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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, 22 Mawrth 2018 i drafod y busnes a nodir yn y wŷs Cyngor dyddiedig Dydd 
Gwener, 16 Mawrth 2018. 

Yn 
bresennol: Y Cynghorydd Sir Derbyshire (Arglwydd Faer)

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

132 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Bale, Bowden, 
Bridgeman, Carter a Stubbs.

133 :   DATGAN BUDDIANNAU 

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

Cynghorydd Rhif yr Eitem Buddiant 
Y Cynghorydd Dilwar 
Ali

Eitem rhif 9 – 
Cynllun Llesiant 
Lleol Caerdydd 

Buddiant personol fel 
cynrychiolydd y Cyngor ar 
Wasanaeth Tân ac Achub De 
Cymru

Y Cynghorydd Heather 
Joyce  

Eitem rhif 9 – 
Cynllun Llesiant 
Lleol Caerdydd 

Buddiant personol fel 
cynrychiolydd y Cyngor ar 
Wasanaeth Tân ac Achub De 
Cymru

Y Cynghorydd Dan 
Naughton 

Eitem rhif 9 – 
Cynllun Llesiant 
Lleol Caerdydd 

Buddiant personol fel 
cynrychiolydd y Cyngor ar 
Wasanaeth Tân ac Achub De 
Cymru

Y Cynghorydd Peter 
Wong 

Eitem rhif 9 – 
Cynllun Llesiant 
Lleol Caerdydd 

Buddiant personol fel 
cynrychiolydd y Cyngor ar 
Wasanaeth Tân ac Achub De 
Cymru
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Y Cynghorydd Hudson Eitem rhif 9 – 
Cynllun Llesiant 
Lleol Caerdydd
a 
Eitem Rhif 12 – 
Datganiad Gofal 
Cymdeithasol, 
Iechyd a Llesiant 

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

Mae gan Uwch Swyddogion fydd yn gweld effaith Eitem 10 y Datganiad Polisi Tâl 
2018/19 fuddiant ariannol a byddant yn gadael y cyfarfod wrth ystyried yr eitem hwn.

134 :   COFNODION 

Cymeradwywyd cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 22 Chwefror 2018 yn 
gofnod cywir, ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 

135 :   DEISEBAU 

Cyflwynwyd y Deisebau canlynol i’r Cyngor:

Y Cynghorydd Rhys Taylor: - 75 llofnod yn galw ar y Cyngor i ymgynghori â 
busnesau i fynd ar ôl problemau parcio i fasnachwyr a chwsmeriaid ar Heol yr 
Eglwys Newydd.

Y Cynghorydd Dan Naughton: -    deiseb yn cynnwys llofnodion pellach yn galw ar y 
Cyngor i gymryd drosodd safle Pentwyn Arms a’i newid yn adeilad cymunedol.  Mae 
gan y ddeiseb 111 o lofnodion. 

Y Cynghorydd Emma Sandrey: - 28 o lofnodion yn gofyn i’r Cyngor osod gatiau y 
mae modd eu cloi ar ddau ben o’r lôn gefn rhwng Glyn Rhosyn/Tŷ Cerrig a Chlwb 
Golff Caerdydd. 

136 :   CYHOEDDIADAU’R ARGLWYDD FAER 

Roedd Brîff Dinesig misol yr Arglwydd Faer wedi’i rannu.  

Adroddodd yr Arglwydd Faer am farwolaeth sydyn Mr Peter Morris oedd yn Bennaeth 
yn Ysgol Gynradd Mount Stuart ac yn gyn-Bennaeth yn Ysgol Gynradd Kitchener, 
oedd yn ysgolion yn rhai o gymunedau mwyaf amrywiol y ddinas.  Ar ran y Cyngor, 
anfonodd yr Arglwydd Faer ei gydymdeimladau tuag at ei wraig a'i deulu ar eu colled 
trist. 

Roedd yr Arglwydd Faer yn falch o fod wedi ymuno â’r Arweinydd, yr Aelodau 
Cabinet a’r Cynghorwyr i arwyddo’r Siarter Clefyd Niwronau Echddygol sy’n codi 
ymwybyddiaeth am y clefyd a’r cymorth sydd ar gael, a’r materion i'w hystyried wrth 
wneud penderfyniadau. 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s20939/Item%205%20-%20Lord%20Mayors%20Council%20Brief%20March.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s20939/Item%205%20-%20Lord%20Mayors%20Council%20Brief%20March.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s20939/Item%205%20-%20Lord%20Mayors%20Council%20Brief%20March.pdf
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Dymunodd yr Arglwydd Faer yn dda i’r Parchedig Canon Dr Sarah Rowland Jones, 
yr Offeiriad ar Ddyletswydd yn Eglwys Ddinesig Sant Ioan y Bedyddiwr yn dda yn ei 
swydd newydd yn Ddeon Eglwys Gadeiriol Dewi Sant, Sir Benfro.  

Rhoddodd yr Arglwydd Faer ddiweddariad ar ei waith yn codi arian i elusen a her y 
Tri Copa a gynhaliwyd gydag Arweinydd y Cyngor a’i cyd-gynghorwyr ar 28/29 Ebrill 
2018.

137 :   SWYDD YR ARGLWYDD FAER 2018-19 

Derbyniodd y Cyngor enwebiadau am swyddi’r Arglwydd Faer a’r Dirprwy Arglwydd 
Faer ar gyfer blwyddyn ddinesig 2018/19.

Cynigiodd y Cynghorydd Huw Thomas y Cynghorydd Dianne Rees fel enwebiad ar 
gyfer swydd yr Arglwydd Faer nesaf.  Eiliodd y Cynghorydd Joe Boyle y cynnig.

Cynigiodd y Cynghorydd Robson y Cynghorydd Rod McKerlich fel enwebiad ar gyfer 
swydd y Dirprwy Arglwydd Faer nesaf.  Eiliodd y Cynghorydd Keith Parry’r cynnig.

Nid oedd unrhyw enwebiadau eraill.

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo 

1. Y Cynghorydd Dianne Rees fel Arglwydd Faer ar gyfer y flwyddyn ddinesig 
2018/19; 

2. Y Cynghorydd Rod McKerlich fel Dirprwy Arglwydd Faer ar gyfer y flwyddyn 
ddinesig 2018/19

138 :   BARGEN DDINESIG PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD – CYNLLUN 
BUSNES CYTUNDEB GWEITHIO AR Y CYD 

Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas yr adroddiad wnaeth 
geisio cymeradwyaeth ar Gynllun Busnes Cytundeb Gweithio ar y Cyd Prifddinas-
Ranbarth Caerdydd oedd yn canolbwyntio ar yr agweddau oedd yn ymwneud â 
chyflawni uchelgeisiau'r Cyngor drwy'r Fargen Ddinesig a phrojectau i greu cyfleoedd 
economaidd a chynyddu cynhyrchedd ledled ôl-troed rhanbarthol de-ddwyrain 
Cymru. 

Ym mis Ionawr 2017, gwnaeth Arweinydd y cyn-weinyddiaeth ymrwymo i adrodd i'r 
Cyngor ymhellach ar gyfraniadau'r Cyngor i'r Fargen Ddinesig, a bydd y Cynllun 
Busnes Cytundeb Gweithio ar y Cyd hwn yn rhoi’r manylion i’r Aelodau a’r prif 
brojectau ynghyd ag eglurder ar gyfeiriad y gwariant. 

Yn gritigol i Gaerdydd, mae’r Cynllun Busnes yn cynnwys ymrwymiad mewn 
egwyddor ar gyfer y Metro, rhan hanfodol o seilwaith i'r ddinas a'r rhanbarth, sydd â'r 
nod o drosoli £2bn o fuddsoddiad datblygiad masnachol preifat.  Mae hefyd 
buddsoddiadau i dai, sgiliau a’r agenda digidol fydd yn elwa pob awdurdod ledled y 
Brifddinas-ranbarth. 
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Cadarnhaodd yr Arweinydd na fyddai cymeradwyo’r Cynllun Busnes Cytundeb 
Gweithio ar y Cyd yn dirprwyo unrhyw bwerau pellach i’r Cydbwyllgor na’r rhai a 
nodwyd gan y Cyngor ym mis Ionawr 2017. 

Yr ymrwymiad i Gaerdydd oedd £50m i’r Gronfa Fuddsoddi Ehangach fyddai’n 
datgloi bron £500m i’r ddinas-ranbarth a galluogi mwy o integreiddiad a gweithio 
rhanbarthol ledled de-ddwyrain Cymru, yn gyrru ffyniant ac yn taclo 
anghydraddoldebau a thlodi. 
Cafodd yr adroddiad ei eilio gan yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a 
Pherfformiad, y Cynghorydd Weaver wnaeth gadarnhau bod y cynnig yn rhoi 
eglurder ar ryddhau cyllid; yn rhoi llwyfan i benderfyniadau buddsoddi; yn torri i lawr y 
ffiniau cronfa strwythurol artiffisial; fyddai’n rhoi buddsoddiad o £1.2m i’r ddinas-
ranbarth gan gynnwys dros £700m ar gyfer Metro De-Ddwyrain Caerdydd, ac yn 
canolbwyntio ar fwrw ymlaen â phryderon ynghylch ailddatblygu Gorsaf Caerdydd 
Canolog; ynghyd â chefnogi swyddi a sgiliau posibl a'r seilwaith ddigidol. 

Agorodd yr Arglwydd Faer y llawr er trafodaeth.  Croesawyd y cynnydd hyd yma a 
gweithio trawsbleidiol a rhanbarthol.  Fodd bynnag codwyd pryderon am y diffyg 
democrataidd ac ymyrraeth Cynghorwyr lleol yn y broses o wneud penderfyniadau, 
a’i bod hi’n bwysig bod yr Arweinydd a’r Cydbwyllgor yn ymgysylltu ag awdurdodau 
lleol a phreswylwyr gydol y rhanbarth fel eu bod nhw’n deall y cynigion yn well.  
Amlygodd yr Aelodau’r diffyg manylion o ran projectau, yn benodol mewn perthynas 
â seilwaith a chynlluniau tai er enghraifft y Metro, y dyhead am raniad moddol 50/50, 
costau cyfalaf a refeniw, amserlenni ar gyfer gwireddu projectau a materion a 
godwyd yn flaenorol yn rhan o'r broses o wneud penderfyniadau ar Gynllun Datblygu 
Lleol Caerdydd.  

Ymatebodd yr Arweinydd i’r sylwadau, gan gydnabod ei bod hi’n bwysig i sicrhau bod 
Aelodau a phobl y ddinas yn deall ac yn ymwybodol o’r projectau arfaethedig a'r 
effaith a'r gwelliannau tebygol fyddai'n cael eu gwneud. 

PENDERFYNWYD – Bod y Cyngor yn cymeradwyo Cynllun Busnes Cytundeb 
Gweithio ar y Cyd Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.

139 :   CYNLLUN CORFFORAETHOL 2018-2021 

Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas y Cynllun Corfforaethol 
2018 - 2021 er cymeradwyaeth y Cyngor.  Mae’r Cynllun yn cynrychioli dyheadau ac 
uchelgeisiau’r weinyddiaeth ar gyfer y brifddinas, a phobl Caerdydd a Chymru. Y 
Cynllun yw gweledigaeth a fframwaith polisi a chyflawni'r Cyngor wedi'i roi yng 
nghyd-destun sicrhau bod pawb yn elwa ar lwyddiannau'r ddinas; pwysau parhaus ar 
wasanaethau a chyllidebau sy'n lleihau; a'r uchelgais i gael cydraddoldeb a 
chyfiawnder cymdeithasol. 

Ochr yn ochr â Chynllun Busnes y Fargen Ddinesig a'r Cynllun Llesiant, mae’r 
Cynllun Corfforaethol yn nodi’n glir sut fydd perfformiad y ddinas a’r rhanbarth yn 
cael ei fesur, gan adlewyrchu’r aliniad strategol rhwng y Cyngor a’r Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus a’r saith amcan llesiant a rennir, a’r ddealltwriaeth 
gyffredin o’r heriau y mae’r ddinas yn eu hwynebu. 
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Diolchodd yr Arweinydd i’r Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad a’r Panel 
Perfformiad a arweiniwyd gan y Cynghorydd Walker oedd wedi ymgysylltu â 
datblygiad y Cynllun ers pedwar mis, a oedd wedi rhoi adborth adeiladol ar y 
strwythur, y cynnwys a'r targedau perfformiad. 

Cafodd y Cynllun Corfforaethol ei eilio gan Ddirprwy Arweinydd y Cyngor a'r Aelod 
Cabinet dros Addysg a Sgiliau, y Cynghorydd Merry, wnaeth gysylltu dyheadau â’r 
cynigion cyllidebol a gymeradwywyd ym mis Chwefror 2018 a blaenoriaethau’r 
weinyddiaeth o ran creu cyfleoedd; taclu anghydraddoldebau, tlodi ac iechyd gwael, 
gweithredu ar ddigartrefedd ac amddiffyn y rhai mwyaf bregus yn ein cymdeithas. 

Dywedodd yr Arglwydd Faer fod diwygiad i’r adroddiad yn unol â Rheol Gweithdrefn 
y Cyngor 24a.  Rhoddodd yr Arglwydd Faer gyfle i’r Cynghorydd Boyle gynnig y 
diwygiad. 

Roedd y diwygiad yn galw i’r argymhelliad gael ei ohirio tan cyfarfod nesaf y Cyngor i 
alluogi'r Cabinet i gyflwyno cynllun diwygiedig fyddai'n cynnwys cynigion a chamau 
addas ar lefel leol â'r nod o helpu i fynd ar ôl anghydraddoldebau iechyd sylweddol, 
gwahaniaethau mewn disgwyliad oes ac i adlewyrchu ar y cynnig a gyflwynwyd i'r 
Cyngor gan y Grŵp Democratiaid Rhyddfrydol ar unigedd mewn gwahanol 
gymunedau yng Nghaerdydd.  

Eiliodd y Cynghorydd Berman y diwygiad yn atgyfnerthu’r materion sylfaenol 
ynghylch anghydraddoldebau iechyd gan gynnwys graddfeydd marw a disgwyliad 
oes rhwng rhannau cyfoethog a thlawd yn y ddinas; a’r pwysigrwydd o weithio gyda’r 
rhwydweithiau iechyd ar faterion mawr megis hyrwyddo iechyd a thaclo gordewdra. 

Cyn cynnal pleidlais ar y diwygiad, dechreuodd yr Arglwydd Faer ddadl. Yn ystod y 
ddadl cyflwynwyd sylwadau am uchelgeisiau'r Cynllun Corfforaethol, yr hyn sydd dal 
i'w gyflawni; yr heriau o ran anghydraddoldebau a thlodi; cryfhau gwasanaethau 
ataliol a chymorth; pwysigrwydd cyfleoedd addysg a chyflawni; a'r gwaith sy'n cael ei 
wneud gyda phartneriaid ar y saith amcan.

Rhoddodd yr Arglwydd Faer gyfle i’r Arweinydd i ymateb i’r pwyntiau a drafodwyd. 

Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar y diwygiad fel y cyflwynodd y Cynghorydd 
Boyle ef. 

PASIWYD y bleidlais ar y diwygiad.  

Rhoddodd yr Arglwydd Faer gyfle i’r Cynghorydd Boyle i grynhoi. 

Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar yr argymhelliad diwygiedig. 

COLLWYD y bleidlais ar yr argymhelliad diwygiedig.

PENDERFYNWYD - Ni gymeradwywyd y Cynllun Corfforaethol a chafodd ei 
atgyfeirio’n ôl i’r Cabinet. 
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140 :   CYNLLUN LLES LLEOL CAERDYDD 

Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas y Cynllun Llesiant 
Lleol er cymeradwyaeth y Cyngor. Wrth gyflwyno’r adroddiad, nododd ei fod yn 
siomedig nad oedd y Cynllun Corfforaethol, oedd yn rhan hanfodol o'r fframwaith 
polisi oedd ochr yn ochr â'r ddogfen bwysig hon, wedi'i gymeradwy, ac y byddai'r 
oedi'n effeithio ar weithredu'r Cynllun Llesiant.  Roedd y Cynllun Llesiant wedi’i 
baratoi ar y cyd â’r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus ac roedd yn ymdrin â materion 
cymhleth ynglŷn â iechyd a llesiant dinasyddion Caerdydd yr oedd y diwygiad 
blaenorol a’r diwygiad i’r adroddiad hwn yn ymwneud â nhw.  

