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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, 19 Gorffennaf 2018 i drafod y busnes a nodir yn y wŷs Cyngor dyddiedig 
Dydd Gwener, 13 Gorffennaf 2018. 

Yn 
bresennol: Y Cynghorydd Sir Dianne Rees (Arglwydd Faer)

Cynghorwyr Sir  Ahmed, Asghar Ali, Dilwar Ali, Bale, Berman, 
Bowen-Thomson, Boyle, Bradbury, Bridgeman, Burke-Davies, 
Carter, Cowan, Cunnah, De'Ath, Derbyshire, 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, Lancaster, Lay, Lent, Lister, Mackie, McEvoy, McGarry, 
McKerlich, Merry, Michael, Molik, Morgan, Murphy, Naughton, 
Owen, Parkhill, Jackie Parry, Keith Parry, Patel, Phillips, 
Robson, Sandrey, Sattar, Simmons, Singh, Stubbs, Taylor, 
Graham Thomas, Huw Thomas, Lynda Thorne, Walker, Weaver, 
Wild, Williams, Wong a/ac Wood

DIWYGIO COFNODION

Rhif Cofnod 56 Tudalen 55: Diwygiwyd Cynnig 1 gan y Cyngor Llawn ar 27 
Medi 2018. Dangosir y diwygiad mewn testun italig a thrwm. 

44 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Y Cynghorwyr Bowden, Congreve, Tim Davies a Kelloway

45 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Gwnaed y datganiadau o fuddiant canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau. - 
                                                       
CYNGHORYDD EITEM RHESWM
Y Cynghorydd 
Goodway

Eitem 13 - 
Hysbysiad o 
Gynnig 1 

Buddiannau personol ac ariannol 
fel Prif Weithredwr Corff 
Cynrychiadol contractwyr sy’n 
negodi ffioedd ar gyfer darparu 
gwasanaethau rheoli 
gordewdra’r GIG ac 
ymgyrchoedd iechyd y cyhoedd 
cysylltiedig ac sy’n derbyn 
incwm gan drethi statudol a 
ychwanegir at y ffioedd a’r 
lwfansau hynny.                     

Y Cynghorydd 
Hudson

Eitem 8 – 
Adroddiad 
Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau 

Buddiant personol gan fod aelod 
o’r teulu’n derbyn gwasanaethau 
gofal cymdeithasol. 
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Cymdeithasol 
ac Eitem 9 – 
Datganiadau’r 
Cabinet

46 :   COFNODION 

Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 21 Mehefin 2018 yn gofnod cywir 
a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd ar yr amod y gwneir newid ar Dudalen 25 
Rhif Cofnod 24 – Derbyniodd y Cynghorydd Keith Jones ddiwygiad 1 fel y cynnig 
gwirioneddol ac nid diwygiad 2.

47 :   CWESTIYNAU CYHOEDDUS 

Cwestiwn Cyhoeddus - Bronwen Davies

Mae Project Diogel a Chyfreithiol yn broject a ariennir gan Gronfa Dreftadaeth y 
Loteri sydd wedi casglu dogfennau, deunyddiau a straeon llafar sy’n ymwneud â’r 
frwydr i amddiffyn ac ymestyn hawl menywod i erthyliad yng Nghaerdydd 1967-2017. 
Gofynnodd y Grŵp Project yn haf 2017 a ellir cynnal arddangosfa’n dangos 
canfyddiadau o’r project yn Hyb Llyfrgell Ganolog Caerdydd. Er bod y grŵp yn 
ymwybodol bod arddangosfeydd tebyg wedi’u cynnal ynghynt yn y flwyddyn, 
gwrthodwyd ein cais. Mae ymholiadau pellach i gael gwybod y rheswm dros y 
penderfyniad hwn wedi arwain yn y pen draw at lythyr dyddiedig 23 Mai 2018 gan y 
Cynghorydd Lynda Thorne yn dweud bod y pwysau ar le yn golygu bod y Cyngor 
wrthi’n adolygu ei sefyllfa o ran cynnal arddangosfeydd yn yr adeilad yn y dyfodol. All 
y Cyngor roi rhestr o leoliadau Cyngor amgen lle y gellir arddangos yr Arddangosfa 
Ddiogel a Chyfreithiol, ynghyd â manylion am y person y dylen ni wneud cais iddo er 
mwyn trefnu hyn?

Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Fel rwyf wedi cadarnhau yn fy llythyr blaenorol, o ganlyniad i’r ystod eang o 
wasanaethau sydd bellach ar gael yn yr Hyb y Llyfrgell Ganolog, nid yw’n bosibl 
mwyach i ddefnyddio’r adeilad ar gyfer arddangosfeydd. 

Yn anffodus, mae gan y Cyngor le arddangos cyfyngedig iawn o’i gymharu â’r lle 
oedd ganddo yn y gorffennol. Rwy’n deall bod swyddogion y Cyngor wedi 
ymchwilio’n flaenorol i’r defnydd o leoliadau posibl eraill ar gyfer cynnal yr 
arddangosfa, ond heb lwyddiant. Roedd hyn yn cynnwys eiddo preifat wedi’i gynnig 
yn Nhŷ Dewi Sant yn Stryd Wood, a wrthodwyd gan y trefnwyr. 

Cwestiwn Ategol - Bronwen Davies

Diolch am eich ymateb.  Mae’n siomedig a thybio a oes camddealltwriaeth wedi bod 
am yr hyn rydym yn gofyn amdano.  

Y cais cychwynnol, fel y’i gwnaethpwyd yn glir yn y cwestiwn, oedd yn ymwneud â lle 
arddangos yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd, ond yr hyn yw fy nghwestiwn yn trio ei 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 19 Gorffennaf 2018

48

wneud yn glir, a gwnaethon ni wrth gwrs dderbyn nad yw’n bosibl cael lle arddangos 
mwyach yn Llyfrgell Ganolog Caerdydd yn dilyn eich llythyr ar 23 Mai, - ond roedden 
ni am gael cyngor am leoliadau eraill, gan fod polisi’r Cyngor (Rhagfyr 2015) yn ei 
wneud yn glir iawn bod arddangosfeydd, yn benodol arddangosfeydd yn y gymuned, 
a’r rheiny sy’n cefnogi’r cysyniad o gydlyniad cymunedol, hyrwyddo dysgu oedolion, 
codi proffil Llyfrgelloedd Caerdydd ac ati, yn cael eu hannog.  

Ar 21 Mai, gwnaethpwyd cais yn ffurfiol i’r arddangosfa gael ei dangos yn Llyfrgell yr 
Eglwys Newydd, mae 8 wythnos wedi mynd heibio ers hynny ac nid wyf wedi cael 
ymateb, ac ym mis Mehefin, anfonais e0ost hefyd yn unol â’r Polisi i’r Llyfrgell 
Ganolog yn gofyn a ellir awgrymu lleoliadau eraill ledled y ddinas, awgrymais efallai 3 
neu 4, gan fod yr arddangosfa hon wedi bod yn boblogaidd iawn yn benodol gyda 
menywod - menywod sy’n rhannu nodwedd a ddiogelir.  

Allaf ddisgwyl ymateb i’r e-bost hwnnw ac i’r cais ffurfiol?

Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Nid wyf wedi gweld yr e-byst felly byddaf yn gwirio lle y maen nhw wedi mynd a chael 
gwybod beth yw’r ymateb.  

Byddwn yn dweud wrthych eich bod yn ymwybodol, yn fwy na thebyg, o’r toriadau 
enfawr i’r gyllideb y mae’r Cyngor wedi’u hwynebu dros y 10 mlynedd ddiwethaf, a’i 
fod yn dal i’w hwynebu dros y tair blynedd nesaf, ac rydym wedi gorfod cyfuno 
adeiladau ac yn ein Hybiau ledled y Ddinas rydym yn darparu mwy a mwy o 
wasanaethau.  I roi enghraifft i chi, o fis Ebrill i fis Mehefin eleni, mae bron i 441,000 
o bobl wedi defnyddio ein Hybiau a byddai’r rhan fwyaf o hynny yn Hyb y Llyfrgell 
Ganolog.  Ac felly rydym yn gorfod edrych ar y lle hwnnw a sut rydym yn ei 
ddefnyddio oherwydd nid oes gennym ddigon o le a gall drysu cwsmeriaid.  Rwy’n 
gwybod bod swyddogion wedi edrych ar ddewisiadau eraill i chi ac ar yr adeg honno 
dywedon nhw nad oes unrhyw, os gallwch anfon yr e-byst yr anfonoch ataf, byddaf 
yn chwilio i hynny hefyd.  

48 :   DEISEBAU 

Cafwyd y Deisebau canlynol gan y Cyngor Llawn: 

Cynghorydd Nifer y 
llofnodion 

Pwnc 

Y Cynghorydd 
McKerlich 

651 Yn galw ar y Cyngor i weithio gyda’r 
Adran Drafnidiaeth a Chynghorau 
Cymuned Radur a Phentre-poeth i 
roi mesurau arafu traffig, 
croesfannau diogel a chyfyngiad 
10mya ar waith trwy Radur a 
Phentre-poeth ar frys ac fel y 
argymhellwyd gan Arbenigwr 
Diogelwch ar y Ffyrdd.
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Y Cynghorydd Lent 905 o 
ddefnyddwyr 
pwll Nofio 
Hyb Star 

Yn galw ar y Cyngor i greu 
cyfleusterau newid ar wahân i 
Ddynion a Merched ym Mhwll Nofio 
Hyb Star. 

Y Cynghorydd Lay 185 o 
drigolion 
Ystâd 
Trowbridge 

Yn galw ar Gyngor Caerdydd i 
wneud astudiaeth rheoli traffig 
gynhwysfawr yn ystâd Trowbridge i 
fynd i’r afael â cheir sy’n goryrru, 
beiciau oddi ar y ffordd, gyrru 
peryglus a goryrru yn Hendre Road, 
Aberdaron Road a Trowbridge 
Road, sy’n peryglu cerddwyr, plant 
a defnyddwyr eraill y ffordd. 

Y Cynghorydd 
Carter 

279 llofnod 
ychwanegol 
o ddeiseb a 
gyflwynwyd 
ar 21 
Mehefin 
2018 

Galw ar y Cyngor i atal elusennau 
lleol rhag cael eu troi allan o 
neuadd Chwaraeon Llanedern. 

