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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, 28 Mawrth 2019 i drafod y busnes a nodir yn y wŷs Cyngor dyddiedig Dydd 
Gwener, 22 Mawrth 2019. 

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

Cynghorwyr Sir  Ahmed, Asghar Ali, Dilwar Ali, Bale, Berman, 
Bowden, Bowen-Thomson, Boyle, Bradbury, Bridgeman, Burke-
Davies, Carter, Cowan, Cunnah, De'Ath, Derbyshire, Driscoll, 
Ebrahim, Elsmore, Ford, Goodway, Gordon, Henshaw, Hinchey, 
Howells, Hudson, Jacobsen, Jenkins, Jones-Pritchard, Jones, 
Owen Jones, Joyce, Kelloway, Lancaster, Lay, Lent, Lister, 
Mackie, McEvoy, McGarry, McKerlich, Merry, Michael, Molik, 
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

140 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Cafwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Congreve, Davies, 
Goddard, Gavin a Philippa Hill-John a Morgan.

141 :   CROESO 

Croesawodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Jennifer Burke-Davies yn ôl ar ôl 
dychwelyd o'i habsenoldeb mamolaeth.  

Croesawodd yr Arglwydd Faer Christopher Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Adnoddau a’r Swyddog Adran 151 a oedd yn bresennol yn ei gyfarfod cyntaf o'r 
Cyngor ers iddo ddechrau yn ei swydd yn gynharach ym mis Mawrth.  

Estynnwyd croeso cynnes hefyd i ddisgyblion o Gyngor Ysgol o Ysgol Gynradd Coed 
Glas a oedd ar ymweliad addysgiadol wedi'i drefnu gan y Cynghorydd Bale.

142 :   DATGANIADAU O FUDDIANT 

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

Cynghorydd Eitem Buddiant
Y Cynghorydd Bernie 
Bowen-Thomson 

Eitem 9: 
Datganiad 
Polisi Cyflog 
2019-2020

Buddiant personol a rhagfarnol 
gan fod ei phartner yn un o 
gyflogeion y Cyngor. 

Y Cynghorydd Carter Eitem 15:  
Cynnig 2

Buddiant personol oherwydd ei 
fod yn gyflogai i Elusen sy’n 
ymgyrchu ar Lygredd Awyr.
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Y Cynghorydd 
McGarry 

Eitem 21: 
Penderfyniadau 
Brys - Ysgol 
Gynradd 
Gatholig Sant 
Pedr 

Buddiant personol fel 
Llywodraethwr Ysgol 
Awdurdod Lleol yn Ysgol 
Gynradd Gatholig Sant Pedr. 

Y Cynghorydd Taylor Eitem 15:  
Cynnig 2 

Buddiant personol - yn gyflogai 
i Elusen sy’n ymgyrchu ar 
Lygredd Awyr.

Y Cynghorydd 
Williams 

Eitem 9: 
Datganiad 
Polisi Cyflog 
2019-2020

Buddiant personol gan fod 
rhiant yn cael ei gyflogi gan yr 
Awdurdod Lleol. 

Mae gan Uwch Swyddogion, yr effeithir arnynt gan eitem 9 - y Datganiad Polisi 
Cyflog 2019-2020, fuddiant ariannol a byddant yn gadael y cyfarfod yn ystod 
ystyriaeth o'r eitem hon.

143 :   CWESTIYNAU CYHOEDDUS 

Croesawodd yr Arglwydd Faer y ddau Gwestiynydd Cyhoeddus i'r cyfarfod Cyngor.  

Cwestiwn Cyhoeddus 1 – Ms Bronwen Davies

Mae Lleisiau Merched Cymru / Women’s Voices Wales yn pryderu bod merched yn 
osgoi defnyddio toiledau rhyw cymysg, sy’n anfantais i'w hiechyd, eu lles a'u 
haddysg. 

A yw Cyngor Caerdydd yn gwybod faint o ysgolion yng Nghaerdydd sydd ddim yn 
bodloni'r gofyniad statudol am doiledau gwrywaidd a benywaidd ar wahân?

Ateb - y Cynghorydd Merry

Nid oes toiledau rhyw cymysg yn ysgolion Caerdydd ac eithrio rhai toiledau hygyrch 
mewn lleoliadau blynyddoedd cynnar - dosbarthiadau meithrin a derbyn - lle caiff 
plant eu cynorthwyo i ddatblygu mynd i’r toiled yn annibynnol.  

Mae ysgolion newydd yn cael eu hadeiladu gydag ardaloedd coridor golchi dwylo, yn 
unol â'r diwydiant cyfredol a chanllawiau arfer gorau.  Mae'r ardaloedd cynllun 
agored hyn wedi'u rhannu'n ardaloedd gwrywaidd a benywaidd diffiniedig gydag 
arwyddion fel sy'n briodol.  Mae'r ardaloedd gwryw a benyw wedi'u gwahanu'n glir 
gan yr unedau basn golchi dwylo penrhyn. Darperir biniau iechydol ar gyfer toiledau i 
fenywod yn unol â'r cynllun a bennwyd fel y disgrifiwyd.  Bwriedir i un disgybl 
ddefnyddio pob ciwbicl toiled, a hynny o'r tu mewn, ynghyd ag ochrau a drysau llawn 
o'r llawr i'r nenfwd. 

Cwestiwn atodol – Bronwen Davies

Credaf y gallai fod gennym rywfaint o wahaniaeth barn o ran beth mae toiledau 
cymysg yn golygu oherwydd y sefyllfa a ddisgrifiwch. 
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Mae'n dda clywed nad oes toiledau cymysg mewn ysgolion hŷn ar hyn o bryd, ond os 
yw ysgolion newydd yn cael eu hadeiladu gydag ardaloedd golchi dwylo wedi'u hagor 
ar ffurf coridor, credaf ei bod yn gywir dweud nad yw'r rheini'n bodloni'r gofynion 
statudol.  

Yn yr achos hwnnw, hoffwn wybod a fu unrhyw werthusiad yn ysgolion Caerdydd, yn 
enwedig yr ysgolion newydd sydd â'r trefniadau toiledau hyn, i effaith y newid hwnnw 
ar y merched yn yr ysgol, sut y mae hynny wedi effeithio ar ddisgyblion benywaidd? 

Ateb - y Cynghorydd Merry

Rydym bob amser yn awyddus i ymgysylltu â disgyblion a chael eu barn am y 
cyfleusterau a ddarparwn a'r hyn y byddwn yn ei ddweud o ran y cyfleusterau toiled 
yw,   fel y dywedais, canllawiau arfer gorau yw'r rhain, ond nid yw hynny'n golygu ein 
bod yn stopio yn y fan honno o ran ymgynghori. 

Gwnaethom arolwg yn ddiweddar fel rhan o'n gwaith Urddas Mislif, a'r broblem fwyaf 
a gododd merched oedd problemau ynghylch preifatrwydd o fewn y toiledau ac o 
amgylch cloeon ar giwbiclau y gellid eu hagor o'r tu allan, neu giwbiclau nad oeddent 
wedi'u hamgáu o'r brig i'r gwaelod, oherwydd bu problemau lle mae hyd yn oed 
mewn un rhyw ciwbicl toiled yn amlwg mae lle o hyd i fwlio neu erledigaeth, a dyna 
fu'r ysgogiad y tu ôl i'r cyfleusterau agored 

Yr wyf yn hapus i gwrdd â Lleisiau Merched Cymru i wrando ar eu pryderon, ond 
mae unrhyw newidiadau a wnawn i gyfleusterau toiledau bob amser yn mynd i fod yn 
fater o ymgysylltu â disgyblion i gael eu barn ynglŷn â sut y teimlant am y 
cyfleusterau.

Cwestiwn cyhoeddus 2 – Lyndsey Halliday

A fydd Cyngor Caerdydd yn sicrhau bod yr holl benderfyniadau, cyllidebau a dulliau 
strategol yn arwain at leihad allyriadau carbon i sero net erbyn 2030 a lleihau lefelau 
defnydd?

Ateb – y Cynghorydd Michael

Mae'r Cyngor wedi bod yn cymryd camau ers peth amser i reoli a lleihau'r defnydd o 
ynni ac allyriadau carbon cysylltiedig o'n hystâd. Dangosodd yr adenillion diweddaraf 
o'r ymrwymiad i leihau carbon fod allyriadau ar gyfer 2017-2018 yn 30,900 tunnell 
fetrig o CO2, gostyngiad sylweddol o'i gymharu â 51,000 tunnell fetrig yn 2013-14. 

Rydym hefyd wedi bod yn gweithio ar gyfres o brojectau i gynyddu cynhyrchiant ynni 
adnewyddadwy lleol ac ar hyn o bryd mae gennym bron i 2 megawatt o gapasiti 
cynhyrchu ynni adnewyddadwy wedi'i osod ar ffurf paneli solar ar y to a chynllun 
trydan dŵr Cored Radur.   

Mae cynlluniau ar y gweill i godi fferm ynni haul yn Ffordd Lamby a bydd yn 
ychwanegu 8.5 megawat arall at gapasiti cynhyrchu'r cyfanswm hwn. 
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Mae strategaeth tanwydd allyriadau isel hefyd wedi'i chymeradwyo gan y Cabinet a 
bydd yn dechrau mynd i'r afael â'r allyriadau carbon a llygredd arall sy'n deillio o'n 
gweithgarwch fflyd dros y ddwy flynedd ariannol nesaf.  

Mae'n debyg y byddwch yn ymwybodol bod Llywodraeth Cymru wedi cyhoeddi ei 
chynllun cyflawni carbon isel yn ddiweddar sy'n cynnwys uchelgais i bob sefydliad yn 
y sector cyhoeddus yng Nghymru fod yn garbon niwtral erbyn 2030.  

Mewn ymateb i hyn, mae'r Cyngor yn bwriadu dechrau paratoi ar gyfer Strategaeth 
Garbon Niwtral yn y flwyddyn ariannol i ddod.  Bydd hyn yn cynnwys archwiliad 
manwl o'n sefyllfa garbon cyffredinol presennol, gan fesur y bwlch rhwng hyn a 
safbwynt carbon niwtral.  Bydd y Cabinet wedyn yn ystyried amrywiaeth o opsiynau 
strategol ar gyfer cyflawni hyn.

Cwestiwn atodol – Lyndsey Halliday

Yn gyntaf, hoffwn ddweud pa mor gyffrous yw clywed bod y Blaid Lafur Genedlaethol 
wedi datgan ei chefnogaeth i ddatganiad Argyfwng Hinsawdd Cenedlaethol.  

Pa bwysau y bydd Cyngor Caerdydd yn ei roi ar Gynulliad Cymru a Senedd y DU i 
ddatgan argyfwng hinsawdd er mwyn cefnogi Caerdydd a dinasoedd eraill i 
ddatgarboneiddio'n gyflym?

Ateb – y Cynghorydd Michael

Nid wyf yn siŵr pa fath o bwysau y gallwn ei roi arnynt i ddatgan argyfwng.  Mater 
iddynt hwy yw hyn.  Fodd bynnag, rydym yn gweithio'n agos iawn gyda Llywodraeth 
Cymru yn sgil datblygiadau yn lansiad y Strategaeth Garbon Isel ddydd Iau diwethaf 
sy'n dod â llawer o'r polisïau at ei gilydd gyda'r nod o wneud rhywbeth am hyn ac 
rydym wedi ymrwymo'n llwyr i weithio gyda hwy ar hynny.

144 :   DEISEBAU 

Cyflwynwyd y deisebau canlynol: 

Cynghorydd Nifer y 
llofnodion

Cais

Y Cynghorydd Patel 247 Cyflwyno deiseb i'r Cyngor i adolygu 
a lleihau graddau’r llinellau melyn 
dwbl mewn strydoedd ochr yn 
Nhreganna a osodwyd yn ddiweddar.

Y Cynghorydd 
Stubbs 

88 Cyflwyno deiseb i'r Cyngor i wella'n 
frys yr amodau yn Uned 
Blynyddoedd Cynnar Ysgol Gynradd 
Moorland.

Y Cynghorydd Molik 90 Galw ar y Cyngor a Bws Caerdydd i 
sicrhau bod y gwasanaeth bws yn 
Lake Road West a Celyn Avenue yn 
cael ei gynnal.

Y Cynghorydd 30 Codi pryderon am rota a chysondeb 
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Simmons rota’r Wardeniaid o fewn y Llety 
Gwarchod yn safle Sandown Court.

Y Cynghorydd Ford 419 Galw ar y Cyngor a Bws Caerdydd i 
gadw rhyw lefel o wasanaeth yn y 
Tyllgoed ar lwybrau 64, 65 a 66

Y Cynghorydd 
Driscoll

135 Galw ar y Cyngor i ddatrys y mater 
o'r hawl dramwy gaeedig rhwng 
Ystâd Insole a phentref Llandaf drwy 
ddarparu mynediad addas arall i 
breswylwyr rhwng y ddwy ardal. 

Y ddeiseb a gyflwynwyd gan y Cynghorydd Wood o 75 llofnod, yn gofyn i'r Cyngor 
gyflwyno parthau gwrth-segura y tu allan i ysgolion. Er mwyn symud ymlaen â'r 
ddeiseb hon, mae Gwasanaethau Democrataidd yn aros i dderbyn y ddeiseb yn y 
fformat cywir.

145 :   CYHOEDDIADAU’R ARGLWYDD FAER 

Mae manylion Dyletswyddau a Digwyddiadau'r Arglwydd Faer wedi'u cyhoeddi. 

Roedd yr Arglwydd Faer yn falch iawn o groesawu ei Uchelder Brenhinol y Tywysog 
William, Dug Caergrawnt i Gaerdydd ar gyfer gêm olaf y chwe gwlad - Cymru yn 
erbyn Iwerddon.  Roedd yn ddiwrnod bendigedig ac yn llwyddiant gwych i'r tîm a 
enillodd bedwaredd Gamp Lawn.  Mae'r Cyngor yn llongyfarch Warren Gatland a 
Thîm Rygbi Cymru ar eu llwyddiant ysgubol. 

Dywedodd yr Arglwydd Faer fod elusen yr Arglwydd Faer, Tiny Lives, Apêl Arch Noa 
wedi codi arian bron i £114,000 hyd yn hyn.  Tynnodd yr Arglwydd Faer sylw'r 
Aelodau at ddigwyddiadau elusennol i ddod.  Diweddglo’r cyfnod codi arian bydd 
cinio gala nos Wener 17 Mai 2019 yn Neuadd y Ddinas a’r gwestai anrhydeddus 
oedd Noddwr Elusen Arch Noa, y Fonesig Shirley Bassey

Roedd yr Arglwydd Faer wrth ei fodd yn cyhoeddi y byddai Cyfarfod Arbennig o'r 
Cyngor yn cael ei gynnal ar ddydd Gwener 17 Mai i roi Rhyddfraint y Ddinas i'r 
Fonesig Shirley Bassey fel y cytunwyd gan y Cyngor yn ôl yn Chwefror 2012. 

146 :   Y DDARPAR ARGLWYDD FAER A DIRPRWY ARGLWYDD FAER 2019-
2020 

Derbyniodd ac ystyriodd y Cyngor enwebiadau ar gyfer swyddi’r Arglwydd Faer a’r 
Dirprwy Arglwydd Faer ar gyfer y Flwyddyn Ddinesig 2019 - 2020.

Cynigiodd y Cynghorydd Huw Thomas enwebiad y Cynghorydd Daniel De'ath fel y 
darpar Arglwydd Faer.  Eiliodd y Cynghorydd Joe Boyle y cynnig.

Cynigiodd y Cynghorydd Robson enwebu'r Cynghorydd Jacqueline Parry fel y darpar 
Dirprwy Arglwydd Faer.  Eiliodd y Cynghorydd Keith Parry y cynnig.

Nid oedd unrhyw enwebiadau eraill.

https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s28684/Ag.%20Item%205%20-%20Lord%20Mayors%20Announcements%20March%2019.pdf?LLL=0
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PENDERFYNWYD - Dylid cymeradwyo’r 

1. Cynghorydd Daniel De'ath fel darpar Arglwydd Faer ar gyfer y Flwyddyn 
Ddinesig 2019-2020 a’r Cynghorydd Jacqueline Parry fel darpar Dirprwy 
Arglwydd Faer ar gyfer y Flwyddyn Ddinesig 2019-2020.

147 :   STRATEGAETH ECONOMAIDD DDRAFFT 

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu, y Cynghorydd Goodway y 
Strategaeth Economaidd Ddrafft a oedd wedi'i datblygu yn dilyn yr ymgynghoriad ar y 
Papur Gwyrdd.  Roedd y Strategaeth yn cael ei chyflwyno'n fwriadol i'r Cyngor ar ei 
ffurf ddrafft, er mwyn galluogi pob Aelod Etholedig i gael mewnbwn cyn i'r strategaeth 
gael ei hystyried gan y Pwyllgor Craffu Economi a Diwylliant a chyn i'r Cabinet 
gymeradwyo'r ddogfen derfynol.

Wrth gyflwyno'r Strategaeth ddrafft, dywedodd yr Aelod Cabinet fod y cynigion yn 
cynrychioli uchelgeisiau'r gweinyddiaeth ar gyfer dyfodol Caerdydd a sut y byddent 
yn cael eu cyflawni.  Roedd gan y Cyngor gyfrifoldeb i ddarparu arweiniad a 
chyfeiriad; ymgysylltu â phartneriaid a gweithio gyda hwy, gan gynnwys 
rhanddeiliaid, Llywodraeth y DU, Llywodraeth Cymru ac Awdurdodau Lleol ar draws 
Ranbarth y Prifddinas a’r sector busnes preifat i gyflawni'r canlyniadau; ac i 
ymgysylltu â chymunedau.   