Roedd y Cynllun Llesiant yn ddogfen ddatblygedig oedd yn adeiladu ar y sail 
dystiolaeth a nodwyd yn yr Asesiad Llesiant cynhwysfawr, ac roedd yn rhoi llwyfan i 
bartneriaid i ymateb ar y cyd ar faterion yn ymwneud ag amddiffyn pobl sy'n agored i 
niwed; helpu pobl ddigartref; cefnogi pobl hŷn i fod yn hapus ac iach yn eu 
cymunedau eu hunain a thaclo materion megis radicaleiddio.

Gwnaeth yr Aelod Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol eilio’r Cynllun, gan 
dynnu sylw at yr heriau a'r trefniadau partneriaeth; gan weithio gyda'r Gweinidogion a 
Llywodraeth Cymru, torri lawr y rhwystrau a chyflawni materion cymhleth.  Soniodd 
am y pwysigrwydd o newid graddol ar lefel gymunedol gan uno gwasanaethau 
cymdeithasol ac ysgolion; gwasanaethau iechyd a chyhoeddus i gefnogi teuluoedd 
ac i daclo materion yn gynnar.  Roedd yr aliniad rhwng y Cynllun Corfforaethol, y 
Cynllun Llesiant a’r Cynllun Ardal yn hanfodol bwysig o ran darparu’r fframwaith 
strategol rhwng gwasanaethau cymunedol a chyhoeddus y ddinas, ac o ran cyflawni 
Uchelgais Prifddinas.  

Dywedodd yr Arglwydd Faer fod diwygiad i’r adroddiad yn unol â Rheol Gweithdrefn 
y Cyngor 24a.  Rhoddodd yr Arglwydd Faer gyfle i’r Cynghorydd Berman gynnig y 
diwygiad. 

Roedd y diwygiad yn galw i’r argymhelliad ohirio ystyriaeth o’r Cynllun Llesiant tan 
cyfarfod y Cyngor yn y dyfodol, i alluogi Asesiad o’r Effaith ar Iechyd cyn ei 
gymeradwyo, gan geisio sicrhau cynllun gwell, ystyried canlyniadau anfwriadol ac i 
fodloni gofynion Deddf Iechyd y Cyhoedd Llywodraeth Cymru.  

Cafodd y diwygiad ei eilio gan y Cynghorydd Boyle, wnaeth atgoffa'r Cyngor am ddull 
cyson ei grŵp ef i hyrwyddo anghydraddoldeb iechyd fel blaenoriaeth, fyddai'n 
parhau i weithio i sicrhau bod y Cynllun yn addas at y diben. 

Agorodd yr Arglwydd Faer y llawr ar gyfer dadl a chyflwynwyd sylwadau mewn 
perthynas ag iechyd a’r teulu; llesiant pobl ifanc a phlant; yr angen i sicrhau bod 
gwasanaethau ar gael ar lefel leol; camau ac ymgynghori ar y cynllun drafft a’r saith 
amcan llesiant.  Trafodwyd pryderon ynghylch diffyg democratiaeth o ran aelodaeth 
Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd, gyda dim ond un gwleidydd yn rhan o’r 
Bwrdd. 

Cynigiodd y Cynghorydd Dianne Rees heb gynnig RhGC 25(iv) i gyfeirio'r Cynllun yn 
ôl i'r Cabinet, a chafodd hyn ei eilio gan y Cynghorydd Robson. 
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Rhoddodd yr Arglwydd Faer gyfle i’r Arweinydd i ymateb.  Ymatebodd yr Arweinydd i 
faterion a drafodwyd mewn perthynas â llesiant plant, a chymorth gan bartneriaid gan 
gynnwys y Byrddau Gwasanaeth Iechyd a Chyhoeddus Lleol. Nododd yr Arweinydd 
mewn perthynas â’r Asesiad o’r Effaith ar Iechyd, roedd cynnig i beilota’r rhain yn y 
dyfodol. 

Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar y diwygiad fel y cyflwynodd y Cynghorydd 
Berman ef. 

COLLWYD y bleidlais ar y diwygiad.

Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar y gohirio a gynigwyd gan y Cynghorydd 
Dianne Rees. 

COLLWYD y bleidlais ar y gohirio.

Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar yr argymhelliad.  

PASIODD y bleidlais ar yr argymhelliad. 

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo Cynllun Llesiant Lleol Caerdydd. 
 

141 :   DATGANIAD POLISI CYFLOG 2018 - 2019 

(Datganodd Uwch Reolwyr a effeithir gan yr eitem hon ddatganiad ariannol a 
gadawon nhw’r cyfarfod tra bod yr eitem hon yn cael ei hystyried).

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad, y 
Cynghorydd Weaver y Datganiad Polisi blynyddol ar gyfer 2018/19 a baratowyd yn 
unol â gofynion Deddf Lleoliaeth 2011. Bydd y Cyngor, yn unol â’i ymrwymiad i 
degwch a thryloywder yn cyhoeddi’r adroddiad bwlch cyflog rhwng y rhywiau yn rhan 
o’r Datganiad Polisi Cyflog erbyn 31 Mawrth 2018.  

Gwnaeth y Dirprwy Arweinydd, yr Aelod Cabinet dros Addysg a Sgiliau, eilio’r 
adroddiad.  
Agorodd yr Arglwydd Faer y llawr er trafodaeth.  Roedd yr aelodau’n falch o weld 
cyhoeddiad y wybodaeth ar y bwlch cyflog rhwng y rhywiau er ei bod hi’n amlwg o’r 
wybodaeth bod ffordd i fynd eto.  Cyflwynwyd sylwadau ynghylch y dyfarniad cyflog; 
pensiynau a’r buddion pensiwn, y cysylltiadau rhwng addysg a chyflogaeth.  

Yn ystod y ddadl, gwnaeth y Cynghorydd Williams gyflwyno Cynnig heb Rybudd dan 
RGC25 (iv) i gyfeirio'r adroddiad yn ôl i'r Cabinet.  Cafodd y gohiriad ei eilio gan y 
Cynghorydd Davies.

Rhoddodd yr Arglwydd Faer gyfle i'r Aelod Cabinet grynhoi cyn galw pleidlais ar y 
diwygiad.  

COLLWYD y bleidlais ar y gohirio. 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd
Dydd Iau, 22 Mawrth 2018

301

PENDERFYNWYD – 

1. cymeradwyo’r Datganiad Polisi Cyflog 2018/19;

2. bod cyfraniadau pensiwn y cyflogwr wedi’u cynnwys yng nghyfrifiad tâl wythnosol 
cyflogai, lle bo’n briodol; 

3. y bydd angen i’r Cyngor gymryd camau i weithredu newidiadau sy’n dod o’r NJC 
ar gyfer Tâl Llywodraeth Lleol ar gyfer 2018/20;

4. croesawu cynnwys yr adroddiad Bwlch Cyflog Rhwng y Rhywiau;
 

5. ymrwymo wrth egwyddorion a chanllawiau ar y defnydd priodol o drefniadau oriau 
na sicrheir yn y gwasanaethau cyhoeddus datganoledig  yng Nghymru, fel y 
datblygwyd gan Gomisiwn Staff y Gwasanaethau Cyhoeddus mewn partneriaeth 
gymdeithasol â Chyngor Partneriaeth Llywodraeth Cymru a’i grwpiau sector.

142 :   ARGYMHELLION PWYLLGOR Y CYFANSODDIAD 

Gwnaeth Cadeirydd Pwyllgor y Cyfansoddiad, y Cynghorydd Goodway gyflwyno 
argymhellion Pwyllgor y Cyfansoddiad mewn perthynas â chynigion i ddiweddaru a 
diwygio rheolau’r Cyfansoddiad mewn perthynas â Chontractau ac Archebion 
Sefydlog a Chaffael a Rheolau Gweithdrefnol Ariannol; diwygiadau i reolau 
gweithdrefnol y Cyngor a Phwyllgorau mewn perthynas â chofnodi cyfarfodydd y 
Cyngor; ail-alinio swyddogaethau Rheoli Ansawdd Aer; eglurder ar ofynion ar gyfer 
Ymgynghori gydag Aelodau Ward a sefydlu rheolau i Grwpiau Cyngor Pob Parti sydd 
ar gael i Gynghorwyr arferol i ymgysylltu mewn testunau all ddylanwadu ar bolisïau 
yn y Cyngor. 

Cafodd yr argymhellion eu heilio gan y Cynghorydd McKerlich fel aelod o Bwyllgor y 
Cyfansoddiad. 
 
PENDERFYNWYD - 

1. cymeradwyo diwygiadau’r Cyfansoddiad a argymhellwyd gan Bwyllgor y 
Cyfansoddiad mewn perthynas â:

(i) chofnodi cyfarfodydd y Cyngor;
(ii) gofynion o ran ymgynghori ag Aelodau Ward;
(iii) sefydlu Grwpiau Cyngor Bob Parti; 
(iv) cyfrifoldeb dros swyddogaethau rheoli ansawdd aer. 

2. cymeradwyo’r Rheolau Contractau Archebion Sefydlog a Chaffael a’r Rheolau 
Gweithdrefnol Ariannol diwygiedig.

  

143 :   DATGANIADAU GAN YR ARWEINYDD AC AELOD CABINET 
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Derbyniwyd y datganiadau canlynol hyn: 
 - 

Datganiad yr Arweinydd – Y Cynghorydd Huw Thomas 
Ymatebodd yr Arweinydd i gwestiynau a godwyd mewn perthynas â’r ymateb 
Tywydd Garw dros y Gaeaf; Ardrethi Busnes, Cydlyniad Cymunedol a Diwygio 
Llywodraeth Leol. 

Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant – Cynghorydd Elsmore 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiwn mewn perthynas ag aelodaeth Tasglu 
Caerdydd Project Dinasoedd Cynhwysol. 

Aelod Cabinet, Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth—Y Cynghorydd Wild 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y Papur Gwyrdd Trafnidiaeth ac Aer 
Glan gan gynnwys teithio llesol a'r Cynllun Nextbike; diweddariad ar Orsaf Fysus 
Caerdydd a Diwrnod Dim Ceir Caerdydd 2018, Dydd Sul 13 Mai 2018. 

Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygiad – Y Cynghorydd Goodway 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau mewn perthynas â’r arddangosfa MIPIM, 
Gorsaf Fysus Caerdydd, y partner cyflawni Metro a hyb trafnidiaeth Gorllewin 
Caerdydd. 

Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden – Y Cynghorydd Bradbury 
Gwnaeth yr Aelod Cabinet ymateb i gwestiwn ar ganlyniad aflwyddiannus y Cyngor 
yn sgil y bid i gynnal rhai o gemau Euro 2020. 
 
Dirprwy Arweinydd, Datganiad ar Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau – Y Cynghorydd 
Merry 
Ymatebodd y Dirprwy Arweinydd i gwestiynau ar y Rhaglen Gyfoethogi'r Gwyliau 
Ysgol, y ffederasiwn Pear Tree a Diwrnod Rhyngwladol y Merched. 

Aelod Cabinet, Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad – Y Cynghorydd Weaver 
Atebodd yr Aelod Cabinet gwestiynau ar Ddiwrnod Rhyngwladol y Merched; y cynllun 
achrediad Cyflog Byw i fentrau bychan a chanolig yng Nghaerdydd. 
 
Aelod Cabinet, Tai a Chymunedau – Y Cynghorydd Thorne 
Atebodd yr Aelod Cabinet gwestiynau a godwyd mewn perthynas â’r diweddariad ar 
wiriadau diogelwch tân ychwanegol ar gladio ar flociau fflatiau uchel yng 
Nghaerdydd, a’r cynllun CAERedigrwydd sy’n cefnogi pobl ddigartref a’r rheiny sydd 
mewn perygl o ddod yn ddigartref yng Nghaerdydd.   

Yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân Ailgylchu a'r Amgylchedd – Y Cynghorydd 
Michael 
Atebodd yr Aelod Cabinet gwestiynau ar dipio anghyfreithlon a’r fenter carwch eich 
cartref. 

Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd – Y Cynghorydd Hinchey 
Roedd yr Aelod Cabinet yn falch o adrodd am y rhaglen Teuluoedd yn Gyntaf 
newydd, Canolfannau Teulu Swan, Hafan Gobaith a’r Cynllun Hyfforddi Bright Start. 
 

https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s20903/Item%2012.1%20-%20Leader.pdf?LLL=0
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s20903/Item%2012.1%20-%20Leader.pdf?LLL=0
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s20904/Item%2012.2%20-%20Cllr%20Elsmore.pdf?LLL=0
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s20905/Item%2012.3%20-%20Cllr%20Wild.pdf?LLL=0
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s20906/Item%2012.4%20-%20Cllr%20Goodway.pdf?LLL=0
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s20907/Item%2012.5%20-%20Cllr%20Bradbury.pdf?LLL=0
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s20908/Item%2012.6%20-%20Cllr%20Merry.pdf?LLL=0
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s20909/Item%2012.7%20-%20Cllr%20Weaver.pdf?LLL=0
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s20910/Item%2012.8%20-%20Cllr%20Thorne.pdf?LLL=0
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s20911/Item%2012.9%20-%20Cllr%20Michael.pdf?LLL=0
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s20912/Item%2012.10%20-%20Cllr%20Hinchey.pdf?LLL=0
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144 :   CYNNIG 1 

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

Rhoddodd yr Arglwydd Faer gyfle i’r Cynghorydd Jones-Pritchard gyflwyno’r cynnig 
fel a ganlyn: 

Bod y cyngor hwn yn cydnabod y difrod mae plastigion gwastraff yn ei beri i’r 
amgylchedd byd-eang, yn cydnabod bod mesurau y gallwn eu cymryd yn awr i leihau 
neu roi terfyn ar ein cyfraniad at yr halogiad a’r difrod hynny ac ymrwymo i fod yn 
Ddinas Ddiblastig.

Mae’r Cyngor hwn wedi penderfynu dechrau’r broses i fod yn Ddinas Ddiblastig trwy:
 Gefnogi Arfordiroedd Diblastig, ymrwymo i ddewisiadau eraill nad ydynt yn 

defnyddio plastig a chefnogi mentrau diblastig yn y ddinas.  Gosod esiampl 
dda ac arwain y ffordd drwy gael gwared â phlastigion defnydd untro o 
safleoedd y Cyngor, annog mentrau diblastig ac annog mannau eraill i gael 
gwared â phlastigion defnydd untro.

 Annog busnesau a manwerthwyr lleol i ymatal rhag defnyddio a gwerthu 
eitemau plastig defnydd untro, gan eu newid am ddewisiadau cynaliadwy 
amgen.  

 Creu mannau cymunedol diblastig yn ein parciau, ein llyfrgelloedd, ein hybiau 
a’n canolfannau cymuned a hamdden.  

 Gweithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod ysgolion, colegau a sefydliadau yn 
ddiblastig. 

 Hyrwyddo neu drefnu digwyddiadau cymunedol i gael gwared â gwastraff 
plastig o’n harfordir a mannau eraill.

 Ceisio trefnu grŵp rhanddeiliaid â busnesau lleol a chynrychiolwyr cymunedol 
i gyflawni’r nod hwn.

Mae enghreifftiau o blastigau defnydd untro a dewisiadau amgen yn cynnwys:   
 Gwellt papur yn hytrach na gwellt plastig, 
 Cwpanau y gellir eu hailgylchu neu eu hail-ddefnyddio 

 Deunydd metel y gellir ei gompostio neu ddeunydd arall yn hytrach na chyllyll 
a ffyrc o blastig

 Dim pecynnau pupur a halen na sawsiau defnydd untro

 Ffyn troi y gellir eu compostio neu eu hail-ddefnyddio

 Deunydd lapio neu fagiau papur yn hytrach na phlastig 

 Poteli y gellir eu hail-ddefnyddio yn hytrach na phlastig i'w daflu
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 Papurau wedi’u tyllu a’u rhwymo yn hytrach na phocedi plastig

 Chwilio am ddulliau eraill o lamineiddio hysbysebion cyhoeddus ar bapur yn 
hytrach na phlastig.

Cyfleoedd:
 Polisi diblastig i ysgolion
 Amodau cynllunio, o bosibl â chefnogaeth Llywodraeth Cymru, i gynnwys 

polisïau ar reoli neu gael gwared â gwastraff

 Cynyddu ein canran o wastraff y gellir ei ailgylchu, gan leihau swm y gwastraff 
sy’n cael ei losgi neu ei anfon i safleoedd tirlenwi 

 Ein swyddfeydd, ein parciau, ein hybiau, ein hysgolion, ein llyfrgelloedd, ein 
canolfannau hamdden, ein cerbydau a miloedd o aelodau staff

 Ein pŵer prynu a dylanwadu gyda chyflenwyr, partneriaid a rhanddeiliaid

 Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol – rhaid mai hwn yw yn un o’r penderfyniadau 
mwyaf cydymffurfiol posib!

