
GWYS Y CYNGOR DYDD IAU, 25 IONAWR 2018

COUNCIL SUMMONS THURSDAY, 25 JANUARY 2018, 

Fe’ch gwysir I fynychu cyfarfod CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD, a gynhelir yn 
Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas on Dydd Iau, 25 Ionawr 2018 at 4.30 pm I drafod y 
materion a nodir yn yr agenda atodedig.

Davina Fiore
Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol

Neuadd y Sir 
Caerdydd 
CF10 4UW

Dydd Gwener, 19 Ionawr 
2018

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



Eitem Tua 
Amser

Max 
Amser 

1  Ymddiheuriadau am Absenoldeb 

Derbyn ymddiheuriadau am absenoldeb.

4.30 pm 5 mun

2  Datgan Buddiannau 

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

3  Cofnodion  (Tudalennau 1 - 58)

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol fel cofnod 
cywir.

4  Deisebau 

Derbyn deisebau gan Aelodau Etholedig i’r Cyngor.

4.35 pm 5 mun

5  Cwestiynau gan y Cyhoedd  (Tudalennau 59 - 60)

Derbyn cwestiynau a nodwyd yn flaenorol gan y Cyhoedd.

4.40 pm 15 mun

6  Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer 

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

4.55 pm 5 mun

7  Papur Gwyrdd Ymgynghorol – Creu Mwy o Swyddi a 
Swyddi Gwell  (Tudalennau 61 - 80)

Derbyn y Papur Gwyrdd Ymgynghorol – Creu Mwy o 
Swyddi a Swyddi Gwell a gynigiwyd gan yr Aelod Cabinet 
dros Fuddsoddi a Datblygu. 

5.00 pm 25 mun

8  Pwyllgor y Cyfansoddiad – Argymhellion ar Reolau 
Gweithdrefn y Cyngor a Argymhellion ar Reolau 
Gweithdrefn y Craffu 
(Tudalennau 81 - 124)

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol. 

5.25 pm 20 mun

9  Penodi Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor Safonau a 
Moeseg 
(Tudalennau 125 - 126)

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol. 

5.45 pm 5 mun



10  Datganiadau 

Derbyn datganiadau gan yr Arweinydd ac Aelodau’r 
Cabinet

5.50 pm 45 mun

Hysbysiad o Gynnig  

11  Cynnig 1 

Cynigiwyd gan: Y Cynghorydd Graham Thomas

Eiliwyd gan: Y Cynghorydd Joel Williams

1) Mae’r Cyngor hwn yn nodi bod chwe Chyngor 
cymuned yng Nghaerdydd, sef:

 Cyngor Cymuned Llys-faen
  Cyngor Cymuned Pentref Llaneirwg 
 Cyngor Cymuned Pentyrch 
 Cyngor Cymuned Radur a Phentre-poeth 
 Cyngor Cymuned Sain Ffagan
 Cyngor Cymuned Tongwynlais

2) Mae’r Cyngor hwn yn cydnabod y gwaith caled a wneir 
gan aelodau swyddogion y Cynghorau Cymuned dan 
sylw ac yn nodi bod llawer o’r rhai sy’n cymryd rhan yn 
wirfoddolwyr.

3)  Heb ymdrechion y Cynghorau Cymuned, byddai nifer o 
amwynderau lleol yn cau ac ni fyddai digwyddiadau yn 
y cymunedau hyn yn cael eu cynnal. 
Fodd bynnag, gall swyddi gwag fod yn anodd eu llenwi 
weithiau a gall fod diffyg ymgeiswyr yn etholiadau 
Cyngor Cymuned, gan arwain at ddiffyg 
democratiaeth.

4) Mae’r Cyngor hwn hefyd yn nodi yn hanesyddol dros 
lawer o flynyddoedd y bu sianeli cyfathrebu rhwng 
Cynghorau Cymuned a Chyngor Caerdydd yn wan neu 
na fu unrhyw sianeli cyfathrebu o gwbl. 
Mae hyn yn cynnwys anfon hysbysiadau i Gynghorau 
Cymuned am waith arfaethedig ar y briffordd neu 
gynnwys Cynghorau Cymuned yn y gwaith o 
benderfynu ar geisiadau cynllunio a’r dulliau gorau o  
ddefnyddio arian Adran 106.   

5) Mae’r Cyngor hwn yn galw ar y Cabinet, ar y cyd â’r 
Cynghorau Cymuned, i ystyried sut y gellir gwella ac 
atgyfnerthu cysylltiadau.