49 :   CYHOEDDIADAU’R ARGLWYDD FAER 

Llongyfarchodd yr Arglwydd Faer bob aelod o staff a gydnabuwyd mewn mentrau a 
phrojectau, ac a gynhwyswyd ynddyn nhw, fel y'i nodwyd yn y brîff Cydnabyddiaeth a 
Gwobrau i’r Cyngor. 

Diweddariad ar Elusen yr Arglwydd Faer - Y cyfanswm sydd wedi’i godi hyd yn hyn 
yw £2,806. Cyhoeddodd yr Arglwydd Faer i’r Waterloo Foundation addo rhoi £10,000 
i Elusen yr Arglwydd Faer a fyddai’n cael ei dalu i gronfa yn ystod y flwyddyn 
newydd.  

Diolchoch yr Arglwydd Faer i’r holl aelodau a gefnogodd y Bore Coffi a gynhaliwyd yn 
y Plasty ar 6 Gorffennaf.  Codwyd mwy na £780.  Cylchredwyd digwyddiadau pellach 
wedi’u cynllunio dros y misoedd i ddod o gwmpas y Siambr. 

50 :   STRATEGAETH CYLLIDEB 2019-2020 

Cynigiodd yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad adroddiad 
Strategaeth y Gyllideb ar gyfer 2019-2020 a gytunwyd gan y Cabinet ar 12 
Gorffennaf 2018. Cafodd hwn ei eilio gan yr Arweinydd, y Cynghorydd Huw Thomas.

Rhestrodd yr adroddiad gynigion i atgyfnerthu a diweddaru strategaeth ariannol y 
Cyngor yn barod ar gyfer paratoi cyllidebau refeniw a chyfalaf 2019/20.  Yn yr 
adroddiad roedd amserlen ar gyfer proses y gyllideb i alluogi i'r Cyngor ystyried 
Cyllideb 2019/20 ym mis Chwefror 2019, yn ogystal â diweddariad mewn perthynas â 
mesurau gwydnwch ariannol y Cyngor. 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s23422/Ag.%20Item%206%20-%20Lord%20Mayors%20Recognition%20Awards%20-%20July%202018.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s23422/Ag.%20Item%206%20-%20Lord%20Mayors%20Recognition%20Awards%20-%20July%202018.pdf?LLL=0
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Nododd yr Aelod Cabinet dybiaethau'r strategaeth i fynd i'r afael â'r heriau parhaol i 
gyflawni'r bwlch tymor canolig yn y gyllideb o £91.4m oedd yn cynnwys cyfuniad o 
nodi arbedion effeithlonrwydd gweithredu; defnyddio arian wrth gefn wedi’i glustnodi; 
cap ar dwf mewn cyllidebau ysgolion; a gosod y dreth gyngor.  Gofynnwyd i 
Gyfarwyddiaethau nodi cynigion arbed i gynorthwyo gyda mynd i’r afael â’r bwlch.  
Mae hyn yn fwyfwy heriol i ysgolion a chyfarwyddiaethau gwasanaethau 
cymdeithasol oherwydd twf a phwysau eraill, ac mae angen i gyfarwyddiaethau eraill 
gyflawni dyletswyddau statudol. 

Caiff adolygiad pellach o Strategaeth y Gyllideb a’r gwydnwch ariannol yn cael ei 
wneud i adlewyrchu materion sy’n dod i’r amlwg,  ac unrhyw addasiadau sydd eu 
hangen yn dilyn  cyhoeddi'r Setliad Dros Dro ym mis Hydref 2018.  

Cyflwynodd yr Arglwydd Faer yr eitem ar gyfer trafodaeth gwahoddodd Llefaryddion 
Cyllid o bob Grŵp i siarad. 

Yn ystod y drafodaeth, cynigiodd y Cynghorydd Rodney Berman Gyfeiriad Yn Ôl yn 
unol â Rheol Gweithdrefn 25 (a) (iv) y Cyngor, a eiliwyd gan y Cynghorydd Nigel 
Howells i alluogi’r Cabinet i edrych eto ar ddewisiadau i leihau’r bwlch cyllid gan 
edrych ar bob cyfarwyddiaeth ac archwilio ailddylunio gwasanaethau.

Yn dilyn y drafodaeth codwyd pryderon am oblygiadau llywodraethu y dirprwy 
(ystyriaeth 3) a gytunwyd gan y Cabinet ar 12 Gorffennaf 2018. Roedd sylwadau 
eraill wedi'u gwneud yn ymwneud â datblygu llifau incwm a refeniw a masnacheiddio; 
datblygu modelau cyflawni eraill; pryderon am fenthyca nas profwyd; taliadau tymor 
canolig benthyciadau’r Cyngor; angen i Gaerdydd fanteisio'n fwy ar ail-leoli ardrethi 
busnes; cyfradd treth Gyngor bosibl; parhau lefelau o absenoldeb; effeithiolrwydd 
ymgynghori ac ymgysylltu'r Cyngor ar y gyllideb yn benodol gyda'r rheiny yn y 
gymuned sy'n dibynnu ar wasanaethau'r Cyngor fwyaf. 
Yn dilyn y drafodaeth ymatebodd yr Aelod Cabinet i faterion a godwyd am gyllid y 
Cyngor, modelau gwasanaeth; y fframwaith ar gyfer y gyllideb a’r hyn y gellir ei 
gyflawni; creu incwm ac arbedion. Cydnabu’r Aelod Cabinet y materion am ynghylch 
ymgynghori ac ymgysylltu a gwahoddodd yr Aelodau i roi awgrymiadau ar sut y gall y 
Cyngor gyrraedd cymunedau'n well a grwpiau nad ydynt wedi'u cynrychioli ddigon 
yng Nghaerdydd. 

Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar y cyfeiriad yn ôl.  COLLWYD y bleidlais.

Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar yr argymhellion.  CYMERADWYWYD YR 
ARGYMHELLIAD.

PENDERFYNWYD - mabwysiadu’r fframwaith amserlen cyllidebol a osodir yn 
Atodlen 2 ac y caiff y gwaith a amlinellir ei symud ymlaen gyda'r nod o lywio 
paratoadau ar gyfer y gyllideb.

51 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL Y GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 

Cynigiodd yr Aelod Cabinet dros Gofal Cymdeithasol ac Iechyd, y Cynghorydd Elsmore 9fed 
Adroddiad Blynyddol Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol ar 
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gyfer 2017/18. Hwn oedd yr ail adroddiad ers rhoi Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a 
Llesiant ar waith ym mis Ebrill 2016. Eiliwyd yr adroddiad gan yr Aelod Cabinet dros Blant a 
Theuluoedd, y Cynghorydd Graham Hinchey.

Byddai’r adroddiad yn cael ei gyflwyno i Arolygiaeth Gofal Cymru yn unol â’r 
Rheoliad ac Archwiliad Deddf Gofal Cymdeithasol (Cymru) a byddai'r cyfarfod 
Adolygu Perfformiad ym mis Medi yn darparu adborth llafar ar yr adroddiad. 

Roedd yr adroddiad wedi’i baratoi a’i gwblhau yn dilyn ymgysylltu â rheolwyr a staff y 
Gwasanaethau Cymdeithasol; uwch reolwyr, Aelodau’r Pwyllgor Cynghori Rhianta 
Corfforaethol a’r Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc; sesiynau herio wyneb yn wyneb 
gyda phobl i fanc ac adborth gan sefydliadau rhandeiliaid.  Cydnabu’r Aelod Cabinet 
waith y Cyfarwyddwr Gwasanaethau Cymdeithasol blaenorol, Tony Young a 
Chyfarwyddwr Cynorthwyol y Gwasanaethau Oedolion, Amanda Phillips, a diolchodd 
i’r holl reolwyr a staff yn y gyfarwyddiaeth am eu gwaith caled o wella perfformiad a 
gwasanaethau i bobl agored i niwed yng Nghaerdydd ac sy’n derbyn gofal gan y 
Cyngor. 

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar yr adroddiad.  Croesawodd yr Aelodau 
yr adroddiad gan dalu teyrnged i swyddogion a chroesawon nhw’r Cyfarwyddwr 
Gwasanaethau Cymdeithasol newydd Claire Marchant oedd wedi dechrau ei rôl gyda 
Chaerdydd yn ddiweddar. 

PENDERFYNWYD: cymeradwyo Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol 
yr Awdurdod Lleol ar gyfer 2017/18.

52 :   CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL: CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL 
ARCHEOLEG AC ARDALOEDD ARCHEOLEGOL SENSITIF A CHANLLAW 
CYNLLUNIO ATODOL RHEOLI EFFEITHIAU TRAFNIDIAETH 
(YMGORFFORI’R SAFONAU PARCIO) 

Derbyniodd y Cyngor adroddiad i roi iddo wybod am ganlyniad ymgynghoriad ar y 
Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) drafft canlynol sy’n helpu i gyflawni gweledigaeth y 
Cyngor a nodir yn yr Adroddiad Uchelgais Prifddinas a dod â gwelliannau cadarnhaol 
i gymdogaethau. argymhellodd yr CCA eu cymeradwyo:

 Ardaloedd sy’n Sensitif yn Archaeoleg ac yn archeolegol 
 Rheoli Effeithiau Trafnidiaeth (gan ymgorffori Safonau Parcio)

Cynigiodd yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, y Cynghorydd 
Caro Wild y CCAau ,a eiliwyd gan Gadeirydd y Pwyllgor Cynllunio, y Cynghorydd 
Keith Jones.  

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer sylwadau ac arsylwadau gan yr Aelodau, 

PENDERFYNWYD – cymeradwyo bod y CCAau Ardaloedd sy’n Sensitif yn 
Archaeoleg ac yn Archeolegol a Rheoli Effeithiau Trafnidiaeth (gan ymgorffori 
Safonau Parcio)
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53 :   BARGEN DDINESIG PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD:  
CYDBWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU 

Ceisiodd yr adroddiad hwn gymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer sefydlu Pwyllgor Craffu 
a Throsolwg ar y Cyd (PCThC) ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd (P-RC), gan gynnwys cytuno ar bwy fyddai cynrychiolydd a dirprwy 
enwebedig y PCThC ar gyfer Cyngor Caerdydd.  Rhoddodd yr adroddiad gyfle i’r 
Aelodau ystyried:

 Y cylch gorchwyl drafft ar gyfer y PCThC
 Pa mor hir y byddai cynrychiolydd a dirwy y PCThC yn eu swyddi
 A ddylid talu cyflog neu ddim yn unol ag Adroddiad Blynyddol 2018 Panel 

Annibynnol Cymru ar Gydnabyddiaeth Ariannol, pe bai ein Haelod enwebedig 
yn cael ei gyflwyno fel Cadeirydd y PCThC.

