
Trwy dderbyn y Pecyn Agenda hwn yn electronig, rydych wedi arbed yr Awdurdod tua. £15.22 mewn costau argraffu

GWYS Y CYNGOR DYDD IAU, 19 GORFFENNAF 2018

COUNCIL SUMMONS THURSDAY, 19 JULY 2018, 

Fe’ch gwysir I fynychu cyfarfod CYNGOR SIR DINAS A SIR CAERDYDD, a gynhelir yn 
Siambr y Cyngor - Neuadd y Ddinas, Parc Cathays, Heol Gerddi'r Orsedd, Caerdydd, 
CF10 3ND on Dydd Iau, 19 Gorffennaf 2018 at 4.30 pm I drafod y materion a nodir yn yr 
agenda atodedig.

Davina Fiore
Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol

Neuadd y Sir 
Caerdydd 
CF10 4UW

Dydd Gwener, 13 Gorffennaf 
2018

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



GWE-DARLLEDU

Caiff y cyfarfod hwn ei ffilmio i’w ddarlledu’n fyw a/neu yn olynol trwy wefan y 
Cyngor.  Caiff yr holl gyfarfod ei ffilmio, heblaw am eitemau eithriedig neu 
gyfrinachol, a bydd y ffilm ar gael ar y wefan am 12 mis.  Cedwir copi o’r 

recordiad yn unol â pholisi cadw data’r Cyngor.

Ar ddechrau’r cyfarfod, bydd y Cadeirydd yn cadarnhau a gaiff y cyfarfod 
cyfan neu ran ohono ei ffilmio.  Fel rheol, ni chaiff ardaloedd y cyhoedd eu 

ffilmio. Fodd bynnag, wrth fynd i’r ystafell gyfarfod a defnyddio’r ardal 
gyhoeddus, mae aelodau’r cyhoedd yn cydsynio i gael eu ffilmio ac y 

defnyddir y lluniau a recordiadau sain hynny o bosibl at ddibenion gwe-
ddarlledu a/neu hyfforddi.  

Os oes gennych gwestiynau ynghylch gwe-ddarlledu 
cyfarfodydd, cysylltwch â’r Gwasanaethau Pwyllgorau ac Aelodau ar 02920 

872020 neu e-bost Gwasanethau Democrataidd

mailto:democraticservices@cardiff.gov.uk


Trwy dderbyn y Pecyn Agenda hwn yn electronig, rydych wedi arbed yr Awdurdod tua. £15.22 mewn costau argraffu

Eitem Tua 
Amser

Max 
Amser 

1  Apologies for Absence 

To receive apologies for absence.

2  Datgan Buddiannau 

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

4.30 pm 5 mins

3  Cofnodion 
(Tudalennau 9 - 46)

Cymeradwyo cofnodion y cyfarfod blaenorol fel rhai cywir.

4  Cwestiynau Cyhoeddus 
(Tudalennau 47 - 48)

Derbyn cwestiynau yr hysbyswyd amdanynt ymlaen llaw 
gan Aelodau’r Cyhoedd.

4.35 pm 5 mins

5  Deisebau 

Derbyn deisebau gan Aelodau Etholedig i’r Cyngor.

4.40 pm 5 mins

6  Cyhoeddiadau’r Arglwydd Faer 

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

4.45 pm 5 mins

7  Strategaeth Cyllideb 2019-2020 
(Tudalennau 49 - 94)

Cynnig y Cabinet 

4.50 pm 40 mins

8  Adroddiad Blynyddol y Gwasanaethau Cymdeithasol 
(Tudalennau 95 - 190)

Derbyn Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr y 
Gwasanaethau Cymdeithasol a gyflwynwyd i’r Cyngor gan 
Aelodau Cabinet dros y Blynyddoedd Cynnar, Plant a 
Theuluoedd ac Iechyd a Lles. 

5.30 pm 20 mins



9  Canllaw Cynllunio Atodol: Canllaw Cynllunio Atodol 
Archeoleg ac Ardaloedd Archeolegol Sensitif a 
Chanllaw Cynllunio Atodol Rheoli Effeithiau 
Trafnidiaeth (Ymgorffori’r Safonau Parcio) 
(Tudalennau 191 - 376)

Cynnig y Cabinet 

5.55 pm 15 mins

10  Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd:  
Cydbwyllgor Trosolwg a Chraffu 
(Tudalennau 377 - 498)

Adroddiad Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau 
Cyfreithiol

6.10 pm 10 mins

11  Datganiadau 
(Tudalennau 499 - 526)

Derbyn datganiadau gan yr Arweinydd ac Aelodau’r 
Cabinet

6.20 pm 45 mins

Egwyl  

12  Cynnig Wedi ei Ohirio:  Cyngor 21 Mehefin 2018  
(Tudalennau 527 - 528)

7.25 pm 10 mins

13  Hysbysiad o Gynnig 1 

Cynigiwyd gan: Y Cynghorydd Rodney Berman 

Eiliwyd gan: Y Cynghorydd Emma Sandrey 

Mae’r Cyngor hwn yn nodi:

1. Mai diffiniad Sefydliad Iechyd y Byd (WHO) o 
ordewdra ydy gormodedd o fraster yn y corff, sy'n 
peri perygl o nifer o afiechydon cronig (yn cynnwys 
y clefyd siwgr, afiechydon ar y galon a rhai mathau 
o ganser).

