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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, 25 Ionawr 2018 i drafod y busnes a nodir yn y wŷs Cyngor dyddiedig Dydd 
Gwener, 19 Ionawr 2018. 

Yn 
bresennol: Y Cynghorydd Sir Derbyshire (Arglwydd Faer)

Cynghorwyr Sir  Asghar Ali, 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, Lister, Mackie, 
McEvoy, McGarry, McKerlich, Michael, Molik, Morgan, 
Naughton, Owen, Parkhill, Jackie Parry, Keith Parry, Patel, 
Phillips, Dianne Rees, Robson, Sandrey, Sattar, Simmons, 
Singh, Stubbs, Taylor, Graham Thomas, Huw Thomas, 
Lynda Thorne, Walker, Weaver, Wild, Williams, Wong a/ac 
Wood

104 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Ali Ahmed, Lent, Merry a Murphy.

105 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Gwnaed y datganiadau buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau
 
Cynghorydd Eitem Buddiant
Y Cynghorydd Dianne 
Rees 

Eitem 1. Cynnig 1 Buddiant personol fel 
Cynghorydd Cymuned. 

Y Cynghorydd Graham 
Thomas 

Eitem 1. Cynnig 1 Buddiant personol fel 
Cynghorydd Cymuned. 

Y Cynghorydd Joel 
Williams 

Eitem 1. Cynnig 1 Buddiant personol fel 
Cynghorydd Cymuned. 

Y Cynghorydd Jones-
Pritchard

Eitem 1. Cynnig 1 Buddiant personol fel 
Cynghorydd Cymuned. 

Y Cynghorydd Linda 
Morgan 

Eitem 1. Cynnig 1 Buddiant personol fel 
Cynghorydd Cymuned. 

Y Cynghorydd Bowden Eitem 14. Cynnig 4 Buddiant personol a 
rhagfarnllyd fel person a 
effeithir ganddi gan 
newidiadau pensiynau i 
fenywod.  Gadawodd y 
Cynghorydd y siambr ar gyfer 
yr eitem hon.

Y Cynghorydd Elsmore Eitem 14. Cynnig 4 Buddiant personol a 
rhagfarnllyd fel person a 
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effeithir ganddi gan 
newidiadau pensiynau i 
fenywod.  Gadawodd y 
Cynghorydd y siambr ar gyfer 
yr eitem hon.

Cynghorydd Goodway Eitem 14. Cynnig 4 Buddiant personol a 
rhagfarnllyd gan fod aelod o’i 
deulu’n gweld effaith y 
newidiadau pensiynau i 
fenywod.  Gadawodd y 
Cynghorydd y siambr ar gyfer 
yr eitem hon.

Y Cynghorydd Gavin 
Hill- John 

Eitem 14. Cynnig 4 Buddiant personol a 
rhagfarnllyd gan fod aelod o’i 
deulu’n gweld effaith y 
newidiadau pensiynau i 
fenywod.  Gadawodd y 
Cynghorydd y siambr ar gyfer 
yr eitem hon.

Y Cynghorydd Hinchey Eitem 14. Cynnig 4 Buddiant personol a 
rhagfarnllyd gan fod aelod o’i 
deulu’n gweld effaith y 
newidiadau pensiynau i 
fenywod.  Gadawodd y 
Cynghorydd y siambr ar gyfer 
yr eitem hon.

Y Cynghorydd Mackie Eitem 14. Cynnig 4 Buddiant personol a 
rhagfarnllyd fel person a 
effeithir ganddi gan 
newidiadau pensiynau i 
fenywod.  Gadawodd y 
Cynghorydd y siambr ar gyfer 
yr eitem hon.

Y Cynghorydd 
McGarry 

Eitem 14. Cynnig 4 Buddiant personol a 
rhagfarnllyd fel person a 
effeithir ganddi gan 
newidiadau pensiynau i 
fenywod.  Gadawodd y 
Cynghorydd y siambr ar gyfer 
yr eitem hon.

Y Cynghorydd Michael Eitem 14. Cynnig 4 Buddiant personol a 
rhagfarnllyd gan fod aelod o’i 
deulu’n gweld effaith y 
newidiadau pensiynau i 
fenywod.  Gadawodd y 
Cynghorydd y siambr ar gyfer 
yr eitem hon.

Councillor Naughton Eitem 14. Cynnig 4 Buddiant personol a 
rhagfarnllyd gan fod aelod o’i 
deulu’n gweld effaith y 
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newidiadau pensiynau i 
fenywod.  Gadawodd y 
Cynghorydd y siambr ar gyfer 
yr eitem hon.

Y Cynghorydd 
Simmons 

Eitem 14. Cynnig 4 Buddiant personol a 
rhagfarnllyd fel person a 
effeithir ganddi gan 
newidiadau pensiynau i 
fenywod.  Gadawodd y 
Cynghorydd y siambr ar gyfer 
yr eitem hon.

Y Cynghorydd Patel Eitem 14. Cynnig 4 Buddiant personol a 
rhagfarnllyd gan fod aelod o’i 
deulu’n gweld effaith y 
newidiadau pensiynau i 
fenywod.  Gadawodd y 
Cynghorydd y siambr ar gyfer 
yr eitem hon.

Y Cynghorydd Gavin 
Hill- John 

Eitem 15. Cwestiynau 
Llafar – Cwestiwn 2 

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

Y Cynghorydd Lay Eitem 15. Cwestiynau 
Llafar – Cwestiwn 2 

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

Y Cynghorydd Patel Eitem 15. Cwestiynau 
Llafar – Cwestiwn 2 

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

Y Cynghorydd Robson Eitem 15. Cwestiynau 
Llafar – Cwestiwn 2 

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

Y Cynghorydd 
Sandrey 

Eitem 15. Cwestiynau 
Llafar – Cwestiwn 2 

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

Y Cynghorydd 
Simmons 

Eitem 15. Cwestiynau 
Llafar – Cwestiwn 2 

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

Y Cynghorydd Stubbs Eitem 15. Cwestiynau 
Llafar – Cwestiwn 2 

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

Y Cynghorydd Hudson Eitem 10 – Datganiad 
yr Aelod Cabinet dros 
Ofal Cymdeithasol, 

Buddiant personol gan fod 
aelod o’r teulu’n derbyn 
gwasanaethau gofal 
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Iechyd a Llesiant cymdeithasol 

106 :   COFNODION 

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 30 Tachwedd 2017 yn gofnod 
cywir, ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 

107 :   DEISEBAU 

1. Y Cynghorydd Carter - 127 o lofnodion yn galw ar y Cyngor i ddychwelyd cyn-
safle Pentwyn Arms i bobl Pentwyn, drwy ei droi yn adeilad cymunedol.

2. Y Cynghorydd Wood – 43 llofnod arall yn galw ar y Cyngor i stopio’r toriadau i 
ganolfannau hamdden (i’w hychwanegu at ddeiseb y Cynghorydd Naughton a 
gyflwynwyd yn ystod cyfarfod mis Tachwedd).

3. Y Cynghorydd Gordon - 239 o lofnodion yn galw ar y Cyngor i egluro pam eu 
bod nhw wedi rhoi caniatad cynllunio i ddymchwel yr adeilad tirnod 
etifeddiaeth hwn o oes Fictoria (The Rise, Penhill Road, Caerdydd) gan eu 
bod nhw'n teimlo y dylai'r adeilad hanesyddol gael ei gadw fel nodwedd lleol 
pwysig. 

4. Y Cynghorydd Congreve – 53 o lofnodion yn gofyn i’r Cyngor gyflwyno 
cyfleusterau parcio trwydded yn unig rhwng tai 12 - 48 Clearwater Way, 
Caerdydd.

108 :   CWESTIYNAU GAN Y CYHOEDD 

Cwestiynau Cyhoeddus 1 gan Mr John Jones

Dywedoch yn ddiweddar eich bod eisiau sicrhau bod y Cyngor yn cael yr hanfodion 
yn iawn o ran sut yr ydych yn gofalu am bobl sy'n agored i niwed a'r henoed yn ein 
Dinas. Dywedodd y Cynghorydd Chris Weaver hefyd ar yr un pryd ei fod eisiau 
sicrhau bod pobl a chymunedau'n rhan o benderfyniadau'r Cyngor. Mae’r rhain yn 
amcanion positif.

Pa gyfarwyddiadau sydd wedi’u rhoi i Gynghorwyr a staff y Cyngor i sicrhau bod yr 
amcanion hyn yn cael eu cyflawni?

Ymateb  gan y Cynghorydd Huw Thomas

Rydym yn cymryd gofal pobl hŷn y ddinas o ddifrif, ac wedi ymrwymo i'w helpu nhw i 
aros yn annibynnol gartref cyn hired â phosibl. Rydym hefyd yn parhau i wneud 
cynnydd cyffredinol da iawn o ran cryfhau ein gwasanaethau cymdeithasol i oedolion 
a swyddogaethau diogelu cysylltiedig, yn benodol o ran pobl hŷn.

Mae Gwasanaeth Byw’n Annibynnol y Cyngor yn uno nifer o wasanaethau i bobl hŷn, 
y mae modd cael mynediad atynt drwy ein llinell cymorth Man Cyswllt Cyntaf a’r 
gwasanaeth ymweld Byw’n Annibynnol. Mae’r gwasanaethau ar gael wedi’u teilwra i 
anghenion pob unigolyn; fodd bynnag, gallent gynnwys cyngor ariannol, mynediad at 
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offer ac addasiadau i bobl anabl, pryd ar glud a gwasanaethau larymau brys. Mae 
gan y Gwasanaeth Byw’n Annibynnol hefyd dîm Cyfleoedd Dydd sy’n helpu i daclo 
allgáu cymdeithasol drwy annog pobl hŷn i gael mynediad at weithgareddau 
cymdeithasol yn eu cymuned.

O ran cynnwys cymunedau mewn penderfyniadau, drwy gydol mis Tachwedd a 
Rhagfyr y llynedd, cynhaliodd y Cyngor gyfres o sesiynau ymgysylltiad cymdeithasol 
ledled y ddinas. 
Nod y sesiynau hyn oedd siarad â phobl am beth sy’n bwysig iddyn nhw a’u 
cymuned, ac i gael eu barn am gynigion amrywiol ar gyfer newid gan y Cyngor a phrif 
bartneriaid megis Iechyd. Mae hyn yn rhywbeth y mae’r weinyddiaeth wedi ymrwymo 
iddo ac yn rhywbeth yr hoffwn ei weld yn parhau.

Er enghraifft, mae’r Cyngor ar hyn o bryd yn Datblygu Strategaeth Llety Pobl Hŷn, 
fydd yn nodi’r cynlluniau ar gyfer datblygiad a gwella’r llety â chymorth a gofal 
ychwanegol i’r dyfodol.  Bydd ymgynghoriad yn rhan allweddol o'r dull i ddatblygu’r 
strategaeth a bydd nifer o'r sesiynau ymgynghori gyda phobl hŷn a'r prif rhanddeiliaid 
yn digwydd cyn bo hir i helpu i lywio'r strategaeth.

Cwestiwn Ategol gan Mr John Jones

Rwyf wastad wedi ceisio gweithio gyda’r Cyngor, fodd bynnag yn yr achos yr ydw i’n 
sôn amdano, nid yw'r prosesau sylfaenol a hanfodol wedi'u cynnal i safon y Cyngor 
yr ydych chi'n sôn amdani yn llinell cyntaf eich ymateb.  

Mae’r Cyngor yn cynnig datblygu’r safle Highfields ar Allensbank Road lle bydd y 
dwysedd yn 2 neu 3 gwaith yn fwy nac unrhyw safle arall, a bydd bloc o fflatiau 3 
llawr yn cael ei adeiladu o flaen y bynglos y mae pobl sy’n agored i niwed, yr henoed 
a phobl anabl yn byw ynddo, fydd yn cael ei alw'n Wal Berlin.  

Er bod y Cyngor wedi rhoi cymorth i'w partneriaid ac rwy'n pwysleisio barn eu 
partneriaid, nid ydynt wedi rhoi cymorth i'r preswylwyr hŷn hyn, mewn gwirionedd 
maent yn teimlo fel bod y cyngor wedi anghofio amdanyn nhw, ac maent wedi anfon 
eu pryderon i mewn hyd yn oed ar ôl i ni gysylltu â nhw.  Maent yn teimlo fel eu bod 
wedi cael eu hanwybyddu, yn yr un modd â phawb sydd wedi anfon 
gwrthwynebiadau.  

Mae nifer sylweddol o bobl wedi anfon gwrthwynebiadau er na chawson nhw lawer o 
amser.  

Allwch chi ddweud wrtha’i sut y byddwch yn cynnal eich bod wedi cael yr hanfodion 
yn iawn, a sut mae dyhead y Cynghorydd Weaver i gynnwys y cyhoedd mewn 
penderfyniadau yn eu hardaloedd yn berthnasol i graffu. Hefyd, nododd y 
Cynghorydd Lynda Thorne ar ddechrau'r broses y byddai'r safle hwn yn flaenoriaeth 
i'r Cyngor ac felly'n rhagamcan y canlyniad, a fyddech chi'n cytuno y bydd hefyd yn 
dangos sut na ddylid trin pobl? 
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Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Na, ‘dw i ddim yn cytuno.  I fod yn glir, ar ôl cwrdd â chi a chlywed pryderon eich 
cymdeithas preswylwyr, gwnes i, fel y gofynnoch chi, archwilio’r honiadau hyn o ran y 
broses ac mae’n rhaid i mi ddweud o’r dystiolaeth a glywais gan swyddogion, 
roeddwn yn fodlon bod y broses wedi'i dilyn ac o ran yr ymgynghoriad gyda 
phreswylwyr ar y safle.  

O ran teilyngdod y cynllun, nid wyf am ddweud unrhyw beth am hynny gan ei fod yn 
fater cynllunio, ond rwy’n hyderus iawn bod fy nghydweithwyr yn y Cyngor, dan 
arweiniad Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio, y Cynghorydd Jones, wedi dilyn proses 
gywir o ran cynllunio, ac mae rhai o’r pryderon a nodwyd gennych chi'n faterion y 
bydd y Pwyllgor Cynllunio yn eu trafod maes o law.  

Rwyf hefyd yn fodlon bod cyfathrebu da ac effeithiol gyda phreswylwyr yn yr ardal y 
sonioch amdani, rwy'n gwybod hyn o brofiad personol ar ôl gweld y cyswllt rhwng y 
Cynghorydd Hinchey, fel Cynghorydd Ward lleol, a'r preswylwyr hynny.  Felly rwy’n 
fodlon ac wedi cael sicrwydd bod llinellau cyfathrebu clir i’r preswylwyr hynny ac fel 
Cyngor byddwn yn parhau i sicrhau bod y llinellau cyfathrebu hynny ar waith.

Cwestiwn Cyhoeddus gan Mr Terence Jermyn

Rwy’n ymwybodol bod y Cyngor wedi rhyddhau tir yng Nghaerdydd ar gyfer 
datblygiad tai. Pa feini prawf defnyddio ynni a systemau ynni effeithlon sydd wedi 
cael eu nodi ar gyfer y datblygiadau hyn er mwyn lleihau defnydd ynni o'r fath a hefyd 
cael gwrth gorau am arian i breswylwyr Caerdydd?

Ateb gan y Cynghorydd Thorne

Mae gan y cynlluniau yn rhaglen Cartrefi Caerdydd y Cyngor o ddatblygiadau tai 
newydd, sy'n cael ei gyflawni ar y cyd â Wates Residential, feini prawf penodol ar 
gyfer perfformiad ynni pob tŷ sy'n cael ei adeiladu.

Nododd y dogfennau tendr y bydd pob eiddo a adeiladir drwy’r rhaglen yn cyflawni o 
leiaf 17% o welliant mewn perfformiad ynni o’i gymharu â Rhan L Rheoliadau 
Adeiladu Cymru 2014, heb unrhyw ddibynadwyedd ar ynni adnewyddadwy.

Mae’r meini prawf perfformiad ynni’n trafod tai cyngor ac eiddo marchnad ac yn gofyn 
am ddefnyddio dull “ffabrig yn gyntaf”. Mae hyn yn cynnwys gwneud ffabrig yr adeilad 
mor ynni effeithlon ag sy’n bosibl, gan felly lleihau’r galw am ynni a gwres, ynghyd â 
helpu i daclo tlodi tanwydd.

Mae hefyd yn bwysig nodi bod gwerthiannau tir eraill ar gyfer datblygiadau tai yn y 
ddinas sydd tu hwnt i’r Rhaglen Cartrefi Caerdydd heb unrhyw feini prawf 
effeithlonrwydd ynni'n uwch na rheoliadau adeiladu presennol.

