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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, 27 Medi 2018 i drafod y busnes a nodir yn y wŷs Cyngor dyddiedig Dydd 
Gwener, 21 Medi 2018. 

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

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

63 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Burke Davies, Goddard, Lancaster a 
Jackie Parry.

64 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Gwnaed y datganiadau o fuddiant canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau. - 

Cynghorydd Eitem Buddiant 
Y Cynghorydd Bowden Eitem 8 - Aelod 

Cabinet, Gofal 
Cymdeithasol, Iechyd a 
Lles

Buddiant Personol, 
defnyddiwr Teleofal

Y Cynghorydd Elsmore Eitem 10 – Cwestiynau 
Llafar.
 

Buddiant Personol, 
Aelod Annibynnol, 
Bwrdd Iechyd Prifysgol 
Caerdydd a’r Fro

Y Cynghorydd Hudson Eitem 8 - Aelod 
Cabinet, Gofal 
Cymdeithasol. Iechyd a 
Lles – Datganiad.

Buddiant personol gan 
fod aelod o’r teulu’n 
derbyn gwasanaethau 
gofal cymdeithasol. 
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65 :   COFNODION 

Cymeradwywyd cofnodion cyfarfod y Cyngor a gynhaliwyd ar 19 Gorffennaf 2018 yn 
gofnod cywir, ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd yn amodol ar gynnwys y geiriau 
canlynol yng Nghofnod Rhif 56, Tudalen 55 – Cynnig 1 

 “Rhoddodd yr Arglwydd Faer gyfle i’r Cynghorydd Berman gyflwyno’r cynnig fel a 
ganlyn:”

66 :   CWESTIYNAU CYHOEDDUS 

Derbyniwyd Cwestiwn Cyhoeddus gan Mr Gary Humphries i’r Aelod Cabinet dros 
Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth. 

Cwestiwn – Mr Gary Humphries 

Cyhoeddodd Cyngor Caerdydd “Papur Gwyrdd ar Drafnidiaeth ac Aer Glan" yn 
ddiweddar.

Esboniodd Y Cyng. Wild yn y papur hwn mai cyfrifoldeb y Cyngor yw "...gwella 
bywydau pobl, rhoi'r cyfle i bobl i ddewis opsiynau trafnidiaeth sy'n iachach, sy'n [ein] 
helpu i arbed arian ac sy'n ei gwneud yn ddiogel i fwynhau beicio a cherdded bob 
dydd..."

Aeth ymlaen i esbonio hefyd bod y Cyngor am “...gael sgwrs â phobl Caerdydd am y 
materion, a sut gallai newidiadau effeithio ar eu bywydau oherwydd, yn y pen draw, 
bydd angen i ni lunio ein dyfodol gyda’n gilydd.”

Yn olaf, dywedodd fod “...gwella'r aer rydym yn ei anadlu wedi dod yn fater o fywyd 
neu farwolaeth...”

Cymeradwyir hyn ymhellach gan y cynllun “Uchelgais Prifddinas” lle mae’n siarad am 
un o “brif flaenoriaethau" y Weinyddiaeth i “... [fynd i’r afael â] thagfeydd [a] fydd yn 
lleihau allyriadau carbon a gwella ansawdd yr aer rydym yn ei anadlu, gwella iechyd 
pobl a chefnogi economi’r ddinas”. 

Os dylid credu’r cyhoeddiadau hyn, a allai’r Cyngor esbonio pam mae wedi rhoi 
caniatâd yn ddiweddar i ddwy ffordd breswyl yn Nraenen Pen-y-graig, Caerdydd fel 
tramwyfa i fysus, gan ganiatáu gosod tri safle bws ar hyd y strydoedd hyn a gorsaf y 
tu allan i gerddi cefn sawl preswylydd? 

O ystyried y 21,500 o fysus 15 tunnell sy’n gweithredu bob blwyddyn ar hyd y ffyrdd 
preswyl hyn bob 15 munud bob dydd, mae’n glir y daw’r aer mae trigolion yn ei 
anadlu’n llai glan, ni fydd y ffyrdd yn ddiogel a bydd cost cynnal a chadw’r ffyrdd hyn 
yn cynyddu, gan ychwanegu’n glir at gostau ar y trethdalwr a'r Cyngor. Mae hyn i gyd 
mewn cyferbyniad uniongyrchol i’r ymrwymiadau sy’n cael eu gwneud.
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Ymateb – Y Cynghorydd Caro Wild 

Rwyf wedi ymweld â’r ffyrdd dan sylw fy hun ac rwy’n deall eich pryderon dros newid 
llwybr y gwasanaeth bws hwn.

Fodd bynnag, mae’n bwysig i mi gadarnhau nad yw’r Cyngor - ac na all y Cyngor - roi 
caniatâd i wasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus ddefnyddio’r briffordd. Nid oes 
gennym bwerau i atal gweithredwyr gwasanaethau bysus masnachol sydd wedi 
cofrestru llwybr bws gyda'r Comisiynydd Traffig rhag defnyddio unrhyw briffordd 
fabwysiedig anghyfyngedig. 

Gall Comisiynydd Traffig Cymru gyfyngu ar weithredwyr rhag defnyddio ffyrdd 
penodol mewn nifer cyfyngedig o amgylchiadau, ond ni all ystyried hyn oni bai bod 
cais yn cael ei wneud amdano gan yr Awdurdod Trafnidiaeth Leol, sef Cyngor 
Caerdydd ar yr achlysur hwn. Wrth wneud y penderfyniad hwn, rhaid i’r Comisiynydd 
Traffig ystyried buddiannau gweithredwr/gweithredwyr y gwasanaeth(au) dan sylw, 
defnyddwyr y gwasanaeth(au), a'r henoed a phobl anabl.

Ar yr achlysur hwn, nid wy’r Cyngor yn bwriadu gofyn i'r Comisiynydd Traffig ystyried 
defnyddio ei bwerau gan fod gwella mynediad i deithio cynaliadwy yn ffactor 
allweddol yn y gwaith o gynyddu'r defnydd o ddulliau cynaliadwy a helpu i fwrw 
targed y Cyngor o 50% o'r holl deithiau. Hefyd, mae defnyddio trafnidiaeth 
gyhoeddus, cerdded a beicio yn rhatach na pherchen ar gar preifat neu ddefnyddio 
un, sydd yr agwedd arbed arian y cyfeiriais ati yn y Papur Gwyrdd.

Cwestiwn Ategol – Mr Gary Humphries 

Y Cynghorydd Wild, nid ydych wedi trafod y pryder am y llygredd aer ac mai eich prif 
flaenoriaeth chi yw gwella ansawdd yr aer rydym yn ei anadlu.  

Dywedoch yn flaenorol mewn ymateb i ddeiseb, cyfeirnod CM 39867 dyddiedig 28 
Awst 2018, fod y rhan fwyaf o fysus a ddefnyddir ar y gwasanaeth X8 yn cydymffurfio 
â'r safonau allyriadau Ewro VI diweddaraf ac yn cynhyrchu ychydig iawn o allyriadau 
sy’n llygru.  

Yn anffodus, yn ôl data sydd wedi'i ddarparu gan HPI - gwasanaeth gwirio cerbydau 
safonol y diwydiant – mae’r bysus a ddefnyddir ar lwybr X8 ac yn wir ledled fflyd 
NAT, yn bodloni dim ond safon Ewro V ar y mwyaf.  Mae ymchwil annibynnol bellach 
gan Brifysgol Sheffield a Chynghrair Gyrwyr Prydain hefyd wedi profi bod allyriadau o 
fws diesel Ewro V yn cynhyrchu 23 gwaith yn fwy o ocsid nitrogen niweidiol na char 
petrol Ewro cyfartal, a mwy na 7 gwaith yn fwy na'r car diesel Ewro VI mwyaf glân.  

Mae hyn yn golygu, gyda 400 o fysus yr wythnos yn gwasanaethu ein strydoedd 
preswyl tawel, gan gludo bron dim teithwyr, fod gennym gyfwerth â 9000 o geir 
petrol.  

Fy nghwestiwn i yw a fydd y Cynghorydd Wild yn ateb y rhan o’m cwestiwn a oedd 
yn ymwneud â llygredd aer?
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Ymateb – Y Cynghorydd Wild

Mae’n flin gen i Mr Humphries eich bod yn meddwl nad ymatebais yn llawn.

Dywedwyd wrthyf mai model Ewro VI yw’r bysus a ddefnyddir ar y llwybr hwn a bod 
eu safonau allyriadau’n bodloni lefel llygredd isel na ddylai effeithio ar ansawdd aer 
yr ardal breswyl dawel hon ac nad yw'n debygol o achosi problemau iechyd.  Mae'r 
Ewro VI yn beiriannau glân iawn.  

Fodd bynnag, byddaf yn cadarnhau gyda’r gweithredwr mai dyma'r cerbyd model a 
ddefnyddir ar y llwybr hwn. 

67 :   DEISEBAU 

Daeth y deisebau canlynol i law’r Cyngor Llawn: 

Cynghorydd Nifer y 
llofnodion 

Pwnc 

Y Cynghorwr Davies 38 o 
Kenfig 
Road 

Gofyn am lle parcio i breswylwyr yn 
Kenfig Road, yr Eglwys Newydd, yn 
unol ag Adran 106 Cytundeb, o Lys 
Liberty, ac i leihau parcio hirdymor 
gan staff Ysbyty Athrofaol Cymru a 
chefnogwyr pêl-droed.
 

Y Cynghorydd 
Kellaway 

14 
preswylydd 
o Dan yr 
Heol 

Yn galw ar y Cyngor i docio’n fawr y 
coed yn Dan yr Heol, Cyncoed i 
sicrhau nad yw’r dail sy’n cwympo yn 
yr hydref yn blocio’r draeniau ac yn 
achosi llifogydd ar ffyrdd ac eiddo.
 

Y Cynghorydd 
Williams 

545 Yn galw ar y Cyngor i roi croesfan 
pelican yn lle croesfan sebra y tu 
allan i Ysgol Gynradd Pontprennau 
ar Heol Pontprennau.

Y Cynghorydd Driscoll 40 
preswylydd 
o The 
Crescent 

Yn galw ar y Cyngor i greu mesurau i 
leihau cyflymder traffig i 20 mya o 
gwmpas The Crescent a chreu 
mesurau arafu traffig pellach i 
ddiogelu preswylwyr.  Hefyd i wneud 
arolwg o The Crescent a chreu 
opsiynau i’w hatal rhag cael ei 
defnyddio fel ffordd osgoi a 
chyflwyno mesurau i leihau parcio 
niwsans sy’n rhwystro. 

Y Cynghorydd Patel 450 Yn galw ar y Cyngor i arbed y 
ffawydd goprog, y derw a’r palalwyf 
sydd o flaen Tŷ Suffolk. 
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68 :   CYHOEDDIADAU’R ARGLWYDD FAER 

Cyfeiriodd yr Arglwydd Faer at ei dyletswyddau a digwyddiadau’r mis diwethaf.  
Roedd yr Arglwydd Faer yn falch o ddweud bod £39,400 wedi’i godi ar gyfer Elusen 
yr Arglwydd Faer a diolchodd i’r holl Aelodau oedd yn parhau i gefnogi ei 
digwyddiadau codi arian.   

