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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, 24 Mai 2018 i drafod y busnes a nodir yn y wŷs Cyngor dyddiedig Dydd 
Gwener, 18 Mai 2018. 

Yn 
bresennol: Y Cynghorydd Sir Derbyshire (Arglwydd Faer)

Cynghorwyr Sir  Ahmed, Asghar Ali, Dilwar Ali, Bale, Berman, 
Bowden, Bowen-Thomson, Boyle, Bradbury, Bridgeman, Burke-
Davies, Carter, Congreve, Cunnah, 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, Jackie Parry, Keith Parry, Patel, Phillips, 
Dianne Rees, Robson, Sattar, Simmons, Singh, Stubbs, Taylor, 
Graham Thomas, Huw Thomas, Lynda Thorne, Walker, Weaver, 
Wild, Williams, Wong a/ac Wood

151 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDENB 

Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Cowan, Tim Davies Owen, Parkhill a 
Sandrey. 

152 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Doedd dim datganiadau buddiannau ar gyfer y cyfarfod hwn. 

153 :   CYNLLUN CORFFORAETHOL 2018 - 2021 

Cynigiodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas y Cynllun Corfforaethol 
2018 - 2021 er cymeradwyaeth y Cyngor.  Croesawodd yr Arweinydd y sylwadau a’r 
arsylwadau a gafwyd ac a ystyriwyd fel rhan o’r ymgynghoriad a wnaed dros y chwe 
mis diwethaf gydag Aelodau Etholedig, Pwyllgorau, sefydliadau partner a’r Cyngor 
Llawn ar y Cynllun Corfforaethol.   

Manylodd y Cynllun Corfforaethol ar amcanion cyflawnadwy’r sefydliad i’r Cyngor.  
Fe’i gwnaed yn glir y bydd y Cyngor yn creu cyfleoedd newydd i fynd i’r afael ag 
anghydraddoldeb. Amlygodd yr Arweinydd y gwahaniaethau mewn disgwyliad oes ac 
anghydraddoldeb iechyd a’r angen i’r cynllun fynd i’r afael â’r eithrio cymdeithasol ac 
economaidd sydd yng nghymunedau Caerdydd. 

Amlinellodd yr Arweinydd bwysigrwydd y Cynllun Corfforaethol yn gweithio ar y cyd 
â’r Cynllun Iechyd a Lleol, a’r gwaith partneriaeth cynyddol â’r Bwrdd Iechyd Lleol ac 
Iechyd y Cyhoedd, y rhoddodd eu huwch reolwyr eu cefnogaeth i’r meysydd 
gweithredu a nodir yn y cynlluniau, sef:  

Sicrhau y caiff dinasyddion ddechrau da mewn bywyd.



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 24 Mai 2018

336

Addysg dda.
Creu cyfleoedd swyddi a helpu pobl i mewn i waith.
Blaenoriaethu ffyrdd iach o fyw.
Mynd i’r afael â thai gwael.
Creu cymunedau cadarn a diogel.
Sicrhau amgylcheddau glân a deniadol.  
Mynd i’r afael â llygredd aer. 

Cyfarfu’r Arweinydd ag Arweinydd a llefarydd Grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol yn 
dilyn eu diwygiad i’r Cynllun Corfforaethol yng nghyfarfod y Cyngor ym mis Mawrth, 
ar faterion ynghylch atgyfnerthu amcanion anghydraddoldeb iechyd.  Diwygiwyd y 
Cynllun Corfforaethol i bellach gynnwys cam i ystyried canllawiau sy'n dod i'r amlwg 
ar gynnal Asesiadau O’r Effaith Ar Iechyd statudol a gwaith i’w wneud ag ymarferwyr 
arweiniol er mwyn llywio datblygiad y Cynllun Corfforaethol nesaf. 