Cwestiwn Ategol gan Mr Terence Jermyn

Mae’r Cyngor, mewn partneriaeth â datblygwr preifat, yn cynnig adeiladu 42 uned ar 
Safle Highfields at safon Passivhaus.  Mae cyfeiriadedd y safle bron yn union 
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Gogledd – De, sy’n golygu bod y ffenestri’n wynebu Dwyrain a Gorllewin, mae hyn yn 
golygu y byddai enillion o ynni solar yn lleiafrifol yn y gaeaf pan fydd y galw mwyaf ac 
yn achosi problemau gorboethi eithriadol yn yr haf pan nad oes ei angen.  Bydd 
angen mwy o gostau adeiladu helaeth i ddatrys y problemau hyn, mae’r wybodaeth 
dechnegol yn pwysleisio'r pwysigrwydd o fod ag ychydig o ffenestri’n wynebu’r de 
gyda Passivhaus.  

 ‘Dw i wedi derbyn gohebiaeth ategol gan sefydliadau Passivhaus amrywiol, ‘dw i 
hefyd wedi cael e-bost gan arbenigwr ar y cyfandir, sy'n dweud bod adeiladu ar echel 
Gogledd De fel prynu Porsche ac yna rhoi olwynion pren arni, mae'n dweud hefyd 
nad yw pob ardal adeiladu'n addas ar gyfer Passivhaus, ac nid yw'n economaidd os 
bydd yn cael ei adeiladu ar dir anaddas.  

Sut mae’r Cyngor yn cyfiawnhau mynd yn erbyn pob gwybodaeth dechnegol a dewis 
Highfields ar gyfer eu datblygiad Passivhaus cyntaf pan mae’r lleoliad mor amlwg yn 
anghywir, a sut mae hyn yn cyflawni gwerth am arian?

Ateb gan y Cynghorydd Thorne

 ‘Dw i’n sicr ddim yn arbenigwr ar y mater hwn ond gallaf roi gwybod i chi nad yw 
Passivhaus, na’r cynllun penodol hwn, yn gofyn am baneli solar.  Mae’r cynllun 
Passivhaus ynglŷn â ffabrig yr adeilad a chreu ffabrig yr adeilad fel nad yw'n gofyn 
am fwy o effeithlonrwydd ynni gan baneli solar neu unrhyw banel arall.  

Gallaf roi sicrwydd i chi bod fy swyddogion yn gyfarwydd ag eiddo effeithlonrwydd 
ynni, rydym wedi bod yn eu hadeiladu nhw ers 2000, ar ystâd Gabalfa pan 
gwnaethom ddisodli’r bynglos parod, ar Angelina Street ac ar bob tŷ Cyngor arall a 
gafodd ei adeiladu rhwng 2002 a 2008 oedd yn rhan o’r Rhaglen Cartrefi Caerdydd.  

Os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth dechnegol gallwn gael hynny i chi'n 
ysgrifenedig gan swyddogion.

109 :   CYHOEDDIADAU’R ARGLWYDD FAER 

Roedd Datganiad Gweithgareddau’r Arglwydd Faer rhwng Tachwedd 2017 a Ionawr 
2018 wedi’i rannu er gwybodaeth.  

Yn ogystal â hyn, roedd yr Arglwydd Faer yn falch o longyfarch nifer o ddinasyddion 
Caerdydd oedd wedi cael eu henwi yn rhestr Anrhydedd y Flwyddyn Newydd y 
Frenhines.

Enw Gwobr Lefel Gwŷs
Yr Athro Karen 
Margaret 
HOLFORD 

Cadlywydd yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

CBE Dirprwy Is-Ganghellor, 
Prifysgol Caerdydd. Ar gyfer 
gwasanaethau i Beirianneg a 
Chynnydd Menywod yn y 
maes Gwyddoniaeth a 
Pheirianneg.

Yr Athro Philip Cadlywydd yr CBE Meddyg Ymgynghorol, 
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Enw Gwobr Lefel Gwŷs
Alexander 
ROUTLEDGE 
OBE

Ymerodraeth 
Brydeinig

Ysbyty Llandochau, 
Caerdydd ac Athro Emeritws 
Ffarmacoleg Clinigol, 
Prifysgol Caerdydd Ar gyfer 
gwasanaethau Meddygaeth. 

Yr Athro Antony 
CHAPMAN 

Swyddog yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

OBE Yn ddiweddar Is-Ganghellor, 
Prifysgol Fetropolitan 
Caerdydd.  Ar gyfer 
gwasanaethau Addysg 
Uwch.

Mr Sam 
KENNEDY-
WARBURTON 

Swyddog yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

OBE Ar gyfer gwasanaethu’r 
Undeb Rygbi

Mr Michael 
BELL 

Aelod yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

MBE Ar gyfer gwasanaethu’r 
Cerddorfa Ffilharmonig 
Caerdydd

Mr Royston 
Vincent COURT 

Aelod yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

MBE Ar gyfer gwasanaethau i 
Judo Cynhwysol

Mr Alan DAVIS Aelod yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

MBE Hyfforddwr, Maindy Flyers, 
Caerdydd a Chasnewydd. Ar 
gyfer gwasanaethau i Feicio 
Ieuenctid a Chynhwysiant 
Amrywiaeth yn ne Cymru 

Dr Rosemary 
FOX 

Aelod yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

MBE Cyfarwyddwr Cenedlaethol 
ar gyfer Rhaglenni Sgrinio, 
Iechyd y Cyhoedd Cymru Ar 
gyfer gwasanaethau Gofal 
Iechyd yng Nghymru.

Mrs Mary 
CLARKE 

Medal yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

BEM Gwasanaethau Amddiffyn 
Llifogydd a chymunedol yng 
Nghaerdydd

Mr Gareth 
EVANS 

Medal yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

BEM Dirprwy Arolygydd Lleol yr 
Heddlu, Heddlu De Cymru. 
Ar gyfer gwasanaethau i 
Gydlyniad Cymunedol ac 
Ymgysylltiad

Mrs Julie 
MORRIS 

Aelod yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

MBE Pennaeth yn Ysgol Gynradd 
Severn ar gyfer 
gwasanaethau i addysg

Byddai’r Gwasanaeth Diwrnod Cofio'r Holocost Cenedlaethol 2018 yn cael ei gynnal 
ddydd Llun 26 Ionawr am 11:00am yma yn Neuadd y Ddinas, gyda chefnogaeth 
grwpiau ffydd a chymunedol gyda'r gwasanaeth.

Codi arian Cronfa Elusen yr Arglwydd Faer – roedd yr Arglwydd Faer yn falch o 
gyhoeddi ei fod wedi llwyddo i gwblhau ei her bersonol – nofio am 2 filltir ym mhwll 
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nofio Canolfan Hamdden y Dwyrain i godi arian i ddwy elusen ddewisol - RSPB 
Cymru a Bug-life Cymru - mewn awr ac ugain munud.  
 
110 :   PAPUR GWYRDD YMGYNGHOROL – CREU MWY O SWYDDI A SWYDDI 

GWELL 

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygiad y Papur Gwyrdd ar 
'Adeiladu Mwy o Swyddi, a Swyddi Gwell', gan gyflwyno datganiad.

Gwahoddwyd Aelodau’n rhan o’r broses ymgynghori i gyflwyno sylwadau a barn yn y 
cyfarfod neu i gyflwyno ymateb un ai fel unigolyn neu fel Grŵp erbyn 31 Mawrth 2018 
ar gyfer dylanwadu ar siâp Caerdydd i'r dyfodol. 

Derbyniwyd y sylwadau canlynol, a byddent yn cael eu cofnodi o'r cyfarfod yn rhan 
o'r broses ymgynghori. 
 Roedd yr Aelodau’n croesawu dull y Papur Gwyrdd a'r syniad o lunio strategaeth 

i greu swyddi; 
 Roedd gan Aelodau ddiddordeb yn sut y byddai’r dull parthau’r ddinas yn 

gweithio; y cysylltiadau rhwng y parthau a’r gofynion seilwaith ychwanegol.  
Roedd yr Aelodau’n awyddus i glywed gan fusnesau lleol am y dull hwn. 

 Pwysleisiodd yr Aelodau'r pwysigrwydd o sicrhau bod gan bob sector gyfle i fod 
yn rhan o'r ymgynghoriad a chael dweud eu dweud ar adfywio economaidd, a 
bod cyfleoedd swyddi'n cael eu creu, a bod gan y boblogaeth leol y sgiliau i 
gymryd mantais ar y cyfleoedd hyn. 

 Pwysigrwydd cymunedau o ran rhaglenni adfywio lleol. 
 Mynd ar ôl materion yn ymwneud â seilwaith drafnidiaeth gwael; cynllunio ar 

gyfer y seilwaith newydd a thrafnidiaeth nad yw'n seiledig ar geir, a rhaglen y 
Metro newydd. 

 Yr angen i fynd ar ôl effaith Brexit. 
 Pwysigrwydd arloesedd a thechnoleg o ran symud yr agenda Dinas Gall ymlaen, 

a chysylltedd gwell a digideiddio. 
 Sut byddai modd creu rhagor o fuddsoddiad i'r ddinas a threthi posibl megis treth 

dwristiaeth.  
 Mentrau cymorth megis Cronfa Cyfalaf Caerdydd yn rhoi i fentrau busnes 

newydd.

Diolchodd yr Arglwydd Faer i’r Aelodau am eu cyfraniadau fyddai’n cael eu cofnodi’n 
llawn a’u cyflwyno’n rhan o’r broses ymgynghori. 
 
111 :   PWYLLGOR Y CYFANSODDIAD – ARGYMHELLION AR REOLAU 

GWEITHDREFN Y CYNGOR A ARGYMHELLION AR REOLAU 
GWEITHDREFN Y CRAFFU 

Cyflwynwyd argymhellion Pwyllgor y Cyfansoddiad ar newidiadau i Reolau 
Gweithdrefnol y Cyngor a Rheolau Gweithdrefnol Craffu mewn perthynas â’r 
weithdrefn galw i mewn er cymeradwyaeth y Cyngor.
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Cyflwynodd Cadeirydd Pwyllgor y Cyfansoddiad, y Cynghorydd Goodway, yr 
adroddiad gan gynnig yr argymhellion, a chafodd y rhain eu heilio gan y Cynghorydd 
McKerlich.

Dros y 3 cyfarfod diwethaf a gafodd Pwyllgor y Cyfansoddiad gydag Arweinydd 
Grwpiau Pleidiau a Chwipiau, ystyriwyd ffyrdd i wella arwyddocâd cyfarfodydd a sut i 
wneud cyfarfodydd y Cyngor Llawn yn fwy ystyrlon; rhoi amser i drafodaethau ar 
faterion polisi ar ffurf Papurau Gwyrdd, gan greu platfform gwell i aelodau 
anweithredol gyfrannu at ddatblygu polisïau, a chynyddu cyfraniadau meinciau ôl 
mewn trafodaethau.  Yn yr un modd, roedd gwneud defnydd gwell o’r amser a oedd 
ar gael yn bwysig, ynghyd â gwneud y defnydd gorau o adnoddau'r cyngor.

Cafodd y cyfarfod glywed am yr ymrwymiad o ran adolygu Rheolau Gweithdrefnol y 
Cyngor i sicrhau bod busnes y Cyngor yn effeithiol.

PENDERFYNWYD – 

1. cymeradwyo’r newidiadau arfaethedig i Reolau Gweithdrefnol Cyfarfodydd y 
Cyngor, fel y nodir yn Atodiad B yn unol ag argymhelliad Pwyllgor y 
Cyfansoddiad fyddai'n weithredol o Gyfarfod Blynyddol y Cyngor ym mis Mai 
2018;

2. cymeradwyo argymhelliad Pwyllgor y Cyfansoddiad i newid Rheolau 
Gweithdrefnol Craffu, fel y nodwyd yn Atodiad C;

3. gofyn i’r Swyddog Monitro roi’r diweddariadau i'r Cyfansoddiad ar waith.
  
112 :   PENODI AELOD ANNIBYNNOL O’R PWYLLGOR SAFONAU A MOESEG 

Argymhellwyd y dylai’r Cyngor gymeradwyo penodiad Aelod Annibynnol o’r Pwyllgor 
Safonau a Moeseg yn dilyn cwblhau’r weithdrefn Penodiad Safonau a Moeseg 
ffurfiol. 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo penodiad Mrs Thora Lewis fel Aelod Annibynnol 
o'r Pwyllgor Safonau a Moeseg am 4 blynedd.

113 :   DATGANIADAU 

Datganiad yr Arweinydd 

Atebodd yr Arweinydd gwestiynau ar ei ddatganiad mewn perthynas â’r Fargen 
Ddinesig, buddsoddiad Llywodraeth y DU, Hinckley Point a thrwydded Morol ar gyfer 
gwaredu deunydd agregau a mentrau Ymgysylltu â Staff.

Datganiad yr Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd 

Atebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar Cymorth i Deuluoedd, a chymorth a 
ddarperir gan yr Hyb Diogelu Amlasiantaethol (MASH).

Datganiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant 
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Atebodd yr Aelod Cabinet gwestiynau ar Ddinas Deall Demensia, ac roedd yn falch o 
adrodd bod y Cyngor wedi llwyddo i gael Statws Dinas Deall Demensia. 

Datganiad yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Atebodd yr Aelod Cabinet gwestiynau ar waith Trydanu Llundain i Gaerdydd ym 
Mhont Splott Road a chynlluniau wrth gefn; Cyfnewidfa Drafnidiaeth Ysbyty Athrofaol 
Cymru, mannau parcio; Parcio a Theithio ar ddydd Sul; a ‘Next-bike’ y cynllun llogi 
beics ar stryd newydd.

Datganiad yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddiad a Datblygiad

Atebodd yr Aelod Cabinet gwestiynau ar Adeiladu Mwy o Swyddi a Swyddi Gwell yng 
Nghaerdydd; ac Uwchgynhadledd Twf Hafren.

Datganiad yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant ac Hamdden

Atebodd yr Aelod Cabinet gwestiynau ar Chwaraeon ac Ymarfer Corff; Ysgolion yr 
21ain Ganrif; a Lleoliadau Celfyddydol megis Neuadd Dewi Sant.

Datganiad yr Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Gan nad oedd y Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet yn bresennol, atebodd yr 
Arweinydd gwestiynau ar gyllid Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif.

Datganiad yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Atebodd yr Aelod Cabinet gwestiynau ar wefan y Cyngor, Parth Cynllunio; a 
chyflwyno eithriad y Dreth Gyngor i bobl sy'n gadael gofal.

Datganiad yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau 

Atebodd yr Aelod Cabinet gwestiynau ar Ddiwygio Lles - Credyd Cynhwysol; 
Gwirfoddoli yng Nghaerdydd; a gwaith parhaus ar Gysgwyr Stryd yng Nghaerdydd.

Datganiad yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd

Atebodd yr Aelod Cabinet gwestiynau ar dipio anghyfreithlon a gorfodaeth.

114 :   CYNNIG 3 

Defnyddiodd yr Arglwydd Faer ei ddisgresiwn i addasu trefn yr agenda i adael i 
Gynnig 3 gael ei glywed gyntaf.

Dywedodd yr Arglwydd Faer fod hysbysiad o gynnig, wedi’i gynnig gan y Cynghorydd 
Bablin Molik a’i gefnogi gan y Cynghorydd Joe Carter, wedi'i dderbyn i’w ystyried a’i 
gynnwys yn y Gwysion ar gyfer y cyfarfod.  Derbyniwyd dau ddiwygiad i’r cynnig. 

Roedd yr Hysbysiad o Gynnig fel a ganlyn:
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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. 

Diwygiad 1: Cynigwyd gan y Cynghorydd Jayne Cowan

                         Eiliwyd gan y Cynghorydd David Walker

Ychwanegu brawddeg ychwanegol ar y dechrau fel a ganlyn:

 “Mae’r Prif Weinidog yn ddiweddar wedi penodi Gweinidog Unigrwydd i daclo’r 
materion cymdeithasol ac iechyd a achosir gan allgáu cymdeithasol, gyda chronfa 
werth miliynau o bunnoedd”

Diwygio’r Canlyniad gan ychwanegu “dod ag adroddiad yn ôl i’r Cyngor Llawn ym mis 
Medi 2018" ar ôl Mae'r Cyngor hwn yn galw ar y Cabinet i

Ychwanegu dau bwynt bwled yn syth ar ôl y canlyniad diwygiedig fel a ganlyn:
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  “adfer cyllid ar gyfer clybiau cinio, tra’n gweithio gyda Chynghorwyr lleol, 
grwpiau a sefydliadau cymunedol i helpu i sefydlu grwpiau newydd neu i adfer 
rhai sydd eisoes wedi cau"

 Cydnabod y gwaith da a wnaethpwyd gan Grwpiau Cymdogion Da ledled 
Caerdydd sy’n gwasanaethu llawer o’n preswylwyr yn dda.  Ymchwilio i 
opsiynau cyllid i barhau i dyfu’r gwasanaethau y maen nhw’n eu darparu.”