6)  Efallai y bydd y Cabinet am ystyried y canlynol:
(i) A oes unrhyw feysydd lle gellid cyfuno 

gwasanaethau (e.e. un ai y Cyngor Cymuned neu 
Gyngor Caerdydd yn torri glaswellt mewn ardal).

6.35 pm 30 mun



(ii) Cyflwyno un pwynt cyswllt ar gyfer Cynghorau 
Cymuned.

(iii)  Dulliau o ymsefydlu Siarter y Cynghorau Cymuned 
ymhellach yng Nghyngor Caerdydd a chynyddu’r 
ymwybyddiaeth ohoni.

(iv)Sicrhau cyswllt rheolaidd rhwng swyddogion 
allweddol a Chynghorau Cymuned, gyda’r rheiny yn 
mynd i gyfarfodydd Cynghorau Cymuned o bryd i’w 
gilydd. 

(v) Sut y gellir ehangu rôl Cynghorau Cymuned o ran 
gwneud sylwadau ar geisiadau cynllunio a 
chytundebau adran 106.

Dylai’r Cabinet gyflwyno adroddiad ar yr uchod cyn pen 
chwe mis.

Egwyl am 20 mun  

12  Cynnig 2 

Cynigiwyd gan: Y Cynghorydd Neil McEvoy 

Eiliwyd gan:            Y Cynghorydd Keith Parry 

Mae’r Cyngor hwn yn nodi’r cynnig i ddympio 300,000  
tunnell o fwd o'r tu allan i Orsaf Bŵer Niwcliar Hinkley Point 
yn nyfroedd Caerdydd.

Mae’r Cyngor hwn yn galw ar y Cabinet i nodi'r Egwyddor 
Ragofalus a nodir yn Erthygl 191 y Cytuniad ar 
Weithrediad yr Undeb Ewropeaidd. Nod yr egwyddor yw 
sicrhau lefelau diogelu'r amgylchedd uwch drwy wneud 
penderfyniadau ataliol pan fo’r rheiny’n peri risg.  Hynny 
yw, gwell rhwystro clwy' na'i wella, a elwir hefyd yr 
'egwyddor ataliol'.

O ystyried nad yw'r dogn o ymbelydredd posibl yn y 
deunydd Hinkley Point sy’n is na 5cm  wedi’i fesur a hefyd 
mai dim ond 5 sampl at ddyfnderoedd o dan 5cm sydd ar 
gael, mae’r Cyngor hwn o’r farn er mwyn sicrhau 
diogelwch y cyhoedd, y bydd y Cyngor yn talu am 
ddadansoddiad trylwyr ac annibynnol o'r mwd dan sylw, 
mewn ymgynghoriad â CEFAS a'r ymgyrchwyr y tu ôl i'r 
ddeiseb y bwriedir ei chyflwyno i Gynulliad Cenedlaethol 
Cymru.

7.25 pm 30 mun

13  Cynnig 3 

Cynigiwyd gan: Y Cynghorydd Bablin Molik  

Eiliwyd gan: Y Cynghorydd Joe Carter 

7.55 pm 30 mun



Mae’r Cyngor hwn yn nodi’r canlynol:

 Mae’r adroddiad ‘Trapped in a Bubble’ yn 
amcangyfrif bod 18% o bobl yn teimlo’n unig ‘drwy’r 
amser’ neu ‘yn aml’.

  Byddai hyn gyfystyr â 62,000 o bobl yng 
Nghaerdydd - mae pobl o bob oedran, cefndir 
ethnig, gallu a hunaniaeth rywiol yn agored i 
unigrwydd

 Tra bod ffactorau unigol â rhan allweddol i'w 
chwarae, gall ffactorau cymunedol a chymdeithasol 
gyfrannu at unigrwydd

 Mae gwaith ymchwil yn dangos y gall diffyg 
cysylltiadau cymdeithasol fod mor niweidiol i’n 
hiechyd ag ysmygu 15 sigarét y dydd

 Mae gwaith project a gomisiynwyd gan yr Eden 
Project yn amcangyfrif bod allgau cymdeithasol a 
chymunedau digyswllt yng Nghymru yn costio £2.6 
biliwn y flwyddyn

 mae gan y trydydd sector rôl ganolog i'w chwarae 
yn y gwaith o ddarparu gwasanaethau cymorth sy'n 
helpu i fynd i'r afael ag unigrwydd ac allgau

 Bydd buddsoddi mewn gwasanaethau i atal 
unigrwydd yn gwella iechyd a llesiant yn yr hirdymor 
ac yn arbed arian i gyllidebau iechyd a 
chymdeithasol a chymdeithas gyfan.