2. Mae WHO wedi rhybuddio mai bod dros eich 
pwysau neu’n ordew yw achos mwyaf canser y 
gellid ei osgoi, ar ôl, ac mae Cymdeithas y 
Llywodraethau Lleol wedi dadlau yr ystyrir mai 
gordewdra yw un o heriau mwyaf difrifol iechyd y 
cyhoedd yn y 21ain ganrif.

3. Drwy’r DU, mae ystadegau wedi eu cyhoeddi’n 
dangos bod gordewdra – a ddiffinnir fel Mynegai 
Màs y Corff (BMI) o 30kg/m2 neu fwy – wedi 

7.45 pm 30 mins



cynyddu gan 15% ymhlith oedolion i 27% yn 2015.

4. Mae’r data a gyhoeddodd Arsyllfa Iechyd 
Cyhoeddus Cymru yn dangos mai canran yr 
oedolion yng Nghaerdydd a gofnodwyd yn ordew 
trwy Arolwg Iechyd Cymru ar gyfer 2009-12 oedd 
15% ymhlith oedolion o 16 i 44 oed, 26% o 45 i 64 
oed a 18% ymhlith oedolion 64+oed.

5. Mae gordewdra’n cynyddu ymhlith plant yng 
Nghymru. Er bod yr ystadegau diweddaraf a 
gyhoeddodd Iechyd Cyhoeddus Cymru ar gyfer y 
Rhaglen Mesur Plant Cymru yn dangos bod y 
sefyllfa’n well yng Nghaerdydd nag yn rhan fwyaf 
awdurdodau lleol Cymru, maent yn dangos, fodd 
bynnag, mai canran plant y ddinas 4 i 5 oed a oedd 
yn ordew oedd 10.7%, sef cynnydd ers 9.4% yn 
2015-16.

6. Mae data gan Raglen Mesur Plant Cymru yn 
dangos bod cyfradd uwch o ordewdra ymhlith plant 
sy’n byw yn ardaloedd mwyaf difreintiedig Cymru 
o’u cymharu â’r rhai sy’n byw yn yr ardaloedd lleiaf 
difreintiedig; roedd cydberthynas debyg rhwng 
amddifadedd a gordewdra ymhlith oedolion, fel y 
dengys data Arolwg Iechyd Cymru 2009-12.

7. Yn dilyn ymrwymiadau yn Neddf Iechyd y Cyhoedd 
(Cymru) 2017, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan 
yn ddiweddar ei fod wrthi’n datblygu strategaeth 
pwysau iach 10 mlynedd y bydd yn ymgynghori arni 
yn hwyrach eleni.

Gan gydnabod ddifrifwch y mater hwn yng Nghaerdydd a’i 
effaith ar iechyd ein dinasyddion, geilw’r Cyngor ar y 
Cabinet i wneud y canlynol:

1. gweithio â’r sefydliadau partner perthnasol (yn 
cynnwys Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro 
ac Iechyd Cyhoeddus Cymru) i lunio strategaeth 5-
10 mlynedd â’r nod o ostwng gordewdra ymhlith 
oedolion a phlant yng Nghaerdydd, a dod â hi'n ôl 
gerbron y cyngor llawn i'w hystyried yn hwyrach 
eleni; ac 

2. wrth ddatblygu’r strategaeth hon, rhoi ystyriaeth 
deilwng i ymgorffori’r cynigion canlynol: 

a. gosod targedau CAMPUS heriol ond 
cyraeddadwy i weithio tuag at ostwng 
gordewdra ymhlith oedolion a phlant yng 
Nghaerdydd;

b. cynnwys camau gweithredu penodol wedi eu 



targedu, â’r nod o fynd i’r afael â gordewdra 
ymhlith plant (yn cynnwys gweithio gydag 
ysgolion y ddinas) yn ogystal â’r rhai sy’n byw 
yng nghymunedau mwyaf difreintiedig y ddinas;

c. cynnal ymgyrch ymwybyddiaeth gyhoeddus 
trwy’r ddinas tebyg i “Newcastle Can” Hugh 
Fearnley-Wittingstall: 
(https://www.newcastlecan.com/), a welwyd yn 
ddiweddar ar raglan “Britain’s Fat Fight” BBC 1;

d. gweithio â busnesau lleol i hyrwyddo 
darpariaeth fwy o wybodaeth maeth, o bosibl try 
gynllun gwirfoddol yn cynnwys busnesau bwyd 
llai megis caffis a bwytai annibynnol, i alluogi 
cwsmeriaid i wneud penderfyniadau ar sail 
rhagor o wybodaeth wrth fwyta allan;

