYGU –(Y CYNGHORYDD RUSSELL GOODWAY)
CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR HOWELLS

Mewn perthynas â’r penderfyniad i adnewyddu is-osod Pwll Rhyngwladol Caerdydd 
gan y tenant presennol, a allech chi ddarparu manylion y 'trefniadau gweithredol 
wedi’i gwella’ y disgwylir a sut y bydd y rhain yn effeithio ar ddefnyddwyr y pwll a’i 
gyfleusterau?

Ymateb

Yn ystod trafodaethau gyda’r gweithredwr o ran adnewyddu’r brydles, dangosant bod 
awydd arnynt gymryd mantais o’r cyfle a ddarparodd adnewyddu’r brydles i wella eu 
cynnig i breswylwyr lleol.  Deallaf fod awydd arnynt wella cyfleusterau’r gampfa yn y 
datblygiad a'u gwneud yn fwy deniadol. Mae’r gweithredwr wedi nodi ei fod yn 
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dymuno ymgymryd ag ymarfer ymgynghori cyhoeddus cyn terfynu eu cynigion. 
Byddaf yn rhoi gwybod i’r Cynghorydd am y cynigion hynny pan fyddant ar gael.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR BERMAN

Gan fod y cyngor yn bwriadu llunio achos busnes ar gyfer darparu Neuadd y Sir 
newydd, a allwch chi ddweud wrth Aelodau beth rydych chi’n eu gweld ar hyn o bryd 
fel buddion cynnig o’r fath, pa ddadansoddiad cost-budd rydych chi wedi ymgymryd 
ag ef hyd yn hyn i gefnogi hyn, a pha fodelau ariannu rydych chi wedi’u hystyried hyd 
yn hyn er mwyn cyflawni cynllun o’r fath?

Ymateb

Bydd y Cynghorydd Sir yn ymwybodol fod y trafodaethau wedi bod yn barhaus am 
nifer o flynyddoedd, o ran yr angen i resymoli ystâd swyddfeydd y cyngor, ymarfer a 
ddechreuodd yn ystod ei gyfnod fel Arweinydd y Cyngor Sir.  Roedd hyn fel ymateb 
i’r  effaith y mae toriadau i gyllidebau’r cyngor wedi’i chael ar niferoedd staff a’r effaith 
y mae ffyrdd newydd o weithio wedi ei chael ar y gofyniad am le ar gyfer swyddfeydd.

Hefyd, mae’r cyngor yn ymwybodol o oedran a chyflwr yr adeilad presennol sydd, 
ynghyd â gweddill yr ystâd, ag ôl-groniad difrifol o ran cynnal a chadw a chaiff ei 
bweru gan systemau ynni difrifol aneffeithlon. At ei gilydd, rwyf wedi fy argyhoeddi 
bod achos prima facie i ymgymryd ag achos busnes mwy manwl er mwyn arwain 
atebion posibl.  Gallai’r achos busnes archwilio pob posibilrwydd a phob mecanwaith 
ariannu posibl, a hefyd cymryd i ystyriaeth gost cyfle parhau ar y safle presennol.

Byddaf yn adrodd i’r Cabinet ar adeg briodol.

GOFAL CYMDEITHASOL, IECHYD A LLES – (Y CYNGHORYDD SUSAN 
 ELSMORE)

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR MOLIK

O ystyried bod gan Gymru y gyfran fwyaf sy’n tyfu gyflymaf o ran pobl hŷn yn y DU, a 
bod Caerdydd yn gartref i gyfran fawr o’r boblogaeth honno, beth rydym yn ei wneud: 

1) i sicrhau bod mecanweithiau atal yn cael eu rhoi ar waith er mwyn hyrwyddo 
ffordd o fyw sy’n iachach; 

2) ymyrryd yn gynharach er mwyn sicrhau y caiff pobl hŷn eu cynnal i reoli eu 
hiechyd a diogelwch eu hunain ac wrth wneud penderfyniadau:

3) I sicrhau bod gofal yn cael ei ddarparu yn y gymuned a gartref yn hytrach nag 
yn yr ysbyty; a 

4) i sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau o ddarpariaeth gwasanaethau’r 
trydydd sector a’i gefnogi wrth ein cefnogi ar yr agendâu hyn?

Ymateb
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Gan weithio ar y cyd â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro (UHB), ynghyd â 
sefydliadau’r trydydd sector, mae Cyngor Caerdydd yn gweithio i ddarparu adnoddau 
a gweithgareddau er mwyn cefnogi a hyrwyddo ffyrdd iachach o fyw.