Cynigiodd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd y Cyngor yr adroddiad ac 
enwebodd y Cynghorydd Ramesh Patel fel Aelod PCThC y Cyngor a’r Cynghorydd 
Nigel Howells fel y dirprwy, a eiliwyd gan y Cynghorydd Weaver.

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar yr eitem.  

Enwebodd y Cynghorydd Joe Boyle y Cynghorydd David Weaver fel Aelod PCThC y 
Cyngor a’r Cynghorydd Nigel Howells fel y dirprwy.

Nododd y Cynghorydd Walker ei fod am dynnu ei enw o’r broses enwebu i’r PCThC.

PENDERFYNWYD – 

1. Nodi argymhellion y Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant mewn perthynas â 
sefydlu Pwyllgor Craffu a Throsolwg ar y Cyd ar gyfer Bargen Ddinesig 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd;

2. Cymeradwyo sefydlu Pwyllgor Craffu a Throsolwg ar y Cyd ar gyfer Bargen 
Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn unol â’r adroddiad;

3. Cytuno ar y cylch gorchwyl drafft ar gyfer Pwyllgor Craffu a Throsolwg ar y 
Cyd y Fargen Ddinesig, a nodir yn Atodiad A, yn amodol ar gymeradwyaeth 
gan bob un o’r awdurdodau perthnasol;

4. Cymeradwyo penodi'r Cynghorydd Ramesh Patel fel Aelod Anweithredol i 
gynrychioli Cyngor Caerdydd ar Bwyllgor Craffu a Throsolwg ar y Cyd ar gyfer 
Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd; 

5. Cymeradwyo penodi'r Cynghorydd Nigel Howells fel Aelod Anweithredol i fod 
yn ddirprwy gynrychiolydd Cyngor Caerdydd ar Bwyllgor Craffu a Throsolwg ar 
y Cyd ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd; 

6. Adolygu penodiadau cynrychiolydd a dirprwy gynrychiolydd y Cyngor bob 
blwyddyn;

7. Na fydd unrhyw gyflog ychwanegol yn cael ei dalu i gynrychiolydd y Cyngor, 
os bydd yn cael ei ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Craffu a Throsolwg ar y Cyd.

54 :   DATGANIADAU 

Derbyniwyd y datganiadau canlynol hyn: 
 - 
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Datganiad yr Arweinydd– Y Cynghorydd Huw Thomas 
Nid oedd unrhyw gwestiynau am y datganiad. 

Buddsoddi a Datblygu – Y Cynghorydd Goodway 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiwn ar Economi Caerdydd a datblygu maes 
parcio newydd yng nghanol y Ddinas; a chiwio ac allyriadau posibl  

Diwylliant a Hamdden – Y Cynghorydd Bradbury 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y Rhaglen Digwyddiadau gan gynnwys 
yr Eisteddfod Genedlaethol a cholli mannau carafán o’r maes carafanau, hysbysebu 
ffyrdd sydd ar gau yn well, grantiau bach ar gyfer gwyliau lleol; Cwpan Rygbi’r Byd a 
Theyrngedau i Sam Warburton a Geraint Thomas. 

Dirprwy arweinydd, Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau– Y Cynghorydd Merry 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau am Wobrau Rhagoriaeth Gwaith Ieuenctid 
2018; Teyrngedau i Benaethiaid sy’n ymddeol, Wythnos ‘Agor Dy Lygaid’ a’r 
posibilrwydd o gynnwys STEMs; Diweddariad ar Archwiliad Estyn; Adolygiad 
Donaldson a hunanwerthusiadau mewn ysgolion. 

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad – Y Cynghorydd Weaver 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau am App Cardiff Gov ac adborth gan 
wasanaethau a hysbysebu’r App yn y dyfodol; Cyfryngau Cymdeithasol (Twitter) ac 
ymgysylltu’n well gyda’r cyhoedd; Gwobrau Anabledd Dysgu Cymru a thrafnidiaeth ar 
gyfer disgyblion anabl i addysg bellach.

Tai a Chymunedau – Y Cynghorydd Thorne 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau am Adnewyddu Cymdogaethau, 
amserlennu a meini prawf ar gyfer gwobrau. 

Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd – Y Cynghorydd Michael 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau am Carwch Eich Cartref a chynnwys 
sesiynau ysgubo strydoedd a chodi sbwriel cymunedol eraill; Dinasoedd Bwyd 
Cynaliadwy ac ysgolion yn paratoi a defnyddio llysiau; Lleihau Carbon a 
thrafnidiaeth; Cyfraniad Amlosgfa Caerdydd at Elusennau a chodi arian posibl ym 
mhob gwasanaeth. 

Plant a Theuluoedd  - Councillor Hinchey
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau am Gyfarwyddwr newydd y 
Gwasanaethau Cymdeithasol; Crosslands a Thŷ Storrie a chais am wybodaeth am 
bobl ifanc 13+ oed sy’n cael llety gan yr Awdurdod Lleol.

Gofal Cymdeithasol. Iechyd a Lles  – Y Cynghorydd Elsmore
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar Broject Dinasoedd Heb Sïon, 
canmoliaeth am y Gwasanaeth Byw’n Annibynnol, Cyfleoedd Dydd yng ngogledd y 
Ddinas; Tanwariant Alldro’r Gwasanaethau Oedolion yn 2017/18.

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth – Y Cynghorydd Wild 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau am y Metro ac unrhyw wybodaeth 
map/cynllun sydd ar gael i’r cyhoedd a gwybodaeth gyfredol am drafnidiaeth 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s23365/1%20-%20Leader.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s23366/2%20-%20Councillor%20Goodway.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s23367/3%20-%20Councillor%20Bradbury.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s23368/4%20-%20Councillor%20Merry.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s23369/5%20-%20Councillor%20Weaver.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s23370/6%20-%20Councillor%20Thorne.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s23371/7%20-%20Councillor%20Michael.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s23372/8%20-%20Councillor%20Hinchey.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s23373/9%20-%20Councillor%20Ellsmore.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s23374/10%20-%20Councillor%20Wild.pdf
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gyhoeddus i drigolion;  Nextbike a’r defnydd o lonydd bysus; ymestyn cynllun ledled y 
Ddinas; Papur Gwyrdd Aer Glân a Thrafnidiaeth a thâl tagfeydd; Dileu Hawliau 
Datblygiad a Ganiateir ac adnoddau sydd ar gael i grwpiau cadw lleol.

55 :   CYNNIG WEDI EI OHIRIO:  CYNGOR 21 MEHEFIN 2018 

Cytunodd rhif cofnod 25 cyfarfod y Cyngor ar 21 Mehefin 2018 y caiff Cynnig 2 ei 
ohirio i alluogi cyfle i’r Aelod arweiniol a chynigiwr ac eiliwr y cynnig i weithio ar 
Gynnig Cyfansawdd i gael ei ddwyn gerbron y Cyngor ar 19 Gorffennaf 2018.

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Sarah Merry, y Dirprwy Arweinydd a’r 
Aelod Cabinet i gynnig y cynnig cyfansawdd oedd wedi’i gyflwyno i’r cyfarfod.  Eiliodd 
y Cynghorydd Mike Jones-Pritchard y cynnig cyfansawdd.  

Roedd y cynnig fel a ganlyn: 

Mae’r Cyngor yn cydnabod y camau cadarnhaol a nodwyd yn nogfen Uchelgais 
Prifddinas y Cyngor i sicrhau bod pob plentyn yng Nghaerdydd yn mynychu ysgol 
dda neu ardderchog, a bod tua hanner o'n hysgolion naill ai'n dda neu'n ardderchog.  
Mae hefyd yn cydnabod gwaith da swyddogion, athrawon, llywodraethwyr ac eraill, 
sydd ynghlwm wrth addysg yng Nghaerdydd, sydd wedi helpu i wella safonau yn y 
blynyddoedd diweddar, a’r angen a’r ymdrech parhaus i wella safonau ar bob lefel ac 
ym mhob maes yng Nghaerdydd.
 
Mae’r Cyngor yn cydnabod bod Uchelgais Caerdydd yn datgan:
 
 Y byddwn yn cau’r bwlch o ran cyrhaeddiad plant mewn ysgolion er mwyn peidio 

â gadael unrhyw blentyn ar ôl
 Bod addysg yn un o’r llwybrau mwyaf sicr allan o dlodi
 Bod addysg yn fusnes i bawb
 Y dylwn buddsoddi mewn uchelgais a cyfleoedd bywyd o oedran cynnar
 Bod rhaid i ni weithio i alinio arian o bob rhan o’r sector cyhoeddus a’r trydydd 

sector o amgylch anghenion pob plentyn a theulu yn unigol
 Bod ymyrraeth gynnar yn hollbwysig
 Bod angen i ni ddarparu datrysiadau hirdymor i broblemau cymhleth
 Y bydd gan bob dinesydd y cyfle i gyflawni ei botensial, ac
 Mai’r allwedd i lwyddiant a ffyniant hirdymor dinas yw’r ffordd y mae'n dewis i 

fuddsoddi mewn uchelgais a chyfleoedd bywyd o oedran cynnar.
 
Mae’r Cyngor yn cydnabod bod llawer o blant ifanc o hyd ledled y ddinas nad ydynt 
yn bwrw eu cerrig milltir datblygiadol ac y mae angen ar eu teuluoedd ystod o 
gymorth heb ei stigmateiddio er mwyn i’r plant hyn ddechrau addysg feithrin ar y lefel 
ddisgwyliedig a’r cam datblygu.  Mae’r Cyngor hwn hefyd yn cydnabod yr effaith y 
gall tlodi ei chael ar blant ifanc a’u canlyniadau addysgol. 

Mae’r Cyngor hwn hefyd yn cydnabod pwysigrwydd cymorth cyn ysgol ac yn gweithio 
i sicrhau bod yr ystod o wasanaeth ymyrraeth sy’n bodloni ledled y ddinas yn 
integredig ac yn hygyrch, yn agored i bawb, a heb eu cyfyngu gan asesiad trothwy 
cul.
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Bydd hyn yn cynnwys:

 Trwy gyllid Teuluoedd yn Gyntaf, ymestyn y cynnig o gymorth rhianta i bob teulu 
ledled y ddinas sydd â phlant 0-16 oed (1 oed pan fo person ifanc wedi’i nodi’n 
berson sy’n agored i niwed).