Diolchoch yr Arglwydd Faer i’r Cynghorydd Ed Stubbs am ddewis rhedeg am ei 
helusen Apêl Bywydau Bach Noah’s Ark yn Hanner Marathon Caerdydd ddydd Sul 7 
Hydref 2018. 

Hefyd bu’r Arglwydd Faer yn llongyfarch staff oedd wedi derbyn cydnabyddiaeth neu 
wobrau ers y cyfarfod diwethaf ac y manylwyd arnynt yn ei hadroddiad.

69 :   DATGANIAD CYFRIFON 2017/18 AC ADRODDIADAU BLYNYDDOL 
RHEOLI TRYSORLYS 2017/18 

Cynigiodd y Cynghorydd Weaver, sef yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a 
Pherfformiad, y Datganiad Cyfrifon a’r Adroddiad Blynyddol am Reoli’r Trysorlys a 
oedd yn adroddiad statudol a golwg yn ôl ar gyfrifon y flwyddyn ariannol ddiwethaf ar 
gyfer 2017/18. 

Diolchodd yr Aelod Cabinet i’r Pwyllgor Archwilio, Swyddfa Archwilio Cymru a’r 
Archwilwyr statudol am eu gwaith wrth adolygu’r adroddiadau a dywedodd fod y 
cyfrifon wedi bod yn destun archwiliad gan y cyhoedd yn unol â gofynion statudol. 
Mae Swyddfa Archwilio Cymru wedi cadarnhau y byddent yn cynnig adroddiad 
anghymwys i ategu’r cyfrifon.  
Tynnodd yr Aelod Cabinet sylw at baragraff 13 a 14 y blaenadroddiad sy’n ymwneud 
â’r atebolrwydd dibynnol a’r nodiadau yn y cyfrifon sy’n rhoi esboniad a’i bod yn 
bwysig nodi ar y cam hwn.  Tynnodd sylw hefyd at baragraff 23 a’r sylw gan Swyddfa 
Archwilio Cymru nad oes angen llawer o newidiadau nac aralleirio ar gyfer awdurdod 
yr ochr hon. 

Diolchodd yr Aelod Cabinet i Gyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau, Swyddog Adran 
151 a Swyddogion am y gwaith yr oedd angen ei wneud i lunio a chwblhau’r 
Datganiad Cyfrifon. 

Roedd yr adroddiad yn gofyn i’r Cyngor gymeradwyo:  

 y Datganiad Cyfrifon archwiliedig ar gyfer y flwyddyn sy'n dod i ben 
ar 31 Mawrth 2018;

 nodi adroddiadau Swyddfa Archwilio Cymru am Ddatganiad 
Cyfrifon Cyngor Caerdydd, Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro 
Morgannwg, Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd ac Awdurdod 
Iechyd Porthladd Caerdydd ar gyfer y flwyddyn yn gorffen 31 
Mawrth 2018;

 nodi Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2017/18; a
 nodi  y caiff dogfennau ffurfiol eu llofnodi ar ddiwedd y cyfarfod cyn 

30 Medi 2018.

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s24518/Ag.Item%206%20-%20LM%20Announcements.pdf?LLL=0
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Eiliodd yr Arweinydd yr adroddiad a’i argymhellion yn ffurfiol, diolchodd i’r Swyddog 
Adran 151 a chyfeiriodd at y benthyca darbodus oedd yn cael ei wneud i wella 
ysgolion a seilwaith Caerdydd y cytunwyd arno gan yr archwilwyr.  Dangosodd y 
Datganiad Cyfrifon gyllideb gytbwys, er gwaethaf  y pwysau galw a’r heriau wrth 
ddarparu gwasanaeth hanfodol o ansawdd yn ystod y flwyddyn ariannol.  Bydd 
paratoadau ar gyfer cyllideb 2018/19 yr un mor heriol ac mae Cyfarwyddiaethau 
wrthi’n gweithio o fewn strategaeth y gyllideb a gytunwyd yng nghyfarfod y Cyngor 
ym mis Gorffennaf.  
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar yr eitem a gwnaed y sylwadau a’r 
arsylwadau canlynol: 

 pryderon am gynnig Strategaeth y Gyllideb i eithrio 
Cyfarwyddiaeth y Gwasanaeth Cymdeithasol rhag edrych ar 
arbedion effeithlonrwydd 

 manylion atebolrwydd posibl tandalu Treth Dirlenwi yn Ffordd 
Lamby y soniwyd amdano gan yr Aelod Cabinet, a’r risgiau posibl 

 pryderon am y cynnydd mewn swyddi â thâl o £60,000 a’r gwerth 
am arian a ganfyddir gan drethdalwyr Caerdydd oedd wedi gweld 
cynnydd o 5% yn Dreth y Gyngor 

 yr angen i gefnogi Aelodau Etholedig newydd i wella eu 
dealltwriaeth am y cyfrifon ac adroddiadau cysylltiedig.

 pryderon am nifer yr Archwiliadau Mewnol gyda statws barn o 
annigonol neu angen gwella’n fwy. 

 faint mae’r Cyngor yn ei fenthyca a’r pwysau mae hyn yn eu 
gosod ar gyllidebau refeniw wrth fynd ymlaen. 

 gweinyddu’r Cyfrif Refeniw Tai mewn perthynas â’r gofyniad 
Cyllid Cyfalaf a’r cap dyled ac a oes modd trafod y cap dyled â 
Llywodraeth Cymru. 

 Costau cyllid cyfalaf fel canran o gyllidebau y gellir eu rheoli

Ymatebodd yr Aelod Cabinet i’r holl faterion a godwyd.  Roedd y Gwasanaethau 
Cymdeithasol ac Addysg, dwy o gyfarwyddiaethau mwyaf y Cyngor, yn mynd i’r afael 
â’r angen am arbedion a ffyrdd newydd o ddarparu gwasanaethau i gynnwys 
mesurau ataliol i leihau pwysau galw sydd bob amser yn cynyddu. Dywedodd yr 
Aelod Cabinet na allai adrodd ar yr atebolrwydd tirlenwi posibl nes y byddai’r 
sefyllfa’n gliriach.  Ni dderbyniodd yr Aelod Cabinet faterion a godwyd ynghylch uwch 
gyflogau yn benodol yn sgil lleihad cyffredinol yn nifer y cyflogeion dros y pum 
mlynedd diwethaf.  Cydnabu’r Aelod Cabinet yr angen i gefnogi Aelodau Etholedig 
newydd wrth ddatblygu dealltwriaeth well o gyfrifon a chyllid y Cyngor ac ymatebodd i 
faterion a godwyd mewn perthynas â’r cap dyled a’r costau Cyllid Cyfalaf.    

PENDERFYNWYD – 

1. Cymeradwyo Datganiad Cyfrifon 2017/18 a archwiliwyd ar gyfer 
Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd ac Awdurdod Harbwr Caerdydd; 

2. Cymeradwyo Datganiad Cyfrifon 2017/18 ar gyfer Cronfa Bensiwn 
Caerdydd a Bro Morgannwg; 
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3. Cymeradwyo Datganiad Llywodraethu Blynyddol 2017/18;

4. Nodi adroddiadau archwilio Swyddfa Archwilio Cymru am 
Ddatganiad Cyfrifon Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd, Cronfa 
Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg, Awdurdod Iechyd Porthladd 
Caerdydd ac Awdurdod Harbwr Caerdydd ar gyfer y flwyddyn sy’n 
gorffen 31 Mawrth 2018; 

5. Nodi’r Llythyrau Cynrychiolaeth terfynol ar gyfer Cyngor Sir Dinas a 
Sir Caerdydd, Cronfa Bensiwn Caerdydd a’r Fro ac Awdurdod 
Harbwr Caerdydd; 

6. Nodi llofnodi’r dogfennau canlynol yn ffurfiol ar ddiwedd y cyfarfod: 
- 

 Datganiad Cyfrifon ar gyfer Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd 
- Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a’r Arglwydd Faer. 

 Datganiad Cyfrifon ar gyfer Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro 
Morgannwg - Arglwydd Faer a Chyfarwyddwr Corfforaethol 
Adnoddau 

 Datganiad Cyfrifon ar gyfer Awdurdod Harbwr Caerdydd - 
Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau 

 Adroddiad Blynyddol Awdurdod Iechyd Porthladd Caerdydd 
- Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a’r Arglwydd Faer 

 Datganiad Llywodraethu Blynyddol - Arweinydd y Cyngor a’r 
Prif Weithredwr. 

 Tystysgrif Archwilio ar gyfer Cyngor Sir Dinas a Sir 
Caerdydd, Cronfa Bensiwn Caerdydd a Bro Morgannwg ac 
Awdurdod Harbwr Caerdydd - Archwilydd Penodedig, 
Swyddfa Archwilio Cymru. I’w llofnodi’n ddiweddarach. 

 Llythyrau Cynrychiolaeth ar gyfer Cyngor Sir Dinas a Sir 
Caerdydd - Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a’r 
Arglwydd Faer 

 Llythyr Cynrychiolaeth ar gyfer Cronfa Bensiwn Caerdydd a 
Bro Morgannwg - Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a’r 
Arglwydd Faer 

 Llythyrau Cynrychiolaeth ar gyfer Awdurdod Harbwr 
Caerdydd - Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau a’r 
Arglwydd Faer 

7. Nodi Adroddiad Blynyddol Rheoli’r Trysorlys ar gyfer 2017/18. 
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70 :   DATGANIADAU’R ARWEINYDD A’R CABINET 

Derbyniwyd y datganiadau canlynol hyn: 

 Datganiad yr Arweinydd 
Ymatebodd yr Arweinydd i gwestiynau a godwyd mewn perthynas 
ag adroddiad Monitro Blynyddol y CDLl a ystyriwyd gan y Cabinet 
ond nas cyfeiriwyd at y Cyngor; buddion a gwerthusiad o 
ymweliadau tramor yr ymgymerwyd â hwy a chyllido clwstwr 
creadigol a'r gwersi y gellir eu dysgu am gais Caerdydd i ddod â 
Sianel 4 i'r ddinas. 

 Datganiad yr Aelod Cabinet, Diwylliant a Hamdden 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i faterion a godwyd mewn perthynas 
â’r ymgynghoriad ar y cynigion ar gyfer Gorchymyn Diogelu 
Mannau Cyhoeddus (GDMC) i gyflwyno mesurau rheoli cŵn mewn 
ymdrech i fynd i’r afael ag ymddygiad gwrthgymdeithasol yn y 
ddinas mewn perthynas â chŵn ac, yn benodol, faw cŵn; darparu 
mwy o finiau sbwriel a chŵn mewn parciau; y gytundeb 
bartneriaeth â Chymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar a 
Chymdeithas Ynys Echni, i sicrhau cynaliadwyedd hirdymor yr 
ynys trwy fuddsoddi mewn seilwaith, cynyddu gweithgarwch 
gwirfoddol a datblygu rhaglenni ymgysylltu addysgol ac i dwristiaid; 
a materion ynghylch hygyrchedd digwyddiadau a gweithgareddau 
a gynhelir yn y bae. 