Y BIP yw’r sefydliad blaen wrth gefnogi unigolion gyda dewisiadau o ran ffordd o fyw 
trwy ofal cychwynnol (h.y. Meddygon teulu a gwasanaethau cymunedol). Mae 
strategaethau ar waith i helpu gydag, er enghraifft, ymarfer corff drwy gyfeiriad gan 
feddyg teulu, neu gefnogaeth glinigol i roi’r gorau i ysmygu.

Mae Hybiau’r Cyngor mewn mannau gwahanol o’r ddinas yn darparu ‘siop un stop’ ar 
gyfer pob ymholiad, ond gallant hefyd gyfeirio unigolion at y Gwasanaeth Byw’n 
Annibynnol (ILS), sy’n gysylltiedig â swyddogion Pwynt Cyswllt Cyntaf (FPOC) a 
gweithwyr cymdeithasol a leolir ar y cyd. Gyda chydsyniad unigolyn, gall practisiau 
meddygon teulu a staff y BIP hefyd gyfeirio pobl i’r ILS.

Yn unol â Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru), mae tîm Pwynt 
Cyswllt Cyntaf y Cyngor a’r ILS yn darparu gwybodaeth, cyngor a chymorth i gadw 
pobl mor annibynnol â phosibl. 

Tanategir yr ymagwedd hon gan ddefnyddio DEWIS (system gwybodaeth darparwyr 
y trydydd sector). Mae hyn yn galluogi unigolion i dderbyn gwybodaeth a chyngor 
sydd wedi’u teilwra i’w lleoliad a’u diddordebau a’u anghenion.

Caiff ystod eang o wasanaethau eu comisiynu er mwyn galluogi pobl i aros gartref 
gyhyd â phosibl, ond yn y pendraw, mae unrhyw benderfyniad i dderbyn person i’r 
ysbyty, neu i benderfynu ar ba bwynt y maent yn ffit yw rhyddhau, yn un clinigol a 
wneir gan gydweithwyr iechyd. 

Rydym yn gweithio’n agos gydag ystod o bartneriaid y trydydd sector mewn 
perthynas â phobl hŷn, gan cynnwys Age Connects, Gofal a Thrwsio a Sefydliad 
Caerdydd i’r Deillion.  Mae’r sefydliadau hyn yn cefnogi pobl hŷn i barhau i fyw yn 
ddiogel yn eu cartrefi eu hunain a, lle y bo’n bosibl, i ymgysylltu â’u cymunedau eu 
hunain trwy fynd i’r afael ag unigedd cymdeithasol ac unigrwydd. Mae sefydliad sy’n 
cynnwys lleoliad ar gyfer rhedwyr sy’n gwirfoddolwyr, sef GoodGym, bellach yn 
gweithredu yng Nghaerdydd gyda chymorth ariannol gan y Gronfa Gofal Integredig.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR DE’ATH

Mae tribiwnlys apêl cyflogaeth wedi penderfynu bod gweithwyr gofal y gofynnir iddynt 
gysgu yng nghartref defnyddiwr gwasanaeth yn gymwys i gael taliad, sef y cyflog 
isafswm cenedlaethol ar gyfer yr holl oriau a weithir, gan gynnwys yr oriau pan 
fyddant yn cysgu. Bydd y penderfyniad hwn yn arwain at ganlyniadau sylweddol i ofal 
cymdeithasol i oedolion. Gallai costau cyflogau godi ar gyfer llawer o ddarparwyr a 
gallai fod hawliadau am ôl-gyflog yn dyddio yn ôl hyd at chwe blynedd. Mae peidio â 
thalu yn denu cosbau a dirwyon troseddol, gan gynnwys y posibilrwydd o ddyblu ôl-
ddyledion o ran ôl-gyflog. A allai’r Aelod Cabinet wneud datganiad ar yr effaith bosibl, 
yn uniongyrchol ac yn anuniongyrchol y bydd hyn yn ei chael ar yr awdurdod lleol?