Cafodd y Cynnig ei eilio gan y Cynghorydd Lancaster. 

Ystyriodd yr Arglwydd Faer y ddau gynnig yn eu tro. 

Diwygiad 1: Cynigwyd gan y Cynghorydd Wood 
Eiliwyd gan y Cynghorydd Sandrey 

Ar ôl y paragraff cyntaf disodli’r holl destun gyda: - 

Mae’r Cyngor hwn yn nodi’r canlynol:

 Mae plastigion defnydd untro’n creu gwastraff diangen sy’n cael effaith 
andwyol ar ein cymunedau a’r amgylchedd. 

  Caiff oddeutu 400 miliwn tunnell o blastig ei gynhyrchu'n rhyngwladol bob 
blwyddyn, ac mae disgwyl i 40% ohono fod yn blastig untro [1]. Mae dros 8 
miliwn tunnell o blastig yn mynd i foroedd y byd bob blwyddyn, a’r rhan fwyaf 
ohono’n dod o’r tir [2].

 Does dim modd ailgylchu llawer o blastigau, gan gynnwys polystyren ac yn 
aml mae cwpanau coffi papur yn cynnwys polyethylen gan eu gwneud nhw’n 
anodd i ailgylchu. 

 Mae ailddefnyddio’n well na ailgylchu na gwaredu, gan ei fod yn gofyn am lai o 
ynni ac yn creu llai o wastraff.

 Mae busnesau bach ar draws De Cymru’n cymryd camau rhagweithiol i annog 
defnyddwyr i ddefnyddio llai o blastigion [3]. 

 Mae myfyrwyr Prifysgol Caerdydd eisoes wedi bod yn flaengar gydag 
‘ymgyrch Dim Gwellt’ [4]. 

Mae’r Cyngor hwn wedi penderfynu dechrau’r broses i fod yn Ddinas Ddiblastig trwy:
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 Gefnogi Arfordiroedd Diblastig, ymrwymo i ddewisiadau eraill nad ydynt yn 
defnyddio plastig a chefnogi mentrau diblastig yn y ddinas.

  Gosod esiampl ac arwain y ffordd drwy geisio gwaredu pob plastig untro o 
eiddo'r Cyngor erbyn diwedd blwyddyn ariannol 2018-19, a hyrwyddo 
gwarediad plastigau untro o leoedd eraill. Annog pob busnes yr ydym yn 
gweithio gyda nhw, drwy lwybrau caffael a rhwydweithiau eraill, i hyrwyddo 
gwarediad cynnyrch tebyg yn eu hamgylcheddau busnes. Ymhellach i hynny, 
annog busnesau a manwerthwyr lleol i ymatal rhag defnyddio a gwerthu 
eitemau plastig defnydd untro, gan eu newid am ddewisiadau cynaliadwy 
amgen.

 Sicrhau bod yr holl sefydliadau sy’n derbyn cyllid gan y Cyngor yn ymrwymo i 
arferion cynaliadwy a’u bod yn cael eu hannog i ddechrau’r broses raddol o 
beidio â defnyddio pob eitem blastig defnydd untro.

 Ceisio sefydlu grŵp rhanddeiliaid gan gynnwys cynrychiolwyr cymunedol, i 
fwrw ymlaen â’r nod hwn, ym mhob amgylchedd busnes a chymuned.

 Creu mannau cymunedol diblastig yn ein parciau, ein llyfrgelloedd, ein hybiau 
a’n canolfannau cymuned a hamdden.  

 Gweithio gyda rhanddeiliaid i sicrhau bod ysgolion, colegau a sefydliadau yn 
ddiblastig. 

 Hyrwyddo neu drefnu digwyddiadau cymunedol i gael gwared â gwastraff 
plastig o’n harfordir a mannau eraill.

 Datblygu polisi plastigau.
Cyfleoedd:

 Polisi diblastig i ysgolion
 Cefnogi cynlluniau i gyflwyno’r ffynhonnau dŵr a safleoedd adlenwi.

 Amodau cynllunio i gynnwys polisïau ar reoli neu gael gwared â gwastraff

 Cynyddu ein canran o wastraff y gellir ei ailgylchu, gan leihau swm y gwastraff 
sy’n cael ei losgi neu ei anfon i safleoedd tirlenwi 

 Ein swyddfeydd, ein parciau, ein hybiau, ein hysgolion, ein llyfrgelloedd, ein 
canolfannau hamdden, ein cerbydau a miloedd o aelodau staff

 Ein pŵer prynu a dylanwadu gyda chyflenwyr, partneriaid a rhanddeiliaid

 Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol – rhaid mai hwn yw yn un o’r penderfyniadau 
mwyaf cydymffurfiol posib!

1. Geyer R, Jambeck JR, Law KL. Production, use, and fate of all Plastics ever 
made. Sci Adv. 2017;3(7).
2. “BBC to ban single-use plastics by 2020 after Blue Planet II”. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43051153
3. “Momentum builds in small businesses to curb plastic use”. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-42832201
4. “Students spearhead anti-plastic movement in Cardiff”.
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http://www.jomec.co.uk/intercardiff/environment/students-spearhead-anti-plastic-
movement-in-cardiff

Diwygiad 2: Cyflwynwyd gan y Cynghorydd Michael 
Eiliwyd gan y Cynghorydd Lister 

Paragraff cyntaf dileu pob dim ar ôl niwed a’i ddisodli gyda: - 

Mae plastigion defnydd untro’n creu gwastraff diangen sy’n cael effaith andwyol ar 
ein cymunedau a’r amgylchedd. 

Cynhyrchir tua 400 miliwn o dunelli o blastigion ledled y byd bob blwyddyn y bwriedir 
i 40% ohonynt fod yn ddefnydd untro.

Mae dros 8 miliwn o dunelli o blastigion yn cyrraedd cefnforoedd y byd bob 
blwyddyn, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn deillio o’r tir.

Mae ailddefnyddio’n well nag ailgylchu neu waredu gan ei fod angen llai o ynni.

Mae busnesau ar draws De Cymru’n cymryd camau rhagweithiol i annog defnyddwyr 
i ddefnyddio llai o blastigion. 

Caerdydd yw’r ddinas orau yn y DU o ran ailgylchu. 

Caerdydd yw’r ddinas orau o bob un o’r 10 dinas graidd o ran ailgylchu. 

Bydd Strategaeth Gwastraff 2018-21 newydd Caerdydd yn canolbwyntio ar gyfarfod 
y targedau a nodwyd gan LlC, sef 70% ailgylchu erbyn 2025. 

Bydd Cyngor Caerdydd yn adnabod ffrydiau ailgylchu fydd yn ychwanegu at ein 
ffigyrau ailgylchu ac yn galw ar bob Cynghorydd am gymorth.  

Mae’r Cyngor yn cydnabod y gwaith da sy’n cael ei wneud i gynyddu ailgylchu.

Mae’r Cyngor hwn yn cydnabod y niwed y mae gwastraff yn ei wneud i’n Byd, gan 
gynnwys eitemau untro ac yn galw ar Lywodraeth y DU i gymryd camu i leihau 
gwastraff ac i'w atal rhag mynd i'r moroedd ac achosi mwy o niwed.

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

(i) gweithio gyda phartneriaid megis y fenter Dim Gwellt i gyfleu'r neges ar wellt 
untro, ynghyd â gweithio gyda nhw ar gael llyfrau addysg amgylcheddol i bob 
ysgol gynradd, a rhoi lle iddyn nhw ar ein gwefan 'Carwch Eich Cartref'.

(ii) gweithio gyda Dŵr Cymru ar Orsafoedd Ail-lenwi megis:-

 Llyfrgell Ganolog Caerdydd
  Hyb Grangetown 
 Hyb Ystum Taf a Gabalfa 
 Hyb Llanisien 
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 Hyb Llanrhymni
 Hyb Rhydypennau 
 Hyb Tredelerch
 Hyb Llaneirwg 
 Hyb STAR

Mae’r Cyngor yn galw ar y Cabinet i sicrhau ein bod ni’n parhau i ymchwilio i 
farchnadoedd ailgylchu a oedd yn cael eu diystyru o'r blaen megis: - 

 Teiars Ceir; 
 Gwydr Dwbl UPVC;
 Polystyren 
 Matresi ac ati; 

Mae’r Cyngor yn galw ar y Cabinet i greu adroddiad yn amlinellu cynlluniau erbyn 
Hydref 2018 i leihau eitemau untro ar eiddo’r cyngor megis cwpanau, papur lapio, 
bagiau ac ati. 

Ac yn galw ar y Cabinet i drafod gyda phartneriaid a rhanddeiliad am leihau eitemau 
untro. 

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig.  Ar ddiwedd y drafodaeth 
gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Jones-Pritchard i grynhoi.  Wrth 
grynhoi, nododd y Cynghorydd Jones-Pritchard ei fod yn derbyn diwygiad 2 fel y 
cynnig gwreiddiol. 

Symudodd yr Arglwydd Faer at y pleidleisiau.

COLLWYD y bleidlais ar Ddiwygiad 1. 

PASIODD y bleidlais ar y Cynnig Gwreiddiol fel a ganlyn: - 

Bod y cyngor hwn yn cydnabod y difrod mae plastigion gwastraff yn ei beri i’r 
amgylchedd byd-eang, yn cydnabod bod mesurau y gallwn eu cymryd yn awr i leihau 
neu roi terfyn ar ein cyfraniad at yr halogiad a’r difrod hynny ac ymrwymo i fod yn 
Ddinas Ddiblastig. 

Mae plastigion defnydd untro’n creu gwastraff diangen sy’n cael effaith andwyol ar 
ein cymunedau a’r amgylchedd. 

Cynhyrchir tua 400 miliwn o dunelli o blastigion ledled y byd bob blwyddyn y bwriedir 
i 40% ohonynt fod yn ddefnydd untro.  
 
Mae dros 8 miliwn o dunelli o blastigion yn cyrraedd cefnforoedd y byd bob 
blwyddyn, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn deillio o’r tir.  

Mae ailddefnyddio’n well nag ailgylchu neu waredu gan ei fod angen llai o ynni. 
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Mae busnesau ar draws De Cymru’n cymryd camau rhagweithiol i annog defnyddwyr 
i ddefnyddio llai o blastigion. 

Caerdydd yw’r ddinas orau yn y DU o ran ailgylchu. 

Caerdydd yw’r ddinas orau o bob un o’r 10 dinas graidd o ran ailgylchu. 

Bydd Strategaeth Gwastraff 2018-21 newydd Caerdydd yn canolbwyntio ar gyfarfod 
y targedau a nodwyd gan LlC, sef 70% ailgylchu erbyn 2025. 

Bydd Cyngor Caerdydd yn adnabod ffrydiau ailgylchu fydd yn ychwanegu at ein 
ffigyrau ailgylchu ac yn galw ar bob Cynghorydd am gymorth.  

Mae’r Cyngor yn cydnabod y gwaith da sy’n cael ei wneud i gynyddu ailgylchu.

Mae’r Cyngor hwn yn cydnabod y niwed y mae gwastraff yn ei wneud i’n Byd, gan 
gynnwys eitemau untro ac yn galw ar Lywodraeth y DU i gymryd camu i leihau 
gwastraff ac i'w atal rhag mynd i'r moroedd ac achosi mwy o niwed.  

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

(i) gweithio gyda phartneriaid megis y fenter Dim Gwellt i gyfleu'r neges ar wellt 
untro, ynghyd â gweithio gyda nhw ar gael llyfrau addysg amgylcheddol i bob 
ysgol gynradd, a rhoi lle iddyn nhw ar ein gwefan 'Carwch Eich Cartref'.

(ii) gweithio gyda Dŵr Cymru ar Orsafoedd Ail-lenwi megis:-

 Llyfrgell Ganolog Caerdydd
  Hyb Grangetown
  Hyb Ystum Taf a Gabalfa
  Hyb Llanisien
  Hyb Llanrhymni
 Hyb Rhydypennau
  Hyb Tredelerch
 Hyb Llaneirwg
  Hyb STAR

Mae’r Cyngor yn galw ar y Cabinet i sicrhau ein bod ni’n parhau i ymchwilio i 
farchnadoedd ailgylchu a oedd yn cael eu diystyru o'r blaen megis: - 

 Teiars Ceir;
  Gwydr Dwbl UPVC;
 Polystyren 
  Matresi ac ati;
  Mae’r Cyngor yn galw ar y Cabinet i greu adroddiad yn amlinellu 

cynlluniau erbyn Hydref 2018 i leihau eitemau untro ar eiddo’r cyngor 
megis cwpanau, papur lapio, bagiau ac ati.

Ac yn galw ar y Cabinet i drafod gyda phartneriaid a rhanddeiliad am leihau eitemau 
untro. 
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145 :   CYNNIG 2 

Dywedodd yr Arglwydd Faer fod hysbysiad o gynnig, wedi’i gynnig gan y Cynghorydd 
Wood a’i gefnogi gan y Cynghorydd Sandrey, wedi'i dderbyn i’w ystyried a’i gynnwys 
yn y Gwysion ar gyfer y cyfarfod.  Roedd y cynnig yn debyg iawn i Gynnig 1 oedd 
wedi'i ddadlau'n gynharach.  
Rhoddodd yr Arglwydd Faer gyfle i’r Cynghorydd Wood gyflwyno’r cynnig fel a 
ganlyn: 

Mae Cyngor Caerdydd yn nodi bod:

 Mae plastigion defnydd untro’n creu gwastraff diangen sy’n cael effaith 
andwyol ar ein cymunedau a’r amgylchedd. 

  Cynhyrchir tua 400 miliwn o dunelli o blastigion ledled y byd bob blwyddyn y 
bwriedir i 40% ohonynt fod yn ddefnydd untro [1]. 

 Mae dros 8 miliwn o dunelli o blastigion yn cyrraedd cefnforoedd y byd bob 
blwyddyn, gyda’r rhan fwyaf ohonynt yn deillio o’r tir [2].

 Ni all plastigau fel polystyren gael eu hailgylchu. 
 Mae cwpanau coffi papur yn aml yn cynnwys polyethylen sy'n ei wneud yn 

anodd eu hailgylchu. 
 Mae ailddefnyddio’n well nag ailgylchu neu waredu gan ei fod angen llai o 

ynni.
 Mae busnesau bach ar draws De Cymru’n cymryd camau rhagweithiol i annog 

defnyddwyr i ddefnyddio llai o blastigion [3]. 
 Mae myfyrwyr Prifysgol Caerdydd hefyd yn arwain y ffordd drwy ‘Ymgyrch Di-

wellt’ [4]. 

Rydym yn galw ar Gyngor Caerdydd i wneud y canlynol:

 Dirwyn yr holl blastigau defnydd untro i ben, gan gynnwys cwpanau, caeadau, 
poteli plastig, cardfwrdd sydd wedi’u leinio â phlastig, a hynny ar gyfer yr holl 
blastigau defnydd untro yn holl eiddo Cyngor Caerdydd erbyn diwedd 
blwyddyn ariannol 2018-19. 

  Sicrhau bod yr holl sefydliadau sy’n derbyn cyllid gan y Cyngor yn ymrwymo i 
arferion cynaliadwy a’u bod yn cael eu hannog i ddechrau’r broses raddol o 
beidio â defnyddio pob eitem blastig defnydd untro. 

 Annog pob busnes mae’r Cyngor yn gweithio gydag ef i hyrwyddo proses 
raddol o beidio â defnyddio cynnyrch tebyg yn eu hamgylcheddau busnes, 
trwy ddulliau caffael a rhwydweithiau eraill.

 Darparu cwpanau a llestri y gellir eu hail-ddefnyddio yn ôl yr angen a rhoi 
camau ar waith i lanhau'r eitemau hynny.  

 Cefnogi cynlluniau i gyflwyno’r ffynhonnau dŵr a safleoedd adlenwi.

 Ymchwilio i gynllun dychwelyd â blaendal ar gyfer Caerdydd. 
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1. Geyer R, Jambeck JR, Law KL. Production, use, and fate of all Plastics ever 
made. Sci Adv. 2017;3(7).
2. “BBC to ban single-use plastics by 2020 after Blue Planet II”. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-43051153
3. “Momentum builds in small businesses to curb plastic use”. 
http://www.bbc.co.uk/news/uk-wales-42832201
4. “Students spearhead anti-plastic movement in Cardiff”.
http://www.jomec.co.uk/intercardiff/environment/students-spearhead-anti-plastic-
movement-in-cardiff.