  Cefnogi BIP Caerdydd a’r Fro yn y gwaith o weithredu Rhaglen Plentyn Iach 
Cymru ledled Caerdydd.    Dyma raglen iechyd gynhwysol i bob teulu â phlant 0 
– 7 oed. 

 Datblygu Gwasanaeth Cymorth i Deuluoedd ataliol, gan roi cymorth sy’n amrywio 
o gyngor a gwybodaeth i ymyriadau sy’n rhoi cymorth cyfannol i deuluoedd sy’n 
profi anawsterau dan y trothwy ar gyfer ymyrraeth statudol.

 Rhoi cymorth lleol i deuluoedd i ganfod a rhoi’r help iawn ar yr amser iawn.

Bwriad cyfuno’r agweddau hyn, ar y cyd ag ysgogid parhaol i wella safonau, yw 
gwella cyfleoedd bywyd ein dinasyddion ieuaf yng Nghaerdydd a lleihau’r bwlch 
cyflawniad, fel na chaiff unrhyw blentyn ei adael yn ôl.   

Dywedodd yr Arglwydd Faer y byddai’n symud at y bleidlais ar y Cynnig diwygiedig. 
PASIWYD y cynnig.  

56 :   HYSBYSIAD O GYNNIG 1 

(Yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau gadawodd y Cynghorydd Goodway y 
cyfarfod gan ei fod wedi datgan buddiant personol ac ariannol yn flaenorol) 

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Berman i gyflwyno’r cynnig fel a 
ganlyn: 

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

4. Mae’r data a gyhoeddodd Arsyllfa Iechyd y Cyhoedd 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 yng Nghymru yn dangos bod y sefyllfa’n well yng Nghaerdydd nag yn rhan 
fwyaf awdurdodau lleol Cymru, maent yn dangos, fodd bynnag, mai canran plant 
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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 difrifwch 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 

https://www.newcastlecan.com/
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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.

Eiliodd y Cynghorydd Sandrey y cynnig. 

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Berman i gynnig y diwygiad.  Eiliwyd 
hyn gan y Cynghorydd Susan Elsmore. 

Roedd y diwygiad fel a ganlyn: 

Diwygiad 

Rhoi paragraff ychwanegol i ddarllen:

 “Ni ellir gwahanu Mynd i'r afael â gordewder o gamau i fynd i’r afael â thlodi ac 
allgáu cymdeithasol. Fel mae Syr Michael Marmot, Cadeirydd y Comisiwn ar 
Benderfynyddion Iechyd Cymdeithasol yn dweud “Os ydych am ddatrys problem 
gyda gordewder, mae’n rhaid datrys y broblem gydag anghydraddoldeb yn gyntaf.”
Mae’r Cyngor hwn yn croesawu yr ymrwymiadau i greu dinas iach ac actif sydd 
yng Nghynllun Llesiant y Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus yn y meysydd 
canlynol: 

- Teithio llesol
- Creu cymunedau cynaliadwy wedi’u cysylltu

 - Bwyd iach a chynaliadwy, gan gynnwys rhaglen gyfoethogi gwyliau'r ysgol
- Cael mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol

 
A’r dangosyddion canlyniad canlynol:

 
- % y plant 4 i 5 oed sydd o bwysau iach
- % y plant sy’n cerdded/beicio i’r gwaith
- % yr oedolion sy’n bwyta 5 neu fwy o ddognau o ffrwythau a llysiau bob 

dydd
- % yr oedolion sy’n actif am lai na 30 munud yr wythnos

                Mae’r Cyngor hwn yn nodi ymhellach:
Yn dilyn ymrwymiadau yn Neddf Iechyd y Cyhoedd (Cymru) 2017,     mae 
Llywodraeth Cymru wedi datgan yn ddiweddar ei bod wrthi’n datblygu   strategaeth 
pwysau iach y bydd yn ymgynghori arni yn hwyrach eleni.

Rhoi paragraff ychwanegol i ddarllen: 
 “Mae’r Cyngor yn cymeradwyo ymateb arfaethedig y BGC i’r Strategaeth hon, sef
Datblygu ymateb trawswasanaeth cyhoeddus lleol, a arweinir gan Gyfarwyddwr 
Iechyd y Cyhoedd, hyrwyddwr iechyd cyhoeddus blaenllaw’r ddinas, gan adrodd i 
Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd.  
 
Bydd yr ymateb hwn, gan gydnabod y gwaith da sylweddol sydd eisoes ar y gweill, 
yn canolbwyntio ar ddatblygu cynllun neu fframwaith gweithredu lleol (yn hytrach 
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gwaith ychwanegol ar strategaeth leol) sy’n mapio gweithgarwch cyfredol yn erbyn 
arfer gorau, yn nodi bylchau mewn darpariaeth ac yn targedu ymyriadau.
 
Caiff y gwaith hwn ei wneud yn yr hydref, yn dilyn cyhoeddi'r strategaeth 
genedlaethol.  Mae iechyd y cyhoedd wedi ymrwymo i gynnwys Aelodau yn y 
gwaith o ddatblygu’r gwaith hwn.  

Dileu'r paragraff isod a pharagraffau 1 a 2 (a – i)

Byddai’r Cynnig Diwygiedig fel a ganlyn: 

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

4.  Mae’r data a gyhoeddodd Arsyllfa Iechyd y Cyhoedd 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 yng Nghymru 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. Ni ellir gwahanu Mynd i'r afael â gordewder o gamau i fynd i’r afael â thlodi ac 
allgáu cymdeithasol. Fel mae Syr Michael Marmot, Cadeirydd y Comisiwn ar 
Benderfynyddion Iechyd Cymdeithasol yn dweud “Os ydych am ddatrys 
problem gyda gordewder, mae’n rhaid datrys y broblem gydag 
anghydraddoldeb yn gyntaf.”

Mae’r Cyngor hwn yn croesawu

Yr ymrwymiadau i greu dinas iach ac actif sydd yng Nghynllun Llesiant y Bwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus yn y meysydd canlynol: 

- teithio llesol
- Creu cymunedau cynaliadwy wedi’u cysylltu
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- Bwyd iach a chynaliadwy, gan gynnwys rhaglen gyfoethogi gwyliau'r ysgol   
- Cael mwy o bobl i gymryd rhan mewn chwaraeon a gweithgarwch corfforol

 A’r dangosyddion canlyniad canlynol:
- % y plant 4 i 5 oed sydd o bwysau iach
- % y plant sy’n cerdded/beicio i’r gwaith
- % yr oedolion sy’n bwyta 5 neu fwy o ddognau o ffrwythau a llysiau bob dydd
- % yr oedolion sy’n actif am lai na 30 munud yr wythnos

Mae’r Cyngor hwn yn nodi ymhellach:

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

Mae’r Cyngor hwn yn cymeradwyo ymateb arfaethedig y BGC i’r Strategaeth hon, 
sef:

 Datblygu ymateb trawswasanaeth cyhoeddus lleol, a arweinir gan 
Gyfarwyddwr Iechyd y Cyhoedd, hyrwyddwr iechyd cyhoeddus blaenllaw’r 
ddinas, gan adrodd i Fwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd.  

 Bydd yr ymateb hwn, gan gydnabod y gwaith da sylweddol sydd eisoes ar y 
gweill, yn canolbwyntio ar ddatblygu cynllun neu fframwaith gweithredu lleol 
(yn hytrach gwaith ychwanegol ar strategaeth leol) sy’n mapio gweithgarwch 
cyfredol yn erbyn arfer gorau, yn nodi bylchau mewn darpariaeth ac yn 
targedu ymyriadau.

 Caiff y gwaith hwn ei wneud yn yr hydref, yn dilyn cyhoeddi'r strategaeth 
genedlaethol.  Mae iechyd y cyhoedd wedi ymrwymo i gynnwys Aelodau yn y 
gwaith o ddatblygu’r gwaith hwn.  

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig.

Ar ddiwedd y drafodaeth gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Rodney 
Berman i grynhoi. Wrth grynhoi, cadarnhaodd y Cynghorydd Berman nad yw’n 
derbyn y diwygiad.

Symudodd yr Arglwydd Faer at y bleidlais ar y Diwygiad.  

PASIWYD y diwygiad.

Symudodd yr Arglwydd Faer at y bleidlais ar y Cynnig Terfynol. 

PASIWYD y Cynnig Terfynol.

57 :   HYSBYSIAD O GYNNIG 2 

Dywedodd yr Arglwydd Faer fod hysbysiad o gynnig, wedi’i gynnig gan y Cynghorydd 
Jayne Cowan a’i gefnogi gan y Cynghorydd John Lancaster, wedi'i dderbyn i’w 
ystyried a’i gynnwys yn y Gwysion ar gyfer y cyfarfod.  Ni dderbyniwyd unrhyw 
ddigwyddiadau.
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Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Cowan i gyflwyno’r cynnig fel a ganlyn:

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.

Cafodd y Cynnig ei eilio gan y Cynghorydd John Lancaster. 

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig.

Ar ddiwedd y drafodaeth gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Jayne Cowan 
i grynhoi.

Symudodd yr Arglwydd Faer at y bleidlais ar y cynnig.

Yn dilyn cais am bleidlais wedi’i recordio, pleidleisiwyd fel a ganlyn: 

O BLAID: (26)
Y Cynghorwyr: Berman, Boyle, Carter, Cowan, Driscoll, Gavin Hill-John, Philippa Hill-
John, Howells, Hudson, Jenkins, Jones-Pritchard, Lancaster, McKerlich, Molik, 
Morgan, Naughton, Owen, Parkhill, Phillips, Robson, Sandrey, Taylor, Graham 
Thomas, Walker, Williams, Wood.

YN ERBYN: (39)
Y Cynghorwyr: Ahmed, Dilwar Ali, Bale, Bowen-Thomson, Bradbury, Bridgeman, 
Burke-Davies, Cunnah, De’Ath, Derbyshire, Ebrahim, Elsmore, Goddard, Goodway, 
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Gordon, Henshaw, Hinchey, Jacobsen, Keith Jones, Owen Jones, Joyce, Lay, Lister, 
Mackie, McGarry, Merry, Michael, Murphy, Jackie Parry, Patel, Sattar, Simmons, 
Singh, Stubbs, Huw Thomas, Thorne, Weaver, Wild, Wong.

DAL PLEIDLAIS YN ÔL (2):
Y Cynghorwyr: Ford, Keith Parry

GWRTHODWYD y cynnig.