Byddai’r Cynnig ar ôl ei ddiwygio fel a ganlyn:

Mae’r Prif Weinidog yn ddiweddar wedi penodi Gweinidog Unigrwydd i daclo’r 
materion cymdeithasol ac iechyd a achosir gan allgáu cymdeithasol, gyda chronfa 
werth miliynau o bunnoedd.

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 ddod yn ôl i’r Cyngor llawn erbyn mis Medi 2018:

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

 adfer cyllid ar gyfer clybiau cinio, tra’n gweithio gyda Chynghorwyr lleol, 
grwpiau a sefydliadau cymunedol i helpu i sefydlu grwpiau newydd neu i adfer 
rhai sydd eisoes wedi cau

 cydnabod y gwaith da a wnaethpwyd gan Grwpiau Cymdogion Da ledled 
Caerdydd sy’n gwasanaethu llawer o’n preswylwyr yn dda.  Ymchwilio i 
opsiynau cyllid i barhau i dyfu’r gwasanaethau y maen nhw’n eu darparu.

 partneriaethau agos 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
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 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. 

Diwygiad 2: Cynigwyd gan y Cynghorydd Susan Elsmore

                           Eiliwyd gan y Cynghorydd Lynda Thorne 

Pwynt Bwled 1 – ail frawddeg ar ôl y geiriau gyfystyr ag ychwanegu "oddeutu"

Pwynt Bwled 2 – ailenwi fel a ganlyn:

 Gallai unrhyw un brofi unigrwydd waeth beth fo’i oedran, ethnigrwydd, 
cyfeiriadedd rhywiol neu allu;

Dileu Pwynt Bwled 3

Pwynt Bwled 4 - llinell gyntaf ar ôl ymchwil, dileu wedi a disodli gyda "yn dangos"

Pwynt Bwled 4 ar ddiwedd y frawddeg nodi ffynhonnell (Holt-Lunstad 2015);

Pwynt Bwled 6 - disodli gyda “Mae gan bob sector, gan gynnwys y trydydd sector, rôl 
hanfodol i'w chwarae o ran hyrwyddo a chynnig gwasanaethau sy'n helpu i fynd ar ôl 
unigedd ac allgau;"

Pwynt Bwled 7 - dileu popeth ar ôl llesiant

Dileu popeth ar ôl Mae’r Cyngor hwn yn galw ar y Cabinet i: tan pwynt bwled 4 a 
disodli gyda

Parhau i ddatblygu a chydlynu’r strategaethau hynny i daclo unigedd yng 
Nghaerdydd, gan gynnwys:

(i) Cymorth i bobl hŷn a grwpiau cymunedol i ddatblygu a chyflawni datrysiadau 
lleol sy'n gwrthwneud unigedd, er enghraifft y Strategaeth Cyfleoedd Dydd;

(ii) Gweithio gyda chymunedau ledled cenedlaethau i feithrin strwythurau 
anffurfiol sy’n galluogi pobl i gymryd rhan mewn cymdeithas ar eu telerau 
eu hunain, er enghraifft Gwasanaethau Ataliol, mewn partneriaeth â 
Sefydliad Dinas Caerdydd, sydd wedi creu project llythrennedd pontio'r 
cenedlaethau am yr ail flwyddyn yn olynol ar y cyd â phedair ysgol gynradd 
a phobl hŷn.

(iii) Mae’r Gwasanaethau Oedolion, drwy Bartneriaeth Iachus ac Actif (HAP), yn 
comisiynu ymyriadau targedig o ran atal mynediad diangen at 
wasanaethau iechyd statudol, neu wasanaethau gofal cymdeithasol neu i 
atal neu ohirio cynnydd mewn ymyriad pecynnau gofal presennol.
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(iv)   Mae hwn yn wasanaeth yn seiliedig ar wirfoddolwyr sy’n mynd ar ôl allgáu 
cymdeithasol ac unigrwydd rwy annog a chefnogi unigolion i gael 
mynediad at gyfleusterau cymunedol a gweithgareddau fyddai o 
ddiddordeb iddyn nhw.

(v) Ystyried ffyrdd arloesol i gefnogi grwpiau cymunedol drwy annog defnydd o 
gyfleusterau’r Cyngor, er enghraifft llyfrgelloedd a hybiau ar gyfer Dydd 
Mercher Llesiant;

Byddai’r Cynnig ar ôl ei ddiwygio fel a ganlyn:

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 ag oddeutu 62,000 o bobl yng Nghaerdydd; Gallai 
unrhyw un brofi unigrwydd waeth beth fo’i oedran, ethnigrwydd, cyfeiriadedd 
rhywiol neu allu;

 Mae gwaith ymchwil yn dangos y gall diffyg cysylltiadau cymdeithasol fod mor 
niweidiol i’n hiechyd ag ysmygu 15 sigarét y dydd (Holt-Lunstad, 2015);

 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 bob sector, gan gynnwys y trydydd sector, rôl hanfodol i'w chwarae o 
ran hyrwyddo a chynnig gwasanaethau sy'n helpu i fynd ar ôl unigedd ac 
allgau;

 Bydd buddsoddi mewn gwasanaethau i atal unigrwydd yn gwella iechyd a 
llesiant.

Mae’r Cyngor hwn yn galw ar y Cabinet:

Parhau i ddatblygu a chydlynu’r strategaethau hynny i daclo unigedd yng 
Nghaerdydd, gan gynnwys:

(i) Cymorth i bobl hŷn a grwpiau cymunedol i ddatblygu a chyflawni datrysiadau 
lleol sy'n gwrthwneud unigedd, er enghraifft y Strategaeth Cyfleoedd Dydd;

(ii) Gweithio gyda chymunedau ledled cenedlaethau i feithrin strwythurau 
anffurfiol sy’n galluogi pobl i gymryd rhan mewn cymdeithas ar eu telerau 
eu hunain, er enghraifft Gwasanaethau Ataliol, mewn partneriaeth â 
Sefydliad Dinas Caerdydd, sydd wedi creu project llythrennedd pontio'r 
cenedlaethau am yr ail flwyddyn yn olynol ar y cyd â phedair ysgol gynradd 
a phobl hŷn.

(iii)  Mae’r Gwasanaethau Oedolion, drwy Bartneriaeth Iachus ac Actif (HAP), yn 
comisiynu ymyriadau targedig o ran atal mynediad diangen at 
wasanaethau iechyd statudol, neu wasanaethau gofal cymdeithasol neu i 
atal neu ohirio cynnydd mewn ymyriad pecynnau gofal presennol.  Mae 
hwn yn wasanaeth yn seiliedig ar wirfoddolwyr sy’n mynd ar ôl allgáu 
cymdeithasol ac unigrwydd rwy annog a chefnogi unigolion i gael 
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mynediad at gyfleusterau cymunedol a gweithgareddau fyddai o 
ddiddordeb iddyn nhw.

(iv)Ystyried ffyrdd arloesol i gefnogi grwpiau cymunedol drwy annog defnydd o 
gyfleusterau’r Cyngor, er enghraifft llyfrgelloedd a hybiau ar gyfer Dydd 
Mercher Llesiant;

(v) 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. 

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig.  Ar ddiwedd y drafodaeth 
gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Molik i grynhoi.  Wrth grynhoi, nododd 
y Cynghorydd Molik na fyddai’n derbyn unrhyw un o’r diwygiadau.

Symudodd yr Arglwydd Faer at y pleidleisiau. 

Cynhaliwyd pleidlais ar Ddiwygiad 1 a gynhigiodd y Cynghorydd Cowan. COLLWYD 
y bleidlais.

Cynhaliwyd pleidlais ar Ddiwygiad 2 a gynhigiodd y Cynghorydd Elsmore. PASIWYD 
y bleidlais.

Byddai’r cynnig terfynol fel a ganlyn: 

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 ag oddeutu 62,000 o bobl yng Nghaerdydd; Gallai unrhyw 
un brofi unigrwydd waeth beth fo’i oedran, ethnigrwydd, cyfeiriadedd rhywiol 
neu allu;

 Mae gwaith ymchwil yn dangos y gall diffyg cysylltiadau cymdeithasol fod mor 
niweidiol i’n hiechyd ag ysmygu 15 sigarét y dydd (Holt-Lunstad, 2015);

 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 bob sector, gan gynnwys y trydydd sector, rôl hanfodol i'w chwarae o 
ran hyrwyddo a chynnig gwasanaethau sy'n helpu i fynd ar ôl unigedd ac 
allgau;

 Bydd buddsoddi mewn gwasanaethau i atal unigrwydd yn gwella iechyd a 
llesiant.

Mae’r Cyngor hwn yn galw ar y Cabinet:

Parhau i ddatblygu a chydlynu’r strategaethau hynny i daclo unigedd yng 
Nghaerdydd, gan gynnwys:

(i) Cymorth i bobl hŷn a grwpiau cymunedol i ddatblygu a chyflawni datrysiadau 
lleol sy'n gwrthwneud unigedd, er enghraifft y Strategaeth Cyfleoedd Dydd;
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(ii) Gweithio gyda chymunedau ledled cenedlaethau i feithrin strwythurau 
anffurfiol sy’n galluogi pobl i gymryd rhan mewn cymdeithas ar eu telerau 
eu hunain, er enghraifft Gwasanaethau Ataliol, mewn partneriaeth â 
Sefydliad Dinas Caerdydd, sydd wedi creu project llythrennedd pontio'r 
cenedlaethau am yr ail flwyddyn yn olynol ar y cyd â phedair ysgol gynradd 
a phobl hŷn.

(iii)  Mae’r Gwasanaethau Oedolion, drwy Bartneriaeth Iachus ac Actif (HAP), 
yn comisiynu ymyriadau targedig o ran atal mynediad diangen at 
wasanaethau iechyd statudol, neu wasanaethau gofal cymdeithasol neu i 
atal neu ohirio cynnydd mewn ymyriad pecynnau gofal presennol.

(iv)   Mae hwn yn wasanaeth yn seiliedig ar wirfoddolwyr sy’n mynd ar ôl allgáu 
cymdeithasol ac unigrwydd rwy annog a chefnogi unigolion i gael 
mynediad at gyfleusterau cymunedol a gweithgareddau fyddai o 
ddiddordeb iddyn nhw.

(v) Ystyried ffyrdd arloesol i gefnogi grwpiau cymunedol drwy annog defnydd o 
gyfleusterau’r Cyngor, er enghraifft llyfrgelloedd a hybiau ar gyfer Dydd 
Mercher Llesiant;

(vi)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. 

Pleidleisiwyd ar y Cynnig Terfynol.  PASIWYD y Cynnig Terfynol.

115 :   CYNNIG 2 

Dywedodd yr Arglwydd Faer fod hysbysiad o gynnig, wedi’i gynnig gan y Cynghorydd 
McEvoy a’i gefnogi gan y Cynghorydd Keith Parry, wedi'i dderbyn i’w ystyried a’i 
gynnwys yn y Gwysion ar gyfer y cyfarfod. Nid oedd unrhyw ddiwygiadau i’r cynnig. 

Roedd yr Hysbysiad o Gynnig fel a ganlyn:

Mae’r Cyngor hwn yn nodi’r cynnig i ddympio 300,000 tunnell o fwd o'r tu allan i Orsaf 
Bŵer Niwclear 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 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 25 Ionawr 2018

250

ymgynghoriad â CEFAS a'r ymgyrchwyr y tu ôl i'r ddeiseb y bwriedir ei chyflwyno i 
Gynulliad Cenedlaethol Cymru.

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig.  Ar ddiwedd y drafodaeth 
gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd McEvoy i grynhoi.

Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar y cynnig fel y cyflwynodd y Cynghorydd 
McEvoy ef.  GWRTHODWYD y cynnig.

116 :   CYNNIG 1 

Dywedodd yr Arglwydd Faer fod hysbysiad o gynnig, wedi’i gynnig gan y Cynghorydd 
Thomas a’i gefnogi gan y Cynghorydd Williams, wedi'i dderbyn i’w ystyried a’i 
gynnwys yn y Gwysion ar gyfer y cyfarfod. Roedd un diwygiad i’r cynnig hwn. 

Roedd yr Hysbysiad o Gynnig fel a ganlyn:

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

Diwygiad 1: Cynigwyd gan y Cynghorydd Bradbury

Eiliwyd gan y Cynghorydd Stubbs

Pwynt 2 – Dileu popeth ar ôl y frawddeg gyntaf

Dileu Pwynt 3 a’i ddisodi gyda

3) Fodd bynnag mae’r Cyngor hwn yn nodi nad oedd unrhyw wrthdaro o ran 
seddau ym mhob etholiad Cyngor Cymuned yn 2017, ac felly ni gynhaliwyd 
unrhyw etholiad.

Pwynt 4 (ii) dileu’r gair ‘Cyflwyno' a'i ddisodli gyda 'Sut i wella a pharhau â'

Dileu Pwynt 4 (v)

Byddai’r Cynnig ar ôl ei ddiwygio fel a ganlyn:

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) Fodd bynnag mae’r Cyngor hwn yn nodi nad oedd unrhyw wrthdaro o ran 
seddau ym mhob etholiad Cyngor Cymuned yn 2017, ac felly ni gynhaliwyd 
unrhyw etholiad.

4) 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.
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5)  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).
ii) Sut i wella a pharhau ag 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.

Dylai’r Cabinet gyflwyno adroddiad ar yr uchod. 

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig.  Ar ddiwedd y drafodaeth 
gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Thomas i grynhoi.  Wrth grynhoi, 
nododd y Cynghorydd Thomas na fyddai’n derbyn unrhyw un o’r diwygiadau.

Symudodd yr Arglwydd Faer at y pleidleisiau

PASIWYD y bleidlais ar y diwygiad fel y cynigiwyd gan y Cynghorydd Bradbury.

Byddai’r cynnig terfynol fel a ganlyn:

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) Fodd bynnag mae’r Cyngor hwn yn nodi nad oedd unrhyw wrthdaro o ran 
seddau ym mhob etholiad Cyngor Cymuned yn 2017, ac felly ni gynhaliwyd 
unrhyw etholiad.

4) 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.

5)  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).
ii) Sut i wella a pharhau ag un pwynt cyswllt ar gyfer Cynghorau Cymuned
iii) Dulliau o ymsefydlu Siarter y Cynghorau Cymuned ymhellach yng 

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

Dylai’r Cabinet gyflwyno adroddiad ar yr uchod. 

Pleidleisiwyd ar y Cynnig.  PASIWYD y Cynnig Terfynol.

117 :   CYNNIG 4 

(Gwnaeth yr Aelodau hynny oedd wedi datgan buddiant personol a rhagfarnllyd 
adael y siambr wrth ystyried yr eitem hon. 

Gwnaeth y Gwir Anrhydeddus Arglwydd Faer y Cynghorydd Derbyshire ddatgan 
buddiant a gadael y Gadair.  Roedd y Dirprwy Arglwydd Faer yn Cadeirio gweddill y 
cyfarfod).  

Dywedodd y Dirprwy Arglwydd Faer fod hysbysiad o gynnig, wedi’i gynnig gan y 
Cynghorydd Bowen-Thomson a’i gefnogi gan y Cynghorydd Ebrahim, wedi'i dderbyn 
i’w ystyried a’i gynnwys yn y Gwysion ar gyfer y cyfarfod. Derbyniwyd diwygiad i’r 
cynnig. 

Roedd yr Hysbysiad o Gynnig fel a ganlyn:

Mae 2.6 miliwn 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
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De Caerdydd a Phenarth = 5,800 o ferched
 (Amcanygrifon 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. 

Diwygiad 1 -  Cynigwyd gan y Cynghorydd Robson

Eiliwyd gan y Cynghorydd Parkill
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Dileu popeth heblaw am y paragraff olaf

Diwygio’r paragraff terfynol, dileu’r geiriau sydd â llinell o danodd:

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. 
Byddai’r Cynnig ar ôl ei ddiwygio fel a ganlyn:

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. 