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

Llunio strategaeth i fynd i’r afael ag unigrwydd yng 
Nghaerdydd gan roi ystyriaeth i’r canlynol: 

 Partneriaeth glos gyda sefydliadau trydydd sector
 Defnyddio ystod o ymyriadau sydd eisoes ar waith 

mewn ardaloedd eraill megis modelau 
cenedlaethau’n cydfyw, gwasanaethau cyfeillio, 
clybiau cymdeithasol a chyfleoedd i wirfoddoli

 Defnyddio rôl landlord corfforaethol y cyngor i 
alluogi grwpiau sy’n mynd i'r afael ag unigrwydd i 
ddefnyddio mwy ar gyfleusterau awdurdod lleol

 Annog ysgolion, colegau a phrifysgolion i greu 
diwylliant sy'n gwirfoddoli ymhlith eu myfyrwyr er 
mwyn mynd i’r afael a’r blwch rhwng y cenedlaethau 
ac annog ymgysylltiad a chyfranogiad. 

14  Cynnig 4 

Cynigiwyd gan:  Y Cynghorydd Bernie Bowen - Thomson   

8.25 pm 30 mun



Eiliwyd gan:      Y Cynghorydd Saeed Ebrahim 

Mae’r Cyngor hwn yn nodi’r canlynol:

2.6 Bod miloedd o ferched a aned yn y 1950au wedi gweld 
eu pensiynau’n newid yn sylweddol yn sgil Deddfau 
Pensiwn 1995 a 2011.  Mae cannoedd o ferched yn 
dioddef cyni ariannol difrifol o ganlyniad i’r ffordd y cafodd 
y newidiadau hyn eu cyflwyno a’u cyfleu. 

Mae WASPI (Women Against State Pension Inequality) 
wedi bod yn ymgyrchu i’r llywodraeth wneud ‘trefniadau 
pontio teg o ran Pensiwn y Wladwriaeth’ i ferched a aned 
yn y 1950au. Maent yn pwysleisio bod y cyni a ddioddefir 
gan lawer o ferched o ganlyniad i'r newidiadau hyn, yn 
enwedig gan na chafodd llawer ohonynt eu hysbysu'n 
bersonol am y newidiadau. 

Mae’r Adran Gwaith a Phensiynau wedi cadarnhau na 
ysgrifennodd at y merched y mae Deddf Pensiwn 
Llywodraeth y Ceidwadwyr yn effeithio arnynt tan 14 
mlynedd yn ddiweddarach, yn 2009.  Fodd bynnag, 
anfonwyd y llythyrau hyn at ferched a aned hyd at 5 Ebrill 
1953 ond daeth hynny i ben eto yn 2011 wrth i’r 
Llywodraeth wneud newidiadau pellach i oedran pensiwn y 
wladwriaeth. Dechreuodd yr Adran Gwaith a Phensiynau 
ysgrifennu at ferched a aned ar ôl 6 Ebrill 1953 yn 2012, 
dim ond 2 flynedd cyn y dyddiad yr oedd eu pensiwn y 
wladwriaeth i fod i ddechrau. 

Mae’r newidiadau hyn yn effeithio ar ferched yng 
Nghaerdydd. Mae nifer y merched a aned yn y 1950au y 
mae'r newidiadau yn y Ddeddf  Pensiynau yn effeithio 
arnynt fesul etholaeth fel a ganlyn: 

Canol Caerdydd = 3,400 o ferched
Gogledd Caerdydd = 5,300 o ferched
Gorllewin Caerdydd = 5,200 o ferched
De Caerdydd a Phenarth = 5,800 o ferched
(Amcangyfrifon Llyfrgell Tŷ'r Cyffredin, Gorff 2017)

Mae’r newid yn nifer y merched 60+ oed sy’n hawlio’r 
Lwfans Cymorth Cyflogaeth, Credyd Cynhwysol neu 
Lwfans Ceisio Gwaith rhwng Awst 2013 ac Awst 2017 fel a 
ganlyn:

Canol Caerdydd = +440% (Lwfans Cymorth Cyflogaeth) a 
+50% (Credyd Cynhwysol/Lwfans Ceisio Gwaith)
Gogledd Caerdydd = +440% (Lwfans Cymorth Cyflogaeth) 
a +100% (Credyd Cynhwysol/Lwfans Ceisio Gwaith)
Gorllewin Caerdydd = +430% (Lwfans Cymorth 
Cyflogaeth) a +150% (Credyd Cynhwysol/Lwfans Ceisio 