58 :   CWESTIYNAU LLAFAR 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Graham Thomas 
Pa waith ataliol y mae’r Cyngor yn ei wneud yn 2018 i fynd i’r afael ag unigrwydd yn y 
ddinas?

Ateb – Y Cynghorydd Elsmore 
Rwy’n ymwybodol o’r effaith y gall unigrwydd ac ynysiad ei chael ar iechyd a llesiant 
pobl agored i niwed.  Yn wir mae ein fframwaith polisi cyfan yn cael ei sefydlu a’i 
ddatblygu i ddelio gyda’r mater hwn yn benben.
Llawer o wybodaeth i chi, Hybiau, Llyfrgelloedd, Dydd Mercher Llesiant, partïon 
Pontio’r Cenedlaethau, Caffis Demensia.  Datblygu Hybiau Llesiant ledled Gogledd a 
Gorllewin y ddinas. Mae ein Cyfleoedd Dydd yn cysylltu pobl â gweithgareddau 
unigol eu bod am eu gwneud yn ein cymunedau.  Rydym yn gweithio gyda’r Trydydd 
Sector gan gynnwys Age Connect, i ymgysylltu mewn cartrefi pobl.

Rwy’n falch iawn o’r gwaith partneriaeth rydym yn ei wneud ond rwy’n tybio mai un 
o’r negeseuon hanfodol yw na allant wneud hyn ar ein pennau ein hunain, mae’n 
fater i bawb.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Graham Thomas
Diolch mae’n dda clywed o drefniadau partneriaeth llwyddiannus sydd ar waith o ran 
y mater pwysig hwn.  

Mae unigrwydd yn beth ofnadwy i unrhyw un ac mae’n gysylltiedig ag iselder, 
pwysau gwaed uchel a demensia.  Gallai helpu ein trigolion i gymdeithasu arbed o 
bosibl miloedd o arian cyhoeddus ledled y wlad.  Felly sut gellir pwyso ar Lywodraeth 
Cymru am gyllid ychwanegol yn y mesur hwn, byddai cyllid ychwanegol a fyddai yn y 
pen draw yn arbed arian iddi yn adeiladol i Gyngor Caerdydd ac yn bwysicaf wella 
bywydau trigolion y Ddinas?

Ateb – Y Cynghorydd Elsmore 
Byddwch yn ymwybodol bod adolygiad seneddol wedi bod o Iechyd a Gofal 
Cymdeithasol, ymateb Llywodraeth Cymru i hynny o’r enw Cymru Iachach ac mae’n 
edrych ar integreiddio Iechyd a Gofal Cymdeithasol ym mhob rhan o’r system, mae’n 
rhoi £100million ar gyfer Cymru o ran cronfa drawsnewid, bydd ceisiadau’n cael eu 
cyflwyno’n fuan.  

Mae gan y Cyngor nifer o brojectau arloesol y bydden ni’n bendant yn  cyflwyno cais 
ar eu cyfer.  Mae’r broses yn mynd trwy’r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol, rwy’n 
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Gadeirydd arno, felly rwy’n hyderus y byddwn yn derbyn arian ac yn gallu datblygu’r 
agenda hwn ymhellach.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Sandrey
Dwi wedi cyflwyno adroddiad yn ddiweddar am barcio peryglus yn Llanedern a 
dywedwyd wrthyf y byddai’r ardal yn cael ei hadolygu yn rhan o’r Archwiliad Ardal 
Blynyddol ar gyfer 2019. Gan na chaiff yr adroddiad ar gyfer 2017 ei gyhoeddi tan fis 
Hydref eleni, pa ffydd y gall trigolion ei gael yr eir i’r afael â’r problemau cyn i 
ddamwain ddigwydd, os cânt eu gorfodi i aros tan 2019 i archwiliad gael ei wneud?

Ateb – Y Cynghorydd Wild
Fel y dywedais wrthych yng nghyfarfod y Cyngor y mis diwethaf, mae swyddogion 
wrthi’n gweithio ar adroddiad Archwiliad ardal y disgwylir iddo gael ei gwblhau erbyn 
y mis Hydref hwn. Lle bo’n bosibl, caiff unrhyw geisiadau newydd am archwiliadau eu 
cynnwys yn yr adolygiad cyfredol ac mae’r mater rydych yn cyfeirio ato wedi’i 
gynnwys yn y rhestr honno.

Cwestiwn Ategol - Y Cynghorydd Sandrey
Allaf i gael cadarnhad y caiff y mater roeddwn yn siarad amdano ei drafod yn 
adroddiad eleni?

Ateb – Y Cynghorydd Wild
Yn y rhestr gaiff ei chyflwyno ym mis Hydref, bydd yn un o’r pethau i gael eu 
harchwilio.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Keith Parry
Pa gynlluniau sydd gan y Cyngor i ymestyn addysg gynradd a meithrin Gymraeg yn 
Y Tyllgoed?

Ateb – Y Cynghorydd Merry
Yr ysgol ddalgylch Gymraeg ar gyfer Y Tyllgoed yw Ysgol Coed Y Gof ac mae digon 
o leoedd ar gyfer y galw sy’n dod o’r ardal. Mae lleoedd ar gael ym mhob grŵp 
blwyddyn yn y cam oedran cynradd, gan gynnwys mynediad i Dderbyn ar gyfer mis 
Medi 2018.

Yn dibynnu ar le mae teulu’n byw yn Y Tyllgoed, mae nifer o ddosbarthiadau meithrin 
cymunedol a gynhelir o fewn dau filltir sy’n cynnir addysg feithrin Gymraeg. Mae’r 
rhain yn cynnwys dosbarthiadau yng Nghanolfan Blant Trelái a Chaerau, Ysgol 
Treganna, Ysgol Pwll coch ac Ysgol Glan Ceubal ymhlith eraill.

Hefyd, mae’r Cyngor yn prynu lleoedd meithrin Cymraeg gan Gylch Meithrin Pentre-
baen, a leolir ar safle Ysgol Coed Y Gof.

Rydym adolygu’r lleoedd sydd ar gael a’r galw amdanynt yn rheolaidd ac mae 
cynlluniau'n cael eu gwneud i sicrhau bod digon o leoedd i’r rheiny sy’n dewis addysg 
Gymraeg i’w plant.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Keith Parry
Mae pryderon wedi’u codi gan drigolion lelol am y 7000 o dai sy’n cael eu hadeiladu 
ar safle Plas Dwr ac effaith y mae hyn yn debygol o'i chael ar nifer y lleoedd ysgol 
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gynradd ac ysgol feithrin Cymraeg yn gyffredinol yng ngogledd-orllewin y Ddinas, 
rwy’n falch bod y Cynghorydd Merry yn parhau i adolygu hyn i gyd.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Sattar
All yr Aelod Cabinet gadarnhau pryd gaiff y cabanau symudol sy’n rhoi cartref i Ysgol 
Hamadryad eu symud o Barc Sevenoaks Park?

Ateb – Y Cynghorydd Merry
Mae Ysgol Hamadryad yn un o’n hysgolion Cymraeg newydd a chaiff ei chwblhau ym 
mis Tachwedd 2018 ac wedyn bydd symudiad fesul camau.

Caiff y cabanau symudol eu symud o Barc Sevenoaks Park ym Mlwyddyn Newydd 
2019 ar ôl iddynt gael eu clirio.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Robson
Pa ystyriaeth sy’n cael ei roi i ffurfio cysylltiadau agosach gyda dinasoedd yn 
America?

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 
Nid oes cynlluniau penodol i ffurfio cysylltiadau agosach gyda dinasoedd yn America.

Byddwch yn deall, fel sy’n digwydd gyda’r holl waith partneriaeth rhyngwladol, y tu 
allan i’n dinasoedd efeillio, y byddwn yn gweithio gyda dinasoedd ar sail projectau 
unigol. Byddwn yn ceisio cydweithredu, yn benodol, gyda dinasoedd lle bo cyllid ar 
gael, lle y mae’n cysylltu â’n blaenoriaethau Uchelgais Prifddinas, neu lle bo 
cyfleoedd penodol yn codi mewn ardaloedd fyddent o fudd i drigolion Caerdydd.  Dwi 
ddim yn siŵr lle rydych yn mynd gyda hyn gyda’ch cwestiwn ategol ond rwy’n agored 
iawn i unrhyw syniadau a allai fod gennych o ran sut gellir datblygu pethau o’r fath.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Robson 
Mae ein cysylltiadau rhyngwladol yn hanfodol bwysig a byddant yn bwysicach yn fwy 
na thebyg o 29 Mawrth y flwyddyn nesaf, i weithio gyda gwledydd o'r tu mewn i'r UE 
a'r tu allan iddo, i sicrhau y gallwn ni fel Prifddinas gysylltu â Phrifddinasoedd eraill.  
Dewisais i America gan yr oedd Llywydd America yn y wlad yn ddiweddar, roeddwn 
ond am wybod os achuboch ar y cyfle i’w wahodd i Gaerdydd gan ei fod yn byw 
mewn un Brifddinas gallai fod wedi dod i’r un yma.

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 
Byddwch yn ymwybodol y siaradais yn arddangosiad ynghylch rhai o bolisïau 
Llywydd America, ond yr hyn a ddywedais oedd pe bai'n dod i Gaerdydd byddai' 
gweld pa mor groesawgar ac amrywiol yw ein Dinas felly fe'i gwahoddwyd ond ni 
dderbyniodd.  

Ond gadewch i ni hefyd gydnabod bod pryderon pleidiol am yr hyn y mae Llywydd 
UD cyfredol yn ei wneud ac yn wir byddwch yn ymwybodol i fi gael y cyfle i deithio i 
ogledd-ddwyrain yr Unol Daleithiau ar ddechrau’r flwyddyn.  Gwnes i gwrdd â’r 
Seneddwr dros Ynys Rhode oedd yn rhannu gyda mi ei bryderon go iawn am gyflwr 
Cynghrair y Gorllewin ond roedd hefyd yn benderfynol o gynnal perthnasau da ar 
lefelau Dinas i Ddinas a ches i’r cyfle i gael trafodaeth yn ystod yr un ymweliad gydag 
aelodau tîm Llywodraeth Cymru yn yr Efrog Newydd a thrafodon ni sut gallen ni greu 
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delwedd gadarnhaol o Gaerdydd ar gyfer America, byddaf yn fodlon eich diweddaru 
chi ymhellach y tu allan i hyn.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Howells
Pa drafodaethau mae’r Cyngor wedi’u cael gyda threfnwyr Pride Cymru i sicrhau bod 
parêd eleni a’r digwyddiad ei hun yn cynnwys pawb yn y gymuned Pobl Lesbiaidd, 
Hoyw, Deurywiol a Thrawsrywiol+?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury
Mae Cyngor Caerdydd a Heddlu De Cymru wedi bod yn gweithio’n agos â Pride 
Cymru i hwyluso eu digwyddiad yn 2018. O’n trafodaethau hyd yma, mae'n glir iawn 
bod Pride Cymru am annog pawb i ymuno â nhw i fwynhau digwyddiad Gŵyl Banc 
Mis Awst. Rydym yn gweithio’n agos gyda Pride Cymru i sicrhau bod y digwyddiad 
yn gynhwysol.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Howells
Roedd y ffaith i weithredwyr gwrth bobl trawsryweddol geisio darfu ar barêd London 
Pride yn ofnadwy a dylen ni wneud popeth y gallwn ni i atal hynny rhag digwydd yn 
Cardiff Pride ac byddai galluogi protestwyr â ffobia trawryweddol i gymryd rhan yn y 
orymdaith hyd yn oed yn bradychu popeth y mae’r gymuned Pobl Lesbiaidd, Hoyw, 
Deurywiol a Thrawsrywiol+ yn sefyll drosto.  