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig.  Ar ddiwedd y drafodaeth 
gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Bowen-Thompson i grynhoi.  Wrth 
grynhoi, nododd y Cynghorydd Thomas na fyddai’n derbyn unrhyw un o’r 
diwygiadau.

Symudodd yr Arglwydd Faer at y pleidleisiau.

Cynhaliwyd pleidlais ar Ddiwygiad 1 a gynhigiodd y Cynghorydd Robson. COLLWYD 
y bleidlais.

ENILLWYD y bleidlais ar y cynnig gwreiddiol fel y'i gynigiwyd gan y Cynghorydd 
Bowen-Thompson. 

118 :   CWESTIYNAU LLAFAR 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Philippa Hill-John

All yr Aelod Cabinet gadarnhau diben adolygiad gwerthuso ardal gadwraeth Llandaf 
os gwelwch yn dda?

Ateb – Y Cynghorydd Wild

Adolygwyd Llandaf ddiwethaf 12 mlynedd yn ôl yn rhan o rhaglen adolygu dinas-
gyfan, oedd yn cynnwys pob ardal gadwraeth yng Nghaerdydd.

Diben adolygiad gwerthuso yw adolygu graddfa’r ffin ac i roi diffiniad clir o 
ddiddordeb arbennig yr ardal gadwraeth, a byddwch yn falch o glywed y bydd 
cyfarfod cyhoeddus yn rhan o hynny.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Philippa Hill-John

Pam fod argymhellion yn adolygiad gwerthuso ardal gadwraeth 2006 y mae’r Cyngor 
hwn wedi’u hanwybyddu’n llwyr? 
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Ateb – Y Cynghorydd Wild

Byddaf yn trafod hynny gyda chi y tu allan i’r siambr. Nid wyf yn cytuno eu bod wedi’u 
hanwybyddu ac rwy’n siŵr y byddwch yn falch bod Llandaf wedi’i dewis yn un o’r 
ardaloedd hynny y byddwn yn gwella yn y CCA newydd a’r canllawiau newydd gan 
CADW, mae’n ardal hyfryd ac hanesyddol, ac rwy’n siŵr eich bod chi’n falch ein bod 
ni’n ymgymryd â hyn i sicrhau bod gennym ychydig o gamau diogelu ar waith.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Berman

Yn dilyn penderfyniad diweddar gan Fws Caerdydd i dynnu nôl gwasanaeth rhif 56, 
bellach mae preswylwyr yn rhannau o Ben-y-lan wedi colli mynediad at lwybr bws 
uniongyrchol i ganol y ddinas ac mae hyn wedi cael effaith fawr ar rai preswylwyr - 
megis preswylwyr hŷn, preswylwyr anabl neu famau gyda phlant ifanc - y gallai 
gwasanaethau amgen fod allan o'u cyrraedd nawr. Mewn cyfarfod diweddar rhwng 
cynghorwyr ward a Bws Caerdydd, eglurodd cynrychiolwyr y cwmni nad oedden 
nhw’n gallu parhau i redeg y gwasanaeth hwn heb gael cymhorthdal gan yr 
awdurdod lleol. 

Felly, a wnewch chi ymrwymo i weithio gyda chynghorwyr ward i ymchwilio beth 
fyddai'n bosibl o ran adfer gwasanaeth bws uniongyrchol i ganol y ddinas i'r rhannau 
hyn o Ben-y-lan, gan gynnwys edrych ar y posibilrwydd o'r cyngor yn darparu 
cymhorthdal am y gwasanaeth hwn sy'n angenrheidiol yn gymdeithasol?

Ateb – Y Cynghorydd Wild

Fel y gwyddoch mae hwn yn benderfyniad masnachol gan Fws Caerdydd.  Rwy’n 
cydymdeimlo gyda’r teithwyr hynny sy’n ei chael hi’n anoddach i ddod o hyd i lwybr 
uniongyrchol i’r dref.  Mae’n werth nodi bod gwasanaethau uniongyrchol eraill ar gael 
sy’n weddol agos a dim ond taith gerdded byr, rhifau 1 a 2, 51 a 53. Nid yw’n ardal 
allanol o ran cael pobl i’r dref, mae grant cymorth gwasanaeth bws ond ar hyn o bryd 
mae bron iawn wedi’i wario ac os rwy’n hollol onest mae ardaloedd eraill lle mae 
mwy o alw ar y gwasanaethau lle mae’n rhaid i ni flaenoriaethu’r grant hwnnw.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Berman

Mewn perthynas â’r hyn ddywedoch chi, nid yw 1 na 2 yn mynd yn uniongyrchol i’r 
dref o’r ardal, ac maent yn bellach i ffwrdd o’r tai na’r 56.  A fyddech chi’n fodlon ar 
gwrdd â fi a'r Cynghorwyr Boyle ac Asghar Ali i ymchwilio os oes unrhyw beth y gall y 
Cyngor ei wneud i helpu?

Ateb – Y Cynghorydd Wild

Wrth gwrs mae angen i ni sicrhau bod gwasanaethau bws yn yr ardal honno’n cynnig 
gwasanaethau da i bobl leol.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Lay
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Yw’r Aelod Cabinet yn credu os bydd mwy o breswylwyr yn defnyddio’r gwasanaeth 
efallai na fydd wedi’i dynnu nôl yn y lle cyntaf ac fel Cynghorwyr, ni yw’r rhai ddylai 
fod yn arwain y ffordd ac yn defnyddio rhagor o drafnidiaeth gyhoeddus drwy'r 
Ddinas?

Ateb – Y Cynghorydd Wild

Rwy’n cytuno, mae gwasanaethau bws yn cael trafferthion ledled y DU, mae angen i 
ni oll arwain drwy esiampl o ran gwneud hynny a phan fydd y Papur Gwyrdd yn cael 
ei gyflwyno, fel y gwyddom mae bysus yn mynd i fod wrth wraidd hynny ac yn 
flaenoriaeth i'r weinyddiaeth hon.  Rydym yn gwybod bod problemau, rydym yn onest 
am y rheiny a dylem arwain drwy esiampl a mynd ar drafnidiaeth gyhoeddus. 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Lister

A fydd yr Aelod Cabinet yn gweithio gyda fi a rhanddeiliaid gan gynnwys preswylwyr, 
grwpiau cymunedol a manwerthwyr ym Mharc Manwerthu Bae Caerdydd i ddatblygu 
strategaeth i wella Parc Grangemoor fel y gallwn gyflawni Statws Baner Wyrdd?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Mae trefniadau’n cael eu gwneud ac, fel 'dw i wedi sôn o'r blaen, rwy'n fwy na bodlon 
ar weithio gydag aelodau ward lleol a chymunedau lleol i wella ac amddiffyn ein 
parciau a'n mannau gwyrdd.

Mae Ward Grangetown yn un lle mae ymdrech cymunedol mawr ac mae’r 
Gwasanaeth Parciau’n gweithio gydag ystod o bartneriaid, gan gynnwys Cadwch 
Gymru'n Daclus, Innovate Trust a Grŵp Afonydd Caerdydd. Drwy weithio gydag 
eraill, rwy’n teimlo’n galonogol am yr hyn y gallwn ei gyflawni ym Mharc Grangemoor.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Molik

Daeth y Cynghorydd Bradbury i ymweld â Llyn Parc y Rhath gyda ni’n ddiweddarach 
yn yr wythnos, gan drafod ein pryderon ei fod yn cynnal ei statws Baner Werdd.  

A alla’i gael sicrwydd y bydd y buddsoddiad cywir yn cael ei roi i mewn i’n parciau i 
gynnal y statws Baner Werdd?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Y polisi yw i gadw ein parciau sydd â statws Baner Werdd, i gynnal hynny ac hefyd i 
edrych ar nifer y parciau sy'n bidio a sy'n cyflawni Baneri Gwyrdd yng Nghaerdydd.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Wood 

Mae Caerdydd wedi gweld nifer fawr o geisiadau cynllunio ar gyfer llety myfyrwyr 
dwysedd uchel mewn misoedd diweddar. Yn ystod cyfarfod y Cyngor ym mis Hydref 
mewn ymateb i gwestiwn ysgrifenedig, cawsom glywed y byddai’r Cyngor yn 
cyflwyno Canllaw Cynllunio Atodol Llety Myfyrwyr drafft (CCA). A fyddai modd cael 
diweddariad ar gynnydd a dyddiad o ran pryd fydd y CCA yn barod?
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Ateb – Y Cynghorydd Wild

Mae’r CCA drafft yn y broses o gael ei gwblhau. Unwaith y mae’r gwaith hwn wedi 
dod i ben a’r dogfennau wedi’u cyfieithu, disgwylir i’r ymgynghoriad cyhoeddus 
ddigwydd yn ystod y gwanwyn.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Wood

Mae’n braf gweld bod hyn yn dod ymlaen.  Mae angen canllaw CCA yn y maes hwn 
o ystyried nifer y ceisiadau.  Fel y gwyddoch, ni all y CCA gyflwyno polisi newydd na 
newid Canllawiau Cenedlaethol, ac o ystyried hynny, a fyddech yn fodlon ar 
ysgrifennu at Lywodraeth Cymru i ofyn iddyn nhw i ystyried adolygu eu polisïau er 
mwyn ei gwneud hi’n haws i breswylwyr wrthwynebu’r datblygiadau gormesol a 
diangen hyn o ran y math hwn o lety myfyrwyr?

Ateb – Y Cynghorydd Wild

Mae’n bwysig ein bod ni’n ystyried barn pobl leol.  Rwy’n gobeithio y bydd y CCA yn 
cynnwys hynny, ond byddaf yn gofyn i'r swyddogion mai hwn yw'r achos ac os yw'n 
angenrheidiol ac os oes angen ei wella, byddaf yn gofyn iddyn nhw ysgrifennu hynny 
i lawr, ond hoffwn weld beth sydd yn y CCA hynny.  Bydd yn mynd i ymgynghoriad 
cyhoeddus felly bydd cyfle i bobl i fwydo i mewn i hynny, a gallech chi gyflwyno eich 
barn chi yn ystod y cam hwnnw hefyd.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Williams

Mewn perthynas â llety myfyrwyr, a allech chi amlinellu cynlluniau’r Cyngor o ran 
mynd ar ôl y diffyg cyfleusterau parcio sy’n digwydd ac y mae galw amdano o 
ganlyniad i ddatblygiad y fflatiau myfyrwyr hyn.  Mae problem cysylltiedig amlwg, sef 
parcio ar strydoedd, a ddaw yn sgil llety myfyrwyr, byddai’n ddiddorol cael eich barn 
chi ar sut y byddwn yn gwella hynny?

Ateb – Y Cynghorydd Wild

Mae parcio’n un anodd y naill ffordd neu’r llall, o ran peidio â'i annog ond ar yr un 
pryd nid ydym eisiau i bobl barcio ar ffyrdd eraill.  Mae’r CCA yn eitha’ llym ar hynny.  
Rwy’n bwriadu mynd yn ôl i’r CCA i geisio sicrhau ein bod ni’n cryfhau’r rheiny 
cymaint â phosibl.  

Rydym yn ceisio peidio ag annog pobl i ddefnyddio’u ceir eu hunain, ac i barcio ceir 
ar y stryd, mae angen i ni wneud hynny.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Stubbs

All yr Aelod Cabinet roi datganiad am wella draeniau ar gaeau rygbi ym Mharc 
Tremorfa?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury
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Fel yr Aelod Cabinet gyda chyfrifoldeb dros chwaraeon, rwyf wedi ymrwymo i wella 
wynebau chwarae a chyfleusterau adeiledig yn y ddinas.

Yn ddiweddar, gwnaeth aelodau gwrdd â chynrychiolwyr clybiau ac rydym wedi 
ymrwymo i gynnal rhaglen ddraenio-verti, unwaith y mae amodau’r tiroedd yn 
caniatáu. 

Gallaf roi gwybod i chi hefyd bod swyddogion yn weithredol yn ymchwilio i ffynonellau 
cyllid allanol mewn perthynas â chyrff llywodraethu, cynghreiriau a chlybiau lleol 
fyddai’n galluogi gwelliannau.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Stubbs

Yn aml rydym yn datrys y broblem gychwynnol a bod St Albans yn cael ei ddatrys, 
ond mae'r broblem ehangach yn datblygu oherwydd yr adeilad tai a'r swm cynyddol o 
goncrit yn yr ardal sy'n ei gwneud hi'n fwy anodd i'r tir ddraenio.  

Rwy’n gofyn i chi i ymchwilio i ddatrys tymor hirach ac efallai cael swyddogion i 
gwrdd â'r clybiau i wrando ar rai o'u syniadau, efallai y gallant ddod i wylio gem gyda 
fi neu'r Cynghorydd Henshaw sydd hefyd yn dod i Barc Tremorfa'n aml?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Byddwn yn falch o gwrdd ag unrhyw glybiau i drafod sut y gallwn wella eu 
cyfleusterau ac mae hynny’n cynnwys St Albans.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Driscoll

Yn dilyn cymorth aml-blaid o'n cynnig cyfansawdd diweddar ar Ansawdd Aer, pryd 
allwn ni ddisgwyl i'r monitorau byw AQM gael eu gosod yn Llandaf a ledled y ddinas?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Mae’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir wedi archwilio’r posibilrwydd o gael 
monitorau byw dangosol a bydd nifer o'r rhain yn cael eu prynu cyn bo hir ac yn cael 
eu gosod mewn ardaloedd ledled y ddinas.

Mae’r swyddogion yn ymwybodol o’r materion ansawdd aer yn Llandaf oherwydd 
presenoldeb Ardal Rheoli Ansawdd Aer, a’r rhwydwaith monitro ansawdd aer yn yr 
ARhAA sydd newydd eu hadolygu ar gyfer 2018.

Bydd swyddogion yn asesu ymhellach y potensial i weithredu gallu monitro byw yn yr 
Ardal Rheoli Ansawdd Aer Llandaf, ond bydd hyn yn dibynnu ar argaeledd y cyllid 
priodol a seilwaith addas i osod monitorau o’r fath yn yr ardal.

Byddwn yn parhau i wella ein monitro byw a’n galluoedd adrodd oherwydd bydd hyn 
yn ffurfio mesur strategol o fewn Strategaeth Aer Glân yng Nghaerdydd.



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 25 Ionawr 2018

260

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Driscoll

Rydym yn gwybod mai’r cyfrannwr mwyaf at ansawdd aer yw ceir disel, ac rwy’n 
parhau i ofyn cwestiynau am fannau gwefru cerbydau trydanol.  

Mae gennym 2 faes parcio mawr yn Llandaf, Danescourt hefyd, mewn gwirionedd 
pan gafodd eu hadeiladu, derbyniodd y maes parcio Stryd Fawr wobr ddinesig.  
Hoffwn ddiolch i chi am y gwaith yr ydych chi a’r Cynghorydd Bradbury wedi’i wneud 
ar y maes parcio.  

A fyddwch chi’n parhau â’r gwaith hwn a dod â'r maes parcio Stryd Fawr yn ôl i’r 
ffordd yr oedd o’r blaen drwy glirio a thorri’r ardal, ond hefyd efallai gosod ychydig o 
bwyntiau ail-wefru cerbydau yr ydw i wedi bod yn gofyn amdanyn nhw, mewn ardal 
sy'n nodedig am ansawdd aer gwael oherwydd traffig yn pasio a thraffig wedi'i barcio 
ar Ffordd Caerdydd?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Rydym yn gwneud llawer o waith ar y funud ar y strategaeth tanwydd amgen a 
gwefru trydanol, ac mae cerbydau trydanol a thacsis yn un o’r brif rannau o hynny.  
Ni fyddaf yn mynd i mewn i ormod o fanylion ar y cynnydd yr ydym wedi'i wneud, 
mae dal ychydig o waith i'w wneud ond hoffwn roi sicrwydd i chi y bydd gan y Ddinas 
y pŵer i ddatrys y llygredd yr ydym wedi'i brofi.

Cwestiwn Atodol - Y Cynghorydd Sandrey

O ystyried bod Llywodraeth Cymru wedi datrys yn y Llys bod eu anweithredu ar 
lygredd aer yn anghyfreithlon, a fyddech chi'n cytuno ei bod yn hanfodol bod 
awdurdodau lleol yn arwain ar y mater hwn?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Ydyn.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Naughton

Yn wyneb penderfyniad y cyngor i beidio â rhoi cyllid i gefnogi’r Parcio a Theithio yn 
nwyrain Caerdydd ar ddydd Sul, yw’r Aelod Cabinet dal wedi ymrwymo i symud o 
geir at drafnidiaeth gyhoeddus?