Roedd yr Arweinydd yn awyddus i gweithio gydag a gwrando ar bob plaid a phartner 
ar draws y ddinas  i sicrhau’r canlyniadau gorau i Gaerdydd a’r ffocws ar gyfer y 
flwyddyn i ddod fydd twf ac mynd i’r afael ag anghydraddoldeb. 

Eiliwyd y Cynllun Corfforaethol gan yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol ac 
Iechyd, y Cynghorydd Elsmore a atgyfnerthodd ymrwymiad y Cyngor i wella bywydau 
a chymunedau Caerdydd.  Roedd y Cynllun yn cynnwys camau gweithredu clir a 
fyddai’n cael eu cyflawn iâr y cyd â’r Cynllun Iechyd a Lles a Chynllun Gofal 
Caerdydd a’r Fro, a gwneir gwaith gyda phartneriaid ar ganlyniadau a rennir i’r 
gwasanaethau cyhoeddus, mynd i’r afael â phob ffurf ar anghydraddoldeb a sicrhau 
gwasanaethau safon uchel wedi’u hintegreiddio a gwasanaethau ataliol.  

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.  

Croesawodd y diwygiad yr adran newydd ar fynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd 
drwy ystyried y canllawiau oedd yn dod i’r amlwg ar gyflawni’r hyn a fydd yn ofyniad 
statudol i gwblhau Asesiadau O’r Effaith Ar Iechyd, ond credai Grŵp y Democratiaid 
Rhyddfrydol nad oedd gan y cynllun unrhyw ymrwymiadau newydd sydd â’r nod o 
fynd i’r afael ag anghydraddoldeb iechyd sylweddol, gwahaniaethau mewn 
disgwyliad oes rhwng cymunedau, neu fynd i’r afael â phryderon iechyd cyhoeddus 
mawr mewn gordewdra.  

Wrth eilio’r diwygiad ailadroddodd y Cynghorydd Boyle nad oedd digon wedi newid 
yn y cynllun i ddangos sut y byddai’r Cyngor yn gweithredu mesurau ynghylch 
gordewdra, yr oedd disgwyl iddo ddyblu yn yr ardaloedd lleiaf difreintiedig yn y 
ddinas dros y flwyddyn ddiwethaf, a dim ar wella dylunio trefol fyddai’n annog 
cerdded a beicio’n ogystal â thai gwella a chyfleusterau lleol.  Mewnbwn adeiladol a’r 
gallu i wrando ar syniadau eraill yn elfennau pwysig o’r broses ymgynghori.  

Cyn cynnal pleidlais ar y diwygiad, dechreuodd yr Arglwydd Faer ddadl. Yn ystod y 
ddadl gwnaed sylwadau ynghylch diffyg uchelgais y Cynllun Corfforaethol, beth arall 
y gellir ei gyflawni’n benodol ynghylch cynhyrchiant yn y Cyngor; addysg a 
thrafnidiaeth a gwasanaethau seilwaith.  Heriau anghydraddoldeb a thlodi; yr angen i 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd
Dydd Iau, 24 Mai 2018

337

roi hawliau’r plentyn wrth wraidd polisïau a strategaethau a mynd i’r afael â rhwystrau 
drwy wrando ar blant yn benodol anghydraddoldeb yn y ddarpariaeth i blant sy’n 
gadael gofal yn 18 oed a’r rhai mewn gofal maeth. 

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 
Berman ef. 

COLLWYD y bleidlais ar y diwygiad.  

Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar yr argymhelliad. 

PASIODD y bleidlais ar yr argymhelliad. 

PENDERFYNWYD – 

1. Cymeradwyo Cynllun Corfforaethol 2018 – 2021 

2. Dirprwyo awdurdod i’r Prif Weithredwr, mewn ymgynghoriad ag Arweinydd y 
Cyngor, i wneud unrhyw newidiadau canlyniadol i Gynllun Corfforaethol 2018-
21 yn ôl y gofyn yn dilyn y cyfarfod a chyn cyhoeddi. 

  

154 :   MATERION BRYS (OS O GWBL) 

Nid oedd unrhyw faterion brys.