 Datganiad y Dirprwy Arweinydd ar Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau 
Ymatebodd y Dirprwy Arweinydd i gwestiynau am ymgynghoriad 
Llywodraeth Cymru ar newidiadau i Grant Dysgu Cymunedol a’r 
effaith y byddai’n ei chael ar Ddysgu Oedolion yn y Gymuned yng 
Nghaerdydd; Canlyniadau Ysgolion ar gyfer 2017/18; a buddion 
Rhaglen Gyfoethogi Gwyliau’r Ysgol (SHEP) i deuluoedd a phlant. 

 Datganiad yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a 
Pherfformiad
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i sut mae'r arolwg blynyddol Holi 
Caerdydd yn cael ei ddosbarthu a sut mae’r Cyngor yn mynd i’r 
afael â chymunedau anodd eu cyrraedd yng Nghaerdydd; a’r 
newyddion bod y Cyngor wedi gwneud cyflwyniad i Fynegai 
Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall 2019. 

 Datganiad yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau  
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar raglen Tai Cyngor 
newydd y Cyngor a’r bartneriaeth ac a yw ar waith yn unol â’r 
amserlen o ran adeiladu nifer targed y cartrefi newydd y flwyddyn 
ariannol hon; yr angen am gymysgedd o dai fforddiadwy i’w 
gwerthu ac i’w rhentu; materion ynghylch y cymorth sy’n cael ei roi 
i’r digartref dan ei raglen eiriolaeth, yn benodol o ran cyfraddau troi 
allan a lleoliadau wedi’u gadael; ac ailagor Hyb Llaneirwg i groeso 
mawr ar ôl rhaglen adeiladu 12 mis. 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s24384/1%20-%20Leader.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s24375/2%20-%20Cllr%20Bradbury.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s24383/3%20-%20Cllr%20Merry.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s24376/4%20-%20Cllr%20Weaver.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s24376/4%20-%20Cllr%20Weaver.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s24377/5%20-%20Cllr%20Thorne.pdf?LLL=0
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 Datganiad yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r 
Amgylchedd
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i faterion a godwyd ynghylch tipio 
anghyfreithlon; defnyddio TCC ar gyfer tipio anghyfreithlon graddfa 
fach ac a yw’r project yn hunanariannu ac a oes unrhyw gynlluniau 
i estyn y fenter; y Cynllun Peilot Ailgylchu Gwydr ac a yw hyn yn 
cynnwys fflatiau; a phwysigrwydd bwrw targedau Llywodraeth 
Cymru. 

 Datganiad yr Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i faterion a godwyd ynghylch gwaith 
cymdeithasol plant a theuluoedd a chadw staff; lleoliadau preswyl; 
y galw sy’n cynyddu am wasanaethau i blant a theuluoedd a 
chyfrifoldebau'r Cyngor ac Aelodau Etholedig fel Rhieni 
Corfforaethol; y costau ariannol yn y galw am gymorth amddiffyn 
plant; a’r heriau cymhleth ar gyfer rhai plant sy’n agored i niwed.  
Gofynnwyd i’r Aelod Cabinet am y sefyllfa benodi bresennol gyda 
phenodi i rôl cyfarwyddwr cynorthwyol y Gwasanaethau Plant. 

 Datganiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y project Dinasoedd 
Di-Si a sut y bydd yn cefnogi'r holl gymunedau yng Nghaerdydd i 
gefnogi ei huchelgais fel Dinas deg a chydlynol gyda 
chydraddoldeb wrth ei gwraidd.  Yn debyg i’r Gwasanaeth Plant, 
gofynnwyd cwestiwn am recriwtio a chadw Gweithwyr 
Cymdeithasol a’r effaith unrhyw newidiadau yn statws pobl sydd 
am weithio yn y DU yn dilyn Brexit ar y gwasanaeth a ffydd yr 
Aelodau Cabinet yn y trefniadau pontio. 

 Datganiad yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a 
Thrafnidiaeth
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i faterion a godwyd ar ddadansoddiad 
o fuddion costau y cynllun Nextbike; unrhyw waith arall i estyn y 
cynllun a thrafodaethau â’r gweithredwr ar feiciau wedi’u gadael.  
Codwyd cwestiynau hefyd ar y briffordd i feiciau a’r angen i lobio 
Llywodraeth Cymru; cost ymgynghorwyr Ansawdd Aer arbenigol a 
gomisiynwyd i wneud astudiaeth dinas gyfan ar ansawdd aer; a sut 
gall Aelodau Etholedig gyfrannu at y Papur Gwyn 

 Datganiad yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i faterion a godwyd ynghylch cyfarfod 
â Chomisiynwyr Masnach Ei Mawrhydi a chytundebau masnachu; 
adborth o’r cyfarfodydd Dinasoedd Craidd; ac agenda’r ddinas-
ranbarth.  Credodd yr Aelod Cabinet ei bod yn bwysig ystyried yr 
holl gyfleoedd i hyrwyddo Caerdydd a'r hyn sydd ganddi i'w gynnig 
i sicrhau datblygu economaidd, cadw a chynyddu staff wedi'u 
cyflogi a datblygu'r ddinas a'i huchelgais i fod yn ddinas greadigol, 
fywiog. 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s24378/6%20-%20Cllr%20Michael.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s24378/6%20-%20Cllr%20Michael.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s24379/7%20-%20Cllr%20Hinchey.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s24380/8%20-%20Cllr%20Elsmore.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s24381/9%20-%20Cllr%20Wild.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s24381/9%20-%20Cllr%20Wild.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s24382/10%20-%20Cllr%20Goodway.pdf?LLL=0
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71 :   HYSBYSIAD O GYNNIG 

Yn unol â Rheol 22 (p) (i) Gweithdrefn y Cyngor, roedd cynigiwr ac eiliwr yr 
Hysbysiad o Gynnig cyn dechrau’r cyfarfod. 

72 :   CWESTIYNAU LLAFAR 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Robson
Faint sydd wedi’i dalu hyd yma i gael cyngor allanol mewn perthynas â 
thrafodaethau rhwng y Cyngor a CThEM gyda’r bwriad o ddatrys asesiad o 
dreth dirlenwi yr honnir nad yw’r cyfan wedi cael ei ddatgan a dderbyniwyd 
gan y Cyngor o 1 Ebrill 2015, ar gyfer gwastraff a dipiwyd yn safle tirlenwi 
Ffordd Lamby?

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 
Y gost i’r Cyngor mewn perthynas â’r arian sydd wedi’i dalu am gyngor proffesiynol 
allanol o ran mater treth dirlenwi CThEM yw tua £140,000.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Robson 
Pan gefais fy ethol i ddechrau, roedd y Cyngor hwn yn symud o anghytundeb (byddaf 
yn ei alw hynny), gydag Archwilydd y Rhanbarth, ac o ganlyniad cafodd llawer o 
friffiau rheolaidd, fel y bydd y rheiny a oedd yn gwasanaethu ar yr adeg honno yn 
cofio, eu trefnu i'r holl Gynghorwyr gael gwybod am y cynnydd diweddaraf.  

Fel Arweinwyr yr Wrthblaid, cawson friff defnyddiol iawn gan swyddogion ac rwy’n 
credu y cafodd Aelodau’r Pwyllgor Archwilio’r un briff.  

Allaf annog bod Aelodau’r Cyngor yn cael eu briffio, yn gyfrinachol os oes angen, am 
bwysigrwydd a difrifoldeb posibl y mater hwn wrth iddo gael ei symud ymlaen gyda 
thrafodaethau?

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 
Mae’n sylw teg, y Cynghorydd Robson. Byddaf yn bendant yn ystyried eich awgrym a 
phan fo gwybodaeth ddigonol - ac ar adeg briodol i ddatgelu’r wybodaeth honno - 
byddwn yn sicr yn trefnu briffiau.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Congreve
Faint o ceisiadau newid defnydd llety myfyrwyr yn ddefnydd preswyl/gwesty 
sydd wedi’u derbyn neu eu cymeradwyo gan yr awdurdod hwn?

Ymateb - Y Cynghorydd Keith Jones
Gallaf gadarnhau bod y Cyngor wedi derbyn un cais i newid defnydd llety myfyrwyr i 
ddefnydd gwesty ar wahân (Dosbarth C1) yn barhaol, ac - fel rydych yn gwybod - 
ystyriwyd a chymeradwywyd y cais hwn yr wythnos ddiwethaf gan y Pwyllgor 
Cynllunio.

Cafwyd pedwar cais i newid defnydd dros dro o lety myfyrwyr i alluogi'r adeiladau i 
gael eu defnyddio mewn modd sy'n fuddiol cyn dechrau'r flwyddyn academaidd. Yn 
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yr holl achosion hyn, mae’r Awdurdod Cynllunio Lleol wedi cyhoeddi’r caniatâd tan 
ddyddiad gorffen penodedig, sef diwedd mis Medi y flwyddyn academaidd honno.

Cwestiwn Atodol –  Y Cynghorydd Congreve
Bydd Aelodau o’r Pwyllgor Cynllunio yn gwybod fy mod wedi bod yn feirniadol o nifer 
uchel y ceisiadau cynllunio am lety myfyrwyr ledled y Ddinas.  Mae’r rhain wedi’u 
cefnogi a’u cymeradwyo gan y weinyddiaeth hon.  Er mai un yn unig a 
gymeradwywyd a hynny’n ddiweddar, rwy’n credu mai dechrau proses barhaol yw 
hyn.  Bydd yn rhoi golau gwyrdd i ddatblygwyr gamddefnyddio'r broses gynllunio yn 
sinigaidd er budd masnachol.  Ni ddylen ni fod yn cymeradwyo’r math hwn o gais 
cynllunio.  

Pa sicrwydd y gall y weinyddiaeth hon ei roi nad fel hyn y bydd hi, a'r Cynghorydd 
Jones, a ellir ymddiried ynoch chi gyda dyfodol ein dinas?

 [SYLWER:  Ar yr adeg hon gofynnodd yr Arglwydd Faer i’r Cynghorydd Congreve 
dynnu ei ddatganiad olaf yn ei ôl?

Y Cynghorydd Congreve – yn dilyn cyngor gan ei pharti, cytunodd i dynnu ei 
datganiad yn ei ôl.]

Ymateb - Y Cynghorydd Keith Jones
Wrth gwrs, ac i ailadrodd, fi yw Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio. Mae’r Pwyllgor 
Cynllunio’n lled-farnwrol - mae’n bwyllgor rheoliadol, amhleidiol ac yn amlwg nid ydw 
i’n siarad ar ran y weinyddiaeth.  Bernir pob cais yn ôl ei deilyngdod ei hun sy’n gwbl 
gywir a phriodol.  

Ar gyfer Aelodau ehangach y Cyngor, mae Canllaw Cynllunio Atodol ar gyfer Llety 
Myfyrwyr sydd wedi’i e-bostio a’i gylchredeg yn eang er ymgynghoriad. Dechreuodd 
yr ymgynghoriad ar 20 Medi gan barhau tan 1 Tachwedd. 