Ateb – Y Cynghorydd Wild

Rwy’n meddwl ei fod ychydig yn gamarweiniol i awgrymu fod hyn yn benderfyniad y 
Cyngor, rydym yn talu am Barcio a Theithio Dwyrain Caerdydd ac rydym yn dal i 
barhau â'r cyllid hwnnw.  Mae gwireddau masnachol ac mae’n ffaith syml nad yw er 
budd y sefydliad hwn na Bws Caerdydd iddyn nhw barhau i dalu am wasanaeth nad 
yw’n boblogaidd.  Roedd y gwasanaeth hwnnw ar ddydd Sul mor isel â 50 neu 60 o 
bobl ar hyd y diwrnod, rydym yn gobeithio y bydd pethau'n newid ar hynny ond yn y 
cyfamser rydym yn gweithio'n agos gyda Bws Caerdydd i geisio â sicrhau bod pethau 
eraill ar waith i wella eu gwasanaethau.
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Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Naughton

A fyddai’r Aelod Cabinet yn cytuno gyda fi bod y penderfyniad i waredu’r parcio a 
theithio i ganol y ddinas ar ddydd Sul yn gam yn ôl o ran ceisio bod â llai o siwrneiau 
car, sef nod y Cyngor, ac a fyddech yn edrych ar ôl adfer y gwasanaeth yn y dyfodol.

Ateb – Y Cynghorydd Wild

Rwy’n cytuno, byddem yn hoffi i bob person yng Nghaerdydd fod â gwasanaeth bws 
uniongyrchol hyd yn oes os oes niferoedd isel, ond fel yr wyf wedi egluro mae 
gwireddau masnachol, pobl sy’n gweithio’n galed i wneud i hyn weithio ledled y ddau 
sefydliad ac os yw pethau’n newid, ac rydym yn gwybod bod twf yn debygol o ran 
datblygiadau yn yr ardal, yna y byddwn edrych ar hynny eto ac rwy’n siŵr y bydd Bws 
Caerdydd yn hefyd.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Rees

Allwch chi ddweud wrtha’i faint o ymgynghori wnaethoch chi â’r swyddogion gynnal 
gyda Bws Caerdydd dros gau Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd, ac a wnaethoch 
chi ymgynghori â’r darparwyr hamdden mawr yng nghanol y ddinas, Undeb Rygbi 
Cymru (URC) ac hefyd Ysbyty'r Waun ynghylch cau’r parcio a theithio ar ddydd Sul?

Ateb – Y Cynghorydd Wild

Roedd yn benderfyniad gan Bws Caerdydd ac rwy’n gwybod bod pobl yn y siambr ar 
y bwrdd wedi bod yn gweithio'n galed i sicrhau ein bod ni'n gwneud ein gorau i'r 
sefydliad.  Nid ydym yn rhan o’r trafodaethau hyn, ond rydym yn sgwrsio’n aml gyda 
nhw.  'Dw i ddim yn gwybod a ddigwyddodd trafodaethau gyda'r darparwyr hyn ac 
rwy'n cytuno gyda chi, pan mae digwyddiadau mawr yn cael eu cynnal mae angen i 
ni sicrhau ein bod ni'n cynnig gwasanaeth.  Byddaf yn gwirio hynny i chi ac os na 
ddigwyddodd hynny, byddaf yn gweld beth ellid ei wneud, yn enwedig pan fo 
digwyddiadau mawr a bod angen gwirioneddol am y gwasanaeth parcio a theithio ar 
y penwythnos hwnnw.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Owen Jones

All yr Aelod Cabinet roi diweddariad ar y sefyllfa bresennol ynghylch Network Rail a'r 
safle sy’n cael ei redeg gan Carillion ar Bont Sblot?

Ateb – Y Cynghorydd Wild

Rhoddwyd diweddariad ar y sefyllfa mewn perthynas â Charillion yn y datganiad 
cynt.

O ran gwaith y cwmni i Network Rail ar y diweddariad i Bont Splott Road, gallaf 
gadarnhau bod dyddiadau hanfodol i’r contract hwn mewn perthynas â meddiannu 
rheilffyrdd ym mis Chwefror ac, os byddant yn cael eu methu, bydd hyn yn creu 
problemau mawr i’r gwaith trydaneiddio ac o ran ail-agor y bont i draffig ddeuffordd.
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Mae’r Cyngor wedi cael sicrwydd bod Network Rail yn gweithio gyda chyflogeion 
Carillion a’u cadwyn cyflenwi i sicrhau bod unrhyw broblemau parhaus yn cael eu 
datrys.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Owen Jones

Mae preswylwyr a masnachwyr Adamsdown a’n cymdogion yn Sblot wedi rhoi i fyny 
â blynyddoedd o anghyfleustra, mae’r gwaith ar Bontydd Windsor, Beresford a Sblot 
nawr wedi achosi gwyriadau mawr a gostyngiadau o ran masnach.  

Rwy’n falch o glywed bod popeth yn edrych yn dda gyda Carillion ar hyn o bryd, ond 
a allwch chi warantu y byddwch chi a’r Cyngor yn gwneud popeth yn eich gallu i 
weithio gyda Network Rail i sicrhau bod y gwaith hyn yn cael ei gwblhau yn unol â'r 
addewid yn yr Haf fel y gall preswylwyr a phobl sy'n cadw siopau yn nwyrain y ddinas 
fynd yn ôl i'r arfer?

Ateb – Y Cynghorydd Wild

Rwy’n cytuno, nid yw’n sefyllfa dda iawn i breswylwyr Sblot, Adamsdown na phobl 
eraill sy’n defnyddio’r ardal honno.  Ar hyn o bryd, mae tîm cyflawni Network Rail 
wedi ymrwymo i gyflawni rhaglen waith, ei gynnwys a’r meddiannau cysylltiedig fis 
nesaf, sy'n rhan o elfennau mwyaf project trydaneiddio Caerdydd felly byddwn yn 
mynd ar eu holau nhw ac fel yr wyf wedi’i addo, byddwn yn sicrhau eich bod chi’n 
cael gwybodaeth lawn am hyn.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Driscoll

Yn dilyn yr Adolygiad Anghenion Dysgu Ychwanegol a chyflwyno datganiadau ADY 
arfaethedig newydd (anghenion dysgu ychwanegol) fydd yn disodli’r datganiadau 
AAA (anghenion addysgol arbennig), a fydd hyn yn golygu ail-gyflwyno trafnidiaeth a 
ariennir i goleg i blant anabl a gafodd ei ddiddymu yn 2016/2017 sy’n gwahaniaethu 
yn erbyn plant anabl a’u teuluoedd?

Ateb – Y Cynghorydd Thomas (yn absenoldeb y Cynghorydd Merry) 

Mae’r cyngor cyfreithiol cychwynnol yn nodi nad yw’r ddeddfwriaeth Anghenion 
Dysgu Ychwanegol yng Nghymru’n cynnwys unrhyw ddarpariaeth bellach mewn 
perthynas â thrafnidiaeth ysgol.

Fodd bynnag, gallaf gadarnhau bod swyddogion wrthi’n cynnal Adolygiad Annibynnol 
o ofynion Trafnidiaeth Teithwyr a bydd rhan o'r adolygiad yn canolbwyntio ar:

1. Effaith y ddeddfwriaeth Anghenion Dysgu Ychwanegol newydd;

2. Y cynigion Rhaglen Trefniadaeth Ysgolion Band B; a

3. Effaith nifer y disgyblion Anghenion Dysgu Ychwanegol fydd angen trafnidiaeth 
oherwydd twf yn y boblogaeth.
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Bydd unrhyw newid i’n polisi a’n harferion yn cael ei danategu gan ymgysylltu ac 
ymgynghori, sy’n ofynnol o dan Ddeddf Cydraddoldeb 2010.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Driscoll

Rwy’n cydnabod eich bod chi’n gweithio ar yr ADY i geisio â datrys hyn, ond yn y 
cyfamser mae’r teuluoedd hyn yn ei chael hi’n anodd.  Rwy’n gwybod fy mod wedi 
trafod hyn yn y Cyngor o’r blaen ond mae’r plant a’r rhieni hyn yn teimlo fel eu bod 
nhw'n cael eu hanwybyddu, ac ni fyddaf yn ymddiheuro am siarad drostyn nhw eto.  

Mae’r plant hyn yn dechrau ar gam bwysicaf eu bywyd i'r coleg lle byddant yn dysgu 
sgiliau ymarferol, yn cael llwybr i mewn i waith ac yn yr un modd yn dysgu i fyw'n 
annibynnol.  Pe byddai’r plant hyn yn gadael y coleg gan nad oes cefnogaeth gan y 
Cyngor, byddent yn dod yn berson sydd ddim mewn gwaith, cyflogaeth na 
hyfforddiant (NEET).  Derbynnir bod diddymu’r cyllid ar gyfer teithio â chymorth wedi 
gadael y rhain i lawr, pryd fyddwch chi’n gallu dweud wrth y plant hyn a’u rhieni y 
bydd y polisi trafnidiaeth anghywir yn cael ei newid, ac y byddant yn derbyn y cyllid 
sydd ei angen arnynt. 

Mae’r Cyngor eisiau bod yn Ddinas sy’n Addas i Blant, sut allwn ni fod yn Ddinas fel 
hyn tra’n gadael plant i lawr?

Ateb – Y Cynghorydd Thomas 

Rwy’n cydnabod bod hyn yn fater pwysig iawn, a phe bydden i’n riant i blentyn yn y 
sefyllfa hon byddwn i’n teimlo’n gryf iawn amdano hefyd.  Rydym eisiau i Gaerdydd 
fod yn Ddinas sy’n Addas i Blant, ac rwyf i'n bersonol eisiau i bawb allu cyfrannu at 
ac elwa ar lwyddiant y Ddinas.  

Fel y soniais yn fy ateb blaenorol, byddwn yn edrych ar y sefyllfa hon, bydd 
cydweithwyr ledled y siambr yn cydnabod y pwysau ariannol y mae’r Cyngor yn 
wynebu ar hyn o bryd, a thybed a oes datrysiad cenedlaethol drwy’r Senedd fyddai’n 
rhoi’r cyllid yma ar waith, nid yn unig i’r awdurdod hwn ond hefyd i bob awdurdod i 
sicrhau bod y bobl hyn yn cael mynediad at yr addysg sydd ei hangen arnynt.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Sandrey

Mae casgliadau gwastraff yn rheolaidd yn methu â gwagio a dychwelyd biniau 
cymunedol mewn blociau o fflatiau ledled Llanedern. Hoffai preswylwyr ym 
Mrynfedw, Coed y Gores, Chapelwood a Pennsylvania wybod pryd y gallent ddisgwyl 
gwasanaeth gwell?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Rwy’n gwybod am y materion y mae eich ward yn eu hwynebu; mae’r rhan fwyaf 
ohonynt wedi bod yn ymwneud â halogiad yr ailgylchu a’r gwastraff bwyd a gyflwynir 
gan rai preswylwyr. Ni fydd y timau casgliadau gwastraff yn casglu biniau wedi’u 
halogi oherwydd bydd hyn yn peri risg i weddill y llwyth.
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Mae swyddogion addysg a gorfodi’n gweithio gyda phreswylwyr i wella perchnogaeth 
a chyfrifoldeb dros eu gwastraff y cartref. Mae gweithredoedd anghyfrifol rhai pobl yn 
cael effaith fawr ar eu cymdogion, ond rydym wedi ymrwymo i daclo'r materion hyn er 
mwyn gwella'r gwasanaeth i bawb.

Cwestiwn Ategol - Y Cynghorydd Sandrey

Mae casgliadau sydd heb eu cyflawni’n gywir yn edrych yn fudr ac yn flêr.  

A oes modd ystyried yr ystadau hyn ar gyfer gwaith glanhau trylwyr i adfer y sefyllfa?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

 ‘Dw i ddim yn siŵr beth yw gwastraff sydd heb ei gasglu’n gywir.  Os yw preswylwyr 
wedi halogi gwastraff, ni fydd y timau’n eu casglu.  Os allwch chi ddychmygu lori'n 
llawn o ailgylchu, dim ond un bag o wastraff wedi'i halogi sy'n difetha'r llwyth cyfan, 
felly ni fyddwn yn gwneud hynny.  

Os ydych chi’n ysgrifennu ataf i ac yn egluro ym mhle yn y ward y mae’r problemau, 
byddaf yn edrych i weld os oes modd cyflawni unrhyw lanhau yno.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Lancaster

Mae cwestiwn y Cynghorydd Sandrey’n trafod mater pwysig iawn, sef bod ein 
cyfraddau ailgylchu mewn blociau mawr o fflatiau ledled y ddinas yn draddodiadol 
isel iawn ac yn dal i fod yn rhwystr i ymdrechion Cyngor Caerdydd i wella ei 
gyfraddau ailgylchu.  

Oes gennych unrhyw gynlluniau i wella cyfraddau ailgylchu yn ein blociau mawr o 
fflatiau?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Dros yr ychydig fisoedd nesaf byddwn yn cyflwyno strategaeth gwastraff newydd, 
fydd yn canolbwyntio'n union ar hynny, addysg a gorfodi, oherwydd un peth sy’n 
rhaid i ni ei wneud yw cynyddu ein cyfraddau ailgylchu i gael 64% ac yna 70%.  
Rydym i lawr i bron 15/20,000 o dunellau, mae'n rhaid i ni geisio datrys hyn o bob 
cornel, felly byddwn yn edrych ar wastraff o fflatiau ac yn gweithio gyda thai i weld os 
allwn ddod o hyd i ffordd i helpu i gynyddu'r cyfraddau hynny.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Singh

Pa gamau mae'r Aelod Cabinet yn eu cymryd i sicrhau bod buddion y datblygiad sy'n 
digwydd ar yr adeilad BBC, sydd ar garreg drws ardaloedd fel Glan-yr-afon a 
Grangetown, yn cael eu rhannu gyda phreswylwyr yr ardaloedd hynny?

Ymateb - Y Cynghorydd Goodway

Oherwydd ei natur, bydd y datblygiad sydd ar waith yn y Sgwâr Canolog yn gyrru 
gweithgarwch economaidd a gwelliannau cymdeithasol ledled yr ardal ehangach.  
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Mae eisoes yn digwydd ac mae modd ei weld mewn datblygiadau megis y Tramshed 
yn Grangetown.

Ond nid yw’r Weinyddiaeth hon yn cymryd unrhyw beth yn ganiataol.  Mae arweinydd 
newydd y Cyngor wedi gwneud yn amlwg ei fod eisiau i’r buddion sy’n deillio o’n 
hagenda uchelgeisiol i gael eu teimlo ledled y sir a byddwn yn dysgu o 
gamgymeriadau’r gorffennol.

Mae fy swyddogion yn ymchwilio i gyfleoedd cyllid newydd i gefnogi buddsoddiad yn 
yr ardal i’r gorllewin o’r Orsaf Ganolog i helpu i wella hygyrchedd a’r amgylchedd 
masnachol. Cyn gynted ag y byddwn mewn sefyllfa i wneud hynny, byddwn yn 
ymgynghori ag aelodau lleol ar natur y gwelliannau hynny ynghyd â chynlluniau 
penodol. Nod hyn yw sicrhau bod cymunedau cyfagos yn gweld buddion y datblygiad 
hefyd.

Yn ogystal â hyn rydym yn mynd ar ôl ystod o fentrau marchnad llafur yn rhan o 
Addewid Caerdydd.  Efallai y bydd y Cynghorydd yn ymwybodol, yn rhan o’r fenter 
honno cynhaliwyd digwyddiad ‘Wythnos Agor dy Lygaid’ yn cynnwys 9 ysgol gynradd 
clwstwr Fitzalan, lle gwnaeth cyflogwyr yn y Sgwâr Canolog megis Blake Morgan a 
BBC Cymru, gyflwyno cyfleoedd gyrfa i’r disgyblion blwyddyn 6. Bydd y digwyddiad 
yn digwydd eto ym mis Mehefin.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Williams

A fyddai’r Cynghorydd Goodway yn cytuno â mi er mwyn elwa o'r twf a'r cyfleoedd 
sy'n deillio o Ganol y Ddinas, ac er mwyn i'r Ddinas gyfan elwa ar hyn, mae angen 
rhannu'r cyfleoedd hynny gyda phob ward yn ein Dinas a'r rhanbarth ehangach?