Cafodd y Cynnig ei eilio gan y Cynghorydd Sandrey.  

Rhoddodd yr Arglwydd Faer wybod y byddai’r Cynnig yn mynd yn syth i bleidlais heb 
ddadl.  

COLLWYD y bleidlais ar y Cynnig. 
 

146 :   CWESTIYNAU LLAFAR 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Sir Hudson

Gan y bydd Parc y Mynydd Bychan yn cael ei uwchraddio, gan ein bod yn gweithio 
tuag at statws y Faner Werdd, a fyddai modd cael ffynnon ddŵr wedi'i osod ynghyd â 
phlac?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Yn rhan o’r cynllun rheoli ar gyfer Parc y Mynydd Bychan, rwyf wedi gofyn i’r 
swyddogion i ymchwilio i gyfleoedd ar gyfer cynnig dŵr yfed ar y safle – efallai y bydd 
hyn drwy ffynhonnau yfed neu drwy ffyrdd eraill.

Rwy’n ymwybodol iawn o’r buddion amgylcheddol o ddarpariaeth o’r fath, yn benodol 
er mwyn symud i ffwrdd o brynu a defnyddio plastigau untro. 

Rwy’n fodlon ar edrych i mewn i hyn.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Hudson

Os ydych yn edrych i mewn i hyn, a fyddai’n bosibl ei gael ger y cae chwaraeon, ond 
mae cwestiwn ynglŷn â phwy sy’n berchen ar y cae chwaraeon, felly efallai y 
buasech yn gallu ateb y cwestiwn hwnnw ar yr un pryd?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Rwy'n fodlon ar edrych i mewn i hyn a gweithio gyda chi a'ch cydweithwyr yn y ward i 
weld lle yw'r lleoliad gorau, os ydyn ni'n penderfynu bwrw ymlaen.  Ni allaf wneud 
unrhyw warantau ond mae’n rhywbeth yr ydym yn edrych ar.
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Cwestiwn – Y Cynghorydd Berman

Mae llawer o breswylwyr Pen-y-lan sy’n anhapus gyda’r colled coed arfaethedig yng 
Ngerddi Nant Lleucu a Gerddi Melin y Rhath i hwyluso cam 3 y gwaith cynllun 
llifogydd Y Rhath sy’n cael ei gynnal gan Gyfoeth Naturiol Cymru (CNC) wedi dweud 
y byddai’n well ganddyn nhw weld cynllun amgen fyddai’n cynnwys cynyddu capasiti 
Llyn Parc y Rhath drwy wneud gwely’r llyn yn is. Gan fod CNC yn ddiweddar wedi 
cyhoeddi y byddant yn gohirio cam hwn y gwaith cynllun llifogydd i roi cyfle i’r grŵp 
preswylwyr i geisio asesiad hydroleg annibynnol, allech chi roi gwybod i mi a fydd y 
Cyngor yn cefnogi cynllun amgen os yw’n cynnig opsiwn arall o ran lleddfu llifogydd, 
a pha (os unrhyw) farn flaenorol roddodd y Cyngor ar a fyddai'n cefnogi opsiwn o'r 
fath?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Cyfoeth Naturiol Cymru yw’r corff cyfrifol cymwys sy’n rheoli risgiau llifogydd o Brif 
Afonydd ac felly nhw yw’r corff sy’n dylunio ac yn gweithredu cynlluniau lleddfu 
llifogydd ar Brif Afonydd, megis Nant Lleucu.

CNC fydd yn gwneud y penderfyniadau terfynol o ran dyluniad a gweithrediad y 
cynlluniau lleddfu llifogydd Prif Afonydd; fodd bynnag, byddai’r Cyngor yn cefnogi 
unrhyw gynllun sy’n amddiffyn preswylwyr rhag lifogydd a beth sy’n ddichonadwy.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Berman

Does dim ffordd o wybod os yw'r opsiwn amgen hwn yn ddichonadwy, ond ta waeth, 
mae CNC yn rhoi cyfle i grŵp breswyl ymchwilio iddo.  

Y broblem yw, os caiff ei bennu bod hwn yn opsiwn dichonadwy, beth fyddai agwedd 
y Cyngor tuag at y syniad, oherwydd yn amlwg byddai’n rhaid i’r Cyngor gytuno os 
yw'r opsiwn o ymchwilio i gynyddu capasiti Llyn Parc y Rhath yn cael ei ystyried.  

Byddai’n ddefnyddiol gwybod nawr a fyddai’r Cyngor yn debygol o gefnogi hynny fel 
ffordd ymlaen?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Cafodd llawer o gynlluniau eu hystyried gan GNC cyn iddynt benderfynu ar gynllun 
terfynol.  ‘Dw i ddim yn gwybod a wnaethon nhw ystyried hyn, ‘dw i ddim yn 
hydrolegydd, ond 'dw i'm yn meddwl mai'r broblem yw beth sy'n dod o Lyn Parc y 
Rhath, ond beth sy'n dod o lif y llanw o Afon Rhymni, dyna yw'r agwedd ddifrifol ar 
hyn.  

Os oes awgrymiad ar gyfer un o’r rhain gan GNC neu gorff cymwys, rwy’n siŵr y 
bydd y Cyngor yn helpu.  Rydym yn fodlon ar edrych ar gynlluniau fydd yn lleddfu 
llifogydd.  ‘Dw i'm yn gwybod os yw'r cynllun hwn wirioneddol yn ddichonadwy, yn 
bersonol, 'dw i’m yn siŵr, ond beth am aros i GNC i ddod at y Cyngor ac yna gallwn 
gael y trafodaethau hynny.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Robson 
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Pa bynnag gynllun sy’n cael ei bennu ar gyfer Nant Lleucu, hoffwn bwysleisio, fel y 
cawsom ddoe yn Rhiwbeina, dylid cynnal ymarfer neu ddril fod y preswylwyr a'r 
Asiantau sydd ynghlwm yn gwybod beth i'w wneud mewn achos llifogydd.  Cawsom 
ymarfer defnyddiol iawn ddoe’n gosod y boncyffion atal, i atal y nant rhag dioddef 
gan lifogydd, a dysgwyd ychydig o wersi felly diolch i’r drefn y cawsom ddiwrnod braf, 
yng nghanol y dydd, yn hytrach na 3am, pryd byddwn ni'n debygol o ddioddef 
llifogydd yn Nant Rhiwbeina.

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Ie, byddai’n trafod eich barn a'ch sylwadau gyda'r Swyddogion.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Singh

O ystyried y lefel uchel o ddatblygiad sy’n digwydd yng nghanol y ddinas a’r 
agosrwydd at Lan-yr-afon, oes unrhyw gynlluniau i weithredu archebion prynu 
gorfodol yng Nglan-yr-afon?

Ymateb - Y Cynghorydd Goodway

Hyd y gwn i, does dim cynlluniau i weithredu APG yn ardal Glan-yr-afon mewn 
perthynas â gwaith ailddatblygu canol y ddinas.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Singh

Er fy mod yn falch o weld y buddsoddiad y mae’r Cyngor yn ei wneud yng nghanol y 
ddinas, mae’n bwysig ein bod ni'n amddiffyn cymeriad cymunedau lleol a bod dim 
cynlluniau i waredu ardaloedd gwerthfawr yn y cymunedau lleol.  

Enghraifft o hyn yng Nglan-yr-afon yw Tudor Lane, sydd ag ychydig o fusnesau lleol 
ffantastig megis Broken Hair Workshop, Fireworks Ceramics Studio a Modurdy'r 
Three Sevens.  Mae llawer o’r busnesau bach hyn yn poeni oherwydd eu 
hagosrwydd at yr orsaf fysus ac adeilad y BBC, y bydd y Cyngor yn ailddatblygu’r 
ardal hon er gwaetha’r niwed i’r busnesau yn Tudor Lane.  Felly, allwch chi roi 
sicrwydd i breswylwyr Glan-yr-afon na fydd y busnesau hyn yn rhan o unrhyw gynllun 
o’r fath?

Ymateb - Y Cynghorydd Goodway

Gallaf roi sicrwydd i chi am ymrwymiad yr weinyddiaeth o ran amddiffyn busnesau 
bychan a ni fyddwn yn gwneud unrhyw beth fyddai’n andwyol i’w llwyddiant.  O ran 
datblygu buddiol fyddai’n gallu digwydd yn sgil buddsoddiad yn y Ddinas, efallai y 
bydd angen trafod hyn gyda chydweithwyr.  

Mae’n rhaid i mi ddweud bod hyn y tu hwnt i’m mhortffolio i ac mae’n debyg yn rhan o 
gyfrifoldebau fy nghydweithiwr, ond y peth pwysig yw ymgysylltu gyda'r gymuned yn 
fuan i sefydlu beth yw eu dyheadau ac i weld a oes modd cydweithio ar y dyheadau 
hyn.
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Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Molik

Mae gennym fater tebyg gyda gwaith ffordd a phalmentydd yn cael eu disodli yn 
Clearwater Way lle mae’r ardal barcio wedi cael ei gymryd drosodd gan swyddogion 
sy’n gweithio ar y safle ac mae’n arwain at effaith andwyol iawn ar y busnesau 
bychan lleol, does dim llawer o fusnesau yng Nghyncoed, ond mae’n effeithio’n 
andwyol arnyn nhw felly hoffwn ofyn am fwy o ystyriaeth pan rydych yn cynllunio 
gwelliannau i ffyrdd neu ddatblygiadau, ystyriwch y busnesau lleol ychydig mwy.

Ymateb - Y Cynghorydd Goodway

Rwy’n sicr yn barod i ofyn i swyddogion i sicrhau bod deialog achos gyda meysydd 
portffolio eraill ac adrannau eraill, felly pan fydd gwaith fel hyn yn cael ei ystyried 
bydd yn cael ei wneud mewn ffordd sy'n amddiffyn y busnesau cyn gynted â phosibl, 
a byddaf yn cael y sgyrsiau wythnos nesaf.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Robson

A wneith yr Aelod Cabinet amlinellu cynlluniau’r Cyngor ar gyfer y Dociau Sych?

Ymateb - Y Cynghorydd Goodway

Mae’r trafodaethau ynghylch datblygiad posibl ar y safle hwn yn rhai cychwynnol 
iawn ar hyn o bryd gan nad oes unrhyw gynigion ailddatblygu penodol ar hyn o bryd. 
Fodd bynnag, mae’r trafodaethau’n cael eu llywio gan ddyheadau gwybyddus 
perchnogion eiddo cyfagos ynghyd â’r potensial i ddarparu atyniad diwylliannol mawr 
dros yr un uwchben y dociau sych.

Mae’n debyg y bydd atyniad o’r fath yn gofyn am gymhorthdal a bydd y Cyngor, felly, 
angen deall pa ddatblygiadau ategol posibl allai greu incwm er mwyn creu cynllun 
dichonadwy.

Rwy’n gweithio gyda swyddogion ar hyn o bryd i bennu a oes posibilrwydd o weithio 
gyda perchennog tir cyfagos yn unig i ymgymryd ag astudiaeth o ddichonoldeb 
manwl i bennu gwir botensial y safle.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Robson 

 ‘Dw i wedi bod yn gofyn y cwestiwn hwn bob hyn a hyn am bedair blynedd, i weld pa 
mor bell y mae’r safle hwn wedi mynd ers dod i wybod amdano.  Mae’n enghraifft 
glasurol o fancio tir gan y Cyngor ac mae’n siomedig iawn nad yw'r Cyngor, dros 
sawl Gweinyddiaeth, wedi gwneud unrhyw beth gyda’r safle, felly rwy’n falch o 
glywed eich ateb Cynghorydd Goodway, oherwydd dyna’r mwyaf o gynnydd yr ydym 
wedi’i wneud ar y mater yn ystod f'amser yn y Siambr.  

Yr oll y byddwn i’n ei ofyn yw eich bod chi’n rhoi gwybodaeth ddiweddar i ni wrth i 
faterion symud ymlaen un ai’n uniongyrchol neu drwy Bwyllgor Craffu'’ Economi a 
Diwylliant, mae hwn yn safle gwerthfawr a byddai perchnogion tir cyfagos, ac un yn 
benodol, yn ddelfrydol o ran yr hyn y gallent gynnig i ymwelwyr.
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Ymateb - Y Cynghorydd Goodway

Rwy’n ddiolchgar am y sylwadau caredig y mae'r Cynghorydd newydd eu gwneud, 
hoffwn ddweud ei bod yn adlewyrchiad arall o'r arweinyddiaeth newydd sydd gennym 
yn y Cyngor sy'n bwrw ymlaen â'r agenda hon.  ‘Dw i’n gwrthod yr honiad bod y tir 
hwn wedi’i fancio, yr unig reswm nad ydym wedi gallu bwrw ymlaen â chynigion 
datblygu yw gan nad ydym wedi derbyn cynllun hyfyw.  Mae trafodaethau gyda’r 
perchnogion tir gydag eiddo cyfagos sy'n dod i’r pwynt lle mae’n rhaid iddynt ystyried 
sut y byddant yn gweithio o hyn allan yn golygu bod yr amseriad yn iawn bellach, a 
gobeithiwn y gallwn fwrw ymlaen â chynigion fydd yn arwain at rywbeth cyffrous iawn 
yn digwydd yn y rhan honno o Fae Caerdydd.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Sandrey

Mae’r rhan fwyaf o rieni yn y DU yn cefnogi parthau gwahardd llygredd aer o amgylch 
ysgolion, yn ôl astudiaeth gan Client Earth. A fydd y rhain yn cael eu hystyried yn 
rhan o’r cynigion sy’n dod allan o’r papur gwyrdd ar drafnidiaeth ac aer glân?

Ateb – Y Cynghorydd Wild 

 ‘Dw i’n poeni cymaint â chi am Ansawdd Aer yn enwedig o amgylch Ysgolion a lle 
mae pobl eraill sy’n agored i niwed ynghyd â lleoedd eraill yn y Ddinas.  Gallaf 
gadarnhau hefyd fel y byddwch wedi gweld bod Parthau Teithio Llesol yn un o'r 
elfennau yn y Papur Gwyrdd, ond ta waeth, 'dw i'n meddwl bod pethau y mae angen i 
ni eu gwneud ar hynny, rwyf wedi cael sylwadau gan Gynghorwyr gwahanol yn y 
Siambr yn trafod llinellau coch dwbl, a rhywbeth sy’n peri pryder difrifol yw pan mae’r 
mesurau hyn ar waith o amgylch ysgolion ond mae rhieni neu warcheidwaid yn dal i 
barcio yno er gwaetha’r marciau clir iawn, felly rwy’n ymwybodol bod mwy i’w wneud 
ar wahân i'r hyn sydd yn y Papur Gwyrdd.

Cwestiwn Atodol - Y Cynghorydd Sandrey

Ydych chi’n meddwl y dylai monitorau Llygredd Ansawdd Aer byw chwarae rhan wrth 
adnabod ysgolion lle gall parthau gwahardd fod yn effeithiol, wrth hefyd helpu i 
ddarbwyllo rhieni lleol am yr angen i’w cyflwyno?

Ateb – Y Cynghorydd Wild 

Rwy’n cytuno’n llwyr, a ‘dw i’n credu eu bod nhw’n cael eu rhoi ar waith yn seiliedig 
ar sylwadau penodol yma mewn cyfarfodydd blaenorol, felly rwy’n deall ei fod ar 
waith ar y funud, byddaf yn cael diweddariad i weld beth sy'n digwydd gyda'r rheiny.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Williams

O ran hyrwyddo Strategaeth Aer Glân yn y Cyngor, all y Cynghorydd Wild roi 
diweddariad ar yr hyn y mae’n ei wneud i sicrhau bod y buddion o gerbydau trydan 
yn cael eu hyrwyddo, ac a fyddai’n gallu rhoi diweddariad ar bwyntiau gwefru 
trydanol nid yn unig yng nghanol y ddinas ond hefyd ar ymylon y Ddinas, a hoffwn 
ddatgan fy mod yn berchen ar gar trydanol.
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Ateb – Y Cynghorydd Wild 

Ni fyddaf yn cymryd yr amser i roi diweddariad llawn i chi ar bwyntiau gwefru 
trydanol, mae’n rhywbeth yr ydw i’n gweithio ar gyda’m cydweithiwr, rwy’n fodlon rhoi 
diweddariad i chi wrth i ni fwrw ymlaen a fel y gwyddoch y peth pwysicach yw cael 
dadl ar y pethau hynny sydd yn y Papur Gwyrdd hefyd.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Ahmed

Beth yw’ch cynlluniau yn y dyfodol ynghylch y cyfyngiad cyflymder 20 milltir yr awr 
gydol ein dinas?