Fel prifddinas, Caerdydd yw'r deinamo economaidd sydd ei hangen er mwyn cadw 
twf a chyflogaeth ar fynd er budd y rhai sy'n byw yn y ddinas a'i rhanbarth.  Mae 
cynhyrchiant yng Nghaerdydd ar ei hôl hi o gymharu â chyfartaledd y DU ac mae gan 
Gaerdydd fwy o bobl yn byw mewn amddifadedd economaidd nag unrhyw ddinas 
awdurdod lleol arall yng Nghymru, ond hi yw'r ddinas fwyaf.  

Nod y strategaeth economaidd yw mynd i'r afael â'r holl egwyddorion hyn a chysylltu 
â strategaethau eraill fel y strategaeth ofodol; y strategaeth ddiwydiannol; a'n 
strategaeth i annog a meithrin buddsoddwyr. 

Mae'r strategaeth yn nodi cyfleoedd allweddol mewn ardaloedd o'r ddinas, gan 
gynnwys Canol y Ddinas a'r Bae ar gyfer diwydiannau swyddfa masnachol; 
dosbarthu a thechnolegau gwyrdd i'r dwyrain o'r ddinas; datblygu sefydliadau 
addysg; diwydiannau creadigol a digidol a gwyddorau bywyd.    

Dywedodd yr Aelod Cabinet y byddai'r sylwadau a wnaed yn ystod y ddadl yn cael eu 
casglu a'u hystyried i sicrhau bod y strategaeth derfynol yn gwneud yn siŵr bod 
Caerdydd yn cyflawni ar gyfer Cymru beth mae prifddinasoedd eraill y byd wedi'i 
gyflawni ar gyfer eu gwledydd. 

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer gyfraniadau o bob rhan o'r Siambr, a chodwyd y 
materion canlynol:- 

 Diffyg amserlenni a chanlyniadau clir fel y gellir monitro a mesur y 
camau a gymerir mewn canlyniadau; 

 Diffyg integreiddio yn y strategaeth â'r Cynllun Datblygu Lleol a 
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Strategaeth Drafnidiaeth, a dim ystyriaeth o egwyddorion dull un 
Cyngor. 

 Nid oes cyfeiriad at sut y bydd Caerdydd yn manteisio ar gael 
gwared ar dollau Pont Tywysog Cymru; a sut mae'n mynd i 
weithio gyda phartneriaid i 
i Sicrhau newidiadau i'r broses casglu a dyrannu ardrethi 

busnes gan Lywodraeth Cymru 
ii Pwyso am ddiweddariad ar ateb i ffordd liniaru’r M4 
iii Gweld cynnydd o ran darparu gorsaf bysiau Caerdydd 
iv Ystyried effaith Brexit ar ein heconomi. 

 Diffyg cyfleoedd ac ymgysylltu â grwpiau lleiafrifoedd ethnig 
 Lleihau anghydraddoldeb a threchu tlodi 
 Diffyg cysylltiadau yn y Strategaeth i Brifysgolion Caerdydd a 

chanlyniadau i fod yn sail i sgiliau a datblygu sgiliau penodol.  
 Lleihau nifer y Bobl Ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na 

Hyfforddiant a gwella'r cyfleoedd am swyddi i bobl ifanc mewn 
gofal

 Datblygu Sgiliau – drwy ysgolion a cholegau'n gweithio mewn 
partneriaeth â phrifysgolion a busnesau Caerdydd  

 Seilwaith i alluogi dinasyddion i gael gafael ar drafnidiaeth neu 
symud o amgylch y ddinas ar droed neu ar feic.  

 Mynd i'r afael â'r angen i adnewyddu Heol Eglwys Fair ac 
economi 24 awr y ddinas. 

 A oedd pobl ifanc ac ysgolion yn cymryd rhan yn yr 
ymgynghoriad. 

Yn ystod y ddadl, cynigiodd y Cynghorydd Robson cyfeiriad yn ôl yn unol â Rheol 
Gweithdrefn y Cyngor 25(a).  Eiliodd y Cynghorydd Jenkins y cynnig. 

Esboniodd yr Arglwydd Faer fod y cyfeiriad yn ôl at bwyllgor neu gorff priodol o dan 
Bapurau Gwyrdd Reol 21, ac mai'r Cabinet oedd y corff a'r penderfynwr priodol yn yr 
achos hwn.  Nid oedd unrhyw ofyniad i bleidleisio, gan y byddai'r Cabinet yn ystyried 
y Strategaeth Economaidd Ddrafft ym mis Ebrill.  
  
Roedd yr Aelod Cabinet yn siomedig â'r diffyg cyfraniadau adeiladol gan Aelodau 
Etholedig i lunio a dylanwadu ar gyfeiriad polisi'r Cyngor.  Mynegodd bwysigrwydd 
gweithio gyda'r sector preifat i gynhyrchu buddsoddiad fel y gellir defnyddio arian 
cyhoeddus ar gyfer gwasanaethau'r Cyngor.   Roedd yna sefydliadau a oedd yn 
mynegi diddordeb yng Nghaerdydd.  Dim ond un elfen o'r datblygiad economaidd yng 
Nghaerdydd oedd y strategaeth.  

148 :   CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL 

Cynigiodd yr Aelod Cabinet, Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth y Canllawiau 
Cynllunio Atodol ar gyfer Addasu Fflatiau a Llety Myfyrwyr a oedd i fod i gael eu 
hystyried yn y Cyngor ar 31 Ionawr i'w cymeradwyo gan y Cyngor.  Roedd y ddau 
CCA wedi bod yn destun proses ymgynghori chwe wythnos.
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Mae'r CCA Addasu Fflatiau drafft terfynol yn amlinellu polisi cynllunio newydd o ran 
datblygu fflatiau a gaiff eu trosi o ddefnyddiau eraill, ac mae wedi cymryd i ystyriaeth 
egwyddorion a gyflwynwyd fel rhan o'r broses ymgynghori i sicrhau bod datblygiadau 
o safonau dylunio a gofod addas a'u bod yn gyson â dyheadau cynllunio ehangach, 
megis safonau trafnidiaeth a pharcio cynaliadwy a chyfleusterau casglu a storio 
gwastraff.  Mae hefyd yn  egluro Ymrwymiadau Cynllunio ynghylch sbardunau ar 
gyfer tai fforddiadwy ac ymrwymiadau eraill. 

Mae'r CCA Llety Myfyrwyr yn amlinellu canllawiau cynllunio'r awdurdod o ran llety 
myfyrwyr pwrpasol.  Nid yw'n gymwys i Dai Amlfeddiannaeth nac i fyfyrwyr sy'n byw 
mewn llety preifat neu gartrefi rhieni.

Mae'r Awdurdod Cynllunio yn cydnabod y rôl ddiwylliannol ac economaidd allweddol 
y mae prifysgolion a myfyrwyr yn ei chwarae yn y ddinas a'r angen dilynol am lety i 
fyfyrwyr. Mae hefyd yn cydnabod y gall datblygiadau sydd mewn lleoliad gwael ac 
wedi'u cynllunio'n wael gael effeithiau negyddol posibl ar y gymdogaethau lleol. Felly, 
mae'r Callawiau yn canolbwyntio ar sicrhau bod llety myfyrwyr o ansawdd uchel ac 
yn cael eu darparu mewn lleoliadau priodol a chynaliadwy.

Roedd y prif bryderon a godwyd fel rhan o'r broses ymgynghori yn ymwneud â 
dyluniad llety myfyrwyr a'r galw amdano, a phryderon ynglŷn â newidiadau i ddefnydd 
yn y dyfodol i ddefnyddiau nad ydynt yn rhai myfyrwyr. Nid yw hyn yn rhywbeth y gall 
y CCA ei ystyried, ar wahân i egluro'r safonau a'r gofynion ar gyfer llety myfyrwyr a 
phwysleisio y byddai angen caniatâd cynllunio ar gyfer unrhyw newidiadau yn y 
dyfodol. 

Eiliodd Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio, y Cynghorydd Keith Jones, y cynigion a 
chymeradwyodd waith y swyddogion cynllunio wrth ddatblygu'r CCA a oedd yn 
cefnogi'r polisi cynllunio ac oedd yn rhoi dulliau i’r pwyllgor sicrhau bod datblygiad yn 
cyrraedd safonau dylunio; meini prawf cynaliadwyedd ac maent yn ychwanegiad 
derbyniol at amgylchedd adeiledig Caerdydd.  Mae'n ffaith bod gan lawer o 
ddinasoedd lety sylweddol i'w fyfyrwyr erbyn hyn sy'n dod â chymysgedd o 
gyfleusterau i ddinas a gwahanol rymoedd y farchnad.  Yng Nghaerdydd, roedd rhai 
o'r datblygiadau hyn wedi rhyddhau mathau eraill o dai ar gyfer teuluoedd ac 
unigolion.  

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer ddadl a chodwyd nifer o faterion mewn perthynas ag 
Addasiadau Fllatiau; canllawiau dylunio Tai Amlfeddiannaeth; safonau gofod yn 
enwedig ar gyfer addasiadau fflatiau i gartrefi teuluoedd; cynaliadwyedd a 
hygyrchedd seilwaith trafnidiaeth gyhoeddus; amgylchedd mwy diogel a gofod 
amwynder.  Ymatebodd yr Aelod Cabinet i'r materion a godwyd ac yn croesawu 
cefnogaeth cynghorwyr i'r ddau CCA newydd 

PENDERFYNWYD – bod y Cyngor yn cymeradwyo’r Canllawiau Cynllunio Atodol 
ar:-  

 Addasu Fflatiau 
 Llety Myfyrwyr

fel y’i cynigiwyd. 

149 :   DATGANIAD POLISI CYFLOG 2019 - 2020 
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(Roedd Cynghorydd Bowen-Thomson wedi datgan buddiant personol a rhagfarnol ac 
wedi gadael y cyfarfod yn ystod ystyriaeth yr eitem hon.
 
(Datganodd Uwch Reolwyr a effeithir gan yr eitem hon buddiant ariannol a gadawon 
nhw’r cyfarfod yn ystod ystyriaeth yr eitem hon).

Cyflwynodd yr Aelod Cabinet, Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad, y Cynghorydd 
Weaver, y Datganiad Polisi Tâl Blynyddol ar gyfer 2019-2020 a baratowyd yn unol â 
gofynion Deddf Lleoliaeth 2011 ac i'w gyhoeddi erbyn 31 Mawrth 2019.   Mae angen 
i'r Cyngor yn unol â'i ymrwymiad i degwch a thryloywder gyhoeddi adroddiad y bwlch 
cyflog rhwng y rhywiau fel rhan o'r Datganiad Polisi Tâl blynyddol.   

Adroddodd yr Aelod Cabinet fod cytundeb cyflog y Cyd-gyngor Cenedlaethol ar gyfer 
Gwasanaethau Llywodraeth Leol (sef yr NJC) ar gyfer 2018/20 yn dilyn trafodaethau 
lleol ag undebau llafur yn cyflwyno'r raddfa gyflog newydd ar 1af Ebrill 2019.  
Ailadroddodd yr Aelod Cabinet fod y Cyngor wedi ymrwymo i'r her o leihau'r bwlch 
cyflog rhwng y rhywiau yn unol â'i rwymedigaeth o dan Reoliadau Deddf 
Cydraddoldeb 2010 (Dyletswyddau Penodol ac Awdurdodau Cyhoeddus) 2017.  
Nodwyd bod ychydig o ostyngiad wedi bod yn nifer y benywod, a chynnydd 
bychan yn nifer y gwrywod, a gyflogwyd gan y Cyngor y llynedd.  

Cafodd yr adroddiad ei eilio gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas. 

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth.  Cafwyd sylwadau ynglŷn â'r dyfarniad 
cyflog i'r uwch reolwyr, yn enwedig o ran y cynnydd diweddar o 4.9% yn y Dreth 
Gyngor; y cynnydd yn nifer y swyddogion sy'n cael cyflog o £87,000 neu fwy; a'r 
gwahaniaeth sylweddol yn effaith y dyfarniad cyflog i reolwyr rheng flaen a rheolwyr 
canol o gymharu ag uwch reolwyr.  

Yn ystod y drfodaeth, cynigiodd y Cynghorydd Williams gynnig heb rybudd o dan 
CPR25 (iv) i gyfeirio'r adroddiad yn ôl at y Cabinet.  Eiliodd y Cynghorydd Robson y 
gyfeiriad yn ôl.

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer yr Aelod Cabinet i ymateb i'r materion a godwyd cyn i 
bleidlais ar y diwygiad gael ei gwneud.  

Yn unol â CPR 29 (d) yn union cyn y bleidlais, gwnaed cais i'r bleidlais gael ei 
chofnodi i'w chynnwys yn y cofnodion:  

Cynhaliwyd pleidlais wedi'i chofnodi ar gyfeiriad yn ôl fel y'i cynigiwyd gan y 
Cynghorydd Williams fel a ganlyn: 

O 
blaid: 

Cynghorwyr Cowan, Driscoll, Ford, Gibson, Hudson, Jenkins, 
Jones-Pritchard, Kelloway, Lancaster, McEvoy, Owen, Parkhill, 
Keith Parry, Phillips, Robson, Graham Thomas, Walker a 
Williams. 

(18)
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Yn 
erbyn:

Y Cynghorwyr Ali Ahmed, Ashgar Ali, Dilwar Ali, Bale, Berman, 
Bowden, Boyle, Bradbury, Bridgeman, Burke-Davies, Carter, 
Cunnah, De'ath, Derbyshire, Ebrahim, Elsmore, Goodway, 
Gordon, Henshaw, Hinchey, Howells, Jacobsen, Keith Jones, 
Owen Jones, Joyce, Lay, Lent, Lister, Mackie, McGarry, Merry, 
Michael, Molik, Naughton, Jackie Parry, Patel, Sandrey, Sattar, 
Simmons, Singh, Stubbs, Taylor, Huw Thomas, Thorne, Weaver, 
Wild a Wong. 

(47) 
Yn 
ymatal: 

Y Cynghorwyr McKerlich a Wood. 

(2)

COLLWYD y cynnig i gyfeirio’n ôl 

PENFERFYNWYD – bod y Cyngor yn cymeradwyo'r Datganiad Polisi Cyflog 2019 – 
20 i'w gyhoeddi erbyn 31 Mawrth 2019.

150 :   DIWYGIADAU I'R CYFANSODDIAD 

Cyflwynodd y Cynghorydd Goodway, Cadeirydd y Pwyllgor Cyfansoddiad, 
argymhellion y Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol ar 11 Chwefror 2019 mewn 
perthynas â diweddariadau a materion i'w cynwys yng Nghyfansoddiad Caerdydd:
  
(i) Cod Llywodraethu Corfforaethol - dyma'r ddogfen gyffredinol a 

baratowyd yn unol â'r saith egwyddor llywodraethu da a 
ddatblygwyd gan y Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a 
Chyfrifyddiaeth (CIPFA) a Chymdeithas Prif Weithredwyr 
Awdurdodau Lleol (SOLACE) yn eu cyhoeddiad 'Cyflawni 
Fframwaith Llywodraethu Da mewn Llywodraeth Leol'.

Mae'r Cod yn sail i'r prosesau llywodraethu da o ran darparu 
eglurder a dull cyson o asesu er mwyn sicrhau llywodraethu a 
gwelliannau cadarn y gall Aelodau eu dibynnu fel gwarcheidwaid 
pwrs y wlad. 
 

(ii) Aelodau Dirprwyol Pwyllgor – y cynnig i gynnwys rheol yn 
Rheolau a Gweithdrefnau Pwyllgorau a Chraffu oedd caniatáu ar 
gyfer Aelodau Dirprwyol Pwyllgor, cyn belled â'u bod yn bodloni 
un o'r chwe maen prawf.  Byddai system amnewid yn helpu i 
ddiogelu cydbwysedd gwleidyddol ar bwyllgorau a sicrhau bod 
pob grŵp yn gallu sicrhau bod eu safbwyntiau'n cael eu 
cynrychioli'n briodol ac yn llawn yn y broses o wneud 
penderfyniadau. 

(iii) Cwestiynau Cyhoeddus yn y Cyngor Llawn – y cynnig oedd fel 
mater o barch at yr holwr cyhoeddus, ac fel bod yr achos yn glir 
ac yn dryloyw, yn enwedig i'r rhai sy'n gwylio ar y gweddarllediad, 
y dylid caniatáu i aelodau o'r cyhoedd ddarllen allan eu cwestiwn 
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yng nghyfarfod y Cyngor. 
(iv) Pwyllgorau Craffu - Maint ac Aelodaeth Grŵp Gorchwyl a Gorffen 

– Argymhellir y dylid cynnwys maint Pwyllgorau Craffu yn y 
Rheolau Gweithdrefnau Craffu (Rheol 1) ac argymhelliad y 
Pwyllgor Materion Cyfansoddiadol oedd y dylai maint Pwyllgor 
Craffu fod yn 9. 