Ymateb
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Mae nifer o effeithiau posibl ar gyfer y Cyngor ac ers iddynt glywed am y rheol hon, 
mae swyddogion wedi ymgymryd â gwaith sylweddol i ddarganfod pa effaith y bydd 
hyn yn ei chael yng Nghaerdydd. Fodd bynnag, yn ystod trafodaethau gyda 
Darparwyr Gofal, mae wedi dod i’r amlwg na fydd yn bosibl rhagweld yr union effaith, 
yn rhannol oherwydd cymhlethdod y mater hwn, a’r ddeddfwriaeth berthynol, yr 
arweiniad a’r gofynion. I grynhoi, rydym yn disgwyl i’r effaith ar gyfer pob rhan o’r 
sector gofal i oedolion yn y ddinas fod fel a ganlyn:

Cartrefi Gofal Preswyl i Oedolion a Gynhelir gan y Cyngor
Nid yw’r rheol hon yn cael unrhyw effaith ar y Cyngor. Mae’r Cyngor wedi cynnal ei 
gartrefi i bobl hŷn yn ystod y 6 blynedd diwethaf ond byddai staff wedi bod ar rota, a 
oedd yn cynnwys dyletswyddau nos. Defnyddiwyd trefniadau cysgu i mewn yn anaml 
iawn a lle y byddai hyn yn digwydd, roedd mewn sefyllfa argyfyngus a byddai staff 
wedi cael eu talu’n uwch y lefel cyflog isafswm.

Gwasanaeth Byw a Gynhelir gan y Cyngor
Bydd gwaith cychwynnol i adolygu Gwasanaeth Byw a Gynhelir gan y Cyngor yn 
dangos yn gryf na fydd y rheol hon yn cael unrhyw effaith, oherwydd y caiff staff 
talu’n uwch na’r lefel cyflog isafswm. Fodd bynnag, mae angen rhagor o waith 
parhaus er mwyn cadarnhau hyn.

Darpariaeth Taliadau Uniongyrchol
Mae ychydig iawn o bobl sydd yn ystod y 6 blynedd diwethaf wedi rheoli eu 
darpariaeth gofal eu hunain trwy’r Cynllun Taliadau Uniongyrchol ac wedi defnyddio 
trefniadau cysgu i mewn fel rhan o hyn. Cymerir bod y pobl hyn wedi ariannu’r 
ddarpariaeth hon gan ddefnyddio’r dull nad yw’n gyfreithlon bellach. Er ein bod yn 
disgwyl i nifer y bobl a wnaeth hyn fod yn isel, dyma’r maes sy’n rhoi’r achos pryder 
mwyaf i’r Cyngor ac rydym ar hyn o bryd yn edrych i mewn i’r achosion er mwyn 
asesu’r effaith benodol ar bob unigolyn. Rydym hefyd yn edrych i mewn i’r cwestiwn 
o bwy sy’n atebol i unrhyw gamau gorfodi neu dalu ôl-ddyledion.

Darparwyr Byw a Gynhelir gan y Sector Annibynnol
Dyma’r sector yr effeithir arno fwyaf gan y rheol hon. Mae llawer o’r Darparwyr hyn 
yn cael trafferth i ateb galwadau cyfunedig y Cyflog Isafswm Cenedlaethol, y Cyflog 
Byw Cenedlaethol a’r taliadau ychwanegol ar gyfer cysgu i mewn. Mae rhai o’r 
darparwyr hyn eisoes wedi mynd at y Cyngor i geisio cyllid ychwanegol i’w helpu i 
dalu’r costau hyn. Ar y pwynt hwn, nid yw’r union effaith yn glir ac nid yw’r Cyngor 
wedi neilltuo arian ychwanegol er mwyn bodloni’r ceisiadau hyn. Mae gweithwyr y 
Cyngor yn gweithio gyda’r Darparwyr hyn i ddeall graddfa’r pwysau ariannol hyn 
maent yn eu hwynebu ac i’w helpu i oresgyn yr heriau hyn.

CYNLLUNIO STRATEGOL A THRAFNIDIAETH – (Y CYNGHORYDD CARO WILD)
CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR SANDREY