Ymateb - Y Cynghorydd Goodway

Hoffwn ailadrodd bod hyn yn ymrwymiad i Arweinydd y Cyngor i sicrhau ein bod ni'n 
dylunio cyflawniad yr agenda fel bod pobl ledled y ddinas yn teimlo'r buddion.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Hudson

Mae busnesau Caerdydd yn benodol yn dibynnu ar dwristiaeth. Gyda’r tollau ar fin 
cael eu diddymu ar Bont Hafren, gall poblogaeth sydd bron yn filiwn o bobl sy’n byw 
ym Mryste ac yn ardal De Swydd Gaerloyw gael mynediad i Gymru’n rhwydd. Pa 
fesurau mae’r Cyngor yn eu cymryd yn ardaloedd ehangach Bryste i hyrwyddo ac i 
annog y bobl hyn i ymweld â Chaerdydd yn benodol?

Ymateb - Y Cynghorydd Goodway

Hoffwn gyfeirio’r Cynghorydd at yr ateb a roddais i Arweinydd yr Wrthblaid pan 
ofynnodd gwestiwn tebyg i mi wrth ystyried y datganiad Buddsoddiad a Datblygiad.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Hudson

Rydym yn gweld hysbysebion i ddefnyddio Maes Awyr Bryste ac ati.  Rwy’n meddwl 
bod hyn yn gyfle euraidd i Gyngor Caerdydd i ymchwilio fel y gallwn hysbysebu ein 
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gwasanaethau ni hefyd, yn enwedig Maes Awyr Caerdydd.  Allwch chi fwrw ymlaen â 
hyn os gwelwch yn dda?

Ymateb - Y Cynghorydd Goodway

Rydym yn gwneud yn dda, fel y byddwch yn ymwybodol ariannodd y cyn-Cyngor 
Busnes Caerdydd ymgyrch hysbysebu mawr iawn yn Llundain ynghylch thema 
Caerdydd fel y Brifddinas agosach i Lundain, oedd yn llwyddiant ysgubol.  Yn 
anffodus, daeth Cyngor Busnes Caerdydd i ben dan y weinyddiaeth flaenorol ond 
byddwn yn gweithio gyda’r gymuned fusnes er mwyn sefydlu trefniadau newydd gan 
gynnwys y sefydliad newydd sydd bellach ar waith, i sicrhau ein bod ni'n manteisio ar 
gyfleoedd sy'n deillio o'r newid fydd yn digwydd ar ddiwedd y flwyddyn.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Molik

Cyhoeddodd Dangos y Cerdyn Coch i Hiliaeth Cymru adroddiad ar ddiwedd y llynedd 
yn nodi cynnydd yn lefel hiliaeth ymhlith plant ysgol gynradd yng Nghymru, ac yn fwy 
diweddar mae ystadegau’r swyddfa gartref wedi dangos cynnydd o 29% mewn 
troseddau casineb a chynnydd o 35% mewn troseddau casineb crefyddol. Mae 
Moslemiaid ifanc yng Nghymru yn dweud bod pobl yn aml yn syllu arnyn nhw'n 
gyhoeddus, yn cael eu galw'n "derfysgwyr" yn yr ysgol a bod pobl ddiarth yn dweud 
wrthyn nhw i dynnu eu sgarffiau pen. Beth ydyn ni’n ei wneud i daclo hiliaeth, 
troseddau casineb crefyddol ac Islamoffobia yn ein hysgolion?

Ateb – Y Cynghorydd Thomas 

Ar hyn o bryd, nid yw adrodd a chofnodi digwyddiadau troseddau casineb yn gyson 
mewn ysgolion Caerdydd.

Mae hyn wedi’i gydnabod yn faes sydd angen ei wella ac, er mwyn mynd ar ôl y 
mater, gwnaeth y Cyngor ymgynnull grŵp aml-asiantaeth ym mis Hydref y llynedd i 
wella ansawdd a chysondeb ymatebion ysgolion i fwlio ac arwahanu ar sail casineb. 
Mae’r grŵp hwn yn cynnwys pobl ifanc fel bod eu barnau nhw'n cael eu hystyried yn 
llawn hefyd.

Mae’r grŵp yn sefydlu model arfer gorau, gan gynnwys pecyn hyfforddi i staff 
ysgolion a deunyddiau canllaw sy’n adlewyrchu canllawiau diwygiedig gwrth-fwlio 
Llywodraeth Cymru. 

Bydd yr hyfforddiant yn galluogi ysgolion i fod ag aelod staff penodedig sy'n 
'arbenigwr', fydd yn gallu rhoi cyngor, hyrwyddo cofnodi a monitro digwyddiadau yn 
eu hysgol. Bydd hyn yn galluogi ysgolion i adnabod tueddiadau bwlio’n well a dod â 
chymorth arbenigol allanol i mewn pan fo angen.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Molik

Ychydig fisoedd yn ôl gwnaethom ddathlu bywyd Betty Campbell yn y Siambr - 
pennaeth du cyntaf Caerdydd.  Fy nghwestiwn i yw, nawr bod adroddiadau'n dangos 
bod hiliaeth yn y sector addysg yn golygu nad yw athrawon nad ydynt yn wyn yn 
awyddus i weithio yn y sector yng Nghymru, ac nid yn unig yw hynny'n achosi 
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anghydraddoldeb yn ein gweithlu addysg, ond hefyd yn golygu bod llai o fodelau rôl 
sydd wir eu hangen ar ein pobl ifanc mewn ysgolion.  Oes unrhyw fwriad i fynd ar ôl y 
mater amrywiaeth hwn sy’n digwydd yn ein gweithlu addysgu?

Ateb – Y Cynghorydd Thomas 

Rydych chi’n hollol iawn i amlygu hynny fel problem posibl o ran diffyg modelau rôl ac 
o ran profiadau negyddol yn peidio ag annog pobl.  

Un o’r pethau ‘dw i’n meddwl sydd wedi gwneud gwahaniaeth mewn blynyddoedd 
diweddar yw Grant Cyflawni Lleiafrifoedd Ethnig Llywodraeth Cymru sydd wedi 
targedu ysgolion sy’n benodol â lefelau uchel o blant o gefndiroedd lleiafrifoedd 
ethnig gyda chyllid ychwanegol fel bod modd iddynt gyflogi mwy o staff dysgu i roi’r 
addysg orau posibl i’r plant hynny.  

Byddwch yn ymwybodol gan fod Aelod Cynulliad Canol Caerdydd Jenny Rathbone 
wedi codi hyn yn y sesiwn lawn yr wythnos ddiwethaf, bod pryder y bydd y 
newidiadau i'r grant yn cael eu lleihau'n sylweddol yng Nghaerdydd, a hoffwn annog 
aelodau o'ch grwp i ddylanwadu Gweinidogion Llywodraeth Cymru a'r Ysgrifennydd 
Cabinet Addysg yn benodol i sicrhau bod y grant yn parhau'n llawn, nawr yw'r amser 
i wneud hynny, gan y bydd sgil-effaith ar yr hyn yr ydych chi a minnau'n ceisio 
cyflawni o ran mwy o gynrychiolaeth o aelodau staff ethnig yn ein hysgolion. 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Jacobsen

A fydd yr Aelod Cabinet yn trefnu cyfarfod gyda lesddeiliaid yr hen Siop Morrisson’s 
ym Mhentwyn a minnau i drafod defnydd yr adeilad er budd preswylwyr Pentwyn?

Ymateb - Y Cynghorydd Goodway

Byddwn yn hapus iawn i drefnu cyfarfod o’r fath gyda’r lesddeiliad. 

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Jacobsen

Mae gen i enwau’r lesddeiliaid ac ymgynghorwyr ariannol yr adeilad hwn, all y 
Cyngor fwrw ymlaen yn gyflym i breswylwyr fy ward ar hyn os gwelwch yn dda?

Ymateb - Y Cynghorydd Goodway

Byddaf yn cymryd pob cam i sicrhau ein bod yn ymdrin â’r mater yn gyflym.

Cwestiwn Ategol - Y Cynghorydd Sandrey

Rwyf wedi bod yn ceisio gweithio ar y mater am fisoedd ac yn methu â chysylltu â 
lesddeiliaid felly os oes cyfarfod, a fyddai modd gwahodd fy nghydweithwyr ward a 
minnau?

Ymateb - Y Cynghorydd Goodway

Byddaf yn sicrhau bod hynny’n digwydd.
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Cwestiwn – Y Cynghorydd Hudson

O ran y cynnydd mewn tipio anghyfreithlon, faint o weithiau mae CAGC Heol Wedal 
wedi’i gau i breswylwyr yn y 6 mis diwethaf, ac a gafodd ei chau er mwyn diraddio’r 
safle?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Fel y soniais yn fy natganiad blaenorol, mae tipio anghyfreithlon yn y ddinas yn mynd 
i lawr ac mae wedi bod ar i lawr ers 2011.

Yn y chwarter olaf, gwnaethom glirio 100% o ddigwyddiadau tipio anghyfreithlon 
mewn llai na 5 diwrnod.

Mae'ch barn bersonol am dipio anghyfreithlon yng Nghaerdydd felly’n ddi-sail ac yn 
anghywir.

O’r 182 o ddyddiau gweithredol yn y chwe mis olaf, mae safle Heol Wedal wedi 
gorfod cau’n llawn neu’n rhannol ar 7 achlysur. Mae hyn oherwydd dau reswm - 
materion gweithredol, megis cerbydau sy'n gwasanaethu'r sgipiau'n torri i lawr, neu 
oherwydd tagfeydd traffig yn arwain i'r safle sy'n achosi rhwystrau ar y briffordd.

Fel hen safle, bydd Heol Wedal yn profi materion cau dros dro felly byddaf yn annog 
preswylwyr i fynd i Ffordd Lamby neu Bessemer Close gan nad yw’r safleoedd hyn 
yn cael yr un broblemau. Mae’r cyfleusterau yn Bessemer Close a Lamby Way yn 
cynnig rhagor o opsiynau ailgylchu, mae ganddynt ardaloedd gwaredu dan do a mwy 
o le i gerbydau felly nid ydynt yn cael yr un broblemau.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Hudson

Roeddwn yn poeni am Heol Wedal yn cau gan fod ychydig o breswylwyr wedi 
cysylltu â mi, a fydd yr Aelod Cabinet yn cadarnhau neu'n gwadu y bydd Heol Wedal 
yn cau ar 3 Mawrth ac nad oes unrhyw safle ailgylchu newydd i Ogledd Caerdydd 
wedi’i adnabod, ac felly’n sicr ddim yn agor cyn i Heol Wedal gau.

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Pob tro y mae rhywun yn gofyn hyn i mi, rwy’n rhoi’r un ateb, sef pan bydd gennyf 
unrhyw beth i ddweud ar y pwnc, byddaf yn rhoi gwybod. ‘Dw i wedi dweud yr un 
peth drosodd a throsodd.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Cunnah

Rwy’n credu bod rhaid i bobl waredu gwastraff i wirio amseroedd agor, ac mae’n 
hollol anghywir i adael eich gwastraff ar ffordd rhywun arall, ni ddylen annog hynny.  

Hoffwn ofyn i’r Aelod Cabinet fy mod wedi sylweddoli yn ei ddatganiad cynt bod 
100% o ddigwyddiadau tipio anghyfreithlon wedi'u datrys o fewn 5 diwrnod... yn 
Nhreganna lle mae pobl wedi bod yn anghyfrifol ac rwyf wedi adrodd amdano, fel 
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arfer mae wedi bod ar yr un diwrnod, yn aml y diwrnod nesaf, ac rwy'n meddwl bod 
swyddogion wedi gwneud gwaith da iawn yn ymateb i dipio anghyfreithlon a hoffwn 
iddo ymuno â mi i ddiolch i'r swyddogion hynny.

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Rydym yn aml yn cael dadleuon gwleidyddol ynghylch tipio anghyfreithlon ac mae’n 
aml yn fai ar rywun arall.  Nid yw’n fai ar bobl yn yr ystafell hon, na’n fai ar y Cyngor, 
bai’r bobl sy'n cyflawni’r weithred ac fel y soniais yn gynharach, nid ydym yn dympio 
gwastraff ond be allwn ni ei wneud yw ei bigo i fyny a’i gael oddi ar y strydoedd cyn 
gynted â phosibl.  Felly rwy’n rhannu barn y Cynghorydd Cunnah, mae'r swyddogion 
wedi gwneud gwaith da iawn, gobeithio y gallent wneud yr un peth am y 3 mis nesaf.

Cwestiwn - Y Cynghorydd Henshaw

All yr Aelod Cabinet roi gwybod i ni pa ddarpariaeth sydd i sicrhau bod pobl fyddar yn 
cael mynediad effeithlon a digonol at y sesiynau cyngor yn Hyb Canol y Ddinas?

Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Mae nifer o swyddogion yn Hyb y Llyfrgell Ganolog yn ddiweddar wedi cael 
cymhwyster Lefel 1 mewn Iaith Arwyddion Prydain a bydd rhagor o swyddogion yn 
mynychu hyfforddiant o fis Ebrill ymlaen i gael y cymhwyster hwn. Yn ogystal â hyn, 
bydd pob aelod staff yn yr Hyb Cynghori wedi derbyn hyfforddiant iaith arwyddion 
sylfaenol erbyn mis Ebrill eleni.

Gall swyddogion drefnu fod cyfieithydd yn mynychu apwyntiad gyda’r cwsmer; fodd 
bynnag, derbynnir bod hyn yn gallu bod yn anghyfleustra gan fod angen i'r cwsmer 
ddod yn ôl i'r Hyb yn hwyrach ymlaen.

O ganlyniad, mae gwasanaeth yr Hyb wrthi’n cyflwyno Signvideo, sy’n wasanaeth 
dehongli IAP syth ar gyfer ymholiadau wyneb-yn-wyneb.

Bydd hyn yn galluogi Swyddog yr Hyb a’r cwsmer byddar i siarad yn arferol gan 
ddefnyddio dehonglwr fideo yn ystod y sgwrs. Mae disgwyl i’r gwasanaeth fynd yn 
fyw cyn bo hir a gobeithiwn y bydd hyn yn gwella’r gwasanaeth yn sylweddol i’n 
cwsmeriaid sydd â nam ar y clyw.

Mae dolenni clywed hefyd ar gael ym mhob Hyb ar gyfer cwsmeriaid sydd â nam ar y 
clyw sy’n defnyddio cymorthyddion clywed. Mae’r dolenni hyn yn helpu i leihau synau 
amgylcheddol allanol, gan ei gwneud hi’n haws i siarad â swyddogion ar sail un i un.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Henshaw

Diolch am ategu eich ymrwymiad i gydraddoldeb a diolch am roi sicrwydd i ni ein bod 
ni, fel Cyngor, yn cynnig cydraddoldeb mynediad at wasanaeth i'n preswylwyr sy'n 
fyddar.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Robson
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Mae baw cŵn yn broblem mawr yn ein Parciau a’n Mannau Gwyrdd. A fyddwch chi’n 
ymrwymo i gynyddu lefel yr orfodaeth i sicrhau bod perchnogion cŵn yn pigo i fyny ar 
ôl y cŵn?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Mae gan y Cyngor 7 swyddog yn y tîm Ceidwaid Parciau a 27 o swyddogion yn y tîm 
Gorfodaeth Gwasanaethau Cymdogaeth all roi dirwyon i bobl am faw cŵn, ynghyd â 
chynnal ystod o ddyletswyddau eraill. Fodd bynnag, mae’n anodd iawn i weld 
troseddau’n digwydd oherwydd maint ein mannau gwyrdd a pharciau cyhoeddus.

Rwy’n cefnogi’r gweithrediad arfaethedig o Orchmynion Gwarchod Mannau 
Cyhoeddus mewn perthynas â rheoli cŵn. Byddai’r rhain yn ceisio eithrio cŵn o bob 
man chwarae amgaeedig, caeau chwarae wedi eu marcio ac Ysgolion, sy’n eiddo i 
a/neu a gaiff eu cynnal gan Gyngor Caerdydd.

Bydd Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus yn helpu i anfon neges glir i 
berchnogion cŵn ac yn ategu camau gorfodi i helpu i reoli cŵn yn yr ardaloedd 
allweddol hyn.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Robson 

Mae datblygiad y gorchmynion newydd hyn yn swnio’n bositif iawn, mewn perthynas 
â thaclo'r broblem yn benodol yn ein caeau chwaraeon sy'n un ardal o ble mae'r 
cwestiwn hwn wedi dod.  Mae llawer o gaeau chwaraeon yn dioddef gan y broblem 
hon, ac mae’n beryglus i’r rheiny sy’n chwarae ar y caeau hynny ac yn amlwg mae’n 
amhriodol iawn gan y perchnogion cŵn, felly a fyddech chi’n fodlon ar roi’r 
diweddara’ i mi ar hyn.  