Gwaith)
De Caerdydd a Phenarth = +510% (Lwfans Cymorth 
Cyflogaeth) a +100% (Credyd Cynhwysol/Lwfans Ceisio 
Gwaith)

Mae canran y merched 60+ oed y mae angen iddynt 
hawlio’r Lwfans Cymorth Cyflogaeth neu Gredyd 
Cynhwysol/Lwfans Ceisio Gwaith, rhwng 2013 a 2017, 
wedi cynyddu’n anghyfartal o’i gymharu â grwpiau oedran 
eraill ac o gymharu â dynion. Mae newidiadau i oedran 
pensiwn yn ffactor allweddol yn y cynnydd hwn. 

Bydd merched a oedd yn disgwyl hawlio’u pensiwn yn 60 
oed sy’n colli incwm sylweddol yn cael effaith andwyol ar 
ein hardal leol.  Yn ôl WASPI, mae rhai merched mewn 
perygl o golli hyd at £45,000 o ganlyniad i beidio â chael 
eu pensiwn nes byddan nhw’n 66 mlwydd oed. Bydd llai o 
incwm gwario gan y merched a theuluoedd y mae’r 
newidiadau hyn yn effeithio arnynt . Mae rhai merched yn 
gorfod gwerthu eu cartrefi, hawlio cymhorthdal tai a/neu 
ganfod fod rhaid iddyn nhw hawlio budd-daliadau eraill i 
gadw dau ben llinyn ynghyd. Nid yw pob merch yn gallu 
gweithio oherwydd afiechyd, y cyfrifoldeb o ofalu am rieni 
a/neu wyrion, colli eu gwaith ac ati. 

Mewn ymateb i hyn, mae’r Cyngor yn galw ar y 
Llywodraeth i sicrhau ei fod yn rhoi trefniadau pontio teg ar 
waith mewn cysylltiad â Phensiwn y Wladwriaeth i’r holl 
ferched a aned ar 6 Ebrill 1951, ac wedi hynny, sydd wedi 
gorfod ysgwyddo’r baich annheg o ran y cynnydd yn 
Oedran Pensiwn y Wladwriaeth heb gael gwybod am 
hynny ymlaen llaw.

Mae’r Cyngor hefyd yn galw ar y Llywodraeth i ailystyried y 
trefniadau pontio ar gyfer merched a aned ar 6 Ebrill 1951, 
ac wedi hynny, fel nad yw merched yn wynebu cyni yn sgil 
newidiadau pensiwn na chawsant wybod amdanynt nes ei 
bod yn rhy hwyr i wneud trefniadau eraill.

Mae Cyngor Caerdydd hefyd yn ymrwymo i gynorthwyo’r 
merched yr effeithiwyd arnynt gan y newid annheg i 
drefniadau pontio Pensiwn y Wladwriaeth.  Bydd yn 
gwneud hyn drwy gynnig cyngor a gwybodaeth drwy’r 
Hybiau a Llyfrgelloedd cymunedol ledled Caerdydd er 
mwyn helpu merched i fanteisio ar bob budd-dal y mae 
ganddynt hawl iddo. 

15  Cwestiynau Llafar 

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

8.55 pm 90 mun



16  Materion Brys  

Materion y Cyngor nas Gwrthwynebir  

17  Penodiadau Llywodraethwyr Awdurdod Lleol 
(Tudalennau 127 - 130)

Cymeradwyo argymhellion Panel Llywodraethwyr yr 
Awdurdod Lleol 15 Ionawr 2018
 
Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol.

10.25 pm 5 mun

18  Aelodaeth y Pwyllgor (Tudalennau 131 - 132)

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol.

19  Penodiadau Cyrff Allanol (Tudalennau 133 - 134)

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol.

20  Penderfyniad Brys: Offeryn Llywodraethu - Campws 
Dysgu'r Gorllewin (Tudalennau 135 - 136)

Adroddiad y Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol.

21  Cwestiynau Ysgrifenedig 

Yn unol â Rheolau Gweithdrefn y Cyngor, Rheol 17(f), caiff Cwestiynau 
Ysgrifenedig eu hystyried a’r ymateb ei gynnwys fel cofnod yng nghofnodion y 
cyfarfod.