Cyflwynais i ddeiseb am y tro cyntaf ynglŷn â’r parcio peryglus o gwmpas Prifysgol 
Fetropolitan Caerdydd, Campws Cyncoed ar Circle Way West yn ôl ym mis 
Gorffennaf. Ar ôl aros am fisoedd, derbyniais ymateb ym mis Hydref a ddywedodd y 
byddai’r ardal yn cael ei chynnwys yn yr Adroddiad Ymchwilio Ardal ar gyfer 2017, a 
fydd ar gael ar ddechrau 2018.  Mae’r ymateb hon yr un peth yn gymwys â’r rhai a 
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dderbyniwyd ynglŷn â materion eraill sy’n perthyn i draffig ym Mhentwyn. O ystyried y 
ffaith y llofnododd 500 o bobl y ddeiseb hon, sy’n seiliedig ar fater parhaus sydd wedi 
achosi problemau breswylwyr ers amser hir, roedden nhw  ac roeddwn i’n disgwyl 
ymateb fwy penodol, yn enwedig o ystyried yr amser y cymerodd i ddod yn ôl atom. 
Rwyf wedi gofyn i hyn gael ei ystyried eto, ond hoffwn i wybod pa mor hir y dylid 
disgwyl i breswylwyr aros cyn eu bod yn gweld rhywfaint o gamau gweithredu?

Ac a fyddai’r aelod cabinet yn ystyried bod yn bresennol mewn cyfarfod yn y 
gymuned i fynd i’r afael â’r mater gyda phreswylwyr yn uniongyrchol?

Fel y gellir ei ddeall, mae preswylwyr yn mynd ddiamynedd ac yn sinigaidd ynglŷn ag 
a yw’r cyngor yn ystyried bod y parcio peryglus yn flaenoriaeth.

Ymateb

Rwy’n deall y bydd aros tan i’r Ymchwiliad Ardal Blynyddol (AAI) wedi’i wneud yn 
ymddangos fel oedi afresymol. Fodd bynnag, hyd yn oes os gwneir penderfyniad i 
weithredu cyfyngiadau parcio, mae cyllidebau eleni eisoes wedi’u hymrwymo’n llawn 
ac o dan straen. Felly, ni fyddem yn gallu dechrau’r gwaith tan y flwyddyn ariannol 
newydd ar y cynharaf. 

Mantais ymagwedd yr AAI yw y gallwn gymryd ymagwedd fwy strategol a 
chydgysylltiedig i’r materion hyn, rydym yn credu sy’n ffordd fwy effeithiol ac 
effeithlon o ddyrannu cyllid cyfyngedig i’r math hwn o waith. 

Er hynny, rwy’n deall eich pryderon ac os ydych yn dymuno, gallwn drefnu cyfarfod 
gyda swyddogion a fydd yn gallu trafod eich pryderon ac esbonio’r AAI a phrosesau 
eraill y maent yn gweithio iddynt. Rwy’n siŵr y byddent yn hapus i ystyried unrhyw 
awgrymiadau sydd gennych.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR SANDREY

Fel rhan o’r bartneriaeth arfaethedig rhwng Cyngor Caerdydd ac HSBC, er mwyn 
gwella beicio, a fyddai’n bosibl i arian gael ei fuddsoddi yn y seilwaith beicio mewn 
ysgolion megis stondinau/cysgodfeydd beiciau?

Byddai bod â rhywle diogel i roi beiciau yn ystod y diwrnod ysgol yn ffordd da o 
annog plant i feicio i’r ysgol ac yn ôl.

Ymateb

Mae project partneriaeth HSBC yn darparu cyllid er mwyn cefnogi ystod o fentrau a 
gynllunnir i gynyddu cyfranogi mewn beicio er mwyn teithio bob dydd, hamdden a 
chwaraeon yng Nghaerdydd. Bydd y gweithgareddau’n cynnwys ymgysylltu ag 
ysgolion er mwyn darparu hyfforddiant ar sgiliau beicio sylfaenol, a gaiff ei 
integreiddio gyda’r gweithgareddau sy’n gysylltiedig â beicio a theithio i’r ysgol a 
gyflwynir ar hyn o bryd gan Dîm y Cyngor ar gyfer Diogelwch ar y Ffyrdd. 

Er nad ellir defnyddio cyllid HSBC ar gyfer seilwaith ffisegol megis stondinau beiciau, 
bydd y gweithgareddau y bydd yn eu cefnogi yn bwydo i mewn i gyflawni ein 
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hymrwymiad Uchelgais Prifddinas er mwyn datblygu Cynlluniau Gweithredu Teithio 
Llesol ar gyfer pob ysgol yng Nghaerdydd.  