Ateb – Y Cynghorydd Wild 

Mae'r Cyngor wedi ymrwymo i gyflwyno cyfyngiadau cyflymder 20 mya ar strydoedd 
priodol yn y ddinas, mae'n siŵr eich bod hefyd wedi gweld yn y Papur Gwyrdd bod 
cynnig lle byddwn o bosibl yn ystyried gwneud Caerdydd yn ardal 20mya yn ei 
chyfanrwydd yn hytrach na llwybrau lle nad yw'n angenrheidiol.  Felly hoffwn ofyn i 
chi gymryd rhan yn hynny.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Ahmed

Ydych chi wedi sylwi ar unrhyw newidiadau mewn traffig o amgylch parthau 20mya y 
mae'r Cyngor hwn wedi'u cyflwyno ac a ydych chi'n cael unrhyw adborth gan y 
preswylwyr lleol am y buddion, yn enwedig teuluoedd, rhieni ac ati.

Ateb – Y Cynghorydd Wild

Fel y gwyddoch yn Cathays lle mae’r peilot wedi bod ar waith ers tro, fy nealltwriaeth 
yw ei fod wedi dod â chyflymder cyfartalog i lawr mewn 24 allan o’r 34 ffyrdd.  ‘Dw i’m 
yn gwybod os cafodd unrhyw waith ei wneud i weld a yw hynny wedi effeithio ar yr 
amgylchedd i gerddwyr, 'dw i’n gwybod ei bod hi'n cymryd amser i addasu pethau 
felly.  Yn fy ward i yng Nglan-yr-afon lle mae wedi'i roi ar waith, mae'n cael ei adolygu 
ar y funud ac yn ystod yr ychydig wythnosau nesaf i weld sut mae wedi lleihau 
cyflymder ac effeithio ar bethau.  Yn fy marn bersonol i, rwy’n ei chael hi’n haws ac 
yn amgylchedd brafiach i gerdded a beicio fel y byddaf yn ei wneud yn Cathays, felly 
rwy'n sicr yn ei gefnogi ac yn gobeithio 

y gallwn barhau â’r newid hwn a thawelu traffig yn gyffredinol ledled y Ddinas ac 
arafu cyflymder fel ei bod hi’n haws i bobl gerdded a mynd o amgylch eu diwrnodiau.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Kelloway

Mae rhannau o Gaerdydd lle mae'r ddarpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus yn wael, 
megis Cyncoed ac nid yw'r drafnidiaeth gyhoeddus yn briodol i nifer o breswylwyr.  

A fydd y Cabinet yn meddwl am fwrw ymlaen â chosbi gyrwyr drwy ganslo cynigion 
am godi tâl ar gyfer tagfeydd yn y Ddinas, a pharthau 20mya gorfodol ym mhob man 
arall?
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Ateb – Y Cynghorydd Wild

Gwnaethom gyflwyno dau gynnig gan eich plaid hefyd, yn edrych ar bopeth yn 
ymwneud â thagfeydd a thraffig yn y ddinas, yn cynnwys 18 syniad gwahanol ac 
rydym yn disgwyl (fel yr ydym wedi’i ddweud o’r dechrau) i gael ddadl aeddfed ar hyn 
a gobeithiaf y byddwn yn cael un gyda nifer o bleidiau, rwy’n gwybod y byddwn yn 
clywed gan y rhan fwyaf o bobl ledled y Siambr, a gobeithiaf y byddwn yn clywed 
gennych chi hefyd.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Driscoll

Yn sgil oediad y papur gwyrdd ar drafnidiaeth, allwch chi gadarnhau bod y 
gorsafoedd Monitro Ansawdd Aer Byw wedi'u prynu, a phryd y byddan nhw'n cael eu 
gosod yn Llandaf a ledled y ddinas?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Gallaf gadarnhau bod gorsaf awtomataidd newydd wedi’i osod ar Heol Casnewydd a 
bydd y data ar gael ar-lein cyn bo hir. Yn ogystal â hyn, mae gorsaf fonitro pellach 
wedi’i archebu gan ddefnyddio cyllid Adran 106 o’r datblygiad Llys Fitzalan, a bydd y 
monitor hwn yn cael ei osod maes o law.

Fel soniais yn y cyfarfod ym mis Ionawr, mae’r rhwydwaith monitro ansawdd aer yn 
Ardal Rheoli Ansawdd Aer Llandaf wedi’i adolygu ar gyfer 2018.

Mae ansawdd aer yn Llandaf wedi gwella’n raddol dros y blynyddoedd diweddar, ac 
mae’r canlyniadau diweddaraf o ddata 2017 yn dangos bod yr holl leoliadau monitro 
yn yr Ardal Reoli Ansawdd Aer bellach yn cydymffurfio â safonau ansawdd aer 
Nitrogen Diocsid.

Fodd bynnag, 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.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Driscoll

Cyn i mi ofyn fy nghwestiwn, hoffwn egluro fod gennyf drefn fasnachol gyda’r 
Cynghorydd Michael lle mae’n torri fy ngwallt a ‘dw i’n rhoi deg punt iddo.  Rwy’n 
gwybod ei fod yn sefyll y tu ôl i mi o leiaf unwaith y mis gyda rasel, felly 'dw i ddim 
eisiau dadlau gydag ef na'i ypsetio!  

Gallwch weld dinistriad y gwrychoedd a’r datblygiadau tai mawr sydd ar waith yng 
ngorllewin Caerdydd, cerbydau nwyddau trwm yn teithio i ac o’r safle ac yn ymylu ar 
Landaf.  Mae hyn yn arwain at lygredd aer ychwanegol yn Llandaf sydd y tu allan i 
ysgolion, ac rydym yn gwybod mai plant a phobl ifanc sy’n gweld effaith y llygredd 
hwn gan amlaf.  Ydych chi’n deall pam fod pobl eisiau gwybod pryd y gallent 
ddisgwyl i fonitor aer byw gael ei osod y tu allan i ysgolion yn Llandaf, y gwnaeth y 
Cyngor hwn gytuno i'w rhoi lŷdled y ddinas; neu a ydych chi a’ch cydweithwyr yn 
Llywodraeth Cymru’n ofni’r canlyniadau all ddod i’r amlwg?



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd
Dydd Iau, 22 Mawrth 2018

317

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Roedd yr ateb i’ch cwestiwn gwreiddiol yna, rydym yn ceisio trefnu a gosod un yno!  
Mae’r canlyniadau gwirioneddol, fel y dywedais, yn nodi bod yr ansawdd aer yn 
Llandaf wedi gwella ond y peth sydd angen ei wneud yw aros am yr hyn yr ydym yn 
ei wneud gyda'r Papur Gwyrdd Trafnidiaeth, gan y bydd hwnnw'n cynnwys mesurau 
ar gyfer Aer Gwyrdd dros y Ddinas.  Ond fel y dywedais pan fydd gennym yr arian, y 
seilwaith, a’r cyllid priodol, yr ydym yn ceisio eu hadnabod, bydd un yn cael ei osod.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Berman

 ‘Dw i’n meddwl eich bod chi wedi cyfeirio at Heol Casnewydd yn eich ateb gwreiddiol 
ac yn amlwg mae'n fan poeth o ran ansawdd aer, ac mae’n effeithio ar fy ward i 
ynghyd â wardiau eraill.  Tybed a fyddech yn gallu rhoi diweddariad i’w Cyngor 
ynglŷn â'r mentrau penodol yr ydych yn mynd ar eu holau i geisio gwella'r ansawdd 
aer yn yr ardal honno.

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Cyfeiriaf yn ôl at yr hyn ‘dw i newydd ei ddweud am y Papur Gwyrdd, mae ystod 
eang o bethau i chi fod ynghlwm â nhw.  Dyna pryd y byddwn yn cynllunio beth sydd 
angen i ni ei wneud, ar hyn o bryd mae trafodaethau ar waith ac mae gennym 
ymgynghorwyr sydd am ddod i mewn ac edrych ar hyn o ran beth allwn ni ei wneud i 
wella’r ardaloedd hyn.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Sandrey

Oes proses ar waith i sefydlu a rhoi gwybod i gwmnïau bysus a’u cwsmeriaid am 
wyriadau yn ystod gwaith ffordd?

Ateb – Y Cynghorydd Wild

Mae gweithredwyr bysus yn cael gwybod ymlaen llaw am yr holl waith ffordd sy'n 
cynnwys cau ffordd a'r rhai fydd â goblygiadau rheoli traffig mawr ymlaen llaw. 
Byddem fel arfer yn rhoi rhybudd o leiaf 7 diwrnod; fodd bynnag, weithiau, gall hyn 
fod yn llai yn dibynnu ar p’un ai a yw’r gwaith yn rhai brys neu wedi’u cynllunio.  
Rydym hefyd yn rhoi adroddiad ffyrdd wythnosol i’r holl weithredwyr bysus.

Cwestiwn Atodol - Y Cynghorydd Sandrey

Mewn perthynas â gwaith ffordd sydd wedi’i gynllunio’n ddiweddar yn Llanedern a 
Phentwyn, rwyf wedi cael cwynion gan breswylwyr sy’n honni na chafodd y gwmnïau 
bysus wybod am y gwaith ffyrdd a’r gwyriadau, felly hoffwn ofyn os yw'n bosibl i 
sicrhau bod y cwmnïau hyn yn gwybod am wyriadau angenrheidiol neu fel arall efallai 
y bydd pobl yn mynd i'w ceir yn sgil yr ansicrwydd a'r dryswch ynghylch lle i ddal 
bws.

Ateb – Y Cynghorydd Wild
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Byddaf yn gwirio i chi a ‘dw i’n gweld eich bod wedi bod yn defnyddio’r cyfryngau 
cymdeithasol i helpu’ch preswylwyr lleol o ran rhannu’r wybodaeth felly rwy’n 
gwerthfawrogi dy help.  Byddaf yn gwirio i weld os yw’r wybodaeth yn ddigon clir gan 
y dylai fod, oherwydd yn amlwg mae’r preswylwyr angen gwybod ymlaen llaw a 
thybed a oes ffyrdd eraill o rannu’r wybodaeth hefyd.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Ebrahim

Rydym oll yn ymwybodol am y risgiau sydd ynghlwm wrth smocio, megis mwy o risg 
o ganser, clefyd y galon a phroblemau anadlu. Yn yr un modd, mae’r risgiau hyn yn 
bresennol wrth smocio shisha. Mae nifer y bariau shisha yng Nghaerdydd yn tyfu. Pa 
fath o amodau trwyddedu all y Cyngor eu defnyddio i reoleiddio'r bariau shisha hyn?

Ateb – Y Cynghorydd Parry

Mae ystod o bwerau y gall y Cyngor eu defnyddio i reoli smocio shisha yn y ddinas 
yn unol ag ystod o ddeddfwriaeth iechyd y cyhoedd, cynllunio, priffyrdd, safonau 
masnach ac amddiffyn yr amgylchedd.

Bydd swyddogion yn ymweld ag eiddo ac yn archwilio cyn bo hir, ond yn amlwg ni 
allaf roi dyddiadau pendant.  Os oes unrhyw beth arall yr hoffech ei wybod, 
cysylltwch â mi.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Ebrahim

Hoffwn ddweud, ar ôl edrych ar wefan Sefydliad Prydeinig y Galon, mae’n nodi’n glir 
bod awr mewn bar Shisha gyfwerth â 100 o sigarennau, mae llawer o bobl ifanc ein 
dinas yn smocio Shisha yn rheolaidd a 'dw i'n meddwl ei fod yn risg y mae angen i ni 
fynd ar ei ôl; ni allwn oedi.

Ateb – Y Cynghorydd Parry

Chi’n iawn, mae’n rhywbeth yr ydym yn ymchwilio iddo gan y gallai fod yn risg i 
iechyd y cyhoedd, byddwn yn dod â hyn yn ôl i’r cyngor cyn gynted â phosibl ynghyd 
ag unrhyw fesurau.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Hudson

Gan nad ydw i’n smocio, dydw i ddim yn deall hyn, ond carwn wybod a oes ffaith 
feddygol am hyn? 'Dw i'n gwybod dim amdano.

Ateb – Y Cynghorydd Parry

Rydym yn ystyried hyn o ddifrif, gallwn ddod yn ôl atoch chi ac adrodd am y 
canlyniadau a'r hyn fydd yn digwydd nesaf.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Graham Thomas 

Mae llawer o breswylwyr yn poeni am bwysau ar leoedd ysgolion lleol mewn 
blynyddoedd i ddod yng ngogledd orllewin Caerdydd yn sgil sawl datblygiad mawr 
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iawn ar hyd A4119 Llantrisant Road. Er y bydd y datblygiadau'n cynnwys ysgolion 
newydd, ni fyddant yn barod nes bod y 500ed tŷ’n llawn! Gallai hynny olygu oddeutu 
5 mlynedd a channoedd o fyfyrwyr yn symud i mewn i’r datblygiadau hyn sy’n gorfod 
defnyddio ysgolion presennol yn Creigiau, Radur a Phentyrch er enghraifft. Gan nad 
oes ganddynt y capasiti i hyn, beth yw’r cynllun yn y blynyddoedd i ddod cyn i unrhyw 
ysgolion newydd fod ar gael?

Ateb – Y Cynghorydd Merry

Disgwylir yr ysgol gyntaf allan o bump ysgol gynradd newydd yng ngogledd orllewin 
Caerdydd yn 2020/21 a fydd yn cynnig 420 o leoedd ysgol ychwanegol. Mae 
ychwanegu capasiti ysgol sylweddol yn rhy gynnar yn cynrychioli risg, gan y gallai 
ysgolion newydd a phresennol fod yn gweithredu'n sylweddol yn is na chapasiti gyda 
materion cyllidebol.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Graham Thomas

Rwy’n siŵr eich bod chi’n deall y pryder hwn, mae llawer o breswylwyr wedi trafod 
hyn ac mae'r sefyllfa'n edrych fel risg fawr o bosibl.  Mae nifer o’r pwyntiau trothwy ar 
gyfer yr ysgolion cynradd hyn yn ddatblygiadau newydd a dim nes bydd cannoedd o 
dai wedi’u hadeiladu a phwyntiau trothwy gwahanol mewn datblygiadau gwahanol.  
Hoffwn ofyn pa asesiadau sydd wedi’u gwneud ar gyfer galw am leoedd ysgol yn y 
dyfodol o’r datblygiadau newydd hyn ledled yr ardal a’u heffeithiau ar gapasiti ysgol 
lleol cyn i unrhyw rai o’r adeiladau ysgol newydd fod yn barod, ac, os fel ‘dw i’n 
poeni, mae gennym broblem, a fyddwch chi’n ymchwilio i’r posibilrwydd o fwrw 
ymlaen â’r adeiladau ysgol newydd hyn. 

Ateb – Y Cynghorydd Merry

Roeddwn i’n gobeithio, gan eich bod wedi sôn am bum mlynedd ar gyfer ysgol 
newydd, y byddai 2020/2021 yn newyddion da iawn.  Rwy’n hapus i eistedd a thrafod 
y data gyda chi a swyddogion ond i fod yn onest, mae’n 2018 a byddai’n rhaid i ni 
adeiladu’r ysgolion newydd, ‘dw i ddim yn siŵr os oes modd dod â hynny ymlaen yn 
sylweddol yn gynt na hynny beth bynnag.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Molik

Mae mamau wedi cysylltu â mi ynghylch pryderon yn eistedd yn eu gerddi cefn 
gyda’u plant; mae anifeiliaid anwes a dynion post wedi’u hymosod arnynt yn Farm 
Drive; bagiau bin wedi’u torri ar agor gan arwain at olwg ar ein strydoedd; nid yn unig 
y baw adar sy'n peri pryder ynghylch poblogaeth wylanod gynyddol, ond hefyd y 
ffaith eu bod nhw'n dod i lawr ac yn ymosod ar bobl ac anifeiliaid anwes. 

Wrth i ni ddod yn nes at adeg nythu a chyda nifer gynyddol o wylanod fydd yn 
cyrraedd 5,000 erbyn 2020 yng Nghaerdydd, beth mae’r Cyngor yn ei wneud i 
sicrhau bod preswylwyr mewn lleoedd yn Cyncoed yn teimlo’n ddiogel heb fygythiad 
gwylanod?