Fyddwch chi’n ymuno â mi’n llofnodi datganiad trawsbarti gan nid yn unig yn cefnogi 
Cardiff Pride eleni ond hefyd yn cefnogi hawl ein Cymuned Drawsryweddol i 
fwynhau’r digwyddiad yn llwyr heb ofni aflonyddwch neu ragfarn. 

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury
Fel rydych yn gwybod mae neges Plaid Cymru yn glir bod croeso i bawb oni bai eu 
bod yn hyrwyddo anoddefgarwch, os nad yw'r neges honno'n glir rwy'n hapus i'w 
rhannu oherwydd rwy'n cytuno â chi, nid oes lle i negeseuon o gasineb ac 
anghydraddoldeb a pharêd neu ddigwyddiad Pride Cymru.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Lay
Mae Caerdydd wedi bod yn mwynhau tywydd nad yw wedi’i gael ers blynyddoedd. 
Un o’r materion anffodus sydd wedi’i godi gan drigolion yw cyflwr ein ymylon 
glaswellt o ganlyniad i dywydd poeth. Allai’r Aelod Cabinet gadarnhau pa wersi sydd 
wedi’u dysgu gan y tywydd poeth iawn a gwych hwn?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury
Mae’r tywydd poeth diweddar rydym wedi bod yn ei gael a’i fwynhau, fel rydych yn 
nodi, wedi creu materion i wasanaethau nid yn unig yn fy mhortffolio i, ond hefyd i’r 
rheiny yn un y Cynghorydd Michael, gan fod nifer yr ymwelwyr â’n parciau ac 
ardaloedd eraill yn y ardal gyhoeddus wedi cynyddu’n fawr, sy'n rhywbeth rydym yn 
ei groesawu. 
Ynglŷn â’r mater penodol i chi ei godi, rydym yn parhau i weithio mewn partneriaeth 
â’r Gwasanaethau Brys, yn rhannu gwybodaeth a rhoi gwybodaeth ar waith i dargedu 
ardaloedd sydd â risg posibl o gael tân.

O ran y gwersi wedi’u dysgu, mae’r tywydd wedi’i gael wedi atgyfnerthu pwysigrwydd 
gweithlu cymwys, medrus a hyblyg i allu gwneud ystod eang o ddyletswyddau gan 
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addasu i'r amgylchiadau rydych yn eu disgrifio yn eich cwestiwn. Gellir tystio hyn yn y 
Gwasanaeth Parciau lle mae gweithrediadau torri glaswellt mewn rhannau o’r ddinas 
wedi’u stopio, gyda staff yn newid i weithrediadau gan gynnwys dyfrhau, clirio sbwriel 
a rheoli planhigion neu waith coed, gan gynnwys cadw coed yn fyw gan ein bod wedi 
cael cwynion bod pobl yn pryderu, yn sgil y tywydd poeth, y mae’n bosibl bod y coed 
yn marw felly rydym yn cadw golwg ar hynny.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Cowan
Ers Etholiadau Lleol 2017, faint o arian sydd wedi’i wario ym mhob ward unigol ar y 
canlynol:

 Cynlluniau newydd priffyrdd;
 Gwaith adfer Priffyrdd; a
 Glanhau strydoedd (ffyrdd a chanolfannau siopa)?

Ateb – Y Cynghorydd Wild
Nid yw’n bosibl roi'r gywir y wybodaeth y gofynnwyd amdani ar sail wardiau unigol.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Cowan
Roeddwn yn llwyr ddisgwyl na allech chi roi’r wybodaeth yn yr amserlen fer sydd 
gennych ond rwyf wedi fy nychryn yn fawr i glywed na allwch roi hynny i mi ar adeg 
wahanol, ar sail wardiau unigol, faint sy'n cael ei dalu ym mhob ward.  Yn sicr mae 
angen hynny arnom ar gyfer atebolrwydd?

Ateb – Y Cynghorydd Wild
Mae gennyf 2 ymateb i hynny, un yw yn amlwg nid fesul wardiau unigol rydym yn 
gwario ein harian, nid yw ffyrdd yn sefyll yn union yn y ffiniau sydd gennym yn 
etholiadol, mae ffyrdd yn hydau gwahanol ac ati. felly nid yw’n bosibl gwneud hynny’n 
gywir.  

Yn ail, rwyf am wybod pam rydych yn gofyn cwestiynau i mi sydd yn amlwg yn mynd i 
gymryd oriau ac oriau ac oriau o amser gwerthfawr swyddogion i'w gwneud pan 
rydym yn trio gwneud pethau'n effeithlon, rwy'n meddwl pe baent yn gwneud hyn 
byddai cymryd dyddiau ac maent yn bobl brysur iawn felly byddaf yn cael rhywfaint o 
wybodaeth ond nid ydym yn ei wneud fesul wardiau unigol am y rheswm dwi newydd 
ei roi.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Carter
Gyda’r don wres ddiweddar pa gymorth ychwanegol y mae’r Cyngor wedi’i roi yn 
uniongyrchol ac yn anuniongyrchol i gysgwyr ar y stryd?

Ateb – Y Cynghorydd Thorne 
Byddwn yn eich cyfeirio at yr ateb wedi’i roi i’r Cwestiwn Ysgrifenedig gan y 
Cynghorydd De’Ath ar yr un mater, sy’n amlinellu’r gwaith sy’n cael ei wneud i gadw’r 
rheiny sy'n cysgu ar y stryd yn ddiogel yn ystod tywydd poeth.

Mae tîm Allgymorth y Cyngor a’n sefydliadau partner yn ymwybodol o’r risg wedi’i 
achosi gan y tywydd poeth. Mae staff allgymorth â hufen haul ar bob adeg pan fo'r 
tywydd yn boeth a hefyd yn rhoi capiau a chrysau a llewysau hir i gyfyngau ar faint 
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mae’r haul yn cyrraedd y croen. Mae dŵr yn y fan Allgymorth ac mae hwn hefyd ar 
gael i gŵn.

Mae’r tîm yn annog pobl i dreulio amser y tu mewn neu i symud i’r cysgod ac mae’n 
benodol ymwybodol o unrhyw un yn cwympo i gysgu yn yr haul.
Er y mae gobaith y bydd y mesurau ataliol yn gweithio, mae staff yn nodi unrhyw un y 
mae ei groen wedi’i losgi gan yr haul neu sy’n profi unrhyw effeithiau eraill oherwydd 
y tywydd poeth, a lle bo’n briodol, byddant yn ceisio triniaeth syth gan y Nyrs 
Digartrefedd.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Carter
Roeddwn yn ddiolchgar iawn am yr ateb hir iawn y gwnaethoch ei roi i’r Cynghorydd 
De’Ath ac roedd yn dda bod meddyliau gwych yn meddwl yr hyn peth yn hyn o beth.  

Fy nghwestiwn yn sgil hyn, mae'n annog y broblem gyda lle llawr a llety gwarchod i’r 
digartref ar adegau gwahanol o’r flwyddyn i’r gaeaf.  Yn amlwg gwerthfawrogir eich 
pwyntiau am gymorth yn ystod y dydd a’r dŵr yn fawr, mae gwaith y mae elusennau 
megis Wallach wedi bod yn ei wneud i godi ymwybyddiaeth yn wych hefyd ond gan 
feddwl am yr haul yn cyffwrdd â'r croen a dysychiad gyda’r nos, fy nghwestiwn yw 
beth gallen ni fod yn ei wneud yn y llochesi gyda’r nos yn ogystal â’r cyfleoedd dydd 
rydych yn eu darparu. 

Ateb – Y Cynghorydd Thorne 
Hefyd, yn ystod y dydd, mae gennym dwy ganolfan y gall y bobl hynny sy’n cysgu ar 
y stryd yn gallu galw heibio i fanteisio ar ystod o wasanaeth a allai gael eu darparu.  
Mae delion gyda digartrefedd yn broblem enfawr, ni fyddaf yn esgus nad yw hyn yn 
wir, rwy'n meddwl bod Caerdydd yn gwneud gwaith gwych ac rydym yn trio gwneud 
hyn yn oed yn fwy.  

Rwyf wedi amlinellu'n flaenorol rai o'r cynlluniau rydym wedi'u cyflwyno ac yn fwy na 
hynny, llawer mwy o hyfforddiant ac ymyrraeth i drio cael cartref i bobl a hefyd eu 
helpu i ddechrau byw bywyd arferol eto hefyd.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Sattar
Mae llawer o siopwyr wedi dod ataf i'n ddiweddar yn gofyn pa ddulliau adnabod sy’n 
ddilys er mwyn gallu prynu eitemau cyfyngedig megis sigaréts ac alcohol? 

Ateb – Y Cynghorydd Mackie
Mae’n anodd iawn i farman neu siopwr benderfynu a yw person ifanc yn 16 neu 18+ 
oed dim ond trwy edrych arnynt a siarad â nhw.

Mae angen i adwerthwyr yn unol â’r gyfraith “ragofalu ac arfer diwydrwydd dyladwy 
rhesymol” i sicrhau bod prynwr yn ddigon hen i brynu cynhyrchion y mae cyfyngiad 
oedran arnynt.