Hefyd, ystyriodd y Pwyllgor Cyfansoddiad y darpariaethau 
presennol sy'n ymwneud â maint ac aelodaeth y grwpiau 
Gorchwyl a Gorffen, gan gynnig bod Rheolau'r Weithdrefn Graffu 
1 a 2 yn cael eu diwygio i ganiatáu i aelodaeth y grwpiau 
Gorchwyl a Gorffen gynnwys unrhyw Aelodau Etholedig 
anweithredol, yn amodol ar uchafswm o naw aelod ar bob grŵp 
Gorchwyl a Gorffen, ac y gellir gwahodd rhai nad ydynt yn 
gynghorwyr i gymryd rhan mewn ymchwiliadau Gorchwyl a 
Gorffen fel ymgynghorwyr arbenigol i grŵp Gorchwyl a Gorffen.

(v) Dirprwyaethau’r Pwyllgor Cynllunio – yn dilyn adolygiad gan y 
Pwyllgor Cynllunio, mae nifer o ddiwygiadau wedi cael eu 
hystyried ac yn awr yn cael eu hargymell gan y Pwyllgor Materion 
Cyfansoddiadol i'w mabwysiadu gan y Cyngor llawn 

Eiliodd y Cynghorydd McKerlich fel aelod o'r Pwyllgor Cyfansoddiad yr argymhellion.

Nid oedd unrhyw gwestiynau na sylwadau ar y cynigion.  

PENDERFYNWYD bod y Cyngor yn 

(1) CYMERADWYO'R COD LLYWODRAETHU CORFFORAETHOL 
SYDD I'W YMGORFFORI YN RHAN 5 O'R CYFANSODDIAD; 

(2) CYMERADWYO'R NEWID ARFAETHEDIG I REOL 18 
GWEITHDREFN CYFARFOD Y CYNGOR 'CWESTIYNAU 
CYHOEDDUS', I GANIATÁU I HOLWYR DDARLLEN ALLAN 
EU CWESTIYNAU YN Y CYNGOR; 

(3) CYMERADWYO'R RHEOL GWEITHDREFN AR GYFER 
PENODI AELODAU DIRPRWYOL I’W GYNNWYS YN 
RHEOLAU GWEITHDREFN CYFARFODYDD PWYLLGOR A 
RHEOLAU'R WEITHDREFN GRAFFU;

(4) cymeradwyo'r diwygiadau i Reolau Gweithdrefn Craffu 1 a 2 o ran 
maint Pwyllgorau a ffurfio grwpiau Gorchwyl a Gorffen; i’w 
diwygio fel a nodir yn Atodiad C; A

(5) CYMERADWYO'R NEWIDIADAU I DDIRPRWYAETHAU'R 
PWYLLGOR CYNLLUNIO MEWN PERTHYNAS Â 
SWYDDOGAETHAU CYNLLUNIO A SWYDDOGAETHAU 
PRIFFYRDD AR GYFER YMGORFFORI YN Y CYNLLUN 
DIRPRWYAETHAU YN RHAN 3 O'R CYFANSODDIAD.

151 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL PWYLLGOR Y GWASANAETHAU 
DEMOCRATAIDD 2018 
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Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, y Cynghorydd 
Jones-Pritchard adroddiad blynyddol 2018 y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd.  
Fel rhan o'i gyflwyniad, talodd y Cadeirydd deyrnged i gyfraniad gwerthfawr y 
Cynghorydd Jim Murphy at waith y Pwyllgor ers y cychwyn, bu farw'n cynghorydd 
hwyr y llynedd yn anffodus.
Cyfeiriodd y Cadeirydd at waith y Pwyllgor a'r gwasanaethau cymorth a dderbyniwyd 
gan Gynghorwyr i'w galluogi i gyflawni eu dyletswyddau amrywiol fel cynrychiolwyr 
etholedig, arweinwyr cymunedol ac eiriolwyr i etholwyr sy'n dod atynt gydag 
amrywiaeth eang o waith achos.  Roedd system Ymholiadau'r Aelodau yn gyfleuster 
ardderchog i Aelodau gofnodi gwaith achos ac roedd gwelliannau wedi'u gweld 
mewn ymateb i hyn.  

Roedd y Pwyllgor yn parhau i ganolbwyntio ar y canlynol: 
 sicrhau yr eir i'r afael ag anghenion a gofynion Cynghorwyr, gan 

gadw mewn cof hefyd yr heriau ariannol y mae'r Cyngor yn 
wynebu;

 darparu Strategaeth Ddysgu a Datblygu i Aelodau Etholedig; 
 llesiant Cynghorwyr;
 adolygiad o Ddisgrifiadau Rôl Aelodau Etholedig a Rolau Penodol
 adolygu a gwella'r cynllun Mentora presennol
 datblygu proses Adolygiad Personol 
 camau gweithredu yn dilyn adolygiad Gwaith Craffu gan Swyddfa 

Archwilio Cymru 
 canlyniadau ac argymhellion yr adolygiad Craffu Polisi a 

Pherfformiad o effaith gwaith craffu yng Nghaerdydd
 gweithio gyda chyrff eraill gan gynnwys Panel annibynnol Cymru 

ar gydnabyddiaeth ariannol a rhwydweithiau democrataidd a 
chraffu i weithredu'r arferion gorau o ran llywodraethu a 
gwasanaethau i Aelodau

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer gyfraniadau a chwestiynau i'r Cadeirydd oddi wrth yr 
Aelodau Etholedig.  Codwyd nifer o faterion  

 Ymgysylltu â chraffu a democratiaeth a bod yn agored a 
phwysigrwydd cyfarfodydd gweddarlledu; 

 Cynyddu nifer y cyfarfodydd sy'n cael eu darlledu er mwyn gwella 
hygyrchedd i bob dinesydd;

 Dylai'r Pwyllgor adolygu diogelwch personol yr Aelodau, gan 
gynnwys darparu dyfeisiau priodol; 

 Cynnwys pobl ifanc er mwyn iddynt ddeall llywodraethu ac 
ymgysylltu a chyfranogi yn y prosesau democrataidd

 Datblygu gwell mynediad i gyfleoedd lles ar gyfer aelodau 
etholedig. 

Croesawodd y Cadeirydd y sylwadau a gafwyd, gan addo ystyried yr eitemau hyn fel 
rhan o gynllun gwaith y Pwyllgor yn y dyfodol.  

PENDERFYNWYD – y dylid nodi adroddiad blynyddol y Pwyllgor Gwasanaethau 
Democrataidd. 

https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s28472/Ag.%20Item%2011%20-%20Democratic%20Services%20Annual%20Report%202018.pdf?LLL=0
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152 :   STRATEGAETH DYSGU A DATBLYGU I AELODAU ETHOLEDIG 

Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd, y Cynghorydd 
Jones-Pritchard y Strategaeth Ddysgu a Ddatblygu i Aelodau Etholedig

Cymeradwyodd y Cadeirydd yr adroddiad a phwysleisiodd bwysigrwydd dysgu i 
Aelodau Etholedig ac, er y cydnabuwyd na fyddai'n cynnwys cymorth o'r fath o 
bosibl, sut i ddarparu newyddion drwg neu safbwyntiau a all fod yn groes i'r Cyngor.  

Gwahoddod yr Arglwydd Faer gwestiynau a sylwadau a chodwyd nifer o faterion gan 
gynnwys:  

 Y dysgu dwys sydd ar gael fel rhan o'r rhaglen gynefino a'r 
angen am hyn i barhau dros gyfnod yr aelodau etholedig yn eu 
swydd. 

 Datrysiadau dysgu unigoledig a datblygiad anghenion 
hyfforddiant unigolion. 

 Cyrsiau blynyddol gwych academi arweinyddiaeth CLlLC a'r 
pwysigrwydd o ddysgu achrededig. 

 Cymorth Academi Caerdydd i reolwyr ac a ellir rhoi'r un sylw i 
Aelodau Etholedig.

 Cyfleoedd rhwydweithio a hyfforddiant allanol. 
 Diwylliant sefydliadol a manteision craffu a gwella'r broses o 

wneud penderfyniadau 
 Croesawyd y ffocws ar les, yn enwedig yr heriau a'r effaith o fod 

yn Aelod Etholedig ar fywyd teuluol a chyfrifoldebau gofalu 
 Dysgu oddi wrth ei gilydd a rhannu gwybodaeth – e.e. sut i 

ddelio â gwaith achos. 
 Anogir yr holl Aelodau Etholedig i gymryd sesiynau ar gyfer yr 

Aelodau a'r amser a'r ymdrechion a wneir gan swyddogion er 
enghraifft Rhianta Corfforaethol. 

 Darparu TG a datblygu offer i gefnogi Aelodau Etholedig 

Ymatebodd y Cadeirydd i'r materion a godwyd gan gydnabod y galw ar Aelodau 
Etholedig ac addawodd ystyried y materion hyn gyda'r Pwyllgor ac, yn bwysicach 
fyth, geisio gosod safonau rhagoriaeth yn y meysydd hyn ar gyfer y dyfodol.  

PENDERFYNWYD – bod y Cyngor yn cymeradwyo a mabwysiadu'r Strategaeth 
Ddysgu a Datblygu i Aelodau Etholedig yn unol â'r cynnig.   
 

153 :   DATGANIADAU 

Derbyniwyd y datganiadau canlynol: - 

Derbyniwyd y datganiadau canlynol: - 
1 Datganiad yr Arweinydd 

Ymatebodd yr Arweinydd i gwestiynau a godwyd ar

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s28500/Ag.%20Item%2012%20-%20Elected%20Member%20Learning%20and%20Development%20Strategy%20Report.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s28499/1.%20Leader.pdf
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 Meysydd lle'r oedd gwaith i'w wneud fel ein bod yn barod 
am Brexit a chynaliadwyedd gweithredoedd y Cyngor ei 
hun. 

 Gweithio i'r Cyngor ac Aelod Etholedig yn erbyn gwrth-
hiliaeth ac annog amrywiaeth. 

 Agenda Dinas Fawr y Gorllewin. 
 Cymorth ar gyfer ffordd liniaru'r M4. 
 Edrych i'r gorllewin o'r ddinas i gefnogi undeb gyda 

dinasoedd eraill Cymru.

2 Datganiad Tai a Chymunedau
Gofynnodd yr Aelod Cabinet am y cyfle i roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i aelodau etholedig ar lafar ar faterion a oedd wedi 
digwydd yn gynharach yn y dydd ynghylch pebyll mewn parcdir 
oddi ar Rhodfa'r Amgueddfa.

Dywedodd yr Aelod Cabinet fod y Cyngor wedi pryderu'n arbennig 
am yr ardal hon oherwydd digwyddiadau o ymddygiad 
gwrthgymdeithasol yn ogystal â materion iechyd a diogelwch. 

Mae staff Allgymorth y Cyngor wedi gwneud sawl ymdrech i 
ymgysylltu â deiliaid pebyll yno i ddarparu gwybodaeth a'u helpu i 
gael gafael ar wasanaethau llety a chymorth, fodd bynnag, mae 
rhai yn gwrthod ymwneud â ni. 

Gan fod y gwersyll wedi torri'r is-ddeddfau yn gwahardd codi pebyll 
ym Mharciau Caerdydd, rhoddwyd rhybudd i adael ar y pebyll 
ddoe, ddydd Mercher, gan roi 24 awr i unigolion gael gwared ar y 
pebyll. Yn gynharach yn y dydd, roedd swyddogion y cyngor a 
gefnogwyd gan yr heddlu wedi mynychu i gael gwared ar y pebyll. 

Roedd staff Allgymorth hefyd ar gael i gynnig llety gan fod lle ar 
gael o hyd mewn amrywiaeth o opsiynau yn y ddinas ac anogwn 
unrhyw un y tu allan neu mewn pabell i dderbyn ein cynnig i ddod i 
mewn. 

Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar
 Cyflwyniad ar draws llyfrgelloedd eraill y noson hynod 

lwyddiannus Harry Potter a digwyddiadau tebyg i annog 
pobl i ddarllen. 

 Agor Cynllun Adfywio Maelfa a rhai materion ymwthiol 
 Yr ystod o ddulliau o gefnogi rhai sy'n cysgu ar y stryd i 

mewn i ganolfannau a derbyn gwasanaethau a chymorth i 
lety arall.  

3 Datganiad ar Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar:

 Cywirdeb data'r Ymgyrch Addysg Ailgylchu a phriodoldeb y 
strydoedd wedi'u targedu a pham na chysylltwyd â'r 
Cynghorwyr am eu profiad.  Pryderon am breswylwyr 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s28488/2%20Cllr%20Thorne.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s28489/3%20Cllr%20Michael.pdf
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oedrannus a galwadau diwahoddiad. 
 Pryderon bod casgliadau coll yn cynyddu

4 Datganiad ar Blant a Theuluoedd
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar

 Gwella recriwtio a chadw staff a'r ailstrwythuro presennol 
yn y gwasanaethau i blant a'r cynnydd o ran penodi 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol parhaol ar gyfer Gwasanaethau 
Plant

 Diweddaru'r cynnydd sy'n cael ei wneud i leihau nifer y 
plant sy'n mynd i ofal 

 Cyflwyno'r broses o gyflwyno'r cynnig 30 awr ar gyfer gofal 
plant ledled y ddinas. 

5 Datganiad Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar

 Y cymorth a roddir i'r henoed ac i bobl sy'n agored i niwed 
gyda gwasanaeth 'Ewch â fi Adref' 

 Llwyddiant y digwyddiad Corff Actif 
 Croesawyd y gwasanaethau a ddarperir ar gyfer 

dinasyddion gan y Gwasanaethau Byw'n Annibynnol. 
6 Datganiad Cynllunio a Thrafnidiaeth Strategol

Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar
 Pryderon ynghylch tynnu ymaith gwasanaethau bysiau a'u 

dyfodol, fel llwybrau 28, 28A a 64 ac 86. 
 Gwahanu ffyrdd beicio, a manylion ar y 5ed ffordd beicio, ac 

ymgynghori ag aelodau lleol ar gynlluniau. 
 Clampio a chymryd cerbydau i ffwrdd. 

7 Datganiad ar Fuddsoddi a Datblygu 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar:

 Cynigion ar gyfer ail-ddatblygu chwarter y gamlas a chais 
am sicrwydd y byddai Cilgant Guilford yn cael ei gynnwys 

8 Datganiad ar Ddiwylliant a Hamdden 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar:

 Ymgynghoriad digonolrwydd cyfleoedd chwarae a sut y 
caiff arian ei wario. 

 Cefnogaeth i hyfforddeiaeth glaswellt chwaraeon a'r 
gobaith y bydd yn symud i ffwrdd o laswellt artiffisial. 

 Diolch i swyddogion y Cyngor am y parêd Dydd Gŵyl Dewi 
a chais i gael cyllid ar gyfer gorymdaith yng Nghaerdydd. 

9 Datganiad Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar:

 Croesawu’r rhaglen Urddas Mislif ac anogwyd 
ymwybyddiaeth staff i sicrhau ei bod yn hygyrch i 
ddisgyblion trawsrywiol nad ydynt efallai yn cyflwyno eu 
hunain fel menywod i bawb. 

 Beirniadaeth ynghylch materion LHDT mewn addysg 
 Effaith toiledau unrhywiol ar raglen Urddas Mislif.

 
 Llongyfarchiadau i bob un o'r ysgolion ar eu hadroddiadau 

Arolwg Estyn a thynnodd yr Aelod Cabinet sylw at y gwaith 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s28490/4%20Cllr%20Hinchey.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s28491/5%20Cllr%20Elsmore.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s28492/6%20Cllr%20Wild.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s28493/7%20Cllr%20Goodway.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s28494/8%20Cllr%20Bradbury.pdf
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s28495/9%20Cllr%20Merry.pdf
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sy'n cael ei wneud gan y consortiwm addysg i godi 
safonau gan annog gweithio rhwng ysgolion, a'r 
trafodaethau gydag ysgolion a partneriaid ar strategaeth 
2030 Caerdydd, sy'n anelu at ddod â thrên grisiog arall. 

10 Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar:

 Pryderon caethwasiaeth fodern â defnyddio gweithwyr a 
ffyrdd o adrodd. 

 Canlyniad ystyrlon ar erlyniadau tipio anghyfreithlon. 

154 :   CYNNIG 1 

Dywedodd yr Arglwydd Faer fod hysbysiad o gynnig, wedi’i gynnig gan y Cynghorydd 
Carter a’i gefnogi gan y Cynghorydd Wood, wedi'i dderbyn yn unol â Rheolau 
Gweithdrefnol y Cyngor a’i gynnwys yn y Gwahoddiad ar gyfer y cyfarfod.  
Derbyniwyd un diwygiad i'r cynnig. 

Gwahoddwyd y Cynghorydd Carter gan yr Arglwydd Faer i gynnig ei ddiwygiad fel a 
ganlyn: 

Mae'r cyngor hwn yn cydnabod bod lleihau allyriadau carbon o gartrefi yn dod â 
manteision ariannol i'r meddianwyr a manteision amgylcheddol i gymdeithas.

Mae’r Cyngor hwn yn nodi

 Targed Llywodraeth Cymru i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 80% erbyn 
2050, yn erbyn y llinell sylfaen o 1990. 

 Mae adeiladau preswyl yn cyfrannu 7.5% o allyriadau Cymru.
 Mae 23% o gartrefi Cymru mewn tlodi tanwydd.
 Llwyddiant sefydliadau fel Prifysgol Caerdydd o ran dangos sut y gellid adeiladu 

cartrefi di-garbon am gost isel.

Mae’r Cyngor hwn yn galw ar y Cabinet i:  

1. Ymrwymo i sicrhau bod y tai cyngor a gaiff eu hadeiladu ar ôl 2022 yn ddi-garbon 
gyda chyflenwadau glân o ynni ac effeithlonrwydd ynni uchel wedi'u cynllunio o'r 
dechrau.