Mae ymgynghoriad ar y canllaw drafft yn lle priodol i Aelodau ehangach y Cyngor 
ymgysylltu â’r broses gynllunio, a bydd hyn yn mynd yn ôl at y Cyngor Llawn am 
gymeradwyaeth a bydd wedyn yn ffurfio rhan o ystyriaethau cynllunio materol ar 
gyfer pob cais cynllunio unigol. 

Cwestiwn - Y Cynghorydd Gordon
Lleihau, ailddefnyddio ac ailgylchu. Beth yw targed ein Cyngor ar gyfer lleihau 
tunnell gyffredinol gwastraff a deunyddiau ailgylchadwy?

Ateb – Y Cynghorydd Michael
Y targed statudol ar gyfer ailddefnyddio ac ailgylchu yw 58% yn 2018/19, ond mae 
hyn yn cynyddu i 64% yn 2019/20.

Dangosydd perfformiad ailgylchu’r Cyngor yn 2018/19 yw 62% ac yna’n 64% yn 
2019/20 er mwyn i ni fwrw'r targedau statudol. 
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Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Gordon
Oes gennym darged fel Cyngor ar gyfer lleihau’r maint sy’n cael ei roi ar ein 
palmentydd, p’un a yw’n ddeunydd ailgylchu neu’n wastraff cyffredinol, ac a oes 
lleihad cyffredinol yn swm y gwastraff rydym i fod yn ei gyflawni??

Ateb – Y Cynghorydd Michael
Rwy’n fodlon iawn cwrdd â'r Cynghorydd Gordon i drafod y ffigurau hyn â hi'n 
arafach ac i'w gwneud yn gliriach os dymuna hi.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Cowan
Faint o arian y trethdalwyr sy’n cael ei wario ar deithiau tramor gan Aelodau’r 
Cabinet a Swyddogion ers i chi ddod yn arweinydd?

Allwn ni gael ffigur cymharol ar gyfer eich rhagflaenydd hefyd?

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 
Byddaf yn ysgrifennu atoch gyda'r ffigurau llawn. Rwy'n deall bod trafferth cyfrif yr 
holl ffigurau ar gyfer swyddogion. Mae'r ffigurau ar gyfer y Cynghorwyr eisoes ar gael 
ar wefan y Cyngor.  

Byddaf yn pwysleisio ein bod wedi clywed yr ymadrodd ‘globetrotting’ sawl gwaith 
heno. Wrth i ni deithio tramor, nid ydym yn gwneud felly er budd gwleidyddol, rydym 
yn gwneud felly er budd y ddinas a’r wlad. Yn wir cymeradwywyd ac anogwyd yr 
ymweliad diweddar â Qatar gan Lywodraeth Ei Mawrhydi a bydd pob taith rydym yn 
ei gwneud yn cyflawni'r gwerth gorau i drethdalwyr Caerdydd.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Molik
Mae Caerdydd yn ddinas uchel ei chlod am ei hamrywiaeth. Byddwn yn dathlu 
Mis Hanes Pobl Dduon ym mis Hydref trwy nifer o ddigwyddiadau yng 
Nghaerdydd. Mae’n ddinas sy’n croesawu pobl o bob cefndir ethnig, o bob 
crefydd/nad oes crefydd ganddynt, o bob rhyw, o bob gallu, o bob rhywedd. Fodd 
bynnag, mae hanes llwyddiannus Cyngor Caerdydd ynglŷn â chydraddoldeb wedi 
cymryd cam mawr ymlaen, a dystiwyd gan ei enw’n cael ei ddileu o restr cyflogwyr 
gorau Stonewell. Gyda chynnydd mewn troseddau casineb, hiliaeth, Islamoffobia, 
Brexit a gwahaniaethau o ran tlodi, a phan rydym yn gwybod nad yw'r gweithlu'n 
cynrychioli'r boblogaeth rydym yn ei gwasanaethu ac felly nid yw ein 
gwasanaethau’n cyrraedd pob rhan o'r gymdeithas, a oedd hi’n iawn torri'r 
gyllideb gydraddoldeb o 40%?

Ateb - Y Cynghorydd Sir Weaver
Nid wyf yn derbyn ein bod wedi cymryd cam yn ôl mewn perthynas â chydraddoldeb 
er gwaethaf effaith llymder ar wasanaethau'r Cyngor.

Mae’r Cyngor wedi ymrwymo i gydraddoldeb a bydd yn parhau i weithio tuag at 
gyflawni'r ddyletswyddau sydd yn y Ddeddf Cydraddoldeb. Mae dogfen Uchelgais 
Prifddinas y weinyddiaeth yn nodi hefyd bod mynd i'r afael â thlodi ac 
anghydraddoldeb yn un o'n prif flaenoriaethau.

Mae cydraddoldeb yn bwysig i bawb ac mae Tîm Cydraddoldeb y Cyngor a 
swyddogion ym mhob cyfarwyddiaeth, yn ogystal â’n partneriaid a grwpiau 
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cymunedol megis Canolfan Fyddar Caerdydd, yn gweithio’n galed i sicrhau bod 
cydraddoldeb wedi’i ymwreiddio yng ngwaith pob cyfarwyddiaeth ac ym mhopeth 
rydym yn ei wneud. 

Rwy’n cytuno â’ch disgrifiad o’n dinas fel dinas llawn amrywiaeth i fod yn falch ohoni, 
ond rwy’n anghytuno â’ch disgrifiad o’r Cyngor. Rwy’n meddwl bod llawer o 
enghreifftiau da o’r gwerthoedd hyn yn cael eu rhoi ar waith gan staff ym mhob rhan 
o’r awdurdod a dylid cydnabod hynny.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Molik
Rwy’n synnu nad ydych yn cytuno ac nad yw torri cyllideb gydraddoldeb i’r graddau 
hynny’n achosi unrhyw broblemau.  

Rwy’n deall y dylai cydraddoldeb fod yn bwysig i bawb ond pan ydych yn ei daenu 
mor denau ac yn ei gwneud yn fater i bawb, mae’n dod yn fater i neb a dyna yw’r 
pryder sydd gennyf.  

I roi enghraifft arall i chi – rwyf eisoes wedi rhoi enghreifftiau i chi o le mae’r 
methiannau wedi digwydd pan nad oedd gennym dîm cydraddoldeb digonol i weld ac 
asesu cyhoeddiadau penodol oedd yn dod o’r Cyngor – a byddaf yn rhoi senario arall 
i chi.  Gan fod AD wedi methu cydymffurfio â Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn 
ddiweddar, cafodd aelod o staff ei ddiswyddo yn y fan a’r lle a chafodd ei hebrwng yn 
ddiseremoni o’r safle.  

Beth sy’n cael ei wneud i liniaru'r niwed hwn a hefyd a allaf geisio sicrwydd na fydd 
hyn yn digwydd eto?

Ateb - Y Cynghorydd Sir Weaver
Nid wyf yn mynd i sôn am achos aelod unigol o staff gan nad wyf yn credu bod 
hynny’n briodol o gwbl.  

Mae enghreifftiau ym mhob rhan o’r sefydliad o’r ffordd mae staff yn rhoi 
cydraddoldeb wrth wraidd eu gwaith.  Er enghraifft yn ddiweddar yn yr Adran Tai a 
Chymunedau, mae’r Cyngor wedi rhoi fideo arwyddion yn ein Hybiau cymunedol fel y 
gall pobl fyddar y gymuned gael dolen fideo i gyfieithwyr IAP ar y pryd a all siarad ag 
aelodau o staff i ddarparu gwasanaeth y mae ei angen ar bobl. Mae'n gwbl hanfodol 
a daeth hynny o gymunedau. 

Mae’r ffordd rydym yn delio â chydraddoldeb yn y Cyngor yn cael ei gwreiddio, a’r 
ffaith i ni gofrestru ar gyfer Mynegai Stonewall a bod ein rhwydwaith cydraddoldeb 
cyflogeion yn dod i'r Cyngor Gwaith yn rheolaidd ac wedi sylwi ar eu profiad gyda’r 
Awdurdod a natur croesawgar uwch reolwyr a'r Awdurdod yn ei cyfanrwydd.  Yr hyn 
maent yn ei ddarganfod yw mai’r gwaith maent yn ystyried ei wneud gyda'r 
Rhwydweithiau Cydraddoldeb Cyflogeion eisoes yw’r gwaith mae ein Uwch Dîm 
Rheoli eisoes yn ei wneud gan ei fod yn ein Cynllun Corfforaethol ac yn rhan o ethos 
corfforaethol y Cyngor hwn.  

Felly rwy’n mynd i roi’r achos unigol penodol y cyfeirioch ato o’r neilltu gan fy mod yn 
credu y dylid delio ag ef yn allanol ac yn amlwg dylid delio â phob cais yn y ffordd 
honno ond rwy'n credu ein bod yn cytuno am ei phwysigrwydd ac rwy'n credu bod 
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pawb yn y siambr yn cytuno ac rwy’n credu y dylen ni ganolbwyntio ar sut rydym yn 
gwneud hynny’n well yn hytrach nag, efallai, ddilorni’r Awdurdod oherwydd bod 
llawer o waith da yn cael ei wneud.  Rwy’n hapus rhannu mwy am hynny â chi y tu 
allan i’r cyfarfod hwn hefyd i sicrhau dealltwriaeth glir.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Mackie
Allech chi roi diweddariad i’r Cyngor ar ddarpariaeth i ogledd yr Orsaf Ganolog 
ar gyfer safle tacsis, ardal ostwng a chasglu teithwyr a pharcio i feiciau sydd 
yn y cynlluniau ar gyfer y Sgwâr Canolog?

Ymateb - Y Cynghorydd Goodway
Bydd y Cynghorydd yn falch o glywed y bydd darpariaeth ar gyfer man gostwng 
teithwyr i dacsis i ogledd Gorsaf Ganolog yn y maes parcio wrth One Central Square. 
Hefyd mae’r Cyngor yn ceisio darparu nifer o fannau casglu yn agos at y Sgwâr 
Canolog yn agos at yr orsaf. Mae dal angen nodi'r lleoliadau penodol ar gyfer y 
cyfleusterau hyn. 

O ran datblygu hyb beicio, mae cyfleuster dynodedig yn cael ei gynnig ar Stryd Wood 
yn rhan o sgwâr cyhoeddus newydd, gaiff ei greu o flaen swyddfeydd newydd 
Llywodraeth y DU ar ôl i Dŷ Dewi Sant gael ei ddymchwel. Hefyd, mae fy 
nghydweithiwr, yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, yn ceisio 
creu mwy o leoedd parcio beiciau newydd yn yr ardal.

Bydd y Cynghorydd yn gwerthfawrogi bod y cynigion ar gyfer moderneiddio’r Orsaf 
Ganolog yn cynnwys cyfleuster tacsis cyfunol dan do newydd ar ochr ddeheuol yr 
orsaf. Hwn fydd y prif gyfleuster tacsis ar gyfer yr orsaf a’r cyswllt metro arfaethedig 
yn ogystal â’r prif hyb beiciau a gaiff ei leoli ar ochr ddeheuol yr orsaf.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Mackie
Diolch, roedd hynny’n wych. Rwy’n siŵr y bydd gennyf yrwyr tacsis a fydd yn hapus 
iawn i glywed hynny.  Oes unrhyw ddarpariaeth ar gyfer toiledau cyhoeddus yn y 
Sgwâr Canolog hefyd?