Ateb – Y Cynghorydd Michael
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Mae niferoedd cynyddol gwylanod yn nythu mewn amgylcheddau trefol yn rhywbeth 
sy’n digwydd ledled y wlad, ac nid yw’n gyfyngedig i ddinasoedd arfordirol fel 
Caerdydd.

Un o’r ffyrdd gorau i atal unrhyw niwsans a achosir gan wylanod yw i breswylwyr 
sicrhau eu bod nhw’n gwaredu’r bwyd yn gyfrifol. 
Mae hyn yn golygu defnyddio’r cadis a ddarperir ar gyfer casgliadau gwastraff bwyd, 
rhoi bwyd sy’n weddill mewn biniau sbwriel cyhoeddus a pheidio â rhoi gwastraff 
bwyd mewn bagiau du i helpu i gyfyngu ar y ffynonellau bwyd sydd ar gael ac i beidio 
ag annog gwylanod i aros yn yr ardal.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Molik

Rwy’n cydnabod yr angen i leihau sbwriel ac ati ac mae rheoli gwastraff yn well yn un 
o’r ffyrdd i atal gwylanod ond mae angen camau y tu hwnt i hynny.  Mae preswylwyr 
yng Nghyncoed wedi bod yn gwneud hynny ond maent yn dal o dan fygythiad eu 
cymdogaeth.  

Mae mam a’i phlentyn yn ofn eistedd yn eu gardd gefn oherwydd y gwylanod, felly 
mae angen cymryd camau rhagweithiol gan y Cyngor i gefnogi'r teuluoedd hyn sy'n 
teimlo dan fygythiad y boblogaeth gynyddol o wylanod fel yr ydych chi'n cydnabod 
eich hun.  Mae gweithdrefnau amrywiol y gallwch eu rhoi ar waith ac yn aml mae’n 
golygu bod angen i bobl trwyddedu roi’r gweithdrefnau hynny ar waith, ond mae cael 
y bobl hyn i’r eiddo i gynnal y gweithdrefnau megis disodli wyau neu sbeicio'n ddrud, 
efallai na fydd rhai pobl yn gallu fforddio hyn ac felly does dim modd i bawb gael 
mynediad at y gweithdrefnau hyn a does dim tegwch yn y ffordd y mae’r system yn 
gweithio a dylai’r Cyngor fod yn ei gefnogi.  Hoffwn weld beth fydd y Cyngor yn ei 
wneud i gefnogi’r teuluoedd hyn.

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Mae gwylanod wedi’u hamddiffyn dan Ddeddf Cefn Gwlad 1981, mewn cyfarfod 
cyngor blaenorol edrychodd pwyllgor craffu ar beth fydden ni'n gallu ei wneud am y 
sefyllfa a gwnaethon nhw feddwl am y gwasanaeth disodli wyau, gall swyddogion 
rheoli pla roi cyngor ar beth i'w wneud, ond un peth na allaf wneud yw dweud wrth 
wylanod i beidio â mynd i Gyncoed.  Er bod hyn yn rwystredig, does gen i ddim y 
pŵer hynny.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Owen Jones

Rwy’n falch iawn bod gwylanod Adamsdown ychydig yn llai bygythiol na’r gwylanod 
yng Nghyncoed, dyw hynny ddim yn bychanu dy honiad!  Ar eich ateb i’r Cynghorydd 
Molik ynghylch gwastraff bwyd yn cael ei roi allan yn gywir mewn biniau bwyd, mewn 
ardaloedd megis Adamsdown a Sblot sydd heb y biniau olwynion du, mae 
preswylwyr yn rhoi eu gwastraff cyffredinol allan fydd â gweddillion bwyd ynddo fel 
arfer, yn enwedig yn yr haf, bydd gwylanod yn ymosod a bydd gwastraff bwyd ym 
mhob man.  

Oes unrhyw fesurau y gallwn edrych arnyn nhw gan fod hyn yn digwydd bob haf ac 
mae'r rhain yn bobl sy'n cyflwyno eu gwastraff yn gywir ond yn ardaloedd yr arc 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd
Dydd Iau, 22 Mawrth 2018

321

ddeheuol sydd heb finiau du maen nhw'n dioddef ar wythnosau penodol, ydyn ni'n 
edrych ar ffyrdd i sortio hynny?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Mae llai o broblem gwylanod nawr na’r oeddwn yn arfer cael pan roeddwn yn tirlenwi.  
Un o’r problemau gyda thirlenwi oedd pe byddech yn tirlenwi bwyd a’r gwylanod yn 
mynd ag ef, a phe byddech yn mynd i Ynys Echni mae llawer o esgyrn cyw iâr na’n 
unrhyw le arall gan eu bod nhw’n hedfan yn ôl gyda’r bwyd ac yn ei ddefnyddio fel 
coloni fridio.  

Mae llai o wylanod na’r oedd o’r blaen, un o’r problemau gyda’r bagiau a’r biniau, 
rydym yn edrych ar strategaeth gwastraff newydd fel y gallwn ddarparu mwy o finiau 
du a bydd swyddogion yn dechrau ar y trafodaethau hyn maes o law. Does dim 
llawer o fesurau y gallwch chi eu cymryd i atal aderyn sy’n hedfan rhag mynd lle y 
mae eisiau mynd. 

Cwestiwn - Y Cynghorydd Gordon

All yr Aelod Cabinet roi sicrwydd i aelodau Pontcanna na fydd yr un difrod yn 
digwydd i’r tir parciau fel yr oedd ar ôl Eisteddfod 2008?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Mae’n bwysig i mi i fod yn glir nad yw’r safle gwersylla yng Nghaeau Pontcanna yr un 
peth o gwbl â’r seilwaith llawn y brif safle Eisteddfod oedd wedi'i leoli yno yn 2008.

Fel y byddwch yn ymwybodol, mae swyddogion cyngor yn gweithio’n agos gyda 
threfnwyr yr Eisteddfod ac Aelodau Ward yng Nglan-yr-afon i sicrhau bod y safle’n 
cael ei reoli’n ddiogel a bod cyn lleied o darfu ag sy'n bosibl.

Mae eisoes wedi’i gytuno y bydd y wicedi criced a'r caeau rygbi'n cael eu hamddiffyn. 
Bydd traciau’n cael eu defnyddio i orchuddio ardaloedd sydd â llawer o bobl ac i 
gefnogi symudiad cyfyngedig cerbydau gwasanaeth.

Bydd bond yn cael ei dalu cyn y digwyddiad i dalu am unrhyw waith adfer i sicrhau 
bod y safle’n dychwelyd yn ôl i’w sefyllfa bresennol.

Rydym yn falch iawn o gefnogi’r Eisteddfod Cenedlaethol ac rwy’n siŵr y bydd yn 
ddigwyddiad anhygoel er gwaetha’ anawsterau lleol ym Mhontcanna.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Gordon

Rydym yn poeni’n ofnadwy am y safle carafanau fydd yn dod i Gaeau Pontcanna ym 
mis Awst, 700 o garafanau a’r pabelli ieuenctid.  Mae’r gwersyll Ieuenctid drws nesaf 
i’r Afon Taf, tybed a yw’r Cyngor yn ymwybodol bod bechgyn 17 oed oedd yn 
gwersylla yn y gwersyll ieuenctid yn ystod yr Eisteddfod ddiwethaf wedi boddi gan 
fod y gwersyll ger afon, rwy'n meddwl bod angen i ni ystyried hyn o ddifrif.  
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Pa opsiynau amgen wnaeth yr Eisteddfod Genedlaethol edrych arnynt o ran parciau 
eraill yn ein Dinas a safleoedd ysgol oherwydd yn ein barn ni, byddai safle ysgol wedi 
bod yn opsiwn dda iawn?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Rwyf wedi cael gwybod bod y marwolaeth honno wedi digwydd yn ystod Sioe 
Frenhinol Cymru ac nid yn yr Eisteddfod, ond ta waeth yr achos trasig hwnnw, 
byddwn yn sicrhau bod y gwersyll mor ddiogel ag y gallai fod.  Ystyriwyd safleoedd 
eraill a gwnaeth yr Eisteddfod benderfynu ar Bontcanna ar ôl i ni fynd â nhw o 
amgylch Caerdydd, roedd y safleoedd eraill yn cynnwys Parc Hamdaryad, y 
Ganolfan Siopa a Parc Trelai, byddwn wedi bod yn hapus iawn tasen nhw wedi dod i 
Barc Trelai, ond pwyllgor yr Eisteddfod ei hun wnaeth ddewis dod i Bontcanna.  
Rwy’n addo y byddaf yn gweithio gyda chi a phreswylwyr lleol i leihau'r effaith ar eich 
gymuned.  Rwy'n gwybod popeth am beth ddigwyddodd deng mlynedd yn ôl 
oherwydd roeddwn ar bwyllgor clwb pêl-droed oedd ynghlwm wrth bêl-droed 
cynghrair dydd Sul oedd yn golygu bod rhaid i ni symud oherwydd y gwaith hwnnw.  
Rwy’n fwy na bodlon ar weithio gyda chi a’ch cydweithwyr ward i sicrhau ein bod ni’n 
lleihau’r difrod allai gael eu hachosi gan hyn.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Williams

Doeddwn i byth yn meddwl y buaswn i fyth yn cytuno gydag Iona ar rywbeth ond ‘dw 
i wirioneddol yn, a ‘dw i’n meddwl bod hyn yn fwy na ward Pontcanna yn unig gan fod 
preswylwyr Pontprennau a Phentref Llaneirwg sy’n aelodau o glybiau chwaraeon ac 
ati wedi cysylltu â mi i fynegi pryder am yr ymgynghoriad ar gyfer yr Eisteddfod ac a 
gafodd unrhyw ymgynghoriad ei gynnal hyd yn oed fel y gall preswylwyr gyflwyno 
sylwadau cyn y tendr a’r penderfyniad i roi’r safle i'r Eisteddfod.  

Mae’n wych ein bod ni’n cynnal yr Eisteddfod ond a allwch chi roi ychydig o gefndir ar 
y bond a rhoi sicrwydd i ni na fydd unrhyw ddifrod ac os bydd difrod, ei fod yn cael ei 
ddatrys yn brydlon.

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Mae bond yn cael ei dalu fydd yn ddigon i dalu am unrhyw gostau adfer.  Mae’r 
Cyngor a’r Eisteddfod wrthi’n trefnu cytundeb ar hyn o bryd.  

Y peth arall yr hoffwn i ddweud yw dwi’n siŵr bod Aelodau Glan-yr-afon yn falch iawn 
o weld dy bryder am eu ward, rydym wedi amlinellu’r safleoedd amgen a ystyriwyd, 
efallai dy fod yn iawn efallai y dylwn i ddweud wrthyn nhw i symud o Bontcanna i 
Bontprennau a chael golwg yno, wnawn ni ddim gwneud hynny, maent wedi dewis y 
safle y maent eisiau mynd iddo, byddaf yn gweithio gydag Aelodau lleol, 
cynrychiolwyr etholedig Glan-yr-afon i sicrhau nad oes gormod o ddifrod.  Ni allaf 
warantu na fydd unrhyw ddifrod oherwydd adeg yr haf Prydain, ond os bydd difrod, 
bydd yr Eisteddfod yn talu amdano a byddwn yn cyfyngu ar hyn cymaint ag sy’n 
bosibl.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Owen
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Ar ôl i’r Ganolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn Heol Wedal oedd yn cael ei 
ddefnyddio’n aml, all yr Aelod Cabinet amlinellu sut mae trafodaethau’n mynd 
rhagddynt i ddod o hyd i safle amgen ac amserlen arfaethedig ar gyfer cyfleuster 
newydd?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Hoffwn eich cyfeirio chi at yr adroddiad a gafodd ei ystyried fis diwethaf gan y 
Cabinet a'n penderfyniad i adolygu'r ddarpariaeth o gyfleusterau ailgylchu gwastraff y 
cartref i’r dyfodol yng Nghaerdydd yng nghyd-destun twf y ddinas i’r dyfodol.

Gwnaethom gytuno i baratoi achos busnes ar y gofyn potensial i’r dyfodol am 
Ganolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref ychwanegol, ynghyd â dadansoddiad 
opsiynau safle i adnabod lleoliad â blaenoriaeth. Yna, byddai’r rhain yn cael eu 
hystyried mewn cyfarfod Cabinet i’r dyfodol.

Dyma yw’r sefyllfa ac mae’r gwaith yn mynd rhagddo i ddatblygu’r sgôp ar gyfer 
comisiynu’r gwaith hwn.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Owen

Rwy’n meddwl ein bod ni’n cyrraedd sefyllfa lle byddai pobl Rhiwbeina a ledled 
gogledd Caerdydd wirioneddol yn gwerthfawrogi mwy o eglurder ar hyn.  Cynhaliom 
syrjeri Cynghorwyr yn Rhiwbeina ddoe a gwnaeth pob un person ddaeth atom ni, 
waeth beth yr oeddent am ei drafod, ofyn am ddarpariaeth Heol Wedal newydd yng 
ngogledd y Ddinas, felly mae'n fater cynhennid iawn ac mae wirioneddol angen 
canolfan arall cyn gynted â phosibl.  

Allwch chi gadarnhau a waredwyd y tir yn CAGC Heol Wedal ar werth y farchnad 
neu‘n uwch, oherwydd o beth dwi'n wybod, gwerthwyd yr YMCA ar waelod yr ardal 
am dros £1miliwn?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Beth ‘dyn ni ddim eisiau yw Heol Wedal arall, hoffem weld cyfleuster ailgylchu o 
safon uchel fel Ffordd Lamby, oherwydd fel arall byddwn yn mynd am yn ôl.  Beth 
does dim modd i mi ei wneud yw cadarnhau unrhyw beth am y gwerthiant gan nad 
yw'n rhan o fy mhortffolio.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Taylor

Mae’r penderfyniad i ddewis Opsiwn A ar gyfer trefniadau Derbyn i Ysgolion 2018/19 
yn cynrychioli cynnal y norm a ni fydd yn mynd ar ôl y pwysau sylweddol ar 
dderbyniadau i ysgolion uwchradd. Pryd allwn ni ddisgwyl cynigion i fynd ar ôl 
problemau capasiti cyn i raglen buddsoddiad cyfalaf Band B y cyngor gael ei 
gwblhau?

Ateb – Y Cynghorydd Merry

Ni fyddai Opsiwn A nag Opsiwn B wedi mynd ar ôl materion gordanysgrifio.
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Bydd rhaglen fuddsoddi Band B yn creu lleoedd ysgol ychwanegol yn Ysgol 
Uwchradd Cantonian, Ysgol Uwchradd Caerdydd, Ysgol Uwchradd Cathays ac Ysgol 
Uwchradd Willows.

Caiff mesurau penodol er mwyn darparu lleoedd ychwanegol ar gyfer y garfan hon 
eu cytuno gydag ysgolion ar ddechrau 2018, mewn da bryd i ysgolion gynllunio ar 
gyfer y derbyniad ym mis Medi 2019 ac i ysgolion cynradd wneud trefniadau pontio 
priodol. 

Bydd y mesurau hyn yn cymryd i ystyriaeth lleoliad ac amseriad unrhyw gynlluniau 
Band B.

Cwestiwn Atodol - Y Cynghorydd Taylor

Diolch am yr ymateb hwnnw ac am egluro pryd fydd y cynlluniau hynny’n symud 
ymlaen.  Yn yr adroddiad Cabinet roedd sylw am fwrw ymlaen ag ymgynghoriadau ar 
ardaloedd dalgylch newydd, tybed pryd y gallwn ddisgwyl yr adroddiadau hynny a 
pha wersi sydd wedi'u dysgu o'r ymgysylltiad cyhoeddus a gynhaliwyd ar y broses 
derbyn i ysgolion?

Ateb – Y Cynghorydd Merry

Rydym eisoes wedi bod yn glir iawn, waeth pa mor rhwystredig yw hynny i bobl, bod 
angen i hyn fod yn broses cam wrth gam. Y cam cyntaf yw lle’r ydym am roi’r lleoedd 
ysgol ychwanegol cyn edrych ar y dalgylchoedd.  Rwy’n deall pryder rhieni ond os 
ydym yn ceisio ailddylunio’r dalgylchoedd heb gynllunio ein lleoedd ysgol ychwanegol 
byddai'n amhriodol cyn gynted ag y buasech yn adeiladu’r ysgolion newydd.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Rees

Allwch chi roi diweddariad i ni ar beth sy’n digwydd gyda’r ysgol ar gyfer safle St 
Ederyn, mae rhieni sydd wedi symud yno'n poeni'n fawr am hyn, nid ydym yn 
gwybod i ba ysgol y dylid anfon eu plant.