e. gwahardd hysbysebu bwyd sothach ar holl 
safleoedd hysbysebu sy’n eiddo i’r Cyngor, yn 
cynnwys arosfannau bws, fel cynigion tebyg a 
gynigiodd Maer Llundain yn ddiweddar ar gyfer 
rhwydwaith bysus a metro Llundain;

f. gweithio tuag at ddarpariaeth fwy eang o 
ffynhonnau dŵr yfed a gorsafoedd llenwi poteli 
dŵr i roi dewis arall i bobl yn hytrach na phrynu 
diodydd llawn siwgr;

g. sicrhau y cydlynir camau gweithredu i fynd i’r afael 
â gordewdra – yn cynnwys trwy hyrwyddo teithio 
llesol yn strategaeth drafnidiaeth y ddinas, y 
fframwaith cynllunio lleol a thrwy gydnabod 
cyfraniad pwysig y gwasanaethau hamdden;

h. archwilio y posibilrwydd ym mholisi cynllunio lleol 
o ddatblygu “parthau iach”, lle cyfyngir ar nifer y 
llefydd gwerthu bwyd brys yn ogystal â’r 
posibilrwydd o fabwysiadu canllaw cynllunio ategol 
gyda gofynion tebyg i ddogfen cynllunio ategol 
Cyngor Gateshead mewn perthynas â llefydd tecawê 
cynnes, sy’n gofyn am ystyried lle mae plant yn 
dueddol o ymgynnull; nifer y llefydd tecawê cynnes 
sydd yn barod a’r lefelau uchel o ordewdra;

i. ystyried arfer gorau gan ddinasoedd eraill sydd wedi 
mabwysiadu rhaglenni lleol â’r nod o fynd i’r afael â 
gordewdra, yn cynnwys Amsterdam lle bu 
gostyngiad gan 12% yn nifer y plant dros eu pwysau 
a gordew rhwng 2012 a 2015.

14  Hysbysiad o Gynnig 2 8.15 pm 30 mins



Cynigiwyd gan: Y cynghorydd Jayne Cowan 

Eiliwyd gan:            Y Cynghorydd John Lancaster 

Mae Rheoli Gwastraff yn adran sydd wedi derbyn nifer o 
gwynion gan Gynghorwyr ac Aelodau’r Cyhoedd dros y 
blynyddoedd diwethaf. 

Rydym yn galw ar y Cabinet i:

Egluro pam y mae’n amhosibl rhoi manylion i Gynghorwyr 
ynghylch costau'r teithiau i gasglu sbwriel a fethwyd yn 
ystod y casgliadau arferol.  

Rhoi contract y tu allan i oriau (ar sail rota) ar waith i fynd 
i’r afael â chwynion fel y’u derbynnir gyda’r bwriad o osgoi 
costau dychwelyd i gasglu biniau/bagiau a fethwyd ar 
ddiwrnod arall, a thrwy hyn wella’r gwasanaethau i’r 
cyhoedd. 
 
Gwella cyfraddau casglu trwy ymgysylltu â phreswylwyr 
mewn strydoedd lle bu’r casgliadau’n gyson anodd, er 
mwyn gwella mynediad ar yfer y loris sbwriel.

Archwilio ffyrdd o sicrhau bod casglwyr sbwriel yn clirio 
baw ci os ydynt yn ei weld ar eu hynt, sydd, fel rydym yn 
deall, yn rhan o'u cyfrifoldebau.

Dod ag adroddiad gerbron y Cyngor erbyn diwedd 2018 
gyda chynigion i ostwng costau a gwneud y gwasanaeth y 
fwy effeithlon. Dylai’r adroddiad archwilio’r holl opsiynau er 
mwyn canfod y dull mwyaf effeithlon o gasglu gwastraff 
gan gynnal darpariaeth gwasanaeth dda. Byddai hyn yn 
cynnwys ymchwilio’r posibilrwydd o ddefnyddio contractau 
allanol.

Mae’n rhaid hefyd i’r adroddiad ystyried y lefelau uchel 
parhaus o absenoldeb salwch yn yr adran rheoli gwastraff 
ac egluro pa fesurau a weithredir i fynd i'r afael â'r 
broblem.

15  Cwestiynau Llafar 

Cwestiynau ar lafar i’r Arweinydd, Aelodau’r Cabinet; 
Cadeiryddion y Pwyllgor a/neu Aelodau enwebedig o’r 
Awdurdod Tân.

8.45 pm 60 mins

16  Materion Brys  9.45 pm 5 mins



Materion y Cyngor nas Gwrthwynebir  

17  Aelodaeth y Pwyllgor 
(Tudalennau 529 - 530)

Adroddiad Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau 
Cyfreithiol

9.55 pm 5 mins

18  Penodi Cynrychiolwyr i Gyrff Allanol 
(Tudalennau 531 - 534)

Adroddiad Cyfarwyddwr Llywodraethiant a Gwasanaethau 
Cyfreithiol

19  Cwestiynau Ysgrifenedig 

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