Ymateb - Y Cynghorydd Goodway
Nid oes cynigion pendant ar gyfer toiledau cyhoeddus heblaw am y tu mewn i’r orsaf 
fysus ei hun ond cyfeiriaf y Cynghorydd at yr ateb ysgrifenedig i'r Cynghorydd Jones 
Pritchard sydd yn y papurau a gylchredwyd heddiw am Fil Iechyd Cyhoeddus Cymru 
a’r strategaeth ar gyfer cyfleustodau cyhoeddus sy’n cael eu symud ymlaen a 
byddwn yn sicrhau bod y cyfleusterau sy mae eu hangen yng Nghanol y Ddinas yn 
cael eu cynnwys yn y strategaeth honno.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Driscoll
Mae baw cŵn ar gaeau chwaraeon yn broblem mae angen mynd i’r afael â hi. 
Fodd bynnag, dim ond nifer bach iawn o gerddwyr cŵn anghyfrifol sy’n ei 
ddifetha i'r gweddill trwy beidio â chodi'r baw. Ydy gwahardd pob perchennog 
ci rhag mynd â’u cŵn am dro mewn rhannau helaeth o barcdir a rhoi dirwyon i 
bobl y ffordd orau o ddatrys y mater hwn y mae'n ymddangos ei fod yn cosbi a 
pheri trafferth i bawb sy’n mynd â’u cŵn am dro?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury
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Gyda chaniatâd yr Arglwydd Faer, rwy’n mynd i geisio ateb cwestiynau 7 a 9 sy'n 
gwestiynau tebyg ac ychwanegaf at y datganiad wnes i'n gynharach. Dylwn i 
bwysleisio bod yr ymarfer sydd ar y gweill ar hyn o bryd yn ymarfer ymgynghori ac, 
felly, mae’n gyfle i bob Cynghorydd ac, yn wir, bod aelod o’r cyhoedd i fynegi eu 
barn.

Nid wyf yn credu y bydd y cynigion yr ymgynghorir arnynt yn arwain at wahardd 
perchnogion cŵn rhag defnyddio ardaloedd helaeth o barcdir. Mewn gwirionedd, 
rwy’n benderfynol o osgoi’r sefyllfa benodol honno.  Yn wir amcangyfrifwyd bod 
cyfanswm arwynebedd y meysydd chwarae plant a chaeau a nodir ar gyfer 
chwaraeon yn llai na 10% o gyfanswm arwynebedd yr holl barciau a mannau agored 
cyhoeddus. Fodd bynnag, rwy’n cydnabod bod angen i agwedd y Cyngor fod yn un 
gymesur.

Rwyf hefyd yn ymwybodol o faterion diogelwch yn ein parciau a, chyda hynny mewn 
cof, rwy’n credu – o ganlyniad i’r risgiau a achosir - bod gwerth i gynigion i wahardd 
cŵn o feysydd chwarae amgaeëdig a chaeau chwaraeon a nodir a dyma pam maent 
yn cael eu hystyried ar y cam hwn.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Driscoll
Esboniodd trigolyn i mi fod ei merch 13 oed a ffrind yn mynd â’u ci am dro yn y 
meysydd chwarae’n aml ac os nad oeddent wedi sylwi, ar gam, fod y ci wedi baeddu, 
ar ba oedran gall plentyn gael ei erlyn gan y Cyngor dan y Gorchmynion hyn ac 
ydych chi’n credu y gallai hyn achosi straen iddynt?  A oedd y posibilrwydd o blant yn 
cael eu dirwyo wedi’i gynnwys yn y papurau ymgynghori a anfonwyd i bob ysgol?  
Nid wyf yn credu am un funud y byddwch yn dirwyo plant dan y Gorchymyn hwn ond 
ar ba oedran rydych chi’n tynnu’r llinell o ran rhoi dirwy i blant 12-18 oed?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury
Rwy’n fodlon edrych ar hynny. Byddai angen i’r awdurdodau sy’n ei orfodi yn ein 
parcio ddefnyddio rhywfaint o synnwyr cyffredin yn y sefyllfa honno.  Dyma sefyllfa 
nad yw wedi digwydd. Pe bai’n digwydd, byddwn yn ei dyfarnu ar y pryd. 

Rydych wedi chwarae ar ein holl gaeau chwaraeon: tybed pa mor gefnogol mae 
Clwb Rygbi Llandaf o’r cynigion hyn oherwydd ei fod wedi cysylltu â ni sawl tro dros y 
blynyddoedd ynglŷn â chyflwr caeau chwaraeon y ddinas a baw cŵn.  Mae angen 
agwedd gymesur. 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Berman
Ers iddo ddod yn berchennog House of Fraser, mae nifer o adroddiadau gan y 
cyfryngau wedi dweud bod Mike Ashley wedi bod yn ceisio achub siopau a 
glustnodwyd yn flaenorol yn rhai i gael eu cau ac adroddwyd bod 20 siop 
wedi’u hachub yn llwyddiannus o ganlyniad. Yn sgil hyn, pa gamau, os unrhyw 
rai, y mae’r Cyngor wedi bod yn eu cymryd i sicrhau’r posibilrwydd o gadw 
cangen Caerdydd House of Fraser?

Ymateb - Y Cynghorydd Goodway
Ers cyhoeddi y bydd Howells yn cau, mae’r Cyngor wedi gweithi’n agos gyda 
pherchnogion yr adeilad – Naissance Capital – i ddod o hyd i ddyfodol hirdymor 
cynaliadwy i’r adeilad. 
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Mae hyn wedi ystyried ystod eang o ddefnyddiau posibl gan gynnwys y posibilrwydd 
o gadw siop House of Fraser mewn rhan o’r adeilad neu yn yr adeilad cyfan. 
Rwy’n deall, ar ôl i Mike Ashley ddod i fethiant y busnes, fod trafodaethau wedi bwrw 
ymlaen â’r perchennog, a’u bod yn parhau o hyd, ac y gallai’r rhain arwain at sefyllfa 
lle gall Caerdydd gadw siop House of Fraser.

Rwyf wedi cael gwybod y gallaf ddisgwyl cyhoeddiad yn y dyfodol agos.  Rwyf wedi 
cwrdd yn benodol â pherchnogion yr adeilad a gallaf gadarnhau eu bod yn gwybod 
am bwysigrwydd yr adeilad i ganol dinas Caerdydd ac wedi ymrwymo’n llwyr i ddod o 
hyd i ateb a fydd yn cefnogi bywiogrwydd canol y ddinas a diogelu a chadw cymaint 
o swyddi a phosibl.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Berman
Mae’n bwysig ein bod yn llunio gwahaniaeth rhwng dim ond dod o hyd i ddefnydd 
parhaol ar gyfer yr adeilad a gwneud yr hyn y gallwn i geisio arbed Howells oherwydd 
fy mod yn meddwl y bydd bwlch yn y ddarpariaeth yng nghanol dinas Caerdydd os 
caiff ei cholli .  

Allwch chi roi sicrwydd i ni, o ran unrhyw gamau y mae’r Cyngor yn eu cynnig, eich 
bod chi, yn gyntaf oll, yn mynd i drio cadw siop bresennol House of Fraser?

Ymateb - Y Cynghorydd Goodway
Fel y dywedais, rydym yn disgwyl cyhoeddiad yn y man.

Cwestiwn – Y Cynghorydd McGarry
Allwch chi gadarnhau’r hyn sydd wedi’i gynnig o ran gwahardd cŵn o rai o 
barciau Caerdydd?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury
Byddwn yn eich cyfeirio at yr ateb y rhoiais yn gynharaf i’r cwestiwn gan y 
Cynghorydd Driscoll.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd McGarry
Hoffwn i ofyn a fyddech chi ystyried estyn y dyddiad cau ar gyfer yr ymgynghoriad ac 
efallai’n newid yr ymgynghoriad oherwydd bod llawer o drigolion wedi dweud eu bod 
yn credu bod yr ymgynghoriad yn ddiffygiol.  Roedd y cwestiynau a ofynnwyd yn 
ymwneud â materion y mae perchnogion cŵn cyfrifol bob amser wedi bod yn 
ymwybodol ohonynt, er enghraifft. - peidio â mynd â chŵn i feysydd chwarae a 
meysydd chwarae ysgolion.  Perchnogion cŵn anghyfrifol yw’r rhai nad ydynt yn 
cydymffurfio ac mae angen camau gorfodi.  Hefyd nid yw’r ymgynghoriad wedi bod ar 
gael yn eang fel y dywedir ym mhapurau’r Cabinet. Nid yw wedi cyrraedd 
milfeddygon, na lleoedd lle mae pobl yn mynd â’u cŵn am dro. Nid oes unrhyw 
bosteri yn y parciau sy’n dweud bod ymgynghoriad yn cael ei gynnal, felly nid wyf yn 
credu bod perchnogion cŵn wedi cael digon o wybodaeth am yr ymgynghoriad ac 
rwy’n tybio a fyddech chi’n ei estyn a'i gynnal yn y lleoedd hyn.  

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury
Mae’n anodd dweud nad yw’r ymgynghoriad wedi bod yn ddigon eang pan fo mwy na 
1000 o bobl wedi ymateb i’r ymgynghoriad yn y tri diwrnod cyntaf.  
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Rwy’n fodlon edrych ar y materion rydych yn eu codi a byddaf yn ailadrodd eto er 
budd y Cynghorydd McGarry ac rwy'n gwybod bod materion lleol yn ei hardal 
benodol sydd wedi'u codi nid yng unig ganddi hi ond hefyd gan chydweithwyr ei ward 
a chan y Cynghorydd Jones.  Gellir gweithio trwy’r materion hyn, dwi’n credu. Nid wyf 
am gosbi perchnogion cŵn cyfrifol ac rwy’n cytuno â chi’n llwyr - ni ddylai fod rhaid i 
ni fod yn y sefyllfa hon pan fo 98% o berchnogion cŵn yn gyfrifol. Ond yn anffodus 
dyna’r sefyllfa sydd ohoni. Daeth achos i RCT lle collodd chwaraewr rygbi goes gan 
iddo gwympo ar gae gyda baw cŵn arno. Mae’n broblem go iawn ac mae angen 
mynd i’r afael â hi ond byddwn yn ei gwneud mewn ffordd gymesur ac rwy’n 
gwerthfawrogi eich brwdfrydedd dros y pwnc hwn.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Philippa Hill-John
Pryd bydd y Cyngor yn cadarnhau'r fanyleb ar gyfer ysgol gynradd newydd yn 
natblygiad Plasdwr?

Ateb – Y Cynghorydd Merry
Mae’r caniatâd cynllunio amlinellol ar gyfer yr ysgol gynradd newydd gyntaf yng 
ngogledd-orllewin Caerdydd, ar safle Heol Llantrisant, yn nodi mai dau ddosbarth 
mynediad fydd yr ysgol, ac mae’n nodi'r tir sydd wedi’i ddyrannu ar gyfer yr ysgol a’i 
leoliad.