Datblygu Canllawiau Cynllunio Atodol i gynyddu nifer y cartrefi preifat sy'n cael eu 
hadeiladu i safonau di-garbon.

Eiliodd y Cynghorydd Wood y cynnig.  

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer gynigydd y diwygiad y Cynghorydd Lynda Thorne i 
gyflwyno ei diwygiad. 

Ar ôl pwynt bwled 3 i ychwanegu’r tri phwynt bwled canlynol:- 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s28496/10%20Cllr%20Weaver.pdf
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 Mae gan raglen 'Cartrefi Caerdydd' y Cyngor feini prawf penodol ar gyfer 
perfformiad ynni'r cyngor a chartrefi preifat sy'n gofyn am ddefnyddio dull 
'adeiledd yn gyntaf' – gan wneud adeiladwaith yr adeilad mor ynni effeithlon â 
phosibl, gan leihau'r galw am ynni/gwres a helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd.

 Mae'r Cyngor yn treialu datblygiad 'PassivHaus' yng Ngham 1 rhaglen Cartrefi 
Caerdydd ac mae wedi derbyn cyllid Rhaglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru ar 
gyfer hyn.

 Mae'r Cyngor yn treialu prosiect adeiladu modwlar hynod effeithlon ar ynni yng 
Ngham 1 rhaglen Cartrefi Caerdydd ac mae wedi derbyn cyllid Rhaglen Tai 
Arloesol Llywodraeth Cymru ar gyfer hyn.

Mae Pwynt Bwled 4 yn dod yn Bwynt Bwled 7 ac yn dileu'r geiriau 'cost isel sydd i'w 
disodli fesul graddfa. 

Penderfyniad 1 - dileu'r geiriau 'sicrhau bod tai cyngor a adeiladwyd ar ôl 2022 yn 
ddi-garbon' a rhoi yn lle hynny 

adolygu pob cynllun peilot sydd wedi darparu cartrefi di-garbon (neu bron yn gartrefi 
di-garbon) gan ddefnyddio ...

Penderfyniad 1 - dileu’r penderfyniad a rhoi yn ei le:- 

2. Ymrwymo i leihau allyriadau carbon yn unol â Rheoliadau Llywodraeth Cymru 
a Llywodraeth y DU sy'n dod i'r amlwg ar y cyfle cyntaf posibl

 Ychwanegu 3ydd penderfyniad fel a ganlyn: 

3. Ymrwymo i gyflwyno prosiect peilot di-garbon yng Ngham 2 rhaglen Cartrefi 
Caerdydd fel astudiaeth ar y cyd â Llywodraeth Cymru gan ddarparu 
dadansoddiad o gostau cymharu eiddo a adeiladwyd ar sail rheoliadau 
adeiladu, i Adeiledd yn Gyntaf, i Passivhaus ac i Ddi-garbon.  

Mae'r Cynnig Diwygiedig yn darllen:

Mae'r Cyngor hwn yn cydnabod bod lleihau allyriadau carbon o gartrefi yn dod â 
manteision ariannol i'r meddianwyr a manteision amgylcheddol i gymdeithas.

Mae’r Cyngor hwn yn nodi
 Targed Llywodraeth Cymru i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 80% erbyn 

2050, yn erbyn y llinell sylfaen o 1990. 
 Mae adeiladau preswyl yn cyfrannu 7.5% o allyriadau Cymru.
 Mae 23% o gartrefi Cymru mewn tlodi tanwydd.
 Mae gan raglen 'Cartrefi Caerdydd' y Cyngor feini prawf penodol ar gyfer 

perfformiad ynni'r cyngor a chartrefi preifat sy'n gofyn am ddefnyddio dull 
'adeiledd yn gyntaf' – gan wneud adeiladwaith yr adeilad mor ynni effeithlon â 
phosibl, gan leihau'r galw am ynni/gwres a helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd.

 Mae'r Cyngor yn treialu datblygiad 'PassivHaus' yng Ngham 1 rhaglen Cartrefi 
Caerdydd ac mae wedi derbyn cyllid Rhaglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru ar 
gyfer hyn.
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 Mae'r Cyngor yn treialu prosiect adeiladu modwlar hynod effeithlon ar ynni yng 
Ngham 1 rhaglen Cartrefi Caerdydd ac mae wedi derbyn cyllid Rhaglen Tai 
Arloesol Llywodraeth Cymru ar gyfer hyn.

 Llwyddiant sefydliadau fel Prifysgol Caerdydd o ran dangos sut y gellid adeiladu 
cartrefi di-garbon ar raddfa fawr. 

Mae’r Cyngor hwn yn galw ar y Cabinet i:  

2. Ymrwymo i adolygu'r holl gynlluniau peilot sydd wedi darparu cartrefi di-garbon 
(neu bron yn gartrefi di-garbon) gan ddefnyddio cyflenwadau glân o ynni ac 
effeithlonrwydd ynni uchel wedi'u cynllunio o'r dechrau. 

3. Ymrwymo i leihau allyriadau carbon yn unol â Rheoliadau Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU sy'n dod i'r amlwg ar y cyfle cyntaf posibl

4. Ymrwymo i gyflwyno prosiect peilot di-garbon yng Ngham 2 rhaglen Cartrefi 
Caerdydd fel astudiaeth ar y cyd â Llywodraeth Cymru gan ddarparu 
dadansoddiad o gostau cymharu eiddo a adeiladwyd ar sail rheoliadau adeiladu, 
i Adeiledd yn Gyntaf, i Passivhaus ac i Ddi-garbon  

Eiliodd y Cynghorydd Michael y diwygiad.   

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig a’r diwygiad.  

Ar ddiwedd y drafodaeth, gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Carter i 
ymateb i'r eitemau a godwyd yn ystod y drafodaeth.  Nid oedd y Cynghorydd Carter 
yn derbyn y diwygiad.  

Symudodd yr Arglwydd Faer i'r bleidlais ar y diwygiad a gynigiwyd gan y Cynghorydd 
Thorne.   

DERBYNIWYD y Diwygiad.  

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Thorne fel cynigiwr y Cynnig 
Sylweddol i ymateb.  

Symudodd yr Arglwydd Faer i'r bleidlais ar y Cynnig Sylweddol.  

PASIWYD y Cynnig Sylweddol fel a ganlyn: 

Mae'r Cyngor hwn yn cydnabod bod lleihau allyriadau carbon o gartrefi yn dod â 
manteision ariannol i'r meddianwyr a manteision amgylcheddol i gymdeithas.

Mae’r Cyngor hwn yn nodi
 Targed Llywodraeth Cymru i leihau allyriadau nwyon tŷ gwydr o leiaf 80% erbyn 

2050, yn erbyn y llinell sylfaen o 1990. 
 Mae adeiladau preswyl yn cyfrannu 7.5% o allyriadau Cymru.
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 Mae 23% o gartrefi Cymru mewn tlodi tanwydd.
 Mae gan raglen 'Cartrefi Caerdydd' y Cyngor feini prawf penodol ar gyfer 

perfformiad ynni'r cyngor a chartrefi preifat sy'n gofyn am ddefnyddio dull 
'adeiledd yn gyntaf' – gan wneud adeiladwaith yr adeilad mor ynni effeithlon â 
phosibl, gan leihau'r galw am ynni/gwres a helpu i fynd i'r afael â thlodi tanwydd.

 Mae'r Cyngor yn treialu datblygiad 'PassivHaus' yng Ngham 1 rhaglen Cartrefi 
Caerdydd ac mae wedi derbyn cyllid Rhaglen Tai Arloesol Llywodraeth Cymru ar 
gyfer hyn.

 Mae'r Cyngor yn treialu prosiect adeiladu modwlar hynod effeithlon ar ynni yng 
Ngham 1 rhaglen Cartrefi Caerdydd ac mae wedi derbyn cyllid Rhaglen Tai 
Arloesol Llywodraeth Cymru ar gyfer hyn.

 Llwyddiant sefydliadau fel Prifysgol Caerdydd o ran dangos sut y gellid adeiladu 
cartrefi di-garbon ar raddfa fawr. 

Mae’r Cyngor hwn yn galw ar y Cabinet i:   

5. Ymrwymo i adolygu'r holl gynlluniau peilot sydd wedi darparu cartrefi di-garbon 
(neu bron yn gartrefi di-garbon) gan ddefnyddio cyflenwadau glân o ynni ac 
effeithlonrwydd ynni uchel wedi'u cynllunio o'r dechrau. 

6. Ymrwymo i leihau allyriadau carbon yn unol â Rheoliadau Llywodraeth Cymru a 
Llywodraeth y DU sy'n dod i'r amlwg ar y cyfle cyntaf posibl

Ymrwymo i gyflwyno prosiect peilot di-garbon yng Ngham 2 rhaglen Cartrefi 
Caerdydd fel astudiaeth ar y cyd â Llywodraeth Cymru gan ddarparu dadansoddiad o 
gostau cymharu eiddo a adeiladwyd ar sail rheoliadau adeiladu, i Adeiledd yn Gyntaf, 
i Passivhaus ac i Ddi-garbon.  
  

155 :   CWESTIYNAU LLAFAR 

Cwestiwn – y Cynghorydd Hudson

Faint o bobl sydd wedi colli eu swyddi yng Nghyngor Caerdydd, p'un ai'n wirfoddol 
neu wedi'u gorfodi i wneud yn y cyfnod 2012-2017 ac ers dechrau 2017 hyd heddiw?

Ateb – y Cynghorydd Weaver

Mae’r adroddiad yn un sobreiddiol, yn y pum mlynedd ariannol o 2012/13 i 2016/17, 
cafodd 1,755 o gyflogeion, mewn ysgolion ac o fewn y Cyngor, eu diswyddo ac yn y 
ddwy flynedd ariannol ers hynny, mae'r ffigwr ar 296 o weithwyr.  Felly dyna 
gyfanswm o 2051 o weithwyr sydd wedi cael eu diswyddo gan Gyngor Caerdydd, 
mae hwn yn ffigwr tebyg iawn i awdurdodau o wahanol faint yng Nghymru ac yn wir 
yn Lloegr, sy'n adlewyrchu'r gostyngiad sylweddol mewn cyflogaeth yn y sector 
cyhoeddus yn ystod y blynyddoedd o galedi.

Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Hudson

Faint o'r rhain a ailgyflogwyd wedyn naill ai'n amser llawn neu'n rhan-amser a 
chontractau dros dro?
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Ateb – y Cynghorydd Weaver

Mae'n ddrwg gennyf, Gynghorydd, ond nid yw'r wybodaeth gennyf wrth law.  

Ceir rheolau ynghylch ailgyflogi gan unrhyw gorff y cewch eich diswyddo ohono, ni 
allwch gael eich ail-gyflogi ar unwaith, os yw hynny wedi digwydd blynyddoedd ar ôl y 
diswyddo, efallai fod rhai pobl wedi gwneud ond ni fyddai'r wybodaeth gennyf wrth 
law. Fodd bynnag, ceisiaf ddod o hyd iddi ar eich cyfer ar ôl y cyfarfod hwn.

Cwestiwn – y Cynghorydd Berman

A fydd y Cyngor yn ymateb yn gadarnhaol i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru o'r 
enw 'Pwysau Iach: Cymru Iach' sy'n nodi ei huchelgeisiau cenedlaethol i atal a 
lleihau gordewdra yng Nghymru?

Ateb – y Cynghorydd Huw Thomas 

A gaf i longyfarch y Cynghorydd Berman ar ei daith elusennol ddiweddar i'r 
Himalayas, gan ddangos cyflwr corfforol y gallwn ni i gyd anelu ato. 

Bydd Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Caerdydd yn ymateb i ymgynghoriad 
Llywodraeth Cymru, gyda'r gwaith hwn yn cael ei arwain yn lleol gan Gyfarwyddwr 
Iechyd y Cyhoedd o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a’r Fro. Mae'r holl sefydliadau 
partner, gan gynnwys y Cyngor, wedi cael cyfle i gyfrannu at hyn.

Bydd Cyfarwyddwr Iechyd y cyhoedd, ar ran y BGC, hefyd yn arwain y gwaith o 
ddatblygu cynllun gweithredu lleol fel ymateb cadarnhaol i'r uchelgeisiau 
Cenedlaethol i leihau gordewdra yng Nghymru a nodwyd gan Lywodraeth Cymru. 
Bydd amrywiaeth eang o fentrau'r Cyngor yn cyfrannu at y gwaith hwn, gan gynnwys, 
er enghraifft, Strategaeth Fwyd newydd Caerdydd a'n gwaith i hyrwyddo teithio llesol. 
Bydd Cyfarwyddwr Iechyd y cyhoedd yn adrodd am ddiweddariadau i'r gwaith hwn yn 
y dyfodol i'r BGC.

Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Berman

O ystyried bod strategaeth Llywodraeth Cymru yn cynnwys llawer o gynigion sy'n 
adlewyrchu'r rhai a gyflwynwyd gan grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol yn ein cynnig 
ar y pwnc hwn y llynedd - sef rhywbeth y gwnaeth diwygiad Llafur ei ddileu ar ôl 
hynny os cofiwch chi -syniadau fel cwtogi ar hysbysebu bwyd afiach, gweithio gyda 
busnesau lleol i wella'r ddarpariaeth o wybodaeth am faeth o orsafoedd ail-lenwi dŵr, 
defnyddio'r system gynllunio i helpu i hyrwyddo ffyrdd iachach o fyw, hyrwyddo 
cynlluniau gweithredu lleol, hyrwyddo'r defnydd o chwaraeon cymunedol a hefyd 
gweithio gydag ysgolion. 

A ydych yn edifar efallai nad oeddech yn fodlon cefnogi syniadau mor dda yn 
gynharach pan oedd y Cynghorydd Sandrey a minnau wedi eu cyflwyno?

Ateb – y Cynghorydd Huw Thomas
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Nac ydw, ac fel yr eglurwyd ar y pryd, roedd rhesymau da iawn ac enghreifftiau da 
iawn a oedd yn cael eu datblygu fel Cyngor i gefnogi mentrau o'r fath, ond rwy'n 
llongyfarch yr Aelod am lobïo Llywodraeth Cymru.

Cwestiwn – y Cynghorydd Keith Parry

Pa gamau y mae'r Cyngor yn bwriadu eu cymryd i roi cymhorthdal ar gyfer llwybr bws 
64/65 i ddarparu gwasanaeth bws bob awr rhwng yr Ysbyty Athrofaol, yr Eglwys 
Newydd, Danescourt, Pentre-Baen, Bwlch Road, Treganna a Stryd Westgate? Mae'r 
gwasanaeth sy'n cael ei gynnig o Ddiwrnod Ffŵl Ebrill yn wael iawn ac nid yw'n 
ddefnyddiol iawn i lawer o bobl na allant gerdded yn bell ac maent yn dymuno 
ymweld â’r Ysbyty Athrofaol neu ganol y ddinas. Mae gan y gwasanaeth a gynigir 
fylchau o ddwy awr a hanner yn yr amserlen a dim gwasanaeth ar y Sul.

Ateb - y Cynghorydd Wild

Yr oedd Bws Caerdydd ar fin tynnu'r gwasanaeth hwn yn ôl ar ddiwedd y mis hwn am 
nad oedd digon o bobl yn ei ddefnyddio, ond yn dilyn trafodaethau rhwng 
swyddogion y cyngor a'r cwmni, yr wyf yn falch bod rhywfaint o'r gwasanaeth wedi'i 
achub, yn amodol ar rai newidiadau i'r amserlen. Bydd yn parhau i ddarparu cyswllt 
uniongyrchol pwysig i Ysbyty Athrofaol Cymru a chanol y ddinas, a fyddai wedi cael 
eu tynnu'n ôl fel arall. 

Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Keith Parry

Yn anffodus, mae gan y gwasanaeth bws newydd fylchau o ddwy awr a hanner yn yr 
amserlen ac nid yw o fawr o werth i bobl sy'n dymuno teithio'n gyfleus i’r Ysbyty 
Athrofaol o Ystum Taf, Llandaf, Danescourt a Fairwater.  
A allwch chi gymryd camau pellach i gael y gwasanaeth hwn yn cael ei roi ar 
gymhorthdal fel y gellir darparu gwasanaeth bob awr?

Ateb - y Cynghorydd Wild

Fel yr eglurwyd gennym, ni allwn barhau i ddarparu cymorthdaliadau ar bob llwybr.  
Yr wyf, yn hollol, yn awyddus i weld a allwn wella'r gwasanaeth hwn ond, yn bwysicaf 
oll, i weld a allwn gael mwy o bobl i'w ddefnyddio.  Yr wyf yn gofyn i chi ac yn rhoi 
rhywfaint o gyfrifoldeb yn ôl ar eich cyd-Aelodau ward, o ran gofyn i chi feddwl ei bod 
yn fwy neu'n llai tebygol y bydd pobl yn defnyddio'r bws pan rydych yn ei ddisgrifio fel 
un gwael iawn a fawr ddim yn cael ei ddefnyddio gan lawer o bobl.  Mae hyn yn 
ymwneud â phob un ohonom yn cymryd cyfrifoldeb am annog pobl i ddefnyddio'r 
bysiau. 