Caiff y Cynlluniau Gweithredu Teithio Llesol eu datblygu drwy ymgysylltu â disgyblion 
ysgol a staff a byddant yn adnabod y mesurau sy’n ofynnol i roi cyfle i ddisgyblion 
deithio i’r ysgol ar droed neu ar gefn beic. Mae’r fath fesurau yn debygol o gynnwys 
darparu parcio i feiciau sy’n ddiogel ac o dan orchudd ar dir yr ysgol, yn ogystal â 
mesurau ffisegol i ddarparu llwybrau cerdded mwy diogel o fewn cylch uniongyrchol 
safle’r ysgol. Byddant hefyd yn rhoi’r sail am fidiau yn y dyfodol i Lywodraeth Cymru 
am gyllid grantiau er mwyn galluogi’r gwelliannau ffisegol a nodwyd yn y Cynllun 
Teithio Llesol i’w weithredu.

Mae’r Cyngor ar fin cychwyn ar raglen buddsoddi fawr yn ysgolion y ddinas drwy 
Raglen Band B Ysgolion y 21ain Ganrif. Drwy weithio’n agos gyda’m cydweithiwr ar y 
Cabinet, y Cynghorydd Merry, ryw’n bwriadu sicrhau bod y cyfleusterau addysgol 
newydd a ddatblygwyd fel rhan o’r rhaglen hon yn ymgorffori’r holl seilwaith ar y safle 
ac oddi ar y safle y mae’n angenrheidiol i alluogi pob disgybl i fwynhau buddion 
iechyd a lles cerdded a beicio i’r ysgol bob dydd.  Cyflawnir hyn drwy ymdrech 
cydlynol, trawsadrannol, gan ddod â sgiliau, arbenigedd ac adnoddau timau Ad-
drefnu, Cynllunio a Thrafnidiaeth y Cyngor.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR BERMAN

Yn dilyn yr e-bost a gylchredwyd i bob cynghorydd ar 6 Tachwedd mewn perthynas â 
Bwrdeistref Llundain Hounslow ar gyfer gosod pwyntiau gwefru i gerbydau trydan 
trwy eu gosod ar oleuadau stryd presennol, a wnewch chi edrych i mewn i 
bosibilrwydd cyflwyno cynllun tebyg yma yng Nghaerdydd?

Ymateb

Yn ddiweddar mae’r Cyngor wedi comisiynu astudiaeth dichonolrwydd er mwyn 
edrych ar opsiynau o ran seilwaith gwefru Cerbydau Trydan (EV) yn y ddinas. 
Rhagwelir y bydd hyn yn darparu adnodd cynhwysfawr rydym yn gallu seilio 
penderfyniadau ar y ffordd ymlaen arno drwy ddarparu cyfleusterau gwefru Cerbydau 
Trydan ar draws y ddinas.

Bydd yr astudiaeth yn adolygu’r farchnad CT a’r arfer orau o ledled y DU, gan 
gynnwys technoleg seilwaith, gofynion ynni a chostau gwahanol systemau ac 
opsiynau ariannu. Bydd yr astudiaeth yn ymgymryd â gwerthusiad o’r opsiynau ac yn 
cynnig argymhellion ar y ffordd orau ymlaen i’r ddinas.

Ar hyn o bryd maent yn ymchwilio i opsiynau ar gyfer cynllun peilot o wahanol fathau 
o bwyntiau gwefru dros y misoedd nesaf. Disgwylir y gallai’r math o dechnoleg a 
gafodd ei lansio’n ddiweddar yn Hounslow fod yn un o’r rhain, yn amodol ar 
ddichonolrwydd technolegol, gan gynnwys mynediad at ffynonellau pŵer priodol.

Caiff aelodau eu briffio maes o law yn dilyn yr adolygiad o opsiynau a chanlyniadau’r 
astudiaeth dichonolrwydd.
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102 :   CYNNIG Y TÎM UWCH REOLI 

Mae’r Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformio yn cynnig yr adroddiad 
a geisiodd cymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer creu, hysbysebu cyhoeddus a 
chydnabod swydd newydd Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau, sy’n 
ffurfio rhan o strwythur newydd yr uwch-reolwyr y cytunwyd arno gan y Cabinet ar 16 
Tachwedd 2017.  Pwysleisiodd yr Aelod Cabinet bwysigrwydd y rôl hon wrth fodlon 
uchelgais y Cyngor i gydlynu gwasanaethau sy'n rhyngberthyn o fewn y Cyngor a 
gwasanaethau cyhoeddus ehangach a pharhau gyda gwaith ardderchog a wnaed yn 
y blynyddoedd diweddar o gwmpas cyflawni arferion gofal cymdeithasol, 
gwasanaethau cymhleth i ddinasyddion sydd mewn perygl, gwella'r agenda ataliol a 
thorri lawr eu hymagwedd seilo er lles dinasyddion Caerdydd .      