Er mwyn sefydlu darpariaeth ysgol newydd mae angen i’r Cyngor ymgymryd â 
phroses ymgynghori statudol. Mae’r Cyngor yn disgwyl cyflwyno cynigion ar gyfer 
darpariaeth ysgol newydd yng ngogledd-orllewin a gogledd-ddwyrain Caerdydd ar 
ddechrau’r flwyddyn newydd, ac i ymgynghori’n eang ar y cynigion hyn yn y 
gwanwyn.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Philippa Hill-John
Trwy drafod â’r datblygwyr, yr hyn rydym ni, yn ein wardiau perthnasol, yn ei ddeall 
yw y cafodd ymrwymiad ei wneud y byddai’r ysgol yn cael ei hadeiladu erbyn mis 
Rhagfyr, felly sut gall datblygwyr ddisgwyl i werthu eiddo ar sail yr hyn a allai fod nid 
yr hyn a ddylai fod.

Ateb – Y Cynghorydd Merry
Os oes gennych unrhyw bryderon, e-bostiwch fi. Hyd y deallaf i, mae'n symud 
ymlaen yn union fel y dylai datblygwyr fod wedi disgwyl.  Mae adeiladu ysgolion 
newydd yn anodd: os caiff ei wneud yn rhy gynnar, bydd problem o ran 
sefydlogrwydd ariannol yr ysgol newydd ond hefyd yr effaith ar ysgolion presennol.  
Os oes gennych unrhyw bryderon, gallwch fy e-bostio ar wahân.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Sandrey
Oes gan y Cyngor farn ar y cynnig i gau Canolfan Feddygol Dewi Sant ym 
Mhen-twyn, yn benodol yn sgil y datblygiadau tai arfaethedig yng ngogledd-
ddwyrain y ddinas? 

Ateb – Y Cynghorydd Elsmore 
Deallaf o gydweithwyr y Bwrdd Iechyd bod y cynnig i uno gwasanaethau yng 
Nghanolfan Feddygol Pontprennau yn cael ei ystyried am nifer o resymau, gan 
gynnwys yr angen i ateb y galw a ddisgwylir gan dwf ein dinas.
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O ran y mater dan sylw, mae hyn yn ymwneud â phenderfyniad y mae Bwrdd Iechyd 
Prifysgol Caerdydd a'r Fro yn gwbl gyfrifol amdano.

Fodd bynnag, ynghyd ag iechyd, mae’r Cyngor yn aelodau o Fwrdd Partneriaeth sy’n 
ddull integredig o reoli asedau mewn perthynas â phenderfyniadau mawr. Mae hyn i 
sicrhau ein bod yn gweithio’n agos i alinio gwasanaethau, lle bo’n bosibl.

Cwestiwn Ategol - Y Cynghorydd Sandrey
Rwy’n gwerthfawrogi nad yw’r Cyngor hwn yn gyfrifol am wasanaethau iechyd ond 
mae pryder go iawn ym Mhen-twyn a Phontprennau am ddarpariaeth meddygon 
teulu, yn enwedig yn sgil y cynnig i adeiladu miloedd o dai mawr eu hangen yng 
ngogledd-ddwyrain y ddinas.  

Allaf i ofyn, gan fod y Cyngor yn gyfrifol am y datblygiadau hyn, iddo ofyn cwestiynau 
i'r Bwrdd Iechyd i sicrhau bod digon o ddarpariaeth ar gyfer mynediad i ofal iechyd 
sylfaenol i drigolion cyfredol a rhai’r dyfodol?

Ateb – Y Cynghorydd Elsmore 
Efallai y dylech chi ddatgan buddiant yr Arglwydd Faer fel Aelod Annibynnol sy’n 
cynrychioli awdurdodau lleol ar Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro, ond rwy’n 
hapus iawn - yn bersonol a thrwy swyddogion - i geisio’r sicrwydd rydych yn gofyn 
amdano.

Cwestiwn - Y Cynghorydd Gordon
Oes polisi ar gyfer torri llwyni a choed wrth ymyl y ffordd yn ystod y tymor 
nythu?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury
Polisi’r Cyngor yw torri llwyni wrth ymyl y ffordd o fis Medi ymlaen bob blwyddyn. Mae 
amseroedd y gwaith hwn yn ystyried prif dymor bridio adar sy’n nythu, sydd o fis 
Mawrth tan fis Medi.

Dan Adran 1 Deddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981, mae'n drosedd i berchennog 
tir ddifrodi neu ddinistrio'n fwriadol nyth unrhyw aderyn gwyllt pan fo’n cael ei 
ddefnyddio neu'i adeiladu. Yn yr un modd, mae’n bolisi gwneud y rhan fwyaf o waith 
cynnal a chadw coed stryd wedi’i drefnu yn ystod mis Medi a mis Chwefror. 

Pan fo gwaith yn cael ei wneud y tu allan i’r cyfnod hwn, cynhelir cyn-archwiliadau 
gan staff cymwys sy’n sicrhau nad oes nythod neu adar sy’n nythu’n bresennol.

Mae hefyd ar y Cyngor Ddyletswydd Gofal i sicrhau bod ei stoc tai’n ddiogel. Yn hyn 
o beth, mae adegau pan fo’r ddyletswydd hon yn bwysicach na’r ddeddfwriaeth hon.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Gordon
Felly o’r hyn rydych wedi’i ddweud, weithiau mae llwyni’n cael eu torri yn ystod y 
tymor nythu a digwyddodd hyn yn bendant ar Heol Llantrisant gan wneud y ffordd yn 
glir ar gyfer y datblygiadau newydd ym Mhlasdwr.  
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Ydych chi’n credu y cafodd gwiriadau eu gwneud a phwy wiriodd a oedd nythod yno 
neu beidio, oherwydd llwyni trwchus ac aeddfed iawn oedd y rhain y mae trigolion yn 
pryderu’n fawr am eu colli.

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury
Os yw’ch cwestiwn yn ymwneud â chais cynllunio a fyddai wedi bod yn destun 
proses gynllunio yn rhan o'r ddeddfwriaeth,  ni fydda’n rhywbeth y byddai fy 
swyddogion yn delio ag ef. Byddai swyddogion cadw a swyddogion yn yr Adran 
Gynllunio wedi delio â hwnnw. Byddwn yn cyfeirio eich cwestiwn yno ond rwy'n 
hapus trafod y mater cyffredinol roedd eich cwestiwn gwreiddiol yn ymwneud ag ef.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Williams
Amlygodd adroddiad diweddar bod lleoedd ysgol uwchradd Saesneg bron yn 
llawn yn y ddinas. Ysgol Gynradd Pontprennau yw’r ysgol yng Nghaerdydd lle 
mae’r galw mwyaf am leoedd nag sydd ar gael ac ar hyn o bryd yr ysgol dalgylch 
yw Llanisien, ysgol uwchradd gyda mwy o alw na’r lleoedd sydd ar gael. Gyda 
Chynllun Datblygu Lleol y Weinyddiaeth ar y gweill, caiff 4,500 o gartrefi eu 
hadeiladu rhwng Llys-faen a Phontprennau. 

Dywedodd datb lygwr wr thyf  yn dd iweddar  i  Gyfarwyddiaeth 
Addysg y  Cyngor  ddweud wr tho nad oes angen brys i  ddatb lygu 
darpar iaeth addysgu mewn saf leoedd s t ra tegol  a l lweddol ,  gan 
gynnwys y  rhe iny rhwng L lys- faen a Phontprennau – yw hyn yn wir, ac 
os felly, pam? Ac, os yw hyn yn anghywir, yna pa neges mae'r Cyngor yn ei rhoi i 
ddatblygwyr o ran darpariaeth addysg mewn safleoedd datblygu strategol?

Ateb – Y Cynghorydd Merry
Nid wyf yn siŵr ar ôl heno a yw'r Cynghorydd Williams yn meddwl ein bod yn 
adeiladu gormod o ysgolion neu ddim digon ohonynt.  Rydym yn cydnabod 
problemau o ran lleoedd ysgol uwchradd sydd ein rheswm dros ymgymryd â’r 
rhaglen adeiladu ysgolion mwyaf yng Nghymru, ond gan fynd yn ôl at y CDLl: caiff 
gofynion addysg eu hystyried yn unol â pholisi KP2 y CDLl a chyflwynir darpariaeth 
addysg trwy gamau graddol priodol. Caiff y camau graddol hyn eu cynllunio i osgoi 
ansefydlogi ysgolion presennol sydd agosaf i’r safleoedd.

Mae caniatâd cynllunio amlinellol wedi’i roi ar gyfer ysgol gynradd dau ddosbarth 
mynediad ar ddatblygiad Churchlands yn Safle Strategol F y CDLl, yn ogystal ag 
ysgol gynradd un dosbarth mynediad, gyda phosibilrwydd i ymestyn i ddau ddosbarth 
mynediad, ar safle St Edeyrns yn Safle Strategol G.

Nid yw cais cynllunio ffurfiol ar gyfer gweddill Safle Strategol F wedi’i gyflwyno hyd 
yma, ond mae trafodaethau â datblygwyr wedi bod yn glir ac yn unol â pholisïau 
cyfredol.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Williams
Rwy’n gresynu’n fawr gan fy mod yn teimlo ein bod yn siomi miloedd o deuluoedd 
yng ngogledd Caerdydd a gorllewin Caerdydd oherwydd y dywedwyd wrthym ein bod 
yn cyrraedd y terfyn o ran uchafswm lleoedd mewn ysgolion uwchradd Saesneg ac 
yn natblygiad St Edeyrns mae gennyf blant sy’n mynd i 36 o ysgolion cynradd 
wahanol.  
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Fel Cynghorydd, mae fy marn yn eithaf glir: rhaid i ni osod cyfeiriad strategol.  Felly a 
fyddwch yn ymrwymo i sicrhau nad yw’r plant na theuluoedd gogledd Caerdydd a 
gorllewin Caerdydd yn cael eu gadael ar ôl?

Ateb – Y Cynghorydd Merry
Hoffwn i dynnu sylw'r Aelod at y ffaith y cafodd yr holl geisiadau yn y dalgylch ar 
gyfer Ysgol Uwchradd Llanisien eu derbyn eleni, er ei fod yn cyfeirio at y pwysau ar 
leoedd ysgol uwchradd.  O ran Ysgol Gynradd Pontprennau, ie, hi oedd yr ysgol 
gynradd gymunedol yng Nghaerdydd â’r galw mwyaf na’r lleoedd sydd ar gael eleni – 
gwrthodwyd derbyn 38 disgybl, er mai dim ond 8 oedd yn byw yn nalgylch yr ysgol a 
chafodd bob un ohonynt eu derbyn yn y pen draw.