Cwestiwn - y Cynghorydd De’Ath

Mae adroddiad ar safle cerddoriaeth fyw y DU gan  San Steffan wedi dod i'r casgliad 
"bod rhagfarnau yn erbyn artistiaid ‘Grime’ yn peryglu un o allforion cerddorol mwyaf 
cyffrous y DU. Mae'r Pwyllgor Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon yn galw 
am ganllawiau newydd ar gyfer yr heddlu ac awdurdodau lleol Lloegr, a fyddai'n 
sicrhau nad yw actau cerddoriaeth drefol yn cael eu targedu'n annheg." A allai 
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Cadeirydd y Pwyllgor Trwyddedu wneud datganiad ynghylch y sefyllfa yng 
Nghaerdydd?

Ateb – y Cynghorydd Mackie

Roedd adroddiad y Pwyllgor Digidol, Diwylliant, y Cyfryngau a Chwaraeon ar 
gerddoriaeth fyw yn cynnig adolygiad pellgyrhaeddol o sawl agwedd ar gerddoriaeth 
fyw yn y DU. Roedd yn cynnwys sylwebaeth ar y diddymiad gan yr heddlu 
Metropolitanaidd o un o'u ffurflenni asesu risg ar ôl pryderon ei fod yn targedu'n 
annheg actau trefol a cherddoriaeth ‘Grime’ dros faterion troseddu ac anhrefn posibl 
mewn cyngherddau.

Un o'r argymhellion yn yr adroddiad yw y dylai'r rhanddeiliaid perthnasol weithio 
gyda'i gilydd i ddatblygu canllawiau ar gyfer awdurdodau trwyddedu, heddluoedd a 
lleoliadau cerddoriaeth ar sut i sicrhau nad yw actau cerddoriaeth drefol yn cael eu 
targedu'n annheg.

Byddai'r Cyngor yn cefnogi'r dull hwn o weithredu ac mae eisoes yn cydnabod 
pwysigrwydd bywiogrwydd diwylliannol yn ei ddatganiad o Bolisi Trwyddedu, sy'n 
annog sector adloniant amrywiol ac, ar yr un pryd, yn cefnogi'r gwaith o hyrwyddo'r 
pedwar amcan trwyddedu.

Cwestiwn Atodol - y Cynghorydd De’Ath

Pe bai argymhellion mwy penodol ynglŷn â'r math hwn o gerddoriaeth, wrth symud 
ymlaen i strategaeth gerddoriaeth y Cyngor a fyddech chi'n ystyried gwneud 
argymhellion eich hun i sicrhau bod y math arbennig hwn o gerddoriaeth yn parhau i 
ffynnu ym mhrifddinas Cymru?
Ateb – y Cynghorydd Mackie

Mae ein datganiad polisi trwyddedu eisoes yn cefnogi amrywiaeth pob math o 
gerddoriaeth ac mae Caerdydd am gynnal digwyddiadau y mae ein trigolion am eu 
cael, byddem yn hapus i weithio gyda'r heddlu a hyrwyddwyr cerddoriaeth drefol a 
lleoliadau digwyddiadau i sicrhau bod pob math o ddigwyddiadau cerddoriaeth yn 
cael eu ar gael yng Nghaerdydd ac fe'u cynhelir mewn ffordd ddiogel a chyfrifol. 

Cwestiwn – y Cynghorydd Graham Thomas

A wnaiff yr Aelod Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf i mi am y cynnydd o ran 
cyflwyno parthau 20 m.y.a. ledled y ddinas?

Fel Cynghorydd Ward tuag at gefn y ciw oherwydd polisi 'canol y ddinas allan', a 
gyda thrigolion pryderus yn gofyn i mi pryd y gallai hyn ddod i bentref Creigiau, a 
allwch chi gynnwys faint sydd wedi'u cwblhau hyd yn hyn, ac amserlenni ar yr 
ardaloedd sy'n weddill?

Ateb - y Cynghorydd Wild

Mae'n braf iawn gweld cynifer o gynghorwyr yn dod ymlaen yn gofyn am barthau 20 
m.y.a. ond nid oeddent yn arbennig o boblogaidd nifer o flynyddoedd yn ôl.    
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Fel y gwyddoch rydym yn mynd allan o ganol y ddinas, byddwch yn gwerthfawrogi 
fod gan ardaloedd i'r gogledd o'r A48 rai nodweddion unigryw a bydd angen eu 
hasesu'n gywir i sicrhau y bydd cynlluniau'n gweithio'n dda pan gânt eu gosod. 

Byddwch yn falch o wybod bod cais am arian wedi cael ei wneud i Lywodraeth 
Cymru i gefnogi astudiaeth ddichonoldeb ar gyfer yr ardaloedd hyn er mwyn ystyried 
y materion hyn.  

Mae'n anodd i mi roi amserlen glir oherwydd yr hyn yr ydym yn ei wneud ar hyn o 
bryd, fel y clywsoch efallai, yw ein bod yn galw ar Lywodraeth Cymru i gyflwyno 
terfynau cyflymder diofyn ar gyfer Caerdydd gyfan a fydd yn ei gwneud yn llawer 
haws ac yn fwy effeithlon i'w gweithredu ar draws y ddinas.

Cwestiwn Ategol – y Cynghorydd Graham Thomas

Dylwn ddechrau drwy ddweud fy mod yn cefnogi'r polisi parthau 20 m.y.a. yn fawr, 
ond mae fy sylwad yn ymwneud mewn gwirionedd â'r ffordd y mae'n cael ei gyflwyno 
ar draws y ddinas. 

Credaf fod dadl gref i'w gwneud dros yr ardaloedd gwledig.   Er bod llai o dagfeydd ar 
y ffyrdd, mae eu traffig yn llawer cyflymach, ac mae pobl sy'n defnyddio'r pentrefi fel 
llwybrau byr a chlou o bosibl yn fwy peryglus ac o ganlyniad efallai y bydd rhieni'n 
ofni gadael i'w plant symud yn ddirwystr o amgylch y pentref.  

Sut y gallaf ddylanwadu ar y polisi 'canol y ddinas allan' hwn nad yw'n amlwg yn 
helpu'r ardaloedd gwledig, ac a fyddwch yn edrych i weld a oes ardaloedd eraill a 
allai fod ag angen mwy o'r parthau hyn na'r rhai sydd â blaenoriaeth ar hyn o bryd?

Ateb - y Cynghorydd Wild

Yr wyf wedi ymrwymo i weld parthau 20 m.y.a. ar draws y ddinas gyfan fel y credaf y 
gwyddoch.  

O ran mynd allan o'r canol, dyna'r rhan o'r lle yr ydych yn debygol o gael y defnydd 
mwyaf o deithio llesol o ran pobl yn cerdded, yn beicio.  Mae hynny fel rhan o'r 
meddylfryd dros ddechrau yno.   

Bydd unrhyw gynghorydd sy'n dymuno ceisio dod â phethau ymlaen yn gynt yn gallu 
gweld a allwn ni wneud hynny. Yr ydym hefyd yn galw ar Lywodraeth Cymru am y 
terfyn diofyn, a fyddai o gymorth pendant, ac yr wyf yn fodlon trafod hynny gyda chi.

Cwestiwn – y Cynghorydd Taylor

Pa gamau sy'n cael eu cymryd i ddadfuddsoddi’r mwy na £86miliwn o gronfeydd 
pensiwn sydd ar hyn o bryd yn cael eu buddsoddi mewn tanwydd ffosil?

Ateb – y Cynghorydd Weaver
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Mae'n gwestiwn pwysig ac mae'n debyg mai dyna pam y gofynasoch hynny fel 
cwestiwn ysgrifenedig hefyd, felly byddwn yn eich cyfeirio at yr ateb ac yr wyf yn 
fodlon derbyn unrhyw gwestiwn atodol.

Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Taylor

Y cyfan yr oeddwn am ei wneud oedd gofyn pa gyfleoedd yr ydych yn eu dilyn o ran 
buddsoddi mewn ynni glân a sut y gallwn ddefnyddio hynny er budd cartrefi yng 
Nghaerdydd.   Dengys rhywfaint o waith ymchwil diweddar fod portffolios sydd wedi 
dadfuddsoddi mewn tanwyddau ffosil ac wedi buddsoddi mewn ynni glân wedi 
rhagori ar y cynlluniau hynny. A ydych yn dal i fuddsoddi mewn tanwyddau ffosil neu 
a allech amlinellu'r hyn yr ydym yn ei wneud i fynd ar drywydd y cyfleoedd hynny. 
Ateb – y Cynghorydd Weaver

Mae'r Pwyllgor Pensiynau a swyddogion a Chronfa Bensiwn Caerdydd a'r Fro yn 
ystyried amrywiaeth eang o bethau sy'n golygu lleihau ein hamlygiad i allyriadau 
carbon ym mhob un o'n buddsoddiadau ac o bosibl, tynnu oddi wrth echdynnu 
tanwydd ffosil neu ffurf arall ar eiriad i'r perwyl hwnnw a hefyd fuddsoddi mewn ynni 
gwyrdd a glân.   

Mae pensiynau Llywodraeth Leol ar gam cymharol gynnar yn hyn o beth.  Dim ond 
un neu ddau o awdurdodau a ddatganodd dadfuddsoddi mewn gwirionedd o ran 
echdynnu tanwydd ffosil neu gwmnïau tanwydd ffosil, ond y bwriad yw llunio 
strategaeth ar bolisi a buddsoddi mewn newid yn yr hinsawdd sy'n adlewyrchu hynny 
ac un a fydd yn ailadroddol ac yn adolygu ac ailbrisio goramser yn barhaus.  Mae'n 
swnio'n gadarnhaol iawn a byddwn yn ceisio cael y wybodaeth ddiweddaraf am y 
pethau mwyaf arloesol y mae cronfeydd eraill yn eu gwneud ac yna'n ceisio gweld a 
ydynt yn addas i gael eu copïo gan Gaerdydd a'r Fro. 

Cwestiwn – y Cynghorydd Ford

Ceir problemau â thraffig ar Fairwater Road a Doyle Avenue a St Fagans Road. Mae 
gan Fairwater Road lwybr troed rhannol cul iawn a golau gwael. Defnyddir Doyle 
Avenue fel ffordd byr a chlou ar gyfer traffig. Felly, nid yw'r llwybrau hyn yn llwybrau 
diogel i'r ysgol. Pa rai yw'r prif lwybrau at Ysgol Cantonian ar hyn o bryd ar gyfer 
cerddwyr a thraffig?

Ateb - y Cynghorydd Wild

Gallaf eich sicrhau pan soniwch am ddiogelwch ar y ffyrdd fod swyddogion bob 
amser yn ymchwilio i'r holl bwyntiau yr ydych wedi'u codi, gallaf eich sicrhau eu bod 
wedi gwneud hynny.  Mae swyddogion wedi dweud wrthyf fod nifer o welliannau 
wedi'u gwneud ar gyfer cerddwyr yn yr ardal honno yn ystod y blynyddoedd diwethaf 
gan gynnwys croesfannau i gerddwyr, croesfannau sebra, twmpathau cyflymder a 
hyd yn oed terfyn 20 m.y.a. felly mae llwybrau diogel addas ar gyfer cerddwyr.

Fel y gwyddoch, fel rhan o'r rhaglen Band B, mae cynigion i ail-ddatblygu safle 
Cantonian ac i ddarparu cyfleuster ysgol cwbl newydd.  Mae'r Cynghorydd Merry a 
minnau yn ymrwymedig i sicrhau'r ddarpariaeth teithio llesol orau bosibl ym mhob un 
o'r ysgolion newydd hyn, gan gynnwys yr ysgol yno. 
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Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Ford

Allech chi fy nghynghori - oherwydd rydych wedi sôn am yr adeilad newydd ar gyfer 
Ysgol Cantonian - pa fynedfeydd fyddai'n cael eu defnyddio ar gyfer mynediad i 
Ysgol Cantonian? 

Ateb - y Cynghorydd Wild

Nid yw'r wybodaeth honno gennyf wrth law, ond byddaf yn dod yn ôl atoch ynglŷn â'r 
mynedfeydd hynny i weld a ydynt ar y camau hynny gyda'r cynlluniau er nad wyf yn 
gwybod pa statws sydd ganddynt yn awr. 

Cwestiwn – y Cynghorydd Burke-Davies

Roedd adroddiadau bod tacsis yng Nghaerdydd yn gwrthod 'teithiau byr' yn dilyn 
Sadwrn Sblennydd. Beth yw ymateb y cyngor a beth y gallwn ei wneud i sicrhau nad 
yw pobl sy'n byw yng Nghaerdydd neu sy'n ymweld â Chaerdydd yn cael eu gadael 
yn ddiymgeledd ac yn cael eu rhoi mewn perygl?

Ateb – y Cynghorydd Mackie

Deallwn fod problemau gyda theithiau byr yn cael eu gwrthod ar dacsis.  Mae'n rhaid 
i gerbydau hacnai sydd ar safle neu'n stopio i godi teithiwr ar y stryd gymryd unrhyw 
deithiau sy'n dechrau ac yn cychwyn o fewn ffin y ddinas. Mae gwrthod gwneud 
hynny heb esgus rhesymol yn drosedd. Dylid rhoi gwybod am unrhyw achosion o 
wrthod i'r tîm Trwyddedu a fydd yn ymchwilio ac yn cymryd camau ffurfiol lle y bo'n 
briodol.

Gall hyn gynnwys erlyn neu roi'r mater gerbron y Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd a fydd 
yn ystyried addasrwydd y gyrrwr i ddal trwydded. Yn ogystal â patrolau arferol bob 
penwythnos, mae staff Trwyddedu hefyd wedi ymgymryd â nifer o ymarferion 
'cwsmer cudd' drwy gydol y flwyddyn, sydd wedi arwain at erlyn gyrwyr neu 
sancsiynau yn eu herbyn.

Rwyf hefyd wedi cyfarfod yn ddiweddar â staff a dau gynrychiolydd o 'Gynghrair 
Hacnai Caerdydd' a sefydlwyd yn ddiweddar, sef corff masnach sy'n cael ei 
gydnabod gan y Cyngor. Maent yn derbyn bod rhai gyrwyr yn gadael i lawr y fasnach 
ehangach ar ddiwrnodau digwyddiadau mawr yn y ddinas ac maent yn gweithio 
gyda'r Cyngor, yn ogystal â rhanddeiliaid megis FOR Cardiff, i wella cydymffurfiaeth 
wrth symud ymlaen.

Mae timau Cyfathrebu a Digwyddiadau'r Cyngor hefyd yn rhoi cyngor a gwybodaeth i 
bobl sy'n mynychu digwyddiadau mawr i flaengynllunio pan fyddant yn teithio yn ôl ac 
ymlaen i'r ddinas ac i beidio â gadael pethau i siawns.

Cwestiwn - y Cynghorydd Walker

Yn dilyn ein gohebiaeth ddiweddar, mae'n amlwg bod y galw gan y rhai sy'n symud i 
fyny o ysgolion cynradd cyfrwng Cymraeg yn nalgylch Ysgol Glantaf yn fwy na'r 
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lleoedd sydd ar gael ar gyfer derbyn disgyblion o'r fath yn yr ysgol honno. Mae hyn o 
ganlyniad i dwf o leoedd cyfrwng Cymraeg a ddarperir ar lefel gynradd nad yw'r 
capasiti cynyddol yn Ysgol Glantaf yn cyfateb iddynt. 

Fel y gwyddoch, mae hynny'n arwain at wrthod derbyn ymgeiswyr gan ysgolion o 
fewn dalgylch, sy'n ymddangos yn fympwyol. Bydd disgyblion o'r fath wedi mynychu 
dyddiau paratoi yn yr ysgol uwchradd honno ac wedi cynllunio i ymuno â'u ffrindiau 
a'u cyd-ddisgyblion yno ym mis Medi. Gall gwrthod yn annisgwyl ychydig o blant o'r 
fath fod yn ergyd drom iddynt hwy a'u teuluoedd. 

Pa gynlluniau sydd ar y gweill i gynyddu'r capasiti yn Ysgol Glantaf i gyfateb i'r galw 
cynyddol o fewn ei dalgylch?

Ateb - y Cynghorydd Merry

Cafodd y Cyngor gymeradwyaeth ar gyfer tri chais am arian cyfalaf gan Lywodraeth 
Cymru ar gyfer ehangu'r ddarpariaeth cyfrwng Cymraeg y llynedd. Yn anffodus, nid 
oeddem yn llwyddiannus yn ein cais i ehangu'r ddarpariaeth uwchradd.

Er hynny, mae digon o gapasiti ar hyn o bryd yn y tair ysgol uwchradd Gymraeg 
bresennol yng Nghaerdydd i ateb y galw presennol. Yn y tymor byr i ganolig, gellid 
cwrdd â chynnydd yn y galw drwy gynyddu'r lleoedd yn yr ysgolion hyn.

Bydd cynigion i gynyddu lleoedd ysgolion uwchradd cyfrwng Cymraeg ac i ailalinio'r 
dalgylchoedd cysylltiedig yn cael eu dwyn ymlaen yn 2019/20.  Rhaid i ehangu 
darpariaeth ysgolion gael ei ddwyn ymlaen mewn modd strategol ac amserol, nad 
yw'n cyfaddawdu'r ddarpariaeth bresennol, gall ehangu sylweddol mewn un ysgol 
effeithio ar y nifer sy'n cael lle mewn ysgolion eraill ac yn ei dro ar allu ysgolion i 
gydbwyso cyllidebau a denu a chadw staff.

Cwestiwn Atodol - y Cynghorydd Walker

Mae gwir angen i ni i gyd feddwl am hyn o safbwynt y rhieni, y plant dan sylw, a dim 
ond ychydig ohonynt a fyddai'n cael eu heithrio o'r cyfle hwn. 