Ateb – Y Cynghorydd Merry

Nid wyf mewn sefyllfa i wneud hynny ar hyn o bryd ond os byddwch yn anfon e-bost 
ataf, ceisiaf roi’r wybodaeth honno i chi.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Dilwar Ali

Yn gyntaf, hoffwn ddiolch i chi a staff y cyngor am ymateb mor dda i’r amodau 
tywydd eithafol dros yr ychydig wythnosau diwethaf. Fodd bynnag, ar ôl y tywydd 
garw hwn, mae wynebau ffordd wedi'u difrodi a'r tyllau yn y ffordd wedi mynd yn fwy. 
Beth yw cynlluniau’r Cyngor i fynd ar ôl hyn?

Ateb – Y Cynghorydd Wild
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Mae’r tywydd wedi achosi cynnydd mawr yn nifer y tyllau ffordd yn y ddinas dros y 
misoedd diwethaf a credir bod cynnydd o 30% yn y galw am waith trwsio. Rhew, 
Gritio, a Halen, a phan mae’n dadmer, mae'n mynd i mewn iddo ac yn troi'r ffordd i 
fyny'n anffodus.  

Mae’r dynion ar ei hôl hi ar y funud. Mae archwiliadau arferol ac archwiliadau 
adweithiol yn parhau, Aelodau, a fyddech cystal â rhoi gwybod i mi ac mae'r Aelodau 
sydd wedi rhoi gwybod i mi'n falch o weld eu bod wedi'u llenwi'n barod.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Ali

Mae nifer o'm preswylwyr lleol wedi cysylltu â mi yn Ystum Taf, hoffwn eich annog chi 
i ymgymryd ag ymweliad safle ac ystyried y rheiny a’u trwsio cyn gynted â phosibl.

Ateb – Y Cynghorydd Wild

Wrth gwrs, a byddaf hefyd yn edrych ar y materion Parc Hayley sy’n parhau gyda 
rhai o’r llwybrau beicio a cherdded hefyd.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Molik

Mae’r tywydd yn effeithio ar ein ffyrdd ac rwy’n deall hynny ond ‘dw i’n meddwl bod 
angen edrych ar ansawdd y gwaith trwsio.  Yn aml, byddaf yn adrodd am yr un tyllau 
yn y ffordd tro ar ôl tro ychydig o wythnosau neu fisoedd wedyn.  Mae ansawdd y 
gwaith trwsio angen ei archwilio.

Ateb – Y Cynghorydd Wild

Rwy’n cytuno â chi ond byddaf yn poeni weithiau yn y Siambr hon pan mae pobl yn 
beirniadu gwaith llawer o swyddogion sydd weithiau’n gwneud pethau’n gyflym iawn i 
ymateb i lawer o’r Aelodau sy’n gofyn i bobl weithio’n sydyn iawn ar hyn.  Yn 
gyffredinol, mae trwsio’r tyllau yn y ffordd yn fesur dros dro, rydym yn ceisio gwneud 
gwaith trwsio mwy pan fo angen sy’n rhoi canlyniad gwell ar ôl iddo gael ei wneud.  
Felly mae’r gwaith hwnnw’n dal i fynd ymlaen, nid yw’r gwaith trwsio tyllau yn y ffordd 
yn aros yn ei le’n hir iawn.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Williams

Yw Arweinydd y Cyngor yn cefnogi awgrymiadau diweddar a wnaed gan Aelod 
Cynulliad Llafur Caerdydd y dylai Llywodraeth Cymru gyflwyno ardoll parcio ceir 
100% ar gyfleusterau parcio yng nghanol y ddinas, a elwir yn 'Dreth Parcio Ceir'?

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Ni fyddwn eisiau mynd o flaen yr ymgynghoriad ar y Papur Gwyrdd Trafnidiaeth ac 
Aer Glan, fodd bynnag rwy’n ddiolchgar i’r Cynghorydd Williams am dynnu’r 
awgrymiad i’m sylw, a byddaf yn hapus iawn i’w ystyried yn rhan o’r cyflwyniad i’r 
ymgynghoriad.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Williams
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Mae’n eithaf amlwg ein bod ni ar y meinciau hyn ar ochr dinasyddion Caerdydd, 
rydym yn gwybod bod llawer iawn o bobl sydd ag anableddau ac felly nid trafnidiaeth 
gyhoeddus yw'r ateb.  Ydych chi’n cefnogi’r awgrymiad a nodwyd yn y Cynulliad ar 
gyfer Treth Parcio Ceir o 100% yng nghanol o ddinas, neu na?  

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Rwy’n agored iawn i unrhyw awgrymiadau ynglŷn â’r ffordd y gallwn fynd ar ôl 
materion trafnidiaeth a thagfeydd yn ein Dinas.  Rwy’n meddwl y byddai pawb yn y 
siambr hon yn cydnabod bod hyn yn her, rwy’n meddwl eich bod chi wedi cyflwyno 
rhybuddion o gynnig yn galw am gamau gweithredu, felly beth am beidio â mynd o 
flaen y Papur Gwyrdd, ac ymateb iddo mewn modd adeiladol.  

Yn gynharach, cyhuddais y Blaid Democratiaid Rhyddfrydol am chwarae 
gwleidyddiaeth ond hoffwn eu llongyfarch am y ffordd aeddfed y gwnaethant ymateb 
i’r Papur Gwyrdd heddiw, mae’n dangos lefel o aeddfedrwydd y gallai pobl eraill yma 
geisio ei chyrraedd.  

Mae angen i ni gael trafodaeth aeddfed a chall yn y Ddinas am yr ystod o opsiynau 
trafnidiaeth sydd ar gael a'r ymyriadau sydd ar gael i ni heb godi ofn ar neb ac heb 
ddweud bod y Cyngor yn cynnig rhywbeth nad ydym ni'n ei gynnig, ond yn edrych ar 
yr holl opsiynau, a hoffwn annog pob Aelod i gymryd rhan yn y ddadl honno.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Rees

Faint o ysgolion yng Nghaerdydd sydd heb ddiffibriliwr ar y safle?

Ateb – Y Cynghorydd Merry

Mewn arolwg o ysgolion Caerdydd a gynhaliwyd ym mis Medi y llynedd, 
cadarnhaodd 35 ysgol bod ganddynt ddiffibriliwr ar safle’r ysgol. Yn ogystal, roedd 20 
ysgol arall yn gwybod am ddiffibriliwr a leolir o fewn 500 metr o safle’r ysgol.

Gofynnir i ysgolion gofrestru eu diffibrilwyr ar wefan Ymddiriedaeth Gwasanaeth 
Ambiwlans Cymru, lle gallent ddod o hyd i leoliad y diffibriliwr agosaf iddyn nhw.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Rees

35 ysgol, mae hynny’n llai na thraean?  Faint o ysgolion sydd gennym y Cynghorydd 
Merry, allwch chi gadranhau hynny?

Ateb – Y Cynghorydd Merry

Ychwanegais bod 20 ysgol yn gwybod am un 500 metr o safle’r ysgol.  Beth fydden 
i’n ei ddweud yw bod Aelodau yn y siambr yn llywodraethwyr eu hysgol leol a gall fod 
yn fater yr hoffent ei godi gyda chorff llywodraethu’r ysgol.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Lister
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Cyn y Nadolig, ymunais â’m ffrind Shelly Johnson i roi diffibriliwr i Ysgol Uwchradd y 
Dwyrain, cododd yr arian ei hun a llwyddodd i godi 4 ‘dw i’n meddwl, felly hoffwn ofyn 
i chi ddiolch i hi gyda fi.

Ateb – Y Cynghorydd Merry

Ie, yn sicr hoffwn ddiolch iddi am ei gwaith ac wrth gwrs mae hynny’n rhywbeth gallai 
sefydliadau eraill fod eisiau ei wneud.

147 :   MATERION BRYS 

Nid oedd yr Arglwydd Faer wedi cael gwybod am unrhyw faterion brys.

148 :   PENODIADAU LLYWODRAETHWYR YSGOL YR AWDURDOD LLEOL 

PENDERFYNWYD - Cymeradwyo argymhellion Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod 
Lleol 12 Mawrth 2018 fel a ganlyn: 

(1) Llywodraethwyr Awdurdod Lleol Presennol
(2)  

Ysgol Ward Dechrau’r 
Swydd Wag

Argymhelliad / 
Cymeradwywyd

Ysgol Gynradd 
Bryn Hafod

Llanrhymni 01/02/2018 John Brown

Ysgol 
Uwchradd 
Cantonian

Y Tyllgoed 22/11/2017 Barbara Connell

Ysgol 
Uwchradd y 
Dwyrain

Trowbridge 13/10/2017 Y Cyng. Lee Bridgeman 

Ysgol Gynradd 
Glan yr Afon

Llanrhymni 13/01/2018 Phillip Smith

Ysgol 
Uwchradd 
Llanisien

Llanisien

03/02/2018

Y Cyng. Phil Bale

Ysgol Gynradd 
Parc Ninian

Grangetow
n 20/01/2018

Riyadh Issa

Ysgol Gynradd 
Pontprennau

Pontprenn
au a 
Phentref 
Llaneirwg

14/12/2017 Catrin Lewis

Ysgol 
Gymraeg Nant 
Caerau

Caerau 28/06/2016 Gareth Hall Williams

(3) Llywodraethwyr Awdurdod Lleol y Dyfodol
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(4)  

Ysgol Ward Dechrau’r 
Swydd 
Wag

Argymhelliad / 
Cymeradwywyd

Ffederasiwn Pear Tree 
(Ffederasion Ysgol 
Gynradd Coryton ac 
Ysgol Gynradd 
Tongwynlais)

Yr Eglwys 
Newydd a 
Thongwynlais

27/03/2018 Nick Ashby
Sharron Dore
Kathy Haggarty
Cyng. Mike Jones-
Pritchard

Ysgol Uwchradd 
Llanisien

Llanisien 27/06/2018 Elisabeth Roth

Ysgol The Hollies Gabalfa 27/06/2018 Cyng. Joel Williams
Ysgol Gynradd Ton yr 
Ywen

Y Mynydd 
Bychan

18/04/2018 Charles Martin

Ysgol Uwchradd yr 
Eglwys Newydd

Yr Eglwys 
Newydd a 
Thongwynlais

18/04/2018
Michael Newman

Ysgol Gynradd Yr 
Eglwys Newydd

Yr Eglwys 
Newydd a 
Thongwynlais

17/04/2018
Anita Pilgrim

Ysgol Bro Eirwg Llanrhymni 23/04/2018 Huw Phillips
Ysgol y Berllan Deg Pentwyn 28/03/2018 Nick Webb 
Ysgol Mynydd Bychan Y Mynydd 

Bychan
27/06/2018 Andrew Connell

149 :   AELODAETH Y PWYLLGOR 

Gofynnwyd i’r Cyngor gymeradwyo'r enwebiad oedd wedi’i dderbyn gan Chwipiau 
Grwpiau Plaid i swyddi gwag presennol ar bwyllgorau fel y’i nodwyd ar y Daflen 
Ddiwygiad.  

PENDERFYNWYD – Cymeradwyo’r enwebiadau canlynol gan Chwipiau Grwpiau 
Plaid fel a ganlyn:  

Pwyllgor NINifer y 
swyddi gwag

Enwebiad 

Pwyllgor Trwyddedu 2 swydd wag Y Cynghorydd Tim Davies – yn 
lle'r Cynghorydd Hudson 

Pwyllgor Diogelu'r 
Cyhoedd 

2 swydd wag Y Cynghorydd Tim Davies – yn 
lle'r Cynghorydd Hudson 

Adolygu Polisi a 
Pherfformiad 

1 swydd wag Y Cynghorydd Owen Jones – yn 
barhaol yn lle'r Cynghorydd 
Jacobsen 
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150 :   CWESTIYNAU YSGRIFENEDIG 

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

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR McKERLICH

Yw’r Cyngor yn comisiynu profion rheolaidd am Radon yn ein hysgolion? Os felly, a 
oes modd i mi gael y dyddiad mwyaf diweddar ar bryd gafodd Bryn Deri, Ysgol 
Gynradd Radur ac Ysgol Gyfun Radur eu profi ddiwethaf, ac a allaf gael y 
canlyniadau a'r dulliau a ddefnyddiwyd?

Ymateb

Cafodd pob ysgol sydd wedi’u lleoli un ai yn neu’n agos at Ardaloedd Radon, dan 
gyfarwyddyd Llywodraeth Cymru, eu profi’n 2015. Cafodd yr ymarfer hwn ei gynnal 
ledled Cymru.

Y trothwy i’w fesur oedd 400 Bqm3 o Nwy Radon, a byddai angen gweithredu camau 
os oedd yn uwch na hyn. Mae hyn yn lefel isel ac felly mae’n cael ei ystyried fel 
rhagofal oherwydd oedran ifanc meddianwyr yr adeiladau.

Roedd y dull mesur yn ôl Iechyd y Cyhoedd yn cynnwys defnyddio monitorau Radon 
bychan sy’n cael eu lleoli ar lefel llawr daear adeiladau'r ysgol ar bellterau cyfartal. 
Rhoddwyd y monitorau ar waith am gyfnod penodol o amser, ac ar ôl hynny cawsant 
eu casglu a’u dadansoddi mewn labordy iechyd y cyhoedd ac roedd y canlyniadau a 
ddarparwyd i bob ysgol fel a ganlyn:

Ysgol Gynradd Bryn Deri
Roedd pob monitor a gasglwyd o’r ysgol yn dangos lefelau’n is na 100 Bqm3.

Ysgol Gynradd Radur
Roedd pob monitor a gasglwyd o’r ysgol yn dangos lefelau’n is na 100 Bqm3.

Ysgol Uwchradd Gyfun Radur
Roedd pob monitor a gasglwyd o’r ysgol yn dangos lefelau’n is na 100 Bqm3, 
heblaw am un o ddosbarth llawr daear oedd â chanlyniad o 110 Bqm3. Roedd 
hyn yn dal i fod yn sylweddol is na'r trothwy o 400 Bqm3.

Yn seiliedig ar y canlyniadau a gafwyd yn 2015, ni fyddai angen gwneud hyn eto yn 
yr ysgolion hynny.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR TAYLOR

Ar ddiwedd 2017 dywedodd y Gweinidog dros y Gymraeg a Dysgu Gydol Oes y 
byddai cyflwyniadau Band B ond yn cael eu hariannu os oedd awdurdodau’n dangos 
dyhead sylweddol dros y Gymraeg. Pa oblygiadau sydd i gyflwyniad Band B 
Caerdydd? 

Ymateb
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Rydym wedi cael cymeradwyaeth mewn egwyddor gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y 
cynlluniau yn ein rhaglen Band B, gan gynnwys ehangu dwy o ysgolion cynradd 
cyfrwng Cymraeg presennol”

Y mis hwn, mae Gweinidogion Cymru hefyd wedi cymeradwyo Cynllun Strategol 
Cymraeg mewn Addysg 2017-2020 y Cyngor, sy’n nodi dyhead y Cyngor i gynyddu 
nifer y disgyblion yn y sector cyfrwng Cymraeg. Mae hyn yn gydnabyddiaeth glir o sut 
mae Caerdydd wedi dangos ei dyhead a’i hymrwymiad i gyflawni twf yn nifer y 
siaradwyr Cymraeg sydd wedi’i dargedu yn Cymraeg 2050.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR TAYLOR

Pryd all aelodau ddisgwyl i gael gwybod am gynigion y Cyngor i leihau meintiau 
dosbarthiadau yng Nghaerdydd yn dilyn ei fid i Gronfa Lleihau Meintiau Dosbarth Iau 
Llywodraeth Cymru yn 2017?

Ymateb

Ym mis Mai 2017, ysgrifennodd Llywodraeth Cymru at yr holl awdurdodau lleol yng 
Nghymru i amlinellu grant newydd i leihau meintiau dosbarthiadau iau ymhellach ac i 
godi safonau. Byddai’r cyllid grant fyddai ar gael yn gyfuniad o refeniw o £16 miliwn a 
chyllid cyfalaf o £20 miliwn dros y cyfnod rhwng Ebrill 2017 i Mawrth 2021.