Mae gennych broblem pan ydych yn cynllunio ysgolion, os ydych yn creu’r ysgolion 
yn rhy gynnar - bydd yr ysgolion presennol yn atal bod yn ariannol hyfyw ac nid yw’r 
ysgol newydd yn ariannol hyfyw oherwydd bod yr arian ar sail niferoedd disgyblion.  
Rwy’n falch eich bod yn cefnogi ein rhaglen adeiladu Band B ac rwy’n gobeithio y 
byddwch yn helpu i sicrhau bod yr adnoddau y mae eu hangen arnom i wneud felly 
ar gael.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Boyle
Mae Ysgol Gynradd Howardian eisoes bron yn llawn. Mae dal gormod o alw 
na’r lleoedd sydd ar gael yn Ysgol Gynradd Marlborough. Beth mae’r Cyngor 
yn ei wneud i sicrhau y bydd digon o leoedd ysgol gynradd ar gael i blant lleol 
os caiff y 44 cartref teulu newydd eu hadeiladu ar safle Canolfan Howardian.

Ateb – Y Cynghorydd Merry
Bydd y datblygiad tai arfaethedig yn cael ei wasanaethu gan ysgol gynradd newydd 
ei hadeiladu Howardian a hefyd gan ysgolion gynradd cymunedol y dalgylch, Ysgol 
Gynradd Marlborough ac Ysgol Y Berllan Deg.

Agorodd y Cyngor Ysgol Gynradd Howardian i sicrhau bod digon o leoedd i 
wasanaethu’r gymuned leol hon. Ar hyn o bryd dim ond 58% o’r disgyblion wedi’u 
cofrestru yn y Dosbarth Derbyn i Flwyddyn 3 yn byw yn nalgylch Marlborough y mae 
ysgol yn sefyll ynddo.

Mae’r galw’n fwy na'r lleoedd sydd ar gael yn un grŵp oedran yn unig yn Howardian; 
nid yw Marlborough yn llawn yn y grŵp blwyddyn hwnnw. Mae gan Ysgol Gynradd 
Albany ac Ysgol Gynradd Stacey – mae pob un ohonynt o fewn pellter cerdded o 1.1 
milltir i’r safle – leoedd ym mhob grŵp blwyddyn.
Rydym yn credu bod digon o leoedd yn yr ysgolion.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Boyle
Y broblem fach yw nad oes gan Howardian ei dalgylch ei hun a bydd y ffigurau 
hynny’n newid yn sylweddol felly ar ôl iddi gael ei dalgylch ei hun.  

Yn ogystal â’r datblygiad tai arfaethedig ar safle Howardian, disgwylir datblygiad arall 
yn Colchester Avenue hefyd o fewn chwarter milltir i'r ysgol newydd, yn ogystal â 
chyfradd drosi fflatiau cynyddol ar Albany Road.  
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Tybed pa mor bryderus ydych chi bod hyn yn ddatblygiad preswyl gorddwys ym 
Mhen-y-lan a fydd yn creu’r un problemau sy’n arwain at yr angen am Ysgol Gynradd 
Howardian yn y lle cyntaf tra’n gwaethygu’r pwysau ar ysgolion uwchradd lleol.

Ateb – Y Cynghorydd Merry
Rwy’n falch i chi gyfeirio at y broblem gyda dalgylchoedd oherwydd bod ffordd arall o 
fynd i’r afael â gormod o gyflenwad mewn dalgylch y gellir edrych arni wrth lunio 
dalgylch ar gyfer ysgol newydd Howardian.  Fyddwn i ddim yn dweud bod datblygu 
gorddwys yn yr ardal honno mewn gwirionedd ond gellir dylanwadu ar hynny gan 
ardal fel Cathays sydd wedi dioddef gorddatblygu dwys iawn gyda dim llawer o 
reoliadau o ganlyniad i ddiffyg camau gweithredu o ran tai yn ein hardal gan y 
weinyddiaeth flaenorol.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Owen-Jones
All yr Aelod Cabinet roi datganiad am y broblem barhaol gyda datblygiadau 
llety i fyfyrwyr yng Nghaerdydd?

Ymateb – Y Cynghorydd WIld
Rwy’n meddwl bod hyn yn trafod pryderon blaenorol y Cynghorydd Congreve y 
gwnaeth hi ei codi gyda’r Cadeirydd Cynllunio hefyd o bosibl ac er sylwadau’r 
Cadeirydd a gwaith gwych y Pwyllgor Cynllunio ar y mater hwn.  Mae’n bwysig. 
Adroddwyd amdano yn y papurau'n ddiweddar, felly rwyf am wneud rhai pethau’n glir 
yn hyn o beth.

Mae myfyrwyr yn rhan o boblogaeth amrywiol ac arbennig Caerdydd ac, ynghyd â’r 
Brifysgol, maent yn un o brif ysgogwyr twf cymdeithasol ac economaidd y ddinas.  
Llety fforddiadwy wedi’i ddylunio a’i leoli’n dda i fyfyrwyr yw’r hyn y mae ei angen ar y 
55,000 o bobl hyn. 

Gall cynlluniau wedi'u lleoli'n dda greu buddion economaidd cadarnhaol, denu 
buddsoddiad, cefnogi busnesau lleol, lleihau galw teithio a lleihau pwysau ar gyfer tai 
amlfeddiannaeth mewn ardaloedd preswyl.

Yn y blynyddoedd diwethaf, mae nifer o gynlluniau wedi cael caniatâd cynllunio, gyda 
llawer wedi'u hadeiladu'n barod, rhai wrthi'n cael eu hadeiladu ac eraill nad ydynt 
wedi dechrau hyd yma.  Mae galw amlwg am y safleoedd hyn.  Byddai angen i 
unrhyw ddatblygwyr sydd am newid y safleoedd hyn yn ffurfiau eraill ar dai wneud 
cais am ganiatâd cynllunio o’r newydd a fyddai’n destun safonau dylunio a 
chyfraniadau ariannol gwahanol. Gallai fod adegau pan fyddai’r newid hwn o fudd i’r 
ddinas hon, felly rydym yn parhau i fod â meddwl agored ond rhoddir sicrwydd i 
drigolion bod mesurau diogelu ar waith i atal hyn rhag bod yn ffordd o osgoi'r system 
a byddwn yn eu dwyn i gyfrif o ran hynny os nad yw'n digwydd.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Owen-Jones
Diolch am yr ateb hwnnw sy'n rhoi sicrwydd. Wrth gwrs, fel rydych chi a'r Adran 
Gynllunio yn gwybod, mae llond gwlad o ddatblygiadau tai wedi’u creu yn 
Adamsdown gyda datblygiadau tai i fyfyrwyr ar un ochr.  

Pryder mawr i drigolion lleol ac i mi’n bersonol yw trwy newid hyn rydym yn colli 
cyfraniadau tai cymdeithasol.  O’ch ateb blaenorol, ydych chi’n nodi y bydd y Cyngor, 
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os rhoddir y newidiadau hyn ar waith, bellach yn cael cyfraniadau tai cymdeithasol y 
mae wedi’u hosgoi trwy wneud tai myfyrwyr?  

Ymateb – Y Cynghorydd WIld
Rydych newydd esbonio’n well na fi o bosibl, dyna’r union ffordd mae'n gweithio.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Graham Thomas 
Pryd y disgwylir i’r Safle Parcio a Theithio wrth Gyffordd 33 fod yn weithredol? 

Ymateb – Y Cynghorydd Wild
Yn rhan o’r CDLl, rhoddwyd caniatâd cynllunio ar gyfer datblygu ‘Tir i’r Gogledd o 
Gyffordd 33 yr M4’ ym mis Medi y flwyddyn ddiwethaf. 

Mae’r Cytundeb Adran 106 yn rhoi amserlen o ran pan fo'n rhaid i'r cyfleuster Parcio 
a Theithio gael ei roi ar waith. Caiff ei wneud fesul dau gam ac mae'n amodol ar 
faterion wrth gefn.

Bydd cam cyntaf y safle Parcio a Theithio yn cynnig 500 maes parcio a chaiff ei 
gwblhau pan fo rhywun yn byw yn y 500fed cartref, felly mae’n adeg ysgogi i 
ddatblygwyr. 

Bydd yr ail gam yn cynnig lle ar gyfer 500 man parcio ychwanegol a chaiff ei gwblhau 
pan fo rhywun yn byw yn y 750ed cartref.  Wedi dweud hynny hoffwn ei weld yn cael 
ei gwblhau ynghynt fel sy’n wir i bob un ohonom. Rydym yn gwybod ei bod yn beth 
pwysig ar gyfer trafnidiaeth yn yr ardal honno.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Graham Thomas
Gofynnais y cwestiwn hwn oherwydd y cafwyd adroddiad diweddar am drafodaethau 
gyda Chynulliad Cymru am fynediad i Gyffordd 33 na fyddai trafodaethau parcio a 
theithio yn dod i ben tan 2020 ac y bydd gwaith adeiladu'n araf.  Y project hwn yw’r 
unig welliant sylweddol i seilwaith trafnidiaeth yng ngogledd-orllewin Caerdydd yn y 
CDLl a chyda llinell y Metro i ogledd-orllewin Caerdydd sydd dal yn syniad heb lawer 
o fomentwm, heb gyllid, heb amserlenni ac wrth i waith adeiladu tai yn parhau ar 
gyflymder cyflym yng ngogledd-orllewin Caerdydd, 10,000 o dai yn cael eu hadeiladu 
o bosibl, beth rydych yn ei wneud i fynd i’r afael â’r mater o unrhyw oedi posibl o ran 
argaeledd Parcio a Theithio sy’n rhan annatod o bob safle strategol, nid yn unig y 
1500 yn y safle penodol hwnnw. Gan ei fod yn rhan mor annatod o’r cynllun, beth 
gallwn ni ei wneud i fynd i’r afael â’r oedi posibl hwn.

Ymateb – Y Cynghorydd Wild
Rydym hefyd yn edrych ar Gyffordd 34 ac rydym wedi codi hyn gyda Llywodraeth 
Cymru a Bro Morgannwg. Hoffen ni weld ychwanegiad yno.  Nid wyf yn cydnabod 
nad oes projectau seilwaith eraill yn cael eu rhoi ar waith. Rwy’n cydnabod nad ydym 
wedi cyfathrebu’r rheiny yn arbennig o dda ac rwyf wedi gweithio gyda rhai o’ch 
cydweithwyr a nifer o bobl o grwpiau gwahanol ar y fath gyfathrebu yr hoffen nhw ei 
weld a byddwn yn rhoi hyn ar waith yn fuan.  Rwy’n cytuno ein bod am wneud hyn 
cyn gynted â phosibl, ond mae’n ysgogwr a phan fo’r tai hynny’n cael eu hadeiladu, 
pan fo nifer penodol yn cael ei adeiladu, mae angen rhoi’r pethau hynny ar waith a 
byddwn yn eu dwyn i gyfrif yn hyn o beth.
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Cwestiwn – Y Cynghorydd Jacobsen
Mae’r feddygfa yn fy ward yn symud i Bontprennau. Ydy’r Aelod Cabinet yn 
gallu rhoi gwybodaeth i mi am fannau gollwng i dacsis?

Ymateb – Y Cynghorydd Wild
Rwy’n deall bod Canolfan Feddygol Pontprennau yn gyferbyn â’r ysgol gynradd ar y 
gylchfan wrth y gyffordd.