Rwy'n meddwl bod angen cyfatebiaeth capasiti rhwng yr ysgolion cynradd sy'n 
bwydo i mewn i ysgol uwchradd o fewn y dalgylch a gallu’r ysgolion uwchradd i'w 
cymryd.  Credaf fod diffyg cyfatebiaeth yma, rhywbeth nad yw pobl yn ei ddeall.  Nid 
oes pwynt dweud wrthynt bod ysgol arall draw acw y mae'n rhaid i chi anfon eich 
plentyn iddi, tra bydd yr holl blant eraill yn mynd i'r ysgol leol hon Ysgol Glantaf.  

Hoffwn ofyn a allai'r swyddogion edrych ar hyn ac rydych wedi sôn yn 2019, efallai y 
bydd cyfle i edrych a all fod cydbwysedd, cyfatebiaeth rhwng y galw a'r capasiti? 

Ateb - y Cynghorydd Merry

Byddwn yn ceisio sicrhau cyfatebiaeth capasiti ond mae hynny'n fwy nag ond 
cynyddu lleoedd, yn ogystal mae’n ymwneud â dalgylchoedd, a chredaf fod gan 
bawb ohonom ran i'w chwarae yn y Siambr hon pan ddaw'n fater o gynghori rhieni 
ynghylch cwblhau'r ceisiadau am leoedd mewn ysgolion.   
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Rydym eisoes wedi cydnabod bod gennym bwysau sylweddol ar leoedd mewn 
ysgolion uwchradd yn y blynyddoedd i ddod nes i ni gyflwyno ein lleoedd ychwanegol 
dan fand B ac mae'n bwysig iawn ein bod i gyd yn cynghori ein rhieni ynglŷn â 
chwblhau'r ceisiadau a'i roi yn y nifer o ddewisiadau y caniateir iddynt eu gwneud. 

Mae'n gwbl hanfodol ein bod yn gwneud hynny gan nad oes sicrwydd byth, hyd yn 
oed os ydych o fewn dalgylch ar gyfer ysgol, y byddwch yn cael lle yn yr ysgol honno 
ac mae hynny wedi bod yn wir erioed ac nid oes byth sefyllfa berffaith oherwydd hyd 
yn oed wrth i chi newid lleoedd a dalgylchoedd bydd y darlun yn newid eto.

Cwestiwn –  y Cynghorydd Howells

Pa bwerau sydd gan y Cyngor i sicrhau bod landlordiaid yn addysgu eu tenantiaid i 
gael gwared ar eu gwastraff cartref yn briodol?

Ateb – y Cynghorydd Michael

Yn gyffredinol, nid oes gan y Cyngor unrhyw bwerau cyfreithiol i orfodi landlord i 
addysgu ei denantiaid. Fodd bynnag, rydym yn gweithio gyda hwy i ddarparu 
pecynnau gwybodaeth a'i gwneud mor hawdd â phosibl i addysgu eu tenantiaid am 
ailgylchu a darparu'r cynwysyddion ailgylchu cywir. Mae swyddogion addysg 
gwastraff hefyd yn ymgysylltu'n uniongyrchol â thenantiaid drwy guro drysau a 
thrafod wyneb yn wyneb.

Pan fydd trwydded Tai Amlfeddiannaeth wedi'i rhoi ar eiddo, rhaid i landlordiaid 
sicrhau hefyd bod trefniadau priodol ar waith ar gyfer storio a gwaredu gwastraff, yn 
unol â chynllun y Cyngor, a chymryd camau rhesymol i sicrhau cydymffurfiaeth. Bydd 
y Tîm Gorfodi Tai o fewn y Gwasanaethau Rheoleiddio a Rennir yn cynorthwyo yn yr 
achosion eithriadol hynny lle mae'r pwerau rheoli gwastraff presennol yn annigonol.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Howells

Mae'n amlwg mewn rhai achosion nad yw'r system bresennol yn gweithio.  
Yn fy ward mae eiddo a reolir yn wael sydd wedi’i droi'n fflatiau lle mae'r trigolion yn 
cyflwyno eu sbwriel yn barhaus ar y diwrnodau anghywir.  Mae swyddogion gorfodi 
wedi cymryd deunydd addysg a gorfodaeth angenrheidiol, mae hyn naill ai'n cael ei 
anwybyddu neu mae preswylwyr newydd yn symud i mewn ac mae'r broses yn 
dechrau unwaith eto a phan fydd preswylwyr yn cysylltu â'r landlord, mae ond yn 
codi’i ysgwyddau a dweud mai dim byd ag ef yw hyn. 

Siawns nad oes modd i ni gael landlordiaid i gymryd rhyw fath o gyfrifoldeb am y 
gwastraff a gynhyrchir gan y tenantiaid. 

Onid yw hyn yn rhywbeth y gallem ei gynnwys o fewn y cynllun cofrestru landlordiaid 
neu os nad oes gennym y pŵer hwnnw, a allech lobïo Llywodraeth Cymru i weld a 
yw'n bŵer y gellid ei roi i lywodraeth leol? 

Ateb – y Cynghorydd Michael
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Ar ôl ymweliad gan swyddogion gorfodi ac eraill, rwy'n siomedig bod y tramgwydd yn 
parhau i ddigwydd.  Yr wyf yn hapus i gael cyfarfod â chi i'w drafod ac i weld pa 
gamau y gallem eu cymryd i helpu. 
Cwestiwn – y Cynghorydd Dilwar Ali

A wnaiff yr Aelod Cabinet ddatganiad am y ffigyrau diweddaraf ar gyfer pobl sy'n byw 
ar y strydoedd yng Nghaerdydd?

Ateb – Y Cynghorydd Thorne

Mae'r gwasanaeth allgymorth yn ymgysylltu ar hyn o bryd â 73 o unigolion sy'n cysgu 
ar y stryd.

Ar hyn o bryd mae 25 o bebyll wedi'u lleoli o amgylch y ddinas, sy'n ostyngiad o'r 43 
o bebyll a oedd i’w gweld ar 2il Chwefror eleni.

Mae'n bwysig cydnabod, wrth i wasanaethau'r Cyngor a gwasanaethau partner 
gefnogi pobl i ddod i lety neu gael gwared ar bebyll y rhoddwyd y gorau iddynt, y 
bydd newydd-ddyfodiaid yn cysgu ar y stryd ac mewn pebyll newydd hefyd.

Mae'r gwasanaeth allgymorth wedi helpu 40 o unigolion i gael llety ers mis Ionawr, ac 
mae'n parhau i roi cyngor a chymorth i bawb sy'n cysgu ar y stryd, hyd yn oed os 
ydynt yn dewis peidio â dod i mewn i'r cartref.

Cwestiwn – y Cynghorydd Owen

Yn dilyn y cynnig a basiwyd yn y Cyngor Llawn ym mis Tachwedd, a all yr Aelod 
Cabinet dros Iechyd a Gofal Cymdeithasol roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cyngor am 
y gwaith y mae wedi'i wneud gyda Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a'r 
Gymdeithas Alzheimer i fapio anghenion pobl sy'n byw gyda dementia ledled 
Caerdydd, a sefydlu lle mae angen gwasanaethau ychwanegol, yn enwedig yng 
Ngogledd Caerdydd?

Ateb – Y Cynghorydd Elsmore

Yr oeddwn yn falch o ddarparu diweddariad cynhwysfawr i'r Aelodau ym mis Ionawr 
ar ein cyflawniadau hyd yma, yn ddigon i ddweud ein bod yn gweithio'n agos iawn 
gyda Bwrdd Iechyd y Brifysgol ac Alzheimer’s Society Cymru i ddeall yr angen am 
wasanaethau ychwanegol ac yr ydym yn datblygu y ffordd rydym yn gweithio i 
adlewyrchu'r dystiolaeth. Er enghraifft, mae'n amlwg o'r gwaith hwn bod angen 
gwella cyfraddau diagnosis ar draws y ddinas.

Caiff y rhan fwyaf o bobl sy'n byw gyda dementia ar gam cynnar eu cynorthwyo i gael 
mynediad i wasanaethau’n lleol i'r lle maent yn byw ac o'ch safbwynt chi ar gyfer 
Gogledd Caerdydd, bydd lansio Hybiau Lles Cymunedol y mis nesaf, gan gefnogi 
gweithgareddau dementia sy'n benodol i anghenion yr ardal, yn mynd gam o'r ffordd 
tuag at ddiwallu anghenion eich trigolion.

Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Owen
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Rydych yn hollol iawn o ran yr angen i wella'r diagnosis yn gynnar.  Derbynnir yn 
gyffredinol bellach fod 40000 o bobl ledled Cymru yn byw gyda dementia.  Rydym 
wedi siarad am argyfwng heno, ond rwy'n credu bod hwn yn argyfwng y mae angen i 
ni ei ddeffro yng Nghaerdydd a byddwn yn awgrymu bod miloedd o drigolion 
Caerdydd o bosibl yn byw gyda dementia bob dydd.  

Yr ydych yn cymryd poblogaeth yr Eglwys Newydd, mae ganddi boblogaeth o chwe 
blynedd yn uwch na'r oedran cymedrig yng Nghaerdydd, mae gan boblogaeth Llys-
faen boblogaeth, sydd 11 mlynedd yn uwch na'r oedran cymedrig yng Nghaerdydd, 
ac mae gan boblogaeth Rhiwbeina boblogaeth, sydd 12 mlynedd yn uwch na'r 
oedran cymedrig yng Nghaerdydd. 

Mae gan y Cyngor y ffeithiau felly, sy'n dangos ble mae'r trigolion hynaf yng 
Nghaerdydd yn byw, felly, a allaf ofyn unwaith eto i chi roi ystyriaeth wirioneddol i 
agor canolfan gofal dydd gyda gwasanaethau dementia arbenigol yng ngogledd y 
ddinas, diolch? 

Ateb – Y Cynghorydd Elsmore



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 28 Mawrth 2019

30

Yr wyf bob amser yn hapus i gyfarfod ag aelodau'r ward o Ogledd Caerdydd 
oherwydd gwn eich bod yn rhoi sylw i'r mater hwn - ond yr ydym ninnau hefyd.  Er 
enghraifft, yng nghynhadledd gyntaf erioed Alzheimer’s Society Cymru a gynhaliwyd 
yn Neuadd y Ddinas ddechrau'r mis hwn, soniodd Sue Phelps, Cyfarwyddwr 
Alzheimer’s Society Cymru, am Gaerdydd fel dinas sy'n esiampl i ddinasoedd eraill 
Cymru.  Talodd ganmoliaeth i Gaerdydd gan ddweud os oes un ddinas, ac fe wnaeth 
hi fy nghanmol fel yr unigolyn sy'n gyrru'r agenda hon, a fydd yn gwneud i bethau 
ddigwydd, Caerdydd oedd y ddinas honno.   

Fel y dywedais, mae fy nghynnig bob amser yno, mae fy nrws ar agor bob amser, 
dewch i'm gweld a gallwn drafod sut i fwrw ymlaen â hyn.

Cwestiwn - y Cynghorydd Carter

A allai'r Aelod Cabinet amlinellu amserlen ar gyfer adeiladu ysgolion cynradd ac 
uwchradd newydd yn y datblygiadau cynyddol ym Mhontprennau a Llys-faen?

Ateb - y Cynghorydd Merry

Cafodd adroddiad yn amlinellu'r cynigion ar gyfer y cyfleusterau ysgol gynradd 
newydd cyntaf yn Sant Edeyrn ei ystyried gan y Cabinet yr wythnos diwethaf. 
Bwriedir cynnal ymgynghoriad yn ddiweddarach eleni ar gyfer agoriad mis Medi 
2021.

Mae cytundeb Adran 106 hefyd ar waith i sicrhau ysgol gynradd newydd ar 
ddatblygiad Churchlands. Yn ogystal, mae mwy o ysgolion cynradd ac ysgolion 
uwchradd yn rhan o ddyraniad ehangach y CDLl ar gyfer Safle Strategol F rhwng 
Llys-faen a Phontprennau.

Bydd unrhyw ysgol newydd a ddarperir fel cyfraniad gan ddatblygwr yn 
gwasanaethu'r angen ychwanegol a grëir gan y datblygiad. Gan fod hyn yn seiliedig 
ar werthu a chwblhau cartrefi newydd, a chan nad oes caniatâd cynllunio ar gyfer 
safleoedd mawr yn yr ardal, nid yw'n bosibl darparu union amserlenni ar gyfer 
cyflwyno'r ysgolion ar hyn o bryd.

Mae cynllunio am ysgolion yn cael ei wneud yn ofalus er mwyn osgoi ansefydlogi'r 
ysgolion sy'n bodoli agosaf at y safleoedd hyn.

Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Carter

Pa drafodaethau yr ydych yn eu cael gyda'r datblygwyr i geisio cynllunio ar gyfer 
hynny? Rwy'n deall bod y tir yno ond pa drafodaethau sydd ar y gweill gennych chi 
a'ch swyddogion i geisio adnabod y datblygwyr tuag at nodi'r darn o dir ar gyfer yr 
ysgol uwchradd a fydd yn gwasanaethu'r datblygiad newydd a rhannau o'm ward 
hefyd? 

Ateb - y Cynghorydd Merry
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Credaf fod y safle ei hun wedi'i nodi eisoes, ond o ran trafodaethau ar gyfer 
amserlenni, yr wyf yn eich cyfeirio'n ôl at fy sylw blaenorol, ac i raddau helaeth mae 
yn nwylo'r datblygwyr o ran pryd y cwblheir yr eiddo.

Cwestiwn – y Cynghorydd Dilwar Ali

A wnaiff yr Aelod Cabinet ddatganiad am y diweddariad diweddaraf ar fflatiau 
Lydstep sy'n cael eu hailorchuddio a materion eraill?

Ateb – Y Cynghorydd Thorne

Yr oeddwn yn falch o fod yn bresennol yn y cyfarfod cyhoeddus a drefnwyd gennych 
yn ddiweddar ac yr oedd yn wir ddrwg gennyf glywed yn uniongyrchol am y 
problemau o ran cyddwysiad y mae'n rhaid i lawer o'r tenantiaid ddelio ag ef.

Fel y gwyddoch, yr ydym yn ymchwilio i opsiynau i wella'r inswleiddio ar y blociau ac 
yr ydym ar hyn o bryd yn cael cyngor gan ymgynghorydd technegol i sicrhau ein bod 
yn canfod yr ateb gorau posibl.

Mae cyfarpar monitro wedi'i osod mewn nifer o fflatiau sydd wedi'u meddiannu er 
mwyn mesur materion fel lefelau lleithder ac effeithiolrwydd systemau awyru a 
gwresogi presennol. Bydd delweddu thermol o adeiledd yr adeilad hefyd yn cael ei 
gynnal.

Dylai canlyniadau'r gwaith hwn fod ar gael ym mis Mai a bydd y trigolion yn cael 
gwybodaeth lawn am unrhyw gynlluniau gwella yn y dyfodol ac ymgynghorir â hwy yn 
eu cylch.

Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Dilwar Ali

A allwch gadarnhau'r amserlen ar gyfer cyflawni'r gwaith?

Ateb – Y Cynghorydd Thorne

Yn anffodus, ni allaf gadarnhau unrhyw amserlenni oherwydd hyd nes y gwyddom 
beth sydd angen i ni wneud er mwyn mynd i'r afael â'r materion hynny, ni fyddwn yn 
gwybod beth sydd angen i ni roi ar waith a pha fath o gontract sydd ei angen arnom, 
ond cyn gynted ag y bydd y wybodaeth honno gennym ym mis Mai ac rydm yn 
gwybod beth yw’r atebion i fynd i'r afael â'r problemau hynny, byddwn yn ymgynghori 
â thrigolion a chi. 

Cwestiwn –  y Cynghorydd Robson

Pa mor aml y mae Ffordd Lamby, y ganolfan ailgylchu gwastraff cartref agosaf ar 
gyfer gogledd Caerdydd, yn cau am fod sgipiau yn llawn?

Ateb – y Cynghorydd Michael

Ddim yn aml iawn.
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Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Robson

Ar yr achlysuron y mae,  a oes unrhyw ffyrdd o gyfleu'r neges yn fwy eang. Yr wyf 
wedi cael ychydig o broblemau lle mae etholwyr wedi gwneud yr ymdrech i fynd i 
Ffordd Lamby, mae'n rhaid iddynt gerdded i lawr yno nawr bod Heol Wedal wedi 
mynd ac yn amlwg, mae'n anghyfleus iawn canfod bod y lle ar gau hyd yn oed am 
gyfnod gweddol fyr oherwydd bod y sgipiau yn llawn.  

A oes unrhyw ffordd y gallwch wella'r cyfathrebu y mae'r Cyngor yn ei gael ar y mater 
hwn? 

Ateb – y Cynghorydd Michael

O gofio bod y safle ar agor am 364 diwrnod y flwyddyn, ers i safle newydd Ffordd 
Lamby agor yn 2017, mae wedi cau deirgwaith am lai nag awr oherwydd problemau 
gweithredol.

1 tân; yr oedd yn rhaid i ni gau'r safle oherwydd hynny
2 aelod o'r cyhoedd yn torri lawr ar ramp yr allanfa, a
3 yn ystod yr wythnos ddiwethaf, o ganlyniad i'r cerbydau sy'n gwasanaethu'r 

sgipiau torri lawr.