Yn yr hysbysiad gwreiddiol, nododd Llywodraeth Cymru y byddai’r cyllid yn cael ei 
dargedu i ddosbarthiadau gyda 29 neu fwy o ddisgyblion ac y dylai ysgolion sy'n ei 
dderbyn arddangos o leiaf un neu gyfuniad o'r hyn a ganlyn:

 Lefelau uchel o brydau ysgol am ddim;
 Canlyniadau’n is na chyfartalog ac os yw'r ysgol yn goch neu'n ambr;
 Lefelau uchel o anghenion dysgu ychwanegol neu addysgol;
 Lefelau uchel o ddisgyblion sydd heb Cymraeg/Saesneg fel iaith gyntaf.

Yn yr hysbysiad gwreiddiol, nododd Llywodraeth Cymru hefyd y gallai dyraniad 
refeniw amcanol Caerdydd fod fel a ganlyn:

 2017/18: £261,970
 2018/19: £392,956
 2019/20: £654,926
 2020/21: £785,912

Pan ddaeth yn ôl i Lywodraeth Cymru, o’r 478 o ddosbarthiadau mewn grwpiau 
blwyddyn Iau, roedd 225 yn cynnwys 28 neu lai o ddisgyblion a 253 (52.92%) o 
ddosbarthiadau gyda 29 neu fwy.

Mae dyraniad refeniw amcanol Caerdydd ar gyfer y flwyddyn ariannol bresennol 
(2017/18) o £261,970.68 gyfwerth â phris 10.45 o athrawon (graddfa Athrawon M6 a 
chostau).
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Llwyddwyd i gyfyngu’r bid grant gyda’r adnoddau ychwanegol hyn i 10 ysgol gan 
ddefnyddio’r ffactorau blaenoriaethu a ganlyn:

 Ysgol gydag E-PYDd % yn uwch na 40%
 Ysgol gyda maint dosbarth o 29 neu fwy yn yr ystod oedran iau
 Ysgol heb ddod â balans refeniw mawr ymlaen

Gwnaethpwyd bid i Lywodraeth Cymru’n seiliedig ar yr ysgolion canlynol:

 Bryn Hafod
 Greenway
 Hywel Dda
 Moorland
 Pencaerau
 Pentre-baen
 St Albans
 St Mary the Virgin
 Trelai
 Trowbridge

Ym mis Chwefror 2018, gwnaeth y Cyngor dderbyn cadarnhad am gymeradwyaeth 
mewn egwyddor o’r cyllid grant hwn; fodd bynnag, nid ydym eto wedi derbyn y llythyr 
dyfarniad ffurfiol gan Lywodraeth Cymru er mwyn cyflogi’r staff ychwanegol.

Yn ogystal â’r bid am adnoddau refeniw, gwnaeth y Cyngor hefyd fidio am gyllid 
cyfalaf ar gyfer y dair ysgol ganlynol:

Ysgol Gynradd Oakfield – mae gan y ddwy ysgol ddosbarthiadau o ddisgyblion sy’n 
cael eu haddysg mewn un gofod agored, sy’n dal i fod yn andwyol i allu’r athrawon i 
ddysgu’n effeithiol ac i ddisgyblion ymgysylltu’n effeithiol â’r gwersi. Byddai’r project 
penodol hwn yn creu gofod dosbarth unigol ychwanegol.

Ysgol Gynradd Sain Ffagan – mae gan yr ysgol ddosbarthiadau o 30 o ddisgyblion 
neu fwy mewn sawl dosbarth, sydd heb llawer o ofod ychwanegol i ategu'r dosbarth. 
Er mwyn sicrhau y gellid gwneud niferoedd dosbarthiadau’n llai, mae angen rhagor o 
ofod dosbarth. Cynhelir astudiaethau o ddichonoldeb mewn perthynas â’r safle a thir 
ychwanegol neu’r potensial i ehangu’n uwch yn yr adeilad presennol.

Ysgol Gynradd Gatholig Sant Ffransis – fel yr uchod, mae gan yr ysgol 
ddosbarthiadau gyda mwy na 30 o ddisgyblion mewn sawl dosbarth. Mae llawer o 
ardal allanol fyddai'n addas ar gyfer ehangu i greu mwy o lety dosbarth ychwanegol.

Rydym heb dderbyn cymeradwyaeth ffurfiol am y cynlluniau hyn eto.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR TAYLOR

Pa gynlluniau sydd gan y cyngor i gynyddu nifer y lleoedd cynradd cyfrwng Cymraeg 
sydd ar gael yng ngogledd Caerdydd?
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Ymateb

Mae'r Cyngor wedi ehangu darpariaeth cynradd cyfrwng Cymraeg yn sylweddol yn y 
chwe mlynedd diwethaf, gan chwech dosbarth mynediad. Yn nerbyniad Medi 2017 i'r 
flwyddyn Dderbyn, roedd dros 120 o leoedd ar gael ledled 9 ysgol yn y ddinas.

Mae cymeradwyaeth wedi’i roi mewn egwyddor gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 
ehangu dwy ysgol yn Band B, a chynllunir 8-9 o ysgolion cynradd newydd yng 
ngogledd-ddwyrain a gogledd-orllewin Caerdydd, gan gynnwys ysgolion cynradd 
cyfrwng Saesneg a Chymraeg newydd.

Mae Caerdydd eisoes wedi paratoi’n dda i fodloni galw rhianta posibl, ac i lywio'r 
cynnydd mewn galw am leoedd cynradd cyfrwng Cymraeg.

CYLLID, MODERNEIDDIO A PHERFFORMIAD (Y CYNGHORYDD CHRIS WEAVER)

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR BERMAN

Faint o’r arbedion a gytunwyd yn rhan o gyllideb y cyngor ar gyfer 2018-19 sy’n dal i 
fod heb gynlluniau manwl o ran sut byddant yn cael eu cyflawni, a pha ganran o’r 
cyfanswm o arbedion y mae hyn yn ei gynrychioli?

Ymateb

Gwnaeth yr adroddiad ar Gyllideb 2018/19, a gymeradwywyd gan y Cyngor ar 22 
Chwefror 2018, nodi bod 96 o gynlluniau arbedion (87%) un ai wedi'u cyflawni neu â 
chynlluniau manwl ar waith, gyda 14 (13%) dal ar y cam cynllunio cyffredinol. Roedd 
gwerth y cynigion arbedion oedd un ai wedi’u gwireddu neu â chynlluniau manwl ar 
waith werth £12.862 miliwn, o’i gymharu â £1.434 miliwn ar y cam cynllunio 
cyffredinol. Bydd cyfarwyddiaethau’n parhau i adolygu a diweddaru'r cynlluniau fel 
sydd angen er mwyn cyflawni'r arbedion.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR BERMAN

Allwch chi roi manylion llawn am y gostyngiadau targedig i wariant allanol sydd 
wedi'u cynnal yn y flwyddyn ariannol presennol hyd yma fel cyfraniad tuag at y nod o 
fod â sefyllfa wedi'i balansu'n erbyn y gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn?

Ymateb

Mewn ymateb i lefel yr heriau ariannol a adnabuwyd yn rhan o broses fonitro'r 
gyllideb yn ystod y flwyddyn, gwnaeth pob cyfarwyddiaeth roi camau rheoli ar waith i 
reoli gwariant, gan gynnwys adolygu gwariant trydydd parti nad oedd yn 
angenrheidiol, trefniadau staff dros dro a chyfleoedd i uchafu incwm, gan dargedu 
arbedion yn y meysydd hyn lle bo'n bosibl. 

Does dim manylion ar gael am y gostyngiadau i wariant allanol sy’n gysylltiedig yn 
uniongyrchol â’r camau hyn; fodd bynnag, lle mae arbedion wedi'u gwneud, maent 
wedi'u hadlewyrchu yn sefyllfaoedd monitro'r gyfarwyddiaeth.
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Beth sy’n amlwg yw, er gwaetha’ pwysau parhaus sylweddol, yn benodol yn y 
Gwasanaethau Cymdeithasol, mae’r sefyllfa gyffredinol mewn perthynas â 
chyllidebau’r gyfarwyddiaeth wedi gwella ers sefyllfa Mis 4 a adroddwyd i’r Cabinet 
ym mis Medi 2017. Mae hyn wedi galluogi i sefyllfaoedd cytbwys i gael eu hadrodd ar 
gyfer y Cyngor ar y cyfanrwydd, ar gyfer Mis 6 ac, yn fwy diweddar, Mis 9. Mae’r 
camau rheoli a gyflawnwyd gan gyfarwyddiaethau wedi cefnogi’r sefyllfa hon, gyda’r 
rhan fwyaf o gyfarwyddiaethau’n dangos gwelliannau sylweddol dros y cyfnod.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR BERMAN

A fyddech cystal â darparu rhestr lawn o’r swyddi sydd wedi bod yn wag yn y 
flwyddyn ariannol bresennol yn rhan o’r camau a gafodd eu cymryd tuag at y nod o 
ddarparu sefyllfa gytbwys yn erbyn y gyllideb erbyn diwedd y flwyddyn, a nodi am ba 
hyd y mae swyddi o’r fath wedi bod (neu a fydd yn) wag?

Ymateb

Fel y nodais yn fy ateb blaenorol, mewn ymateb i lefel yr heriau ariannol a 
adnabuwyd yn rhan o broses fonitro'r gyllideb yn ystod y flwyddyn, gwnaeth pob 
cyfarwyddiaeth roi camau rheoli ar waith i reoli gwariant, gan gynnwys adolygu 
gwariant trydydd parti nad oedd yn angenrheidiol, trefniadau staff dros dro a 
chyfleoedd i uchafu incwm, gan dargedu arbedion yn y meysydd hyn lle bo'n bosibl.

Mewn perthynas â chostau cyflogeion, roedd y pwyslais ar adolygu trefniadau 
asiantaeth a threfniadau staff dros dro eraill a'r rheolaeth ofalus o swyddi gwag a 
phenodiadau yn ystod y flwyddyn. Felly, does dim rhestr o swyddi gwag sy’n 
uniongyrchol gysylltiedig â’r camau hyn.

Mae’r holl arbedion a gyflawnir wedi'u hadlewyrchu yn sefyllfaoedd monitro'r 
gyfarwyddiaeth, gyda'r rhan fwyaf o gyfarwyddiaethau'n dangos gwelliant o'i gymharu 
â sefyllfa Mis 4 a adroddwyd i'r Cabinet ym mis Medi 2017. Mae hyn wedi galluogi i 
sefyllfaoedd cytbwys gael eu hadrodd i'r Cyngor yn ei gyfanrwydd, ar gyfer Mis 6 ac, 
yn fwy diweddar, Mis 9.

TAI A CHYMUNEDAU (Y CYNGHORYDD LYNDA THORNE)

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR CARTER

Dros y 5 mlynedd diwethaf, faint o’r arian Taliad Tai yn ôl Disgresiwn sydd wedi’i 
adennill i’r llywodraeth heb ei wario bob blwyddyn?

Ymateb

Mae’r Cyngor yn derbyn grant bob blwyddyn gan yr Adran Gwaith a Phensiynau 
(AGPh) i ariannu taliadau ar ddisgresiwn y tu hwnt i'r hawliad Budd-dal Tai/Credyd 
Cynhwysol, mae hyn yn galluogi’r Cyngor i gynorthwyo’r amgylchiadau eithriadol 
hynny. Caiff unrhyw gyllid nad yw’n cael ei wario ei ddychwelyd i’r AGPh.

Blwyddyn Cyfraniad 
AGPh

Talwyd Dychwelwyd i’r 
AGPh
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2012/13 £485,508.00 £484,392.26 £1,115.74 (0.2%)
2013/14 £1,252,669.00 £1,507,313.65

*
Dim

2014/15 £1,175,868.00 £1,181,416.86 Dim
2015/16 £815,034.00 £1,166,975.64 Dim
2016/17 £1,033,073.00 £1,078,280.54 Dim
2017/18 hyd 
yma

£1,368,916.00 £1,275,613.69 Dim (rhagamcan)

Yn 2012/13, gwnaeth newidiadau hwyr i hawliadau budd-daliadau arwain at 
danwariant bychan.

Ers 2013/14, does dim grant wedi’i adennill i’r AGPh ac mae’r gwariant wedi bod yn 
fwy na’r grant bo blwyddyn.

Yn 2013/14, derbyniwyd cyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru at y grant. Cafodd 
yr holl arian ei wario.

BUDDSODDI A DATBLYGU (Y CYNGHORYDD RUSSELL GOODWAY)

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR BOYLE

Beth yw’r diweddaraf ar y broses o gaffael contractwr i adeiladu'r orsaf fysus newydd 
a phryd allwn ni ddisgwyl iddyn nhw ddechrau'r gwaith?

Ymateb

Bydd y Cynghorydd yn ymwybodol bod y negodiadau manwl rhwng y partneriaid 
sydd ynghlwm wrth Bartneriaeth Cyflawni’r Metro yn dal ar waith ac y byddant yn dod 
i ben yn y dyfodol agos. Ar yr un pryd, mae’r datblygwr yn gorffen trafodaethau gyda 
dau brif gontractwr a mae disgwyl cyhoeddiad yn y pythefnos nesaf.

CYNLLUNIO STRATEGOL A THRAFNIDIAETH (Y CYNGHORYDD CARO WILD)

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR BERMAN

Mae preswylwyr yn Brandreth Road yn dal i fod wedi drysu mai dim ond rhan 
ddeheuol y ffordd sydd ar lwybr gritio'r cyngor ac nid ydynt yn teimlo ei bod hi'n gall 
nad yw rhan ogleddol Brandreth Road a Birchwood road hefyd yn cael eu gritio o 
ystyried bod nifer o ffyrdd ymyl yn rhedeg i ffwrdd y rhannau hyn o ffordd. Rwy’n 
rhannu eu pryder ac felly hoffwn ofyn a fyddai modd ailystyried hyn er mwyn 
ychwanegu gweddill Brandreth Road a Birchwood Road i’r llwybr gritio rheolaidd yn y 
dyfodol yn rhan o amserlen cynnal a chadw’r gaeaf y Cyngor. Allech chi roi gwybod i 
mi a yw hyn yn bosibl?

Ymateb

Caiff nifer o ffactorau eu hystyried wrth asesu pa ffyrdd yn y ddinas ddylai fod yn 
amodol ar driniaeth gritio rheolaidd yn rhan o wasanaeth cynnal a chadw’r gaeaf y 
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Cyngor. Oherwydd natur newidiol y rhwydwaith priffyrdd, mae’r llwybrau’n cael eu 
hadolygu bob blwyddyn dros yr haf a bydd unrhyw newidiadau cael eu hymgorffori i’r 
gwasanaeth dros y cyfnod gaeaf canlynol. Byddaf yn fodlon ar ofyn i swyddogion 
ystyried ychwanegu gweddill Brandreth Road a Birchwood Road i’r llwybr gritio 
rheolaidd yn rhan o’r broses adolygu blynyddol.

CWESTIWN YSGRIFENEDIG GAN Y CYNGHORYDD SIR TAYLOR

Cafodd aelodau ward wybod yn ystod haf 2017 y byddai goleuadau gwell LED yn 
cael eu gosod yn y danffordd ar Heol y Gogledd, yn cysylltu o Eglwys St Mark i Ystâd 
Mynachdy. Mae’r llwybr yn cael ei defnyddio’n aml gan deuluoedd sy’n mynd â’u 
plant i’r ysgol. Pryd allwn ni ddisgwyl i’r gwaith hwn ddod i ben, a pha gynlluniau eraill 
sydd gan y cyngor er mwyn gwella llwybrau diogel i'r ysgol yn Gabalfa?

Ymateb

Roedd disgwyl i’r tiwbiau goleuadau LED gael eu gosod yr wythnos hon. Mae’r 
danffordd dan sylw ar Heol y Gogledd ar ddechrau'r rhaglen o welliannau goleuadau, 
sy'n cynnwys bob tanffordd ledled Caerdydd, a mae disgwyl iddo gael ei gyflawni 
dros y dau fis nesaf.

Ar hyn o bryd rydym yn gweithredu cyfyngiad cyflymder 20mya strategol yn ward 
Gabalfa. Mae disgwyl i’r gwaith hwn gael ei gwblhau ar y safle erbyn 31 Mawrth 
2018. Bydd cyflymderau cerbydau arafach yn helpu i greu amgylchedd priffordd 
diogelach, yn benodol i gerddwyr a beicwyr, fydd yn ddefnyddiol i ddisgyblion sy’n 
mynd i ysgolion yn y ward. 
 
 

(Daeth y cyfarfod i ben am 20.55pm)