Mae’r Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir yn cynghori busnesau lleol, os yw’r prynwr 
yn edrych fel pe bai’n iau na 25 oed, y dylent ofyn iddo ddangos ID derbyniol i brofi ei 
fod yn ddigon hen i brynu’r cynnyrch dan sylw. Mae dull a gydnabyddir yn 
genedlaethol o’r enw “Her 25”.
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Ffurfiau derbyniol o ID fyddai trwydded yrru’r DU â ffotograff, pasbort y DU neu 
Gerdyn Profi Oedran achrededig sy’n dangos yr Hologram PASS, megis y rheiny a 
roddir gan CitizenCard, MyIDCard, OneID4U a Validate UK.
Rhaid i adwerthwyr wirio'r dyddiad geni ar yr ID wedi’i roi.  

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Satter
 (Datganodd y Cynghorydd Satter fuddiant fel siopwr) 
Sut byddwch chi’n cyfathrebu â siopwyr a thrwyddedigion? 

Ateb – Y Cynghorydd Mackie
Byddwn yn trio sicrhau bod gwefannau Cyngor Sir Caerdydd a’r Gwasanaethau 
Rheoliadol a Rennir yn cael eu diweddaru i sicrhau bod y wybodaeth hon yn glir, 
gallen ni hefyd siarad â’r fforwm trwyddedu a sefydliadau eraill sy’n delio gydag 
adwerthwyr a gallant drosglwyddo hyn i’w haelodau hefyd.  Byddwn hefyd yn gofyn a 
ellir rhoi hyn ar y cyfryngau cymdeithasol. 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Jones-Pritchard
A chaiff Caerdydd ei effeithio gan  y penderfyniad diweddar i gategoreiddio Cyngor 
Southwark yn ailwerthwr dŵr, yn hytrach nag asiant, sy’n arwain at ailariannu 
cannoedd o bunnoedd o bosibl i bob tenant iddo weithredu ar ei ran?

Ateb – Y Cynghorydd Thorne 
Mae’r penderfyniad hwn yn perthyn i godi tâl am gomisiwn ar gost cyflenwi dŵr.

Er mae'r Cyngor yn gweithredu fel ailwerthwr dŵr ar gyfer ein dau safle Sipsiwn a 
Theithwyr, nid ydym yn codi tâl am gomisiwn ac nid ydym yn codi unrhyw tâl 
gweinyddol. Dim ond cost y dŵr sy’n cael ei hailgodi.

Pan fo cost gwasanaeth - er enghraifft, mewn hosteli, dim ond cost y dŵr sy'n cael ei 
hailgodi. Felly, ni effeithir ar Gaerdydd gan y penderfyniad hwn.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Berman
Ydy’r Cyngor yn fodlon gyda’r cyfraniad wedi’i wneud gan holl ysgolion y ddinas o ran 
ailgylchu eu gwastraff, gan gynnwys Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd?

Ateb – Y Cynghorydd Michael
Ar hyn o bryd mae’r Tîm Gwastraff Masnachol yn casglu gwastraff cyffredinol, 
ailgylchu a gwastraff bwyd o bron bob ysgol yn ardal yr Awdurdod.
Mae llawer o ailgylchu yn cael ei wneud, gyda phob un o’r ysgolion hyn yn cael 
gwasanaeth ailgylchu wythnosol. Gallai ailgylchu a gwastraff bwyd eu casglu mwy 
nag unwaith yr wythnos mewn ysgolion mwy.

Er mwyn cefnogi ysgolion ac annog cyfranogiad, mae casgliadau ailgylchu am ddim 
yn cael eu cynnig i ysgolion ac mae bagiau gwyrdd yn cael eu rhoi iddynt i’w 
defnyddio yn yr ysgol. 

Mae Ysgol Uwchradd yr Eglwys Newydd yn Ysgol Sefydledig ac nid yw’n defnyddion 
y Cyngor fel ei ddarparwr rheoli gwastraff ar hyn o bryd.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Berman
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Dywedoch yn y briff a roddwyd i Gynghorydd ar ddechrau’r wythnos nid yw Ysgol 
Uwchradd yr Eglwys Newydd yn ailgylchu ei gwastraff ac os yw hynny’n wir a 
fyddech chi gytuno nad yw’n rhoi esiampl da i’r disgyblion ac a fyddech yn addo i 
gael gair gyda’r Pennaeth yn yr Ysgol Uwchradd i drio perswadio’r ysgol i weld ei 
chamgymeriad.

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Rwy’n fwy na hapus i wneud hyn, roedden ni mewn ysgol ddoe yn Llanisien i 
gyfarfod â’r Ego-dîm yno, mae’r plant yma’n gwneud gwaith gwych ac mae diddordeb 
gwirioneddol ganddynt yn eu byd a’u Dinas, rwyf wedi trefnu iddynt ddod i edrych ar 
yr ailgylchu a sut mae'n gweithio, dyma'r math o neges rydym yn ei lledaenu ledled y 
Ddinas.  

Yn fuan byddwn yn datgelu addysg ailgylchu traws gymunedau sy’n cynnwys plant 
a’u barn.  Rwy’n siomedig iawn gyda'r Eglwys Newydd, nid oes gennyf y grym i’w 
gorfodi i ailgylchu neu’u gorfodi i’n cael ni fel y darparwr.  Rwy’n fwy na hapus i anfon 
fy nhîm addysg yno, gwnaethon ni ei anfon yno a'r Eglwys Newydd yw’r unig un nad 
phenderfynodd ein defnyddio ni, rwy’n fwy na hapus i drio eto rwy’n meddwl ei bod 
yn siom nad ydynt yn ailgylchu ac nad ydynt yn defnyddio’r Cyngor hwn.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Ali
Trodd y Gwasanaeth Iechyd Gwladol yn 70 oed ar 5 Gorffennaf 2018. Roedd y gyfle 
perffaith i ddathlu cyflawniadau Nye Bevan, i werthfawrogi'r rôl mae’r gwasanaeth yn 
ei chwarae yn ein bywydau. Allwch chi wneud datganiad a chydnabod a diolch i staff 
anhygoel y GIG - yr arwyr bob dydd - sydd wrth law i arwain, cefnogi a gofalu 
amdanon ni bob dydd?

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 
Rwy’n siŵr mai un peth rydym i gyd yn cytuno ag ef yn y siambr hon yw mai’r GIG yn 
fwy na thebyg yw’r gwasanaeth cyhoeddus a werthfawrogir fwyaf.

Fel Cadeirydd Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd, rwyf am i Gyngor Caerdydd a 
Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, yn ogystal â phartneriaid eraill, weithio 
ynghyd i ddarparu gwasanaethau cyhoeddus sy’n gweithio i bobl Caerdydd a chreu 
prifddinas sy’n gweithio i Gymru.

Mae fy nghyd-weithwyr yn y Cabinet - y Cynghorwyd Elsmore, Hinchey a Thorne - 
hefyd yn gweithio trwy’r Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol i ddatblygu gweithio ar y cyd 
agosach gyda’r BIP (a Chyngor Bro Morgannwg) i ddatblygu system ofal iechyd a 
gofal integredig, di-dor wedi’i moderneiddio sy’n addas i’r dyfodol.

Byddaf yn sicr yn talu teyrnged i’r holl bobl hynny sy'n rhan o ddarparu 
gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghaerdydd, gan gynnwys BIP a 
staff y Cyngor.  Mewn blwyddyn rwyf wedi gorfod mynd i Adran Damweiniau ac 
Achosion Brys ar ddau achlysur yn ei hystod, rwy’n diolch yn bersonol i’r holl weision 
cyhoeddus sy’n gweithio yn y gwasanaeth Iechyd.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Philippa Hill-John
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Fydd yr aelod cabinet yn egluro’r camau cyfredol sydd ar waith i fonitro ansawdd aer 
yn Llandaf ac esbonio i drigolion sut mae'n cynnig gwarantu nad fydd rhoi'r CDLl ar 
waith a datblygu safle'r BBC ymhellach yn gwaethygu ansawdd ser yn Llandaf heb 
sôn am 'rhaniad moddol’, sy’n ddyhead, nid realiti?

Ateb – Y Cynghorydd Wild
Dydw i ddim yn siŵr y cafodd eich cydweithwyr y neges am beidio â defnyddio’r term 
Rhaniad Moddol oherwydd eu bod wedi bod yn ei ddefnyddio heno felly rwy’n 
meddwl y byddwn yn cario ymlaen gan ei bod yn symlach nag esbonio ei ystyr. 

Mae gan Ardal Rheoli Ansawdd Aer Llandaf nifer o diwbiau trosglwyddo y cawson 
nhw eu gwella a'u cynyddu o ran niferoedd ar gyfer 2018. Mae’r canlyniadau 
diweddaraf ar gyfer y rheiny a ledled Caerdydd mewn gwirionedd yn nodi bod yr holl 
leoliadau monitro yn yr Ardal Rheoli Ansawdd Aer yn cydymffurfio â safonau 
ansawdd aer NO2.

O ran y CDLl, a datblygiad y BBC rydych wedi sôn amdano, mae asesiadau 
ansawdd aer wedi’u gwneud ar gyfer y datblygiadau arfaethedig ac mae'r rhain wedi 
gyrru gwelliannau’n rhannol yn yr ardal byddwn yn eu gweld yn y gogledd-orllewin o 
ran teithio llesol a mesurau blaenoriaeth bws sy’n dod i oddeutu £11miliwn os 
cyrhaeddir pwyntiau ysgogi.  Er gwaethaf hynny byddwch hefyd yn gwybod am 
bethau eraill rydym yn eu gwneud ynghylch y Papur Gwyrdd yn y gogledd-orllewin ac 
o gwmpas Caerdydd.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Philippa Hill-John
Fyddwch chi addo cyfarfod â ni a Chynghorwyr a Swyddogion Gorllewin Caerdydd i 
drafod ymhellach ein pryderon difrifol am y seilwaith ac effaith yr ansawdd aer yn 
Ward Llandaf?

Ateb – Y Cynghorydd Wild
Byddaf, roeddwn yn meddwl bod hynny yn y dyddiadur a hoffwn ddiolch i chi am 
ddod ynghyd ar hynny ac rwy’n meddwl y byddwn ar fai peidio â sôn amdanoch ond 
hefyd rwyf am ddiolch i’r Cynghorydd Driscoll am ei waith stoicaidd ar ansawdd aer i 
fod yn onest a'i arweinyddiaeth ar y gwaith hwnnw, nodwyd hynny gan ei Cabinet 
pan gafodd hyn ei gyflwyno a hoffwn ddiolch iddo am ei waith ar hynny.      