Mae'n werth nodi y byddai cyn-safle Heol Wedal yn cau 50/60 gwaith y flwyddyn ar 
gyfartaledd felly rwy'n credu ei bod yn deg dweud bod eich etholwr yn anlwcus.

Cwestiwn – y Cynghorydd Sandrey

Dywedwyd bod 2 elusen ar hyn o bryd yn ymddiddori mewn meddiannu'r adeilad 
gwag Pentwyn Arms/My Local ar Pentwyn Drive; fodd bynnag, nid yw pob aelod lleol 
wedi cael gwybod am hyn. 

A all yr Aelod Cabinet perthnasol roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y sefyllfa?

Ateb – y Cynghorydd Goodway

Byddwch yn ymwybodol nad oes gan y Cyngor fuddiant perchnogaeth yn yr eiddo 
hwn.

Rwy'n gwybod bod y Cynghorydd Jacobsen wedi bod wrthi'n gweithio gyda nifer o 
sefydliadau i archwilio a ellid dod â'r adeilad yn ôl i ddefnydd buddiol. 

Fodd bynnag, yn fwy diweddar, bu swyddogion yn trafod y sefyllfa gyda pherchennog 
yr eiddo a'r tenant ac ymddengys fod y tenant bellach yn ceisio negodi ildio ei brydles 
ac felly ni fyddai'n ystyried ei isosod ar hyn o bryd.

Os bydd y trafodaethau hynny'n llwyddiannus, mae'n debygol y bydd y landlord yn 
gwerthu'r safle i'w ailddatblygu. 

Rwyf wedi gofyn i swyddogion barhau i fonitro'r cynnydd a byddaf yn rhoi'r 
wybodaeth ddiweddaraf yn unol â hynny i Aelodau lleol.
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Cwestiwn – y Cynghorydd Dilwar Ali

Pa gamau y mae'r Cyngor wedi eu cymryd i wella diogelwch personol cynghorwyr, yn 
enwedig yng ngoleuni Brexit a sylwadau diweddar a wnaed gan Brif Weinidog y 
Deyrnas Unedig?

Ateb – y Cynghorydd Huw Thomas

Mae'r Cyngor yn cymryd iechyd, diogelwch a lles pob cynghorydd o ddifrif. Hyd yn 
hyn, ni nodwyd unrhyw risgiau sy'n gysylltiedig â Brexit na pheryglon eraill yn lleol 
sydd wedi gofyn bod mesurau diogelwch personol ychwanegol yn cael eu rhoi ar 
waith, ond nid yw hynny'n golygu na ddylem fod yn wyliadwrus ac yr oeddwn yn 
pryderu'n bersonol o glywed yr iaith a ddefnyddiwyd gan y Prif Weinidog yn ei 
hanerchiad i'r genedl yr wythnos diwethaf, yn ceisio’n amlwg i rôl Aelodau Seneddol 
ar wahân i'w pholisi hi ac yn wir mae rhywfaint o'r iaith a welwn yn y cyfryngau a 
ddefnyddir gan wleidyddion a chan y cyfryngau eu hunain, yn sôn am fradwyr a 
bradychu, yn fy marn i, yn cyfrannu at ymdeimlad o bryder ymysg pob gwleidydd o 
bob plaid, ynglŷn â'r hyn y gallai rhai pobl fod yn ei wneud, felly rydym yn cymryd y 
pryderon hynny o ddifrif.

Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Dilwar Ali

Mae aelodau'r Cyngor yn gwneud gwaith achos cymunedol pwysig ac yn arwain yn 
aml ar ymgyrchoedd a pholisïau proffil uchel.  

A all yr Arweinydd warantu y gall unrhyw gynghorydd sy'n gofyn am ddyfais 
diogelwch personol gael un? 

Ateb – y Cynghorydd Huw Thomas

Rwy'n deall bod pob cynghorydd ar hyn o bryd wedi cael cyfle i gynnal asesiad 
diogelwch personol gyda swyddog â chymwysterau addas, a deallaf hyd yma bod 
pum cynghorydd wedi gwneud hynny.   Mae'r asesiadau hyn yn cynorthwyo i fynd i'r 
afael ag unrhyw bryderon diogelwch a allai fod gan gynghorydd wrth gyflawni ei rôl a 
nodi unrhyw gymorth ychwanegol a all fod ei angen. 

Deallaf fod Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd hefyd wedi cytuno i gynnal 
sesiynau briffio diogelwch personol ar gyfer pob Cynghorydd yn y dyfodol agos. Bydd 
y sesiynau hyn yn rhoi cyngor ac yn galluogi Cynghorwyr i ddwysáu unrhyw bryderon 
a allai fod ganddynt a darparu rhai rhagofalon syml y gellir eu defnyddio i leihau 
unrhyw risgiau posibl a allai godi. O ran eich cwestiwn penodol, deallaf nad dyna'r 
polisi ar hyn o bryd, y polisi yw eich bod yn mynd drwy'r broses asesu ac yr wyf yn 
ddigon bodlon gweithio yn rhinwedd fy swydd fel Arweinydd gyda'r Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd a gyda'r holl Aelodau i ddeall ai'r polisi hwnnw yw'r 
unig ymateb priodol ar hyn o bryd.

Cwestiwn - Cynghorydd Jones-Pritchard
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Yng ngoleuni'r cyhoeddiad bod ymgyrch ailgylchu yn cael ei datblygu ar y cyd i 
ddangos mai ailgylchu yw'r norm cymdeithasol bellach, a wnaiff yr Aelod Cabinet 
gytuno y gall Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartrtef ar y Cyd a leolir i'r gogledd o 
Gaerdydd, neu i'r de o ardal Rhondda Cynon Taf, wasanaethu rhannau o Rondda 
Cynon Taf, Caerffili a Gogledd Caerdydd, yn enghraifft dda o weithio rhanbarthol, 
gan ddod ag arbedion effeithlonrwydd ac arbedion cost ychwanegol i ddiwallu 
anghenion cymunedau lleol?

A wnaiff weithio gydag awdurdodau eraill i weld a ellir cyflwyno hyn neu a all egluro 
pam na chaiff ei gefnogi?

Ateb – y Cynghorydd Michael

Yr ydym wedi cael trafodaethau gydag awdurdodau cyfagos ynghylch buddsoddi ar y 
cyd. Yn ogystal, mae swyddogion yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i greu darlun 
o'r seilwaith gwastraff ac ailgylchu sydd ei angen ar draws y rhanbarth.

Mae gan Gaerdydd cofnod brofedig o weithio gydag awdurdodau lleol eraill ac rydym 
bob amser yn barod i drafod prosiectau ar y cyd. Ar hyn o bryd, nid oes cyfleoedd o'r 
fath yn ymwneud â safleoedd ailgylchu gwastraff cartref, ond rydym yn parhau i fod 
yn agored i'r posibiliadau.

Cwestiwn – y Cynghorydd Boyle

Pryd bydd Ysgol Gynradd Howardian yn cael ei dalgylch ei hun?

Ateb - y Cynghorydd Merry

Rhaid i gynigion i sefydlu dalgylch ar gyfer ysgol gynradd nodi ac ystyried y 
goblygiadau ar gyfer trefniadau ysgolion uwchradd.

Mae'r cynigion i ehangu Ysgol Uwchradd Caerdydd, Ysgol Uwchradd Cathays ac 
Ysgol Uwchradd Willows – pob un ohonynt yn agos i safle Howardian – yn rhan o 
fand B o'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif. 

Bydd y cynnydd drwy ymgynghori ar bob un o'r cynigion hyn yn llywio'r broses o 
adolygu ffiniau dalgylchoedd ysgolion uwchradd.

Rhagwelir y bydd ymgynghori ag ysgolion, rhieni a rhanddeiliaid eraill ar newidiadau i 
ddalgylchoedd yn y rhan hon o'r ddinas yn cael ei wneud yn y flwyddyn ysgol 2020-
21.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Boyle

Mae hynny'n od iawn oherwydd pan ofynnais y cwestiwn hwn yn 2017, cefais wybod 
mewn ateb ar 10fed Hydref y byddai'r gwaith o sefydlu dalgylch ar gyfer Ysgol 
Gynradd Howardian yn cael ei gynnal cyn 1af Medi 2018 a'i gwblhau erbyn 1af 
Mawrth 2019 - tair wythnosau'n ôl, i'w weithredu ym mis Medi 2020.  
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Rydych bellach yn dweud wrth deuluoedd ym Mhen-y-lan y byddwch, yn hytrach na'i 
roi ar waith ym mis Medi 2020, yn dechrau ymgynghori am hyn yn 2020, onid yw hyn 
yn eithriadol o annheg? 

Ateb - y Cynghorydd Merry

Rwy'n credu y byddai'n annheg i adolygu dalgylchoedd pan fyddwn yn gwybod ein 
bod yn mynd i adolygu maint yr ysgolion mewn lleoliadau na fyddai'n hysbys bryd 
hynny.  

Mae'r ehangu hwn yn rhan o waith Band B Ysgolion yr 21ain ganrif a'r unig reswm 
dros gyflymu'r broses honno byddai pe bai'r ysgolion uwchradd eraill y byddai'r plant 
hynny'n eu mynychu'n llawn ar hyn o bryd heb leoedd ar gael i'r plant hynny, fel nad 
ydynt yn cael eu heithrio rhag mynychu naill ai Cathays neu Willows oherwydd nad 
ydynt o fewn y dalgylchoedd hynny. 

Pe bai'n well gennych fod y dalgylch ar gyfer Howardian yn cael ei newid cyn ehangu 
ardal Ysgol Uwchradd Caerdydd a chael gwared ar Howardian rhag nythu o fewn 
dalgylch Marlborough ac Ysgol Uwchradd Caerdydd, efallai y gallem gael y sgwrs 
honno y tu allan i Siambr y Cyngor. 

Cwestiwn – y Cynghorydd Dilwar Ali

Pa gamau y mae'r Cyngor wedi eu cymryd gyda Llywodraeth Cymru a'r DU i bob 
mosg yng Nghaerdydd, Cymru er diogelwch personol addolwyr a chymunedau gyda 
mis sanctaidd Ramadan yn dechrau ym mis Mai a gweddïau hir yn ystod y nos, yn 
enwedig wrth ystyried yr ymosodiadau terfysgiaeth diweddar yn Seland Newydd a'r 
DU?

Ateb – Y Cynghorydd Thorne

Yr wyf yn ymwybodol iawn o'r pryderon yn y gymuned Foslemaidd yn lleol sydd, yn 
anochel, wedi cael eu hachosi gan yr ymosodiad erchyll yn Seland Newydd. Yr wyf 
am dawelu meddwl trigolion ein bod yn gweithio mewn partneriaeth agos â'r Heddlu 
a chymunedau yng Nghaerdydd, yn enwedig y gymuned Foslemaidd, i sicrhau bod y 
ddinas yn darparu amgylchedd diogel lle gall pobl ymweld â mosgiau y ddinas heb 
ofn.

Mae presenoldeb ychwanegol yr heddlu wedi bod yn weladwy iawn mewn mosgiau 
ledled y ddinas yn dilyn y digwyddiadau yn Seland Newydd. Mae cyngor diogelwch 
hefyd yn cael ei gynnig i bob addoldy gan gynghorwyr gwrthderfysgaeth yr heddlu, yn 
ogystal â chymorth gan y Swyddfa Gartref drwy gynllun atal troseddu penodol ar 
gyfer addoldai.

Mae ein timau Diogelwch Cymunedol a Prevent wedi bod yn ymgysylltu â mosgiau 
lleol i wrando ar bryderon cymunedau ac i ddarparu cymorth lle bynnag y bo modd. 
Mae swyddogion mewn cysylltiad rheolaidd â rhanddeiliaid allweddol i fonitro lefelau 
tensiwn yn lleol a sicrhau bod ymyriadau cynnar yn cael eu gwneud, yn ôl yr angen. 
Fodd bynnag, fe'm hysbyswyd na fu unrhyw newidiadau gweladwy i lefelau troseddu 
casineb yng Nghaerdydd, sy'n parhau'n gyson.
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Yn anad dim, mae arnom eisiau rhoi tawelwch meddwl i gymunedau ac annog pobl i 
gael yr hyder i roi gwybod am unrhyw bryderon. Bydd hyn yn arwain at ymateb 
partneriaeth prydlon ac effeithiol a fydd yn sicrhau bod Caerdydd yn parhau i fod yn 
ddinas groesawgar a diogel i bobl o bob diwylliant a chrefydd.

Cwestiwn atodol – y Cynghorydd Dilwar Ali

Gan fod mis y Ramadan yn dod, a gaf i ofyn am rywfaint o gymorth ychwanegol i'r 
gymuned yng Nghaerdydd?. 

Ateb – Y Cynghorydd Thorne

Os byddwch yn cysylltu â mi ac yn siarad â mi o ran manylion pellach gallaf siarad 
gyda'r swyddogion a gweld beth sydd ei angen. 
 

156 :   MATERION BRYS 

Dywedodd yr Arglwydd Faer ei fod wedi rhoi gwybod yn unol â'r Rheolau 
Gweithdrefn y Cyngor am eitem o fusnes brys.  Gofynnodd arweinydd grŵp Plaid y 
Democratiaid Rhyddfrydol, y Cynghorydd Boyle a secondiwyd gan Chwip Grŵp y 
Blaid, y Cynghorydd Joe Carter am i'r Cyngor ystyried cais am gymeradwyo 
absenoldeb o dan y rheol presenoldeb Cynghorydd chwe mis yn unol â'r 
ddeddfwriaeth berthnasol o ran y Cynghorydd Wendy Congreve nad oedd, oherwydd 
salwch a thriniaeth feddygol barhaus, wedi mynychu Cyfarfod y Cyngor na Phwyllgor 
ers 7 Tachwedd 2018.

Gall y Cyngor ond ystyried cymeradwyo unrhyw resymau dros beidio â mynychu cyn 
diwedd y cyfnod perthnasol o chwe mis, a fydd yn dod i ben ar ddydd Iau 6 Mai 2019.  
Roedd y Cynghorydd Congreve i fod i fynychu'r cyfarfod heddiw ond yn anffodus nid 
oedd yn gallu ar y funud olaf.  

Ardystiwyd y mater hwn gan yr Arglwydd Faer fel Mater Brys. 

PENDERFYNWYD 

1. i dderbyn ac ystyried y cais am gymeradwyo absenoldeb y Cynghorydd Wendy 
Congreve yn unol ag Adran 85 (1) Deddf Llywodraeth Leol 1972 ar sail ei iechyd 
gwael a gwellhad parhaus; a

chymeradwywyd yr absenoldeb am gyfnod pellach o 6 mis, i ddod i ben ar 6 
Tachwedd 2019.  
 

157 :   PENODI LLYWODRAETHWYR YSGOLION YR AWDURDOD LLEOL 

Gofynnwyd i’r Cyngor gymeradwyo argymhellion Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod 
Lleol o’r 18fed Mawrth 2019 
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PENDERFYNWYD 

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

Ysgol Ward Dechrau’r 
Cyfnod Gwag

Cymeradwyo’r 
Penodiad

Ysgol Gynradd 
Creigiau 

Creigiau a Sain 
Ffagan

08/10/2016 David Warren

Ysgol Gynradd 
Marlborough

Pen-y-lan 01/09/2018 Jake Howarth-
Brown 

Ysgol 
Meadowbank

Ystum Taf 08/02/2019 Elspeth Webb

Ysgol Gynradd 
Meadowlane Trowbridge

31/01/2018 Sheila Hunt

Ysgol Gynradd 
Moorland

Sblot 19/11/2018
30/01/2019

Lowri Wynn 
Jones
Sarah Scullion

Ysgol Uwchradd 
Gyfun Radur 

Radur a 
Phentre-poeth

02/10/2018 Mike James 

Ysgol Gynradd 
Gatholig Santes 
Bernadette

Pentwyn 30/01/2019 Patricia Arlotte

Ysgol y Court Llanisien 05/12/2018 Jonathan 
Shimmin

Ysgol Gynradd 
Ton yr Ywen

Y Mynydd 
Bychan

05/02/2019 Phillip Elliot

 Ysgol Gynradd 
Windsor Clive 

Trelái 10/01/2018 Janet Palmer

Ysgol Gyfun 
Gymraeg 
Glantaf 

Ystum Taf 30/06/2018 Karen Phillips

Ysgol Gymraeg 
Coed-y-Gof

Y Tyllgoed 29/11/2018 Elin Cousins

Ysgol 
Gynradd 
Gymraeg 
Hamadryad

Butetown 10/01/2019 Alison Lynch

Ysgol Gymraeg 
Nant Caerau

Caerau 27/06/2018 Owain Rhys

Ysgol Gynradd 
Gwaelod Y 
Garth 

Pentyrch 02/05/2018 Rhys James 

Ysgol Gyfun 
Gymraeg 
Plasmawr 

Y Tyllgoed 30/01/2019 Huw Jones 

Coleg Catholig 
Dewi Sant Pen-y-lan 07/03/2018 Jackie Jones 
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2. y dylid cymeradwyo’r penodiadau canlynol i swyddi gwag Awdurdod Lleol yn y 
dyfodol 

Ysgol Ward Dechrau’r 
Cyfnod Gwag

Cymeradwyo’r 
Penodiad

Ysgol 
Uwchradd 
Caerdydd Cyncoed 26/05/2019 Jill Davies 
Ysgol Gynradd 
Yr Eglwys yng 
Nghymru 
Llandaf Llandaf 26/06/2019 David Oliver
Ysgol 
Uwchradd 
Llanisien Llanisien 19/05/2019

Elizabeth 
Taylor

Ysgol Gynradd 
Oakfield Trowbridge 26/06/2019

Joanne 
Gordon-Smith 

Ysgol Glan 
Ceubal Ystum Taf 26/06/2019 David 

Saunders

158 :   PENODIADAU I BWYLLGORAU 

Ni chafwyd unrhyw hysbysiad gan chwipiaid grwpiau'r pleidiau o unrhyw benodiadau 
i swyddi gwag.  Byddai'r swyddi gwag yn cael eu llenwi yn y Cyfarfod Blynyddol. 