Ni ddylai gyrwyr tacsis stopio ar y palmant o flaen y ganolfan feddygol na stopio ar y 
llinellau melyn dwbl ar y gylchfan ac ar y ffordd sy’n nesáu at y gyffordd. Fodd 
bynnag, dylent fod yn gallu gyrru i mewn i faes parcio’r ganolfan feddygol i ollwng 
neu gasglu cleifion sy'n defnyddio'r ganolfan, ond ni ddylent achosi rhwystr i 
gerbydau eraill.

Fel arall, rwyf wedi cael fy hysbysu bod gwybodaeth am gysylltiadau trafnidiaeth 
rhwng Pen-twyn a Phontprennau, gan gynnwys gwasanaethau bysus a thrafnidiaeth 
gymunedol, ar gael yn nerbynfa ac ar wefan Canolfan Feddygol Pontprennau.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Jacobsen
Os byddwch yn cael unrhyw gyfarfodydd â'r CHD neu unrhyw bartneriaid o'r 
feddygfa, a fyddech chi gystal â rhoi'r diweddaraf i ni fel Cynghorwyr fel y gallant fod 
yn dryloyw gyda'n trigolion.

Ymateb – Y Cynghorydd Wild
Hapus gwneud.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Hudson
Gyda’r holl ddigwyddiadau proffil uchel yn cael eu cynnal yn y ddinas, allwn ni gael 
strategaeth ymarferol ar gyfer yr adegau pan fo pobl yn gadael digwyddiadau yn 
ogystal â ffordd o sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus yn weladwy iawn ac ar gael i 
sicrhau bod pobl yn gadael mewn ffordd ddidrafferth?

Gyda digwyddiadau o’r fath, allwn ni fod yn siŵr ein bod yn gallu gwagio canol y 
ddinas a sicrhau bod dinasyddion ac ymwelwyr yn cyrraedd eu cartrefi’n ddiogel ac 
yn gyflym?

Ymateb – Y Cynghorydd Wild
Rydym yn falch bod Caerdydd wedi dod yn brif leoliad ar gyfer digwyddiadau mawr a 
rhai gwych rydym wedi'u gweld dros yr haf.  Mae gennym ymagwedd Tîm Caerdydd -  
nid wy’n cefnogi’r syniad nad oes gennym gynllun ar gyfer hyn. Fel rhan o’r 
ymagwedd Tîm Caerdydd, mae prif asiantaethau partner a rhandeiliaid yn dod 
ynghyd ac yn gweithio ynghyd yn hynod lwyddiannus. Wedi dweud hynny, mae’n 
rhaid i ni symud 80,000 o bobl, weithiau mwy, allan o’r ddinas ac maent i gyd eisiau 
cyrraedd eu cartrefi’n eithaf cyflym on’d ydynt?  Yn gyffredinol, mae’r system hon yn 
gweithio’n dda iawn. Mae’n strategaeth ymarferol iawn ond rydym yn cynnal 
trafodaethau â’r Metro i sicrhau, pan fo ar waith, y byddwn yn ystyried oriau 
estynedig, mwy o blatfformau sydd ag ochr strategaeth ar gyfer digwyddiadau hefyd 
ac a ddylai'n ei gwneud yn ffordd haws fyth o gyrraedd adref ar ôl digwyddiadau.
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Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Hudson
Roeddwn yn tybio a allen ni gael rhyw fath o ymgynghoriad neu weithgor ar gyfer hyn 
i lunio strategaeth ar y cyd gan fod y daith adref o ddigwyddiadau yn aml yn hir ac yn 
peri rhwystredigaeth oherwydd gall gymryd oriau, fel y dywedwyd wrthyf gan rai o fy 
nhrigolion.  Gallen ni ofyn iddynt ddod o hyd i atebion neu argymhellion priodol i 
ffurfio hyn a gallai ddod o bortffolio’r economi a diwylliant neu o bortffolios eraill gan 
ei bod yn gyffwrdd â sawl maes. 

Ymateb – Y Cynghorydd Wild
Nid wy’n credu rhywsut nad yw’r strategaeth hon yn gweithio. Rydym yn gweithredu 
digwyddiadau mawr ac o ran pobl yn cyrraedd eu cartrefi, os ydych yn credu bod 
problem ac y gellir ei liniaru, yna gallai fod yn rhywbeth eich bod am ei godi gydag un 
o’r pwyllgorau craffu iddo ei ystyried ond nid wy’n credu ei bod yn rhywbeth mae 
angen i ni ei roi ar waith – mae'n wasanaeth ein bod yn credu ei fod yn gweithredu’n 
eithaf da.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Driscoll
Mae teimlad ymysg trigolion Danescourt bod cau Canolfan Ieuenctid Waterhall 
peth amser yn ôl yn gynamserol heb lawer o feddwl. Dywedwyd y cafodd ei 
chau o ganlyniad i ddiffyg arian, felly hoffai trigolion wybod faint a wariwyd ar 
y gwaith o adnewyddu ac ailwampio'r adeilad a gosod offer i greu'r hyn sydd 
yno heddiw?

Ateb – Y Cynghorydd Merry
Penderfynwyd cau Canolfan Ieuenctid Waterhall ar safle Ysgol Plasmawr School yn 
rhan o adolygiad o’r ffordd roedden ni’n rhedeg ein Gwasanaethau Ieuenctid, 
adolygiad a yrrwyd gan doriadau llymder Llywodraeth y DU.  Rhaid i chi dderbyn y 
bydd goblygiadau os caiff arian y Cyngor ei dorri. Efallai eich bod yn meddwl mai 
rhywbeth angenrheidiol ydyw ond dyna ffaith bywyd.

Mae’r Cyngor wedi gweithio’n agos gydag Ysgol Plasmawr dros y 18 mis diwethaf i 
resymoli ac adnewyddu’r adeilad i’w alluogi i ddod yn ganolfan ddysgu chweched 
dosbarth ar gyfer yr ysgol.  Rydym i gyd wedi bod yn siarad am bwysau ar ysgolion 
uwchradd heno.

Hyd yma, mae’r Gyfarwyddiaeth Addysg a Dysgu Gydol Oes wedi cyfrannu £185,000 
tuag at gostau adnewyddu. Rwy’n siŵr y byddwch yn croesawu’r buddsoddiad hwn 
yn y maes addysg er budd pobl ifanc yn eich ardal.

Cwestiwn Ategol – Y Cynghorydd Driscoll
Fy nealltwriaeth i yw bod y ffigur yn eithaf sylweddol ac nid wyf yn gwarafun 
Plasmawr am y cyfleuster sy’n wych, fel sydd ar ddeall gennyf.   Rwy’n siŵr y 
byddai’r Cynghorydd dros Butetown yn dweud wrthych, ac rwy’n gwybod ein bod 
wedi gwneud gwaith gwch gyda phobl ifanc yn y Tyllgoed a Danescourt ac mae 
clybiau ieuenctid yn lleihau troseddau ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ac yn creu 
canlyniadau gwell i bobl ifanc.  Fyddwch chi’n trafod â’r ysgol y posibilrwydd y gall 
rhai pobl ifanc rannu’r cyfleuster gwych hwnnw trwy agor ar nosweithiau ychwanegol 
fel clwb ieuenctid?
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Ateb – Y Cynghorydd Merry
Fel sydd ar ddeall gennyf, nid oes unrhyw beth yn atal yr ysgol rhag gweithredu 
cyfleuster ar ôl ysgol yn adeilad yr ysgol os yw'n dymuno.

73 :   MATERION BRYS 

Nid oedd unrhyw faterion brys i’w trafod.

74 :   PENODI LLYWODRAETHWYR YSGOLION YR AWDURDOD LLEOL 

Gofynnwyd i’r Cyngor gymeradwyo argymhellion Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod 
Lleol yn ei gyfarfod ar 17 Medi 2018. 

PENDERFYNWYD – 

1. y dylid cymeradwyo’r penodiadau canlynol i swyddi gwag presennol
2.  - 

Ysgol Ward Dechrau’r 
Swydd Wag

Cymeradwywy
d y Penodiad 
gan 

Ysgol Gynradd 
Baden Powell Sblot 24/04/2018 Stuart Parson

Ysgol Gynradd 
Bryn Celyn Pen-twyn 04/07/2018 Iain MacDonald

Ysgol 
Uwchradd 
Cantonian

Y Tyllgoed 24/04/2018
Angela Jones-
Evans

Ysgol Gynradd 
y Tyllgoed Y Tyllgoed 03/07/2018 Jayne Barry

Ysgol Gynradd 
Llys-faen Llys-faen 08/12/2018 Carla Giudice

Ysgol Gynradd 
Pentre-baen Y Tyllgoed 10/07/2018 Doug Corp

Ysgol Gynradd 
Radur

Radur a 
Phentre-Poeth 27/11/2017 Gerard 

McNamara
Ysgol Gynradd 
Rhiwbeina Rhiwbeina 22/11/2017 Kara Conlon

Ysgol Gynradd 
Gatholig Sant 
Alban

Sblot 21/09/2017
Emily Zepeda

Ysgol 
Uwchradd 
Willows

Sblot 12/03/2017
Karen Dummett

Ysgol Gymraeg 
Treganna Treganna 25/10/2017 Siôn Ap Glyn

3. y dylid cymeradwyo’r penodiadau canlynol i swyddi gwag Awdurdod Lleol yn y 
dyfodol
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Ysgol Ward Dechrau’r 

Swydd Wag
Cymeradwywy
d y Penodiad 
gan 

Ysgol Gynradd 
Danescourt

Llandaf 28/11/2018 Marie John

Ysgol Gynradd 
Ton yr Ywen

Y Mynydd 
Bychan

24/10/2018 Oliver Owen

Ysgol Gymraeg 
Treganna

Treganna 28/11/2018 Susan Elsmore

75 :   AELODAETH Y PWYLLGOR 

Gofynnwyd i’r Cyngor gymeradwyo enwebiadau ar gyfer swyddi gwag yn unol â 
dymuniadau grwpiau gwleidyddol ac fel y’i cofnodwyd ar y daflen ddiwygio.

PENDERFYNWYD cymeradwyo’r penodiadau canlynol i swyddi gwag ar y Pwyllgor 
yn unol â dymuniadau Grŵp y Blaid: 

Pwyllgor Penodiad 
Pwyllgor Amodau Cyflogaeth Y Cynghorydd Bob Derbyshire 
Pwyllgor Trwyddedu Y Cynghorydd Bob Derbyshire 
Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd Y Cynghorydd Bob Derbyshire 

76 :   PENODI CYNRYCHIOLWYR I GYRFF ALLANOL 

Nid oedd unrhyw enwebiadau wedi'u derbyn ar gyfer swyddi gwag ar Gyngor 
Cymuned Caerdydd a’r Fro a’r Cyngor Sefydlog ar Addysg Grefyddol yng 
Nghaerdydd.

77 :   CWESTIYNAU YSGRIFENEDIG 

Yn unol â Rheol 17 (f) Gweithdrefn y Cyngor, derbyniwyd Cwestiynau Ysgrifenedig 
i’w hystyried ac roedd ymatebion wedi'u cyhoeddi. 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s24513/Ag.Item%2015%20-%20Written%20Questions%20and%20Answers.pdf?LLL=0