Cwestiwn – Y Cynghorydd Sandrey
Yn ngoleuni damwain beicio diweddar yn ysgol Caerdydd, mae honiadau wedi'u 
gwneud bod y pennaeth wedi stopio plant rhag beicio i'r ysgol oherwydd hynny. Sut 
mae hyn yn annog plant a rhieni i deimlo’n hyderus yn beicio, a pheidio ag anfon y 
neges mai'r beicwyr sydd cael eu beio am ddamweiniau pan fod angen i ni annog 
pob defnyddiwr y ffordd, ond yn enwedig gyrwyr car, i fod yn ystyriol ac yn ddiogel ar 
ein ffyrdd?

Ateb – Y Cynghorydd Wild
Penderfynodd y pennaeth i stopio’r plant hynny rhag beicio i’r ysgol benodol honno 
nes y nodir fel arall i alluogi'r ysgol i adolygu ei gweithdrefnau iechyd a diogelwch. 
Nid wyf yn cytuno gyda’r honiad o reidrwydd ac nid wyf yn beio beicwyr o gwbl.  Nid 
yw’r Cyngor wedi cyfrannu at y penderfyniad ond rwy’n meddwl ei bod yn ddiogel 
dweud nad ydym yn credu ei bod yn neges yn arbennig o ddefnyddiol.
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Cwestiwn Ategol - Y Cynghorydd Sandrey
Pa gamau mae’r Cyngor yn eu cymryd i ddylanwadu ar y penderfyniad i wrthdroi’r 
penderfyniad?

Ateb – Y Cynghorydd Wild
Rydym wedi cysylltu â’r ysgol, rydym yn parchu’r ysgol o ran a oes ganddi bryderon 
iechyd a diogelwch caniateir iddi wneud yr asesiadau hynny.  Mae gwyliau’r haf yn 
dod er mwyn gwneud yr asesiadau hynny a byddwn yn cynnig yr help sydd ei angen 
arnyn nhw o ran beicio a theithio llesol os ydynt am wneud y pethau hynny.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Hudson
Ym mis Chwefror eleni, arestiwyd 9 gweithredwr rheoli gwastraff ar sail amheuaeth 
eu bod yn twyllwyr. Cyflogeion Cyngor Caerdydd oedd 7 o rheiny. Rhyddhaon nhw ar 
fechnïaeth dan ymchwiliad yr heddlu. Ers hynny mae diffyg cyfathrebu llwyr wedi bod 
â Chynghorwyr o ran y wybodaeth fwyaf amlwg – pwy/pam/pryd dechreuodd y twyll, 
pa honiwyd a sut mae'r ymchwiliadau'n mynd yn eu blaen?

Mae honiadau o dwyll yn ddifrifol iawn ac yn gwneud i bobl gwestiynu enw da’r 
Cyngor. Pa gamau sydd wedi’u cymryd i ddatrys y sefyllfa a/neu ddod â hi i ben?

Ateb – Y Cynghorydd Michael
Mae’r Cyngor yn parhau i gefnogi ymchwiliad yr Heddlu sydd ar y gweill a, felly, ni 
fyddai'n briodol datgelu unrhyw fwy o fanylion ar yr adeg hon.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Hudson
Roeddwn yn mynd i ofyn pryd y byddai Cynghorwyr yn cael ei friffio ar y goblygiadau 
ariannol neu fel arall pe baent yn cael eu gohirio am gyfnod hir, ydynt yn cael eu 
talu’n llawn a faint mae’r costio llenwi swyddi’r gweithredwyr hynny yn eu 
habsenoldeb.  Allwn ni gael diweddariad ar hynny plîs?

Ateb – Y Cynghorydd Michael
Bydd yr aelodau yn gwerthfawrogi na fyddai’n gall o gwbl – a bydd bron yn niweidiol 
yn sicr – rhoi sylwebaeth ar fater sydd wrthi'n cael ymchwilio gan yr Heddlu ar y cyd 
â'r Cyngor.

Rwy’n siŵr bydd yr Aelod yn deall ac yn parchu’r sefyllfa honno, sy’n adlewyrchu 
realiti delio gyda mater mor sensitif ac anodd.

Cwestiwn - Y Cynghorydd Walker
Mae’r holl bartïon wedi cytuno ar yr angen brys i leihau allyriadau cerbydau a gwella 
ansawdd aer yn y ddinas. Mae hefyd cefnogaeth eang am wella’r ddarpariaeth o 
gyfleusterau gwefru ar gyfer cerbydau trydanol ond, wrth gwrs, Bydd y brif 
ffynhonnell ar gyfer gwefru yn y lleoliad lle mae’r cerbyd yn cael ei barcio dros nos. 
Fydd yr aelod cabinet yn cymryd camau i bwyso am bolisïau Cyngor newydd a, lle bo 
angen canllawiau cynllunio, i sicrhau bod datblygwyr yn gosod pwyntiau gwefru ym 
mhob eiddo newydd yng Nghaerdydd yn unol â safonau cenedlaethol?

Ateb – Y Cynghorydd Wild



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd
Dydd Iau, 19 Gorffennaf 2018

71

O ran Canllawiau Cynllunio rwy'n meddwl i ni sôn am hynny am reoli effeithiau traffig 
a gallai fod angen i ni newid hynny yn dibynnu ar le mae'r dechnoleg yn mynd â ni.  
O ran yr hyn sy’n digwydd gyda pharcio i breswylwyr, rwy’n falch o gadarnhau bod y 
Cyngor wedi gwneud cais am gyllid i Swyddfa Cerbydau Allyriadau Isel ar gyfer treial 
mewn ardaloedd preswyl sydd wedi’i greu'n ddiweddar, mae nifer o bethau eraill sy'n 
digwydd ond o ran ardaloedd preswyl mae rhywfaint o waith sy'n cael ei wneud, pan 
gaiff y treial ei gyflwyno, gwelwch sut mae hynny'n mynd o ran sut rydym wedyn yn 
datblygu hynny ymhellach.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Walker
Roeddwn yn meddwl yn bennaf am dai sy'n cael eu hadeiladu ar hyn o bryd yn fy 
ardal ac o gwmpas y Ddinas, yn rhan o'r CDLl a bydd llawer ohonynt ac mae yn cael 
eu gwneud yn gyflym.  Roeddwn yn meddwl a ofynnir i’r tai hynny wneud hynny ac 
os na felly, pryd fyddai’r Cyngor neu ryw awdurdod yn gallu dweud wrthym y dylai 
pob eiddo newydd gynnwys pwynt gwefru wrth iddo gael ei adeiladu.

Ateb – Y Cynghorydd Wild
Y rheswm dros ychydig o oedi yw bod canllawiau cynllunio’n dod o Lywodraeth 
Cymru rydym yn eu disgwyl yn yr Hydref, a fydd yn helpu i arwain, efallai fel y 
soniodd eich cydweithiwr ynghynt, y Cynghorydd Jones-Pritchard, efalla y bydd 
angen i ni edrych ar y CCA hwnnw eto, mae'r technoleg yn newid mor gyflym bod 
angen i ni fod yn agored i wneud hynny, ond rwy'n addo cadw llygad arno ac efallai 
rydym yn parhau i drafod i sicrhau bod hynny yn digwydd oherwydd nid ydym am i 
lawer o dai newydd gael eu hadeilad a llithro trwy’r rhwyd pan fo technoleg pwysig y 
mae angen ei osod.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Driscoll
Yn dilyn nifer o ddamweiniau difrifol ar Western Avenue yn Llandaf, mae teimlad 
ymysg preswylwyr bod angen lleihau’r cyfyngiad cyflymder o 40mya i 30mya; ydych 
chi'n cytuno?

Ateb – Y Cynghorydd Wild
Byddwch yn ymwybodol o fy ymrwymiad i leihau cyflymderau ledled y Ddinas hyd yn 
oed oes nad yw hyn yn beth poblogaidd i'w wneud.  Mae’n gwybod fy mod yn cytuno 
ag ef a llawer o breswylwyr y dylen ni fod yn ystyried lleihau'r cyfyngiad cyflymder ar 
lawer o Western Avenue.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Driscoll
Yn dilyn cais am arolwg ar Western Avenue, mae wedi dod i’r amlwg bod cyfiawnhad 
dros y cynllun fydd yn cael ei gynnwys yn rhaglenni’r dyfodol ac rwy’n gwybod i ni 
siarad am hyn neithiwr am amser hir, ond y meini prawf ar gyfer hyn yw cyflymder 
traffig a nifer yr anafiadau a gwrthdrawiadau ac fel rydych yn gwybod 40mya yw hi ar 
Western Avenue ac mae wedi bod cyfran deg o ddamweiniau yno, rhai’n 
ddamweiniau difrifol a marwolaethau yn enwedig ar ffyrdd sy’n agos at Western 
Avenue gan gynnwys Ely Road.  

Fyddech chi’n ymrwymo i helpu trigolion Llandaf a rhoi hyn ar ben y rhestr o 
gynlluniau cyn bod unrhyw fwy o ddamweiniau’n digwydd?
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Ateb – Y Cynghorydd Wild
Rydych yn gwybod fy ymrwymiad iddo, mae’n anodd iawn gwneud unrhyw 
addewidion i’ch trigolion i roi pethau ar ben cynlluniau pan fo rhestrau yno am reswm 
dylen ni adael i'r swyddogion wneud eu gwaith.  Yr hyn sy’n fy mhryderu a'ch pryderu 
chi a phob un ohonom ni nad ydym yn rhoi arian i fwy ohonyn nhw, byddwn yn hoffi 
hynny ond rydym yn cadw llygad ar yr ardal honno a byddaf yn parhau i weithio gyda 
chi ar yr ardal honno a gweld yr hyn y gallwn ni ei wneud.

59 :   MATERION BRYS 

Dim

60 :   AELODAETH Y PWYLLGOR 

Derbyniodd y Cyngor enwebiadau pellach ar gyfer swyddi gwag gan eu cymeradwyo 
yn unol â dymuniadau grwpiau gwleidyddol, a gofnodwyd ar y daflen ddiwygio.

PENDERFYNWYD – Penodi’r Cynghorydd Satter i swydd wag ar y Pwyllgor 
Trwyddedu.

61 :   PENODI CYNRYCHIOLWYR I GYRFF ALLANOL 

Ni dderbyniwyd unrhyw enwebiadau gan Grwpiau Pleidiau ar gyfer y swyddi gwag ar 
gyrff allanol statudol ac anstatudol.

62 :   CWESTIYNAU YSGRIFENEDIG 

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