Rwy’n credu bod Rhondda Cynon Taf wedi rhoi’r rhain ar waith ac mae’n gwneud 
gwahaniaeth mawr.

Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Rwy’n ymwybodol o’r niwed y mae hyn yn achosi, mae ffrind i mi wedi colli ei goes 
drwy chwarae rygbi ar gae gyda’r broblem hon felly rwy’n hollol ymwybodol o’r niwed 
y gall hyn achosi.  

Rydym yn trafod hyn, byddwn yn mynd trwy ymgynghoriad a byddaf yn rhoi gwybod i 
chi sut mae hyn yn dod yn ei flaen.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Howells

 ‘Dw i’m yn gwybod os welsoch chi dros y penwythnos y llun a roddodd Clwb Rygbi 
Cymry Caerdydd ar Twitter yn nodi nifer y baw cŵn yr oeddent wedi gorfod ei 
waredu, os nad ydych gallaf ei anfon atoch.  Nid yw’n braf iawn felly rwy’n rhannu 
pryderon y Cynghorydd Robson ac yn gofyn i chi ystyried o ddifri’ y dull y mae RhCT 
yn ei ddefnyddio, sef gwahardd cŵn o gaeau chwaraeon a mannau chwarae.

Ateb – Y Cynghorydd Michael
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Gwelais y llun, rwyf wedi bod mewn llawer o ddigwyddiadau chwaraeon yn fy mywyd 
ac wedi gweithio’n galed pan roeddwn yn iau yn rhedeg timau pêl-droed a rygbi, felly 
rwy’n hollol ymwybodol o’r golwg, byddwn yn sicr yn mynd i lawr y llwybr honno.

119 :   MATERION BRYS 

Nid oedd unrhyw faterion brys.

120 :   PENODIADAU LLYWODRAETHWYR AWDURDOD LLEOL 

Gofynnwyd i’r Cyngor gymeradwyo argymhellion Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod 
Lleol 15 Ionawr 2018. 

PENDERFYNWYD – 

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

Ysgol Ward Dechrau’r 
Swydd Wag

Penodiad wedi’i 
gymeradwy 

Ysgol Gynradd Bryn 
Deri

Radur A Phentre-
Poeth

03/10/2017 Neil Desmond

Ysgol Gynradd 
Marlborough

Pen-y-lan
23/06/2017

Trevor Saadi

Ysgol Gynradd Peter 
Lea

Y Tyllgoed 09/12/2017 Philip Bond 

Ysgol Gynradd Radur Radur A Phentre-
Poeth

07/08/2017 Charlotte Robins

Ysgol Glan Morfa Sblot 19/12/2017 Owain Gwyndaf 
Jones 

Ysgol Pencae Llandaf 01/09/2016 Blodwen Lewis

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

 

Ysgol Ward Dechrau’r 
Swydd Wag

Penodiad wedi’i 
gymeradwy 

Ysgol Gynradd 
Adamsdown

Adamsdown 25/03/2018 Y Cynghorydd 
Nigel Howells

Ysgol Gynradd Bryn 
Celyn

Pentwyn 27/03/2018 Marion Ludgate

Ysgol Gynradd Bryn 
Deri

Radur A Phentre-
Poeth

27/03/2018 Matthew Jones

Ysgol Gynradd 
Greenway

Tredelerch 21/02/2018 Caroline 
Derbyshire

Ysgol Gynradd Radnor Treganna 27/03/2018 Y Cyng. Elsmore
Ysgol Gynradd Gatholig 
San Pedr

Plasnewydd 21/02/2018 Y Cynghorydd 
Mary McGarry

Ysgol Uwchradd yr Pentwyn 27/03/2018 Phillip Smith
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Eglwys yng Nghymru 
Teilo Sant
The Court Llanisien 27/03/2018 Garry Hunt

121 :   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 y Cyfansoddiad Y Cynghorydd Lister 
Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd Y Cynghorydd Lister 
Panel Llywodraethwyr Awdurdod Lleol Y Cynghorydd Congreve
Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a 
Pherfformiad

Y Cynghorydd Owen Jones 

Cydbwyllgor Archifau Morgannwg Y Cynghorydd Keith Jones

122 :   PENODIADAU CYRFF ALLANOL 

Cafodd y Cyngor, a chytunwyd iddo gymeradwyo, benodi cynrychiolwyr y Cyngor i 
gyrff allanol dan Swyddogaethau Dewis Lleol.

PENDERFYNWYD –  

1. Penodi’r Cynghorydd Lister i Fwrdd Llynges Fasnachol De Cymru

2. Llenwi’r sedd ar Gyngor Cymuned Caerdydd a’r Fro mewn cyfarfod i’r dyfodol
  
123 :   PENDERFYNIAD BRYS: OFFERYN LLYWODRAETHU - CAMPWS 

DYSGU'R GORLLEWIN 

Derbyniwyd yr adroddiad hwn gan y Cyngor llawn er gwybodaeth yn unig parthed 
penderfyniad brys a gymerwyd gan y cyfarwyddwr Addysg ar wneud Offeryn 
Llywodraethu o dan reoliadau Ffedereiddio Ysgolion a Gynhelir (Cymru) 2014 ar 
gyfer Campws Dysgu’r Gorllewin.

124 :   CWESTIYNAU YSGRIFENEDIG 

CWESTIWN YSGRIFENEDIG I’R AELOD CABINET STRYDOEDD GLÂN, 
AILGYLCHU A’R AMGYLCHEDD 

Cwestiwn Ysgrifenedig gan y Cynghorydd Sandrey 
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Mae wedi’i awgrymu y gallai ffynhonnau dŵr yfed cyhoeddus fod yn ffordd o leihau 
defnydd dŵr mewn poteli plastig. Yw Cyngor Caerdydd wedi ymchwilio i'r 
posibilrwydd o hyn? Mae Hull a Bryste wedi gosod rhai’n ddiweddar.

Ateb gan Y Cynghorydd Michael 

Mae hyn yn rhywbeth yr ydym yn ymchwilio, yn benodol mewn perthynas â’r ffordd y 
gallwn annog pobl i ail-lenwi ac ail-ddefnyddio poteli dŵr plastig neu gynwysyddion 
diod eraill er mwyn lleihau nifer y gwastraff plastig a gynhyrchir yma yng 
Nghaerdydd. Fodd bynnag, does dim cynlluniau ar hyn o bryd i gefnogi’r 
ddarpariaeth eang o ffynonellau dŵr yfed cyhoeddus yn y ddinas.

Cwestiwn Ysgrifenedig gan y Cynghorydd Sandrey 

Dyn o’r enw Brian Harper yw dyfeisydd lamp stryd cyntaf y DU fydd yn cael ei bweru 
gan faw cŵn. Cafodd ei gynnwys yn y Guardian ar 1 Ionawr gan ddweud ei fod yn 
bwriadu ennill diddordeb parciau trefol yn y dechnoleg. Yw hyn yn rhywbeth y gallai 
Cyngor Caerdydd fynegi diddordeb mewn?

Ateb gan Y Cynghorydd Michael

Na.

Cwestiwn Ysgrifenedig gan y Cynghorydd Boyle

Ydych chi’n fodlon ar fanylder a chanfyddiadau’r adroddiadau ecoleg a gynhyrchwyd 
yn rhan o gais cynllunio CNC i Gynllun Llifogydd y Rhath? 

Ateb gan y Cynghorydd Michael

Cafodd yr adroddiadau ecoleg eu hystyried gan swyddogion fel rhai trylwyr a chywir i 
alluogi penderfyniad gwybodus am y cais gan y Pwyllgor Cynllunio ym mis Ebrill 
2016 pan roeddwn i’n cadeirio.

Cwestiwn Ysgrifenedig gan y Cynghorydd Berman

Yw’r Cyngor yn fodlon bod y gwaith a gynhelir gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn 
rhan o Gynllun Llifogydd Nant y Rhath yn gyfatebol â lefel cydnabyddedig y risg 
llifogydd i eiddo yn yr ardal, bod CNC wedi asesu pob opsiwn sydd ar gael ar gyfer 
lleddfu'r perygl llifogydd amlwg a bod CNC wedi pennu'n briodol y dull gorau, gan 
gynnwys wrth ystyried effaith yr amgylchedd lleol?

Ateb gan y Cynghorydd Michael

Cafodd y cais cynllunio ar gyfer y cynllun llifogydd ei gymeradwyo gan Bwyllgor 
Cynllunio’r Cyngor ym mis Ebrill 2016 ac roedd y cynllun yn amodol ar graffu 
technegol perthnasol ac asesiad gan swyddogion y cyngor ar yr adeg. Cyfoeth 
Naturiol Cymru (CNC) yw’r corff rheoleiddio cymwys sy’n gyfrifol am reoli peryglon 
llifogydd o brif afonydd yng Nghymru. Mae’r Cyngor yn ystyried bod CNC wedi 
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asesu’n ddigonol yr opsiynau sydd ar gael i leddfu effaith yr amgylchedd leol o 
bersbectif perygl llifogydd.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG I’R AELOD CABINET DIWYLLIANT A HAMDDEN 

Cwestiwn Ysgrifenedig gan y Cynghorydd Carter

Faint o arian gafodd ei godi o ganlyniad i werthu'r ganolfan addysg Dome ym 
Mhentwyn a faint gafodd ei fuddsoddi i Ganolfan Hamdden Pentwyn?

Ateb gan y Cynghorydd Bradbury

Gwnaeth gwaredu safle Canolfan Gymunedol Dome gynt yn 2015 wireddu 
derbynneb cyfalaf o £460,000, a gafodd ei glustnodi i’w fuddsoddi mewn cyfleusterau 
lleol gwell ym Mhentwyn, gan gynnwys y ganolfan hamdden. Cafodd £161,000 ei 
wario ar hygyrchedd a gwaith mewnol yn y ganolfan hamdden, oedd yn cynnwys 
gosod drysau awtomataidd, diwygiadau asesiad risg tân, trosi ystafell newid yn 
ystafell gymunedol a throsi storfa yn ystafell cymorth cyntaf. Yn ogystal, cafodd 
£123,000 ei wario ar ddisodli teils yn y pwll nofio.

Cwestiwn Ysgrifenedig gan y Cynghorydd Berman

Yn ystod cyfarfod olaf y cyngor llawn, gofynnais pe byddech chi’n edrych eto ar y 
coed yng Ngerddi Nant y Rhath a Gerddi Melin y Rhath y mae Cyngor Caerdydd 
wedi gofyn i Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) eu torri ar yr un pryd â gweithredu cam 
nesaf y Cynllun Llifogydd Nant y Rhath, er nad oes angen torri'r coed hyn i hwyluso'r 
gwaith cynllun llifogydd. Rwy’n deall bod tair coeden yn y categori (gyda phump arall 
o goed wedi’u torri yn ystod cam cyntaf y cynllun hwn). Allwch chi roi gwybodaeth i 
Aelodau ynglŷn â pha ail-ystyried, os oes peth, sydd wedi digwydd a beth oedd y 
canlyniad? 

Ateb gan y Cynghorydd Bradbury

Trafodais y mater hwn gyda swyddogion yn dilyn cyfarfod y Cyngor ym mis 
Tachwedd a gwnaethant adolygu’r sefyllfa ynghylch y tair coeden dan sylw. Maent 
wedi dod i’r casgliad bod y penderfyniad gwreiddiol i’w torri nhw ar sail diogelwch o 
ystyried eu cyflwr gwael yn briodol ac, ar y sail hon, dylid parhau â hyn. Y sefyllfa yw, 
os na chaiff y coed penodol hyn eu torri’n rhan o’r gwaith cynllun rheoli risgiau 
llifogydd, bydd angen i'r Cyngor ddilyn amserlen eithaf byr a chynnal y gwaith ei hun.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG I'R AELOD CABINET ADDYSG, CYFLOGAETH A 
SGILIAU 

Cwestiwn Ysgrifenedig gan y Cynghorydd De’Ath

Mae nifer o ysgolion cynradd yn y ddinas wedi cyfrannu at fenter Operation 
Christmas Child (OCC) a redir gan grŵp yn seiliedig yn yr UDA, Samaritans Purse, 
lle mae rhoddion yn cael eu casglu mewn bocsys esgidiau ac yn cael eu hanfon at 
blant mewn sefyllfaoedd anodd tramor. Ar ôl cael eu casglu gan y grŵp, bydd bob 
bocs esgidiau'n cynnwys llenyddiaeth grefyddol, ynghyd â'r rhoddion, sydd â'r nod o 
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drosi'r derbynnydd i Gristnogaeth efengylaidd. Mae’r weithred hon wedi denu 
beirniadaeth am geisio trosi pobl ifanc sy’n agored i niwed at ffydd gwahanol – gyda 
gwefan OCC yn cynnwys astudiaeth achos o blentyn Affricanaidd a “arweiniodd ei 
theulu Moslemaidd at Grist” ar ôl derbyn bocs esgidiau OCC.  
Pa ganllawiau sydd wedi’u rhoi i ysgolion ynghylch cyfrannu at OCC ac a fydd y 
Cyngor yn ceisio sicrhau bod pob rhiant a gofalwr mewn ysgolion sydd yn cyfrannu'n 
hollol ymwybodol o ystyr OCC?

Ateb gan y Cynghorydd Merry

Rwy’n ymwybodol o’r pryderon sydd wedi’u mynegi mewn perthynas ag Operation 
Christmas Child a gallaf gadarnhau bod y mater hwn am gael ei drafod fis nesaf 
mewn cyfarfod Cyngor Ymgynghorol Sefydlog ar Addysg Grefyddol Caerdydd 
(SACRE).

Cwestiwn Ysgrifenedig gan y Cynghorydd Berman

Pa amserlen ydych chi’n disgwyl o ran bwrw ymlaen â’r cynigion a gyhoeddwyd yn 
ddiweddar, yr ydym yn falch iawn o weld, ar gyfer ehangu Ysgol Uwchradd Caerdydd 
ac, o ystyried y bydd yr ehangiad hwn yn cymryd ychydig o amser a fyddech yn 
ystyried cynnal unrhyw ddarpariaeth dros dro i gynyddu capasiti fel y gall mwy o 
ddisgyblion sy’n byw yn nalgylch yr ysgol sicrhau lle yn yr ysgol yn y cyfnod wedyn?

Ateb gan y Cynghorydd Merry 

Fel y’i nodwyd yn yr adroddiad ar flaenoriaethau Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif y 
Cyngor, a ystyriwyd gan y Cabinet ar 14 Rhagfyr 2017, mae ein cyflwyniad Band B 
yn ceisio mynd ar ôl y materion digonolrwydd a chyflwr mwyaf difrifol yng 
Nghaerdydd. Bydd unrhyw broject i gynyddu maint sefydliad ysgol, newid ei 
ffurfweddiad neu ei lleoliad yn gofyn am ymgynghoriad statudol a phenderfyniad 
Cabinet. Bydd yr ymgynghoriad statudol yn nodi’r cynigion manwl a’r lleoliad 
arfaethedig ar gyfer pob cynllun yn unol â Chod Trefniadaeth Ysgolion 2013. 
Disgwylir y bydd unrhyw ymgynghoriad statudol ar y materion yn yr adroddiad ar 
Fand B yn dechrau'n rhannol o Gwanwyn 2018, ar ôl cael cadarnhad am sefyllfa 
gyllidebol y Cyngor, gan y bydd hyn yn llywio'r arian cyfatebol sy’n gysylltiedig â’r 
rhaglen am y flwyddyn i ddod.

Yn yr un modd, dylid nodi oherwydd graddfa a nifer y projectau arfaethedig yn 
rhaglen fuddsoddi Band B, bydd cyflawni cynlluniau hefyd yn digwydd yn rhannol 
dros amserlen y rhaglen yn dechrau yn 2019. O ganlyniad i hyn, efallai y bydd gofyn 
rhoi mesurau dros dro ar waith pan fo materion digonolrwydd yn bresennol, a phan 
nad oes unrhyw opsiynau amgen lleol eraill ar gael.

Cydnabyddir mai Ysgol Uwchradd Caerdydd yw dewis cyntaf rhieni ar gyfer addysg 
uwchradd eu plentyn/plant. Fodd bynnag, mae dal lleoedd addysg uwchradd cyfrwng 
Saesneg digonol yn yr ardal leol, gan gynnwys mewn dalgylchoedd cyfagos, sy'n 
gallu ateb y galw ac mae'r Awdurdod Lleol yn dal yn gallu cynnig lleoedd.