Eiliodd Arweinydd y Cyngor y cynnig sy'n cefnogi'r angen am integreiddio, mwy o 
gydweithio a heriau.  

Yn ystod y drafodaeth, cynigiodd y Cynghorydd Walker fod yr adroddiad yn cael ei 
gyfeirio yn ôl i’r Cabinet gan ei fod yn teimlo bod y cynnig hwn, rôl yr uwch reolwyr a 
threfniadau adrodd yn bryder, ac felly hefyd israddio rôl Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol. Eiliodd y Cynghorydd Robson y gyfeiriad yn ôl.  
Yn ystod y drafodaeth roedd pryderon ynghylch cynigion am integreiddio; costau’r 
swydd; yr angen am atebolrwydd yn seiliedig ar berfformiad.  
Ni dderbyniodd yr Aelod Cabinet y cyfeiriad yn ôl gan fod  y rôl arfaethedig yn 
gyflenwol ac yn ogystal â swydd bresennol Cyfarwyddwr Gwasanaethau 
Cymdeithasol, a fyddai â chyfrifoldebau statudol o hyd, gyda ffocws cryf ar arfer a 
pherfformiad gwaith cymdeithasol na chaiff eu peryglu. Byddai’r rôl newydd yn 
ddatblygiad cadarnhaol sy’n galluogi’r Cyngor ac uchelgeisiau gweinyddu 
gwelliannau gwasanaethau integredig  i gael eu gwireddu. 

Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar y cyfeiriad yn ôl i’r Cabinet.  

COLLWYD y cynnig i gyfeirio’n ôl 

Cytunwyd ar yr argymhellion. 

PENDERFYNWYD – 

1. creu a hysbysebu’n gyhoeddus swydd newydd fel Cyfarwyddwr 
Corfforaethol dros Bobl a Chymunedau ar y sail y câi’r dyletswyddau, proffil 
rôl a’r telerau ac amodau a gafodd eu cytuno gan y Pwyllgor Amodau 
Cyflogaeth ar 22 Tachwedd 2017  eu cymeradwyo;

2. cymeradwyo cydnabod y swydd newydd fel Cyfarwyddwr Corfforaethol dros 
Bobl a Chymunedau yn seiliedig ar gyflog ar y pryd o £132,613 y flwyddyn 
yn unol â'r Pwyllgor Amodau Cyflogaeth ar 22 Tachwedd 2017; a

3. nodi bod cyfrifoldeb dros benodi ymgeisydd addas i swydd newydd 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau yn cael ei ddirprwyo i'r 
Pwyllgor Penodiadau.
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103 :   RHEOLI’R TRYSORLYS 2017-18 - CANOL BLWYDDYN 

Caiff gweithgareddau Rheoli Trysorlys y Cyngor eu llywodraethu gan ddeddfwriaeth 
a’r Cod Ymarfer 2011 diwygiedig a ddatblygwyd gan Sefydliad Siartredig Cyllid 
Cyhoeddus a Chyfrifeg (CIPFA).  

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau Corfforaethol a Pherfformiad, yr 
adroddiad monitro canol blwyddyn oedd yn nodi gweithgareddau Rheoli'r Trysorlys 
ers 1 Ebrill 2017 a'r safle fel ag yr oedd ar 30 Medi 2017. Eiliwyd yr adroddiad gan y 
Cynghorydd Bowen-Thomson. 

Fel rhan o adroddiad y gyllideb fis Chwefror 2010, bu i'r Cyngor fabwysiadu Cod 
Rheoli'r Trysorlys diwygiedig CIPFA drwy dderbyn yn ffurfiol Pedwar Cymal Rheoli'r 
Trysorlys a Datganiad Polisi Rheoli’r Trysorlys yn bolisi’r Cyngor. Mae Pwyllgor 
Archwilio’r Cyngor wedi ymgymryd â'r gwaith o graffu materion cyfrifeg, archwilio a 
masnachol Strategaeth ac Arferion Rheoli Trysorlys.  

Nid oedd unrhyw gwestiynau i’r Aelod Cabinet ar yr adroddiad.  
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi Adroddiad Canol Blwyddyn Rheoli’r Trysorlys 
2017-18.