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 25 Ionawr 2018

276

CWESTIWN YSGRIFENEDIG I’R AELOD CABINET CYLLID, MODERNEIDDIO A 
PHERFFORMIAD

Cwestiwn Ysgrifenedig gan y Cynghorydd Berman

O ystyried bod adroddiad monitro’r gyllideb mwyaf diweddar y Cyngor yn dangos bod 
disgwyl i gyllidebau’r gyfarwyddiaeth gael eu gorwario gan £4.956 miliwn erbyn 
diwedd y flwyddyn ariannol bresennol; bod diffyg o £1.954 miliwn yn ddisgwyliedig o 
ran cyflawni arbedion a gytunwyd o fewn y gyllideb ar gyfer 2017-18; bod y Pwyllgor 
Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad wedi mynegi pryder am gynigion arbedion 
afrealistig; a bod sefyllfa gytbwys ond yn debygol o gael ei chyflawni drwy leihau'r 
gyllideb wrth gefn cyffredinol werth £3 miliwn a chamau rheoli i reoli gwariant yn y 
flwyddyn bresennol ac adnabod arbedion targedig yn ystod y flwyddyn, ydych chi’n 
derbyn bod gweinyddiaeth y cyngor yn methu â sicrhau darpariaeth cadernid ariannol 
effeithiol a bod rheolaeth ariannol y Cyngor o ganlyniad yn ymddangos fel ei fod 
mewn trafferth gyda lefel fawr o arbedion heb eu cynllunio’n gorfod cael eu bodloni? 

Ateb gan y Cynghorydd Weaver 

Y prif bwynt yw bod Adroddiad Mis 6 – Monitro’r Gyllideb, a gafodd ei ystyried gan y 
Cabinet ym mis Tachwedd 2017, wedi dangos bod, ar lefel gyffredinol, mae’r Cyngor 
yn rhagweld sefyllfa gytbwys yn erbyn y gyllideb.

Oes, mae pwysau o fewn cyllidebau cyfarwyddiaethau ac, oes, mae diffygion o bosibl 
yn erbyn arbedion cyllidebol; fodd bynnag, mae’r rhain wedi’u rheoli’n effeithiol drwy 
gyfuniad o osod cyllidebau amlwg a rheoli adnoddau yn ystod y flwyddyn.

O ran sefyllfaoedd cyfarwyddiaethau, mae prif elfen hyn yn ymwneud â phwysau o 
ran y demograffig a Phlant sy’n Derbyn Gofal a phlant ag Anghenion Dysgu 
Ychwanegol; pwysau sy’n gyffredin i sawl awdurdod lleol ledled y DU.

O ystyried swm yr arbedion cyllidebol y mae'r Cyngor hwn wedi gorfod cyflawni dros 
y blynyddoedd diweddar a natur heriol y cynigion arbedion eu hunain, nid yw'n 
syndod bod ychydig o risg o ran cyflawni arbedion yn ystod y flwyddyn. Caiff y risgiau 
hyn eu nodi’n glir yn Adroddiad Cyllidebol y Cyngor.

Dylid nodi hefyd, yn y rhan fwyaf o achosion, mae’r diffygion arfaethedig oherwydd 
materion amseru, yn hytrach na methiant i gyflawni’r arbedion yn eu cyfanrwydd. 
Cydnabuwyd y ffactorau hyn yng Nghyllideb 2017/18 y Cyngor gyda'r Gronfa 
Gyffredinol wrth Gefn wrth £3miliwn yn cael ei rhoi i un ochr o adlewyrchu risgiau 
posibl yn y maes hwn.

Rwy’n cytuno bod rheoli cyllidol a disgyblu’n bwysig, ac mae fy nghydweithwyr 
Cabinet yn rhannu’r farn honno. Gall y canlyniadau o benderfyniadau’n ymrwymo’r 
Cyngor i bolisi neu broject fod yn sylweddol iawn. Er enghraifft, gwnaeth yr achos 
busnes ar gyfer cymorthdalu’r arddangosiad Dr Who a gafodd ei lofnodi yn 2011 
gymryd y byddai’r cynllun yn gost-niwtral, ond mae wedi gadael y Cyngor yn atebol 
am £1.147 miliwn, gan greu her ychwanegol o ran gosod cyllideb gytbwys. Dylai pob 
gwneuthurwr penderfyniadau fod yn ymwybodol o effaith penderfyniadau o’r fath.
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Hoffwn nodi, yn hytrach na’r sefyllfa’n bod yn debyg i’r sefyllfa a soniais di amdano 
yn dy gwestiwn, mae rheolaeth ariannol y Cyngor hwn yn dal i fod yn effeithiol, o ran 
rheoli’r sefyllfa’n ystod y flwyddyn ac o ran adnabod a rheoli'r risgiau ariannol yn y 
tymor canolig.

Cwestiwn Ysgrifenedig gan y Cynghorydd Berman

Fel y nodwyd ym mharagraff 4 o adroddiad monitro’r gyllideb mis 6 yng nghyfarfod y 
Cabinet ym mis Tachwedd, allwch chi roi manylion llawn o bob cam rheoli sydd wedi'i 
roi ar waith ledled cyfarwyddiaethau i reoli gwariant yn y flwyddyn ariannol bresennol, 
a manylion llawn am yr arbedion targedig yn ystod y flwyddyn sydd wedi'u hadnabod 
gan gyfarwyddiaethau?

Ateb gan y Cynghorydd Weaver
 
Roedd y camau rheoli a roddwyd ar waith yn ystod y flwyddyn yn cynnwys adolygiad 
o bob prif maes gwariant gan gyfarwyddiaethau. Roedd hyn yn cynnwys unrhyw 
brynu nwyddau a gwasanaethau nad oeddent yn angenrheidiol, adolygiad o 
ymgysylltu ag asiantau, gweithio goramser a’r amseriad a’r angen i lenwi swyddi wrth 
iddynt ddod yn wag. Mae cyfarwyddiaethau hefyd wedi adolygu ffynonellau incwm er 
mwyn ceisio cyfleoedd newydd i fanteisio ar incwm yn y flwyddyn bresennol. Yn 
ogystal, mae cyfarwyddiaethau wedi adnabod arbedion targedig yn ystod y flwyddyn, 
a gafodd eu hadlewyrchu’n rhan o’r rhagolygon Mis 6 yn yr Adroddiad Monitro’r 
Gyllideb - Mis 6 a gafodd ei ystyried gan y Cabinet ym mis Tachwedd 2017. Roedd 
hyn yn cynnwys amrywiaeth o fesurau gwahanol, gan gynnwys cynnal swyddi gwag, 
adnabod incwm ychwanegol, defnyddio cronfeydd wrth gefn, manteisio ar gyllid grant 
a gostyngiadau targedig i wariant allanol.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG I’R AELOD CABINET TAI A CHYMUNEDAU 

Cwestiwn Ysgrifenedig gan y Cynghorydd Carter

Pa gamau sy’n cael eu cymryd i gadw cyffuriau allan o lochesi nos a llety eraill i 
gysgwyr stryd?

Ateb gan y Cynghorydd Thorne
 
O ran rheoli eiddo, mae pob darparwr llety digartref yn cydymffurfio’n llawn â Deddf 
Camddefnyddio Cyffuriau 1971. Golyga hyn na fyddant yn caniatau na'n dioddef 
cynhyrchiad neu ymgais i gynhyrchu unrhyw sylwedd a reolir, cyflenwi neu ymgais i 
gyflenwi unrhyw sylwedd a reolir na smygu canabis, resin canabis nac opiwm wedi'i 
baratoi.

Yn rhan o hyn, mae pob sefydliad yn gweithio’n agos gyda’r Heddlu ac yn rhannu'r 
holl wybodaeth berthnasol. Byddai preswylydd sy’n torri’r amodau hyn hefyd yn torri 
eu cytundeb preswyliad ac yn wynebu camau disgyblu, hyd at a chan gynnwys cael 
eu troi allan. Ni fyddai’r materion hyn yn cael eu hanwybyddu a byddai pob tystiolaeth 
ac amheuon yn cael eu dilyn i fyny.
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Mewn perthynas â defnydd personol o sylweddau a reolir, bydd gan bob cynllun ei 
bolisi cyffuriau ei hun. Cafodd y rhain eu datblygu’n dilyn ymgynghoriad uniongyrchol 
â Heddlu De Cymru.

Mae pob cyfrif diweddar wedi darganfod bod oddeutu 70% o bobl sy’n cysgu ar y 
stryd yn dioddef gan broblemau camddefnyddio sylweddau drwg iawn. Gan hynny, 
mae’n rhaid i wasanaethau rheng-flaen weithio gyda defnyddwyr i'w helpu nhw i fynd 
ar ôl yr angen hwn, a dylai polisiau adlewyrchu hyn i osgoi allgau lluosog a bod yn 
fwy agored i niwed. Byddai hyn yn berthnasol ond i'r llety y mae defnyddiwr 
gwasanaeth yn byw ynddo. Yn amlwg, ni fyddai defnyddio cyffuriau mewn gofod 
cysgu a rennir ac ardaloedd cyffredin eraill yn cael ei oddef mewn unrhyw gynllun. 

Bydd triniaeth, adsefydlu a chynlluniau ail gam eraill sy’n gweithio gyda phobl sy’n 
ymgysylltu’n ymarferol â chymorth i ddatrys eu problem cyffuriau yn gosod amodau 
mwy llym ar ddefnydd personol. Mae hyn yn cynnwys monitro agos i brofion cyffuriau 
gwirfoddol ac mae angen sicrhau bod unrhyw ail bwl y mae unigolyn yn ei ddioddef 
yn effeithio ar wellhad unrhyw ddefnyddwyr gwasanaeth eraill. Mae model Porth y 
Cyngor yn sicrhau y gallwn weithio tuag at leoli pobl yn unol â’u hangen â'u dewis.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG I’R ARWEINYDD 

Cwestiwn Ysgrifenedig gan y Cynghorydd Boyle

A yw UEFA wedi dweud wrthym pam fod ein bid hwyr i fod yn ddinas groeso ar gyfer 
Pencampwriaeth Ewropeaidd 2020 wedi bod yn aflwyddiannus?

Ateb gan y Cynghorydd Huw Thomas 

Bues i mewn cyfarfod â Phrif Weithredwr Cymdeithas Bêl-droed Cymru (CPD) ar ôl y 
penderfyniad a gafodd ei gyhoeddi gan UEFA ar 7 Rhagfyr 2017 ac rwy’n gwybod 
ein bod wedi derbyn adborth positif iawn bod bid Caerdydd yn gadarn ac yn gryf.

Roedd y broses gwneud penderfyniadau gan Bwyllgor Gweithredol UEFA yn seiliedig 
ar bleidleisiau aelodau pwyllgor ac, yn anffodus, gwnaethom golli allan i Stadiwm 
Wembley Llundain, sydd eisoes yn cynnal gemau yn rhan o EURO 2020.

Bydd y Cyngor yn parhau i weithio mewn partneriaeth â ChPD, Llywodraeth Cymru, 
Heddlu De Cymru a sefydliadau eraill i ddod â digwyddiadau mawr pêl-droed i 
Gaerdydd yn y dyfodol.

Cwestiwn Ysgrifenedig gan y Cynghorydd Wood

Bu i fesurau diogelwch diwygiedig yn ystod gemau rygbi rhyngwladol yr hydref 
arwain at giwiau difrifol ar balmentydd a mannau agored y tu allan i’r stadiwm. Roedd 
rhai cefnogwyr yn peri pryder am y lleoedd cyfyng hyn, ac yn aml roedd y ciwiau'n 
rhoi nhw mewn perygl. Gyda’r gemau rhyngwladol Chwe Gwlad yn dod i fyny mae’n 
bosibl y bydd y ciwiau hyn yn digwydd eto, a oes unrhyw asesiadau risg diwygiedig 
wedi’u cynnal?
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Allwch chi roi unrhyw sicrwydd i gefnogwyr rygbi, am eu diogelwch wrth giwio i fynd i 
mewn i’r stadiwm cyn pasio’r pwyntiau gwirio diogelwch?

Ateb gan y Cynghorydd Huw Thomas 
 
Mae diogelwch y cyhoedd ac, yn yr un modd, yr aelodau staff ym mhob lleoliad 
stadiwm yng Nghaerdydd yn gyfrifoldeb ac yn flaenoriaeth i dîm rheoli diogelwch pob 
lleoliad; yn yr un modd mae Grŵp Ymgynghorol Diogelwch Tiroedd Chwaraeon y 
Cyngor yn gweithio gyda phob lleoliad i gyflawni'r targed.

Mae gan aelodau’r cyhoedd hefyd gyfrifoldeb iddyn nhw eu hunain a phobl eraill ac o 
ran hynny, maent yn cael eu cynghori i ddilyn y cyngor a chanllawiau a ddarperir er 
eu budd eu hunain wrth fynychu digwyddiadau o’r fath. Yn y misoedd diweddar, rhan 
o’r cyngor hwn yw – a fydd yn dal i fod i’r dyfodol – bod pobl sy’n cyrraedd y stadiwm 
yn caniatáu digon o amser i hwyluso'r gwiriadau diogelwch angenrheidiol ac y dylent 
osgoi cario bagiau neu eitemau eraill nad oes eu hangen.

Cyfres yr Hydref yn y Stadiwm Principality oedd y gemau rygbi cyntaf lle cafodd y 
mesurau diogelwch ychwanegol hyn eu gweithredu. Yn dilyn y problemau a gafwyd 
yn ystod y gêm cyntaf ar 11 Tachwedd 2017, wnaeth ddenu torf o dros 70,000, 
gwnaeth y Prif Weithredwr a minnau yn rhinwedd ein swyddi fel cyfarwyddwyr 
Stadiwm y Mileniwm plc, godi'r mater yn uniongyrchol â swyddogion Undeb Rygbi 
Cymru i sicrhau bod gwelliannau'n cael eu rhoi ar waith yn unol â’r gofynion 
diogelwch. Drwy gydol Cyfres yr Hydref, cafodd cynlluniau gweithredol eu hail-
werthuso a’u mireinio i leihau’r ciwio a, lle bo’n bosibl, i leihau’r risg i’r cyhoedd oedd 
yn ciwio. Bydd yr un dull yn cael ei ddefnyddio i ddigwyddiadau i’r dyfodol, gan 
gynnwys gemau’r Chwe Gwlad.

Er nad yw’n bosibl i roi gwarantau mewn perthynas â diogelwch y cyhoedd, gallaf roi 
sicrwydd i chi bod proses asesu risg manwl ar waith ar gyfer pob digwyddiad. Mae’r 
broses yn cynnwys rheolwyr y stadiwm, Heddlu De Cymru, y gwasanaethau 
gwybodaeth, gwasanaethau brys eraill a’r Cyngor, sydd gyda’i gilydd yn pennu’r 
mesurau priodol sydd eu hangen i roi sicrwydd ac i ddiogelu’r cyhoedd.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG I’R AELOD CABINET CYNLLUNIO STRATEGOL A 
THRAFNIDIAETH 

Cwestiwn Ysgrifenedig gan y Cynghorydd Carter

Pwy gytunodd ar osod rhwystrau gwrth-derfysgaeth ar lwybr beicio newydd Bae 
Caerdydd?

Ateb gan y Cynghorydd Wild
 
Cafodd y gosodiad ei gytuno gydag Awdurdod Harbwr Caerdydd yn dilyn cyngor gan 
Uned Eithafiaeth a Gwrth-Derfysgaeth Cymru.

Cwestiwn Ysgrifenedig gan y Cynghorydd Carter
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Pan gafodd parcio a theithio Dwyrain Caerdydd cyntaf ei sefydlu, ennillodd Bws 
Caerdydd (a First gynt) y tendr i weithredu'r gwasanaeth ar ran y cyngor ar sail wedi'i 
gomisiynu. Dan y contract presennol, allwch chi egluro pwy sy’n gyfrifol am newid 
gwasanaethau a phrisiau yn y contract Parcio a Theithio Dwyrain Caerdydd 
presennol?

Ateb gan y Cynghorydd Wild 

Mae Bws Caerdydd yn gweithredu’r gwasanaethau bysus ac yn rheoli’r safle. Mae 
Bws Caerdydd yn cadw’r refeniw. Mae’r contract presennol yn galluogi Bws 
Caerdydd i newid y gweithrediad a’r tariffau, yn amodol ar gytundeb gan y Cyngor. 
 