159 :   PENODI I GYRFF ALLANOL 

Ni chafwyd unrhyw hysbysiad gan chwipiaid grwpiau'r pleidiau o unrhyw benodiadau 
i swyddi gwag.  Byddai'r swyddi gwag yn cael eu llenwi yn y cyfarfod blynyddol. 

160 :   PENDERFYNIADAU BRYS - YSGOL GYNRADD GATHOLIG SANT PEDR 

Cyflwynwyd yr adroddiad hwn er gwybodaeth yn unig. 

161 :   CWESTIYNAU YSGRIFENEDIG 

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

162 :   CWESTIYNAU LLAFAR 

Question - Councillor Hudson
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How many people have been made redundant in Cardiff Council, whether voluntary 
or forced in the term 2012-2017 and since the start of 2017 to date?

Reply – Councillor Weaver

Its sobering reading, in the five financial years from 2012/13 to 2016/17, 1,755 
employees, both school and council based, were made redundant and in the two 
financial years since, the figure is 296 employees.  So that’s a total of 2051 
employees who have been made redundant by Cardiff Council, this is a figure very 
similar figure to different size authorities in Wales and indeed England, reflecting the 
significant drop in employment in the public sector during the years of austerity.

Supplementary Question – Councillor Hudson

How many of these have been subsequently re- employed either full-time or part-time 
and temporary contracts?

Reply – Councillor Weaver

I am sorry Councillor but I do not have the information to hand.  

There are rules about re-employment from any organisation from which you are 
made redundant you cannot be immediately re-employed, whether or not years down 
the line, some people may have done but I would not have the information to hand. 
However, I will try to find it for you after this meeting.

Question – Councillor Berman

Will the council be responding positively to the Welsh Government’s consultation 
entitled ‘Healthy weight: healthy Wales’ which sets out its national ambitions to 
prevent and reduce obesity in Wales?

Reply – Councillor Huw Thomas 

Can I congratulate Councillor Berman on his recent charitable expedition to the 
Himalayas, demonstrating a level a physical condition that we can all aspire to. 

The Cardiff Public Services Board (PSB) will be responding to the Welsh 
Government consultation, with this work being led locally by the Director of Public 
Health from Cardiff & Vale University Health Board. All partner organisations, 
including the Council, have been given the opportunity to feed into this.

The Director of Public Health, on behalf of the PSB, will also lead the development of 
a local action plan as a positive response to the national ambitions to reduce obesity 
in Wales that have been set out by the Welsh Government. A wide range of council 
initiatives will feed into this work including, for example, the new Cardiff Food 
Strategy and our work to promote active travel. The Director of Public Health will 
report future updates on this work to the PSB.

Supplementary Question – Councillor Berman
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Given that the Welsh Government strategy does contain many proposals that mirror 
the ones that the Lib Dem Group put forward in our motion on this topic last year, 
which a Labour amendment - you recall subsequently removed - ideas like curbing 
the advertising of unhealthy food, working with local businesses to improve the 
provision of nutritional information from water  refill stations, using the planning 
system to help promote healthier lifestyles, promoting local action plans, promoting 
use of community sport and also working with schools. 

Do you perhaps regret that you were not willing to support such good ideas earlier 
when Councillor Sandrey and I were putting them forward?

Reply – Councillor Huw Thomas

No I do not, and as was made clear at the time there were very good reasons and 
very good examples that were being taken forward as a Council in support of such 
initiatives,  but I congratulate the Member on his lobbying of Welsh Government.

Question - Councillor Keith Parry

What measures does the Council intend to take to subsidise Bus Route 64/65 to 
provide an hourly bus service between University Hospital, Whitchurch, Danescourt, 
Pentrebane, Bwlch Road, Canton and Westgate Street? The service being proposed 
from April Fool’s Day is very poor and of little use to many people who cannot walk 
far and wish to visit the U.H.W. or city centre. The service proposed has two and a 
half hour gaps in the timetable and no Sunday service.

Reply – Councillor Wild

This service was due to have been withdrawn by Cardiff Bus because not enough 
people were using it, at the end of this month but, following discussions between 
council officers and the company, I am pleased that some of the service has been 
saved, subject to some timetable changes. It will continue to provide an important 
direct link to the University Hospital of Wales and the city centre, which would have 
otherwise been withdrawn.

Supplementary Question – Councillor Keith Parry

Unfortunately, the replacement bus service has two and a half hour gaps in the 
timetable and is of little use to people who wish to travel conveniently to the Heath 
hospital from Llandaff North, Llandaff, Danescourt and Fairwater.  
Can you make further steps to get this service put on a subsidy so an hourly service 
can be provided?

Reply – Councillor Wild

As we have made clear, we cannot continue to provide subsidies on every route.  I 
am, absolutely, keen to see if we can improve this service but most importantly to 
see if we can get more people using it.  I ask you and actually put some responsibility 
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back on ward colleagues in terms of asking you to think it is more or less likely that 
people will use the bus when you describe it as very poor and little used to many 
people.  This is about us all taking responsibility for encouraging people to use the 
buses. 

Question - Councillor De’Ath

A report into the UK’s live music scene by Westminster’s Digital, Culture, Media and 
Sport (DCMS) committee has concluded that "Prejudices against grime artists risks 
stifling one of the UK's most exciting musical exports." DCMS is calling for new 
guidelines for the police and English local authorities, which would "ensure that urban 
music acts are not unfairly targeted". Could the Chair of the Licencing Committee 
make a statement as to the situation in Cardiff?

Reply – Councillor Mackie

The DCMS report on live music provided a wide-ranging review of many aspects of 
live music in the UK. It included commentary on the repeal by the Metropolitan Police 
of one of their risk assessment forms after concerns that it unfairly targeted urban 
acts and grime music over potential crime and disorder issues at concerts.

One of the recommendations in the report is that the relevant stakeholders should 
work together to develop guidance for licensing authorities, police forces and music 
venues on how to ensure that urban music acts are not unfairly targeted.

The Council would support this approach and already recognises the importance of 
cultural vibrancy in its statement of Licensing Policy, which encourages a diverse 
entertainment sector whilst, at the same time, supporting the promotion of the four 
Licensing objectives.

Supplementary Question – Councillor De’Ath

If there were more specific recommendations around this genre of music going 
forward to the Council's music strategy would you consider making recommendations 
of your own to ensure that this particular genre of music continues to flourish in the 
Welsh capital?
Reply – Councillor Mackie

Our licensing policy statement already supports the diversity of all genres of music 
and Cardiff wants to host events that our residents want, we would be happy to work 
with the police and urban music promoters and event venues to ensure that all types 
of music events are available in Cardiff and are held in a safe and responsible way. 

Question - Councillor Graham Thomas

Can the Cabinet Member please update me on progress on the 20mph zone roll out 
across the city?

As a Councillor of a Ward towards the back of the queue due to the ‘city centre 
outwards’ policy, and with concerned residents asking me when this might come to 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 28 Mawrth 2019

42

Creigiau, can you please include how many have been completed so far, and 
timescales on the remaining areas?

Reply – Councillor Wild

It is really pleasing to see so many Councillors coming forward requesting 20 mph 
zones, they were not particularly popular a number of years ago.    

As you know we are going out from the centre of the city, as you will appreciate 
areas to the north of the A48 will have some unique features and will need to be 
properly assessed to ensure that schemes will work well when they are installed. 

You will be pleased to know that a bid for funding has been made to the Welsh 
Government to support a feasibility study for these areas to take into account these 
considerations.  

It is difficult for me to provide a clear timescale because of what we are doing at the 
moment as you may have heard is that we are calling on the Welsh Government to 
bring forward default speed limits for the whole of Cardiff which will make it far easier 
and also more efficient to implement across the City.

Supplementary Question – Councillor Graham Thomas

I should start by saying I very much support the 20mph zone policy, but my issue 
really is with the way it is being rolled out across the city. 

I believe there is a strong argument to make for the rural areas.  Whilst the roads 
maybe less congested, they have much faster traffic going through them, people 
using the villages as rat-runs potentially more dangerous and resulting in parents 
maybe being afraid to let their children move freely around the village.  

How can I influence this policy of City Centre outwards which obviously is not helping 
the rural areas, and will you be looking to see whether there are other areas that 
maybe have a greater need of this zoning than the ones currently with priorities?

Reply – Councillor Wild

I am committed to seeing 20mph zones across the whole city as I think you know.  

In terms of going out from the centre that is also the part of where you are likely to 
get the biggest uptake of active travel in terms of people walking, cycling.  That is as 
part of the thinking for starting there.   

Any Councillor who wishes to try to bring things about quicker we can see if we can 
do that. We are also calling on the Welsh Government for the default limit, that would 
absolutely help, and I am happy to discuss that with you.

Question - Councillor Taylor
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What steps are being taken to divest the more than £86m of pension funds currently 
invested in fossil fuels?

Reply – Councillor Weaver

It is an important question that is probably why you asked it as a written question as 
well, so I would refer you to the answer and I’m happy to take any supplementary.

Supplementary Question – Councillor Taylor

I just wanted to ask what opportunities are you pursuing in relation to investing in 
clean energy and how we can use that to benefit homes in Cardiff.   Some recent 
research shows that portfolios that have divested in fossil fuels and invested in clean 
energy have outperformed those schemes Are you still invested in fossil fuels or if 
you could outline what we are doing to proactively chase those opportunities. 
Reply – Councillor Weaver

The Pensions Committee and officers and the Cardiff and Vale Pension Fund are 
looking at a whole range of things that involve both reducing our exposure to carbon 
emissions across the piece of all our investments and potentially divesting from fossil 
fuel extraction or another form of wording to that effect and also investing in green 
and clean energy.   

Local Government pensions are at a relatively early stage in this.  There are only a 
couple of authorities that actually declared divestments in fossil fuel extraction or 
fossil fuel companies,  but the intention is to come up with a climate change policy 
and investment strategy that reflects that and one that will be iterative and constantly 
reviewing and revaluing overtime.  It sounds very positive and we will try to keep 
abreast of the most innovative things that other funds are doing and then seek to see 
if they are suitable to be copied by Cardiff and Vale. 

Question - Councillor Ford

There are issues with traffic on Fairwater Road and Doyle Avenue and St Fagans 
Road. Fairwater Road has a very narrow partial footpath and bad lighting. Doyle 
Avenue is used as a rat run for traffic. Therefore, these routes are not safe routes to 
school. Which are currently the main routes to Cantonian School for pedestrians and 
traffic?

Reply – Councillor Wild

I can assure you that when you talk about road safety that officers are always looking 
into all the points you have raised, I can assure you that they have done so.  Officials 
have advised me that there have been a number of pedestrian improvements made 
in that area in recent years including pedestrian crossings, zebra crossings, speed 
humps and even a 20mph limit, so there are suitable safe routes for pedestrians.

As you are aware, as part of the Band B programme, there are proposals to re-
develop the Cantonian site and to provide an entirely new school facility.  Councillor 
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Merry and I are committed to ensuring the very best active travel provision at all of 
these new schools including the school there. 

Supplementary Question – Councillor Ford

Could you advise me - because you have mentioned about the new build for 
Cantonian school - what entrances would be used for access to Cantonian School? 

Reply – Councillor Wild

I do not have that information to hand, but I will get back to you about those 
entrances to see if they are at those stages with the plans although I do not know 
what status they have now. 

Question - Councillor Burke-Davies

There were reports that taxis in Cardiff were refusing ‘short fares’ following the Super 
Saturday. What is the council’s response and what can we do to ensure that people 
who live or are visiting Cardiff are not stranded and put at risk?

Reply – Councillor Mackie

We understand there are problems with short fares being refused on taxis.  Hackney 
Carriages that are on a rank or stop to pick up a passenger on the street must take 
any fare that starts and begins within the city boundary. To refuse to do so without a 
reasonable excuse is an offence. Any instances of refusals should be reported to the 
Licensing team who will investigate and take formal action where appropriate.

This may include prosecution or putting the matter before the Public Protection 
Committee who will consider the suitability of the driver to hold a licence. In addition 
to routine patrols every weekend, Licensing staff have also undertaken a number of 
‘mystery shopper’ exercises throughout the year, which have led to driver 
prosecutions or sanctions

I have also met recently with staff and two representatives of the recently established 
‘Cardiff Hackney Alliance’, a trade body recognised by the Council. They accept that 
some drivers let the wider trade down on big event days in the city and are working 
with the Council, as well as stakeholders such as FOR Cardiff, to improve 
compliance going forward.

The Council’s Communications and Events teams also issue advice and information 
to people who are attending major events to plan ahead when they travel to and from 
the city and to not leave things to chance.

Question - Councillor Walker

Following our recent correspondence, it is clear that the demand from those moving 
up from Welsh Medium primary schools in the catchment area of Ysgol Glantaf 
exceeds the places available for admission of such pupils at that school. This is a 
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result of growth of WM places provided at primary level not being matched by 
increased capacity at Ysgol Glantaf. 

As you are aware, that leads to seemingly arbitrary admission refusals of applicants 
from schools within catchment. Such pupils will have attended preparation days at 
that secondary school and planned to join their friends and classmates there in 
September. The unexpected refusal of a few such children can be a severe blow to 
them and their families. 

What plans are in train to increase the capacity at Ysgol Glantaf to match the growing 
demand within its catchment area?

Reply – Councillor Merry

The Council gained approval for three capital-funding bids from Welsh Government 
for expanding Welsh-medium provision last year. Unfortunately, we were not 
successful in our bid towards expanding secondary provision.

There is though, currently enough capacity in the three existing Welsh-medium 
secondary schools in Cardiff to meet current demand. In the short to medium term, 
an increase in demand could be met by increasing places at these schools.

Proposals to increase Welsh-medium secondary school places and to realign the 
associated catchment areas will be brought forward in 2019/20.  Expansion of school 
provision must be brought forward in a strategic and timely manner, which does not 
compromise existing provision, significant expansion in one school can inevitable 
impact on the take up in places at other schools and in turn on the ability of schools 
to balance budgets and to attract and retain staff.

Supplementary Question – Councillor Walker

I really need us all to think about it from the point of view of the parents, the children 
involved, and there are only a few of them that would be excluded from this 
opportunity. 

I think there does need to be a capacity match between the primary schools that are 
feeding into a secondary school within the catchment area and that secondary 
schools' ability to take them.  I think there is a mismatch here, which people just do 
not understand.  It is no good saying to them well there is another school over there 
that you have to send your child to while all the other kids are going to this local 
school Ysgol Glantaf.  

Would ask if the officers could look and you mention 2019, there may be an 
opportunity to look at whether that can be a balance, a match between the demand 
and the capacity? 

Reply – Councillor Merry

We will be seeking to match capacity but that is not only about increasing places but 
also just in catchment areas and I think we all have a role to play in this Chamber 
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when it comes to advising parents about completing the applications for school 
places.   

We have already recognised that we've got a significant pressure on secondary 
school places in coming years until we bring in our additional places under Band B 
and it's really important we all advise our parents about completing the applications 
and put it in the number of choices that they're allowed to do. 

It is absolutely imperative that we do that there is never a guarantee that even if you 
are within a catchment area for a school that you will get a place at that school and 
that has always been case and there is never a perfect situation because even as 
you change places and catchment areas the picture will shift again.

Question - Councillor Howells

What powers does the council have to ensure landlords educate their tenants in the 
proper disposal of their household waste?

Reply – Councillor Michael

The Council does not generally have any legal powers to force a landlord to educate 
their tenants. However, we do work with them to provide information packs and make 
it as easy as possible to educate their tenants about recycling and providing the 
correct recycling containers. Waste education officers also engage directly with 
tenants through face-to-face door knocking.

Where a HMO licence has been granted on a property, landlords must also ensure 
that proper arrangements are in place for the storage and disposal of waste, in 
accordance with the Council’s scheme, and take reasonable steps to ensure 
compliance. The Housing Enforcement Team within Shared Regulatory Services will 
assist in those exceptional cases where existing waste management powers are 
insufficient.

Supplementary Question – Councillor Howells

It is clear in some instances that the current system is not working.  
In my ward there is a badly managed property converted into flats where residents 
continually present their rubbish on the wrong days.  Enforcement officers have taken 
necessary education and enforcement this is either ignored or new residents move in 
and the process starts all over again and when the landlord has been approached by 
residents he just shrugs his shoulders and says nothing to do with me. 

Surely, there is some way we can to get landlords to take some form of responsibility 
for the waste generated by the tenants. 

Is this not something we could include within the landlord registration scheme or if we 
don't have that power could you lobby the Welsh Government to see if it is a power 
local governments could be given? 

Reply – Councillor Michael
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I am disappointed if after a visit from enforcement officers and others, the offence 
continues to happen.  I am happy to have a meeting with you to discuss it and see 
what steps we could take to help. 
Question - Councillor Dilwar Ali

Will the Cabinet Member make a statement on the latest figures for people living on 
the streets in Cardiff?

Reply – Councillor Thorne

The Outreach Service is currently engaging with 73 individuals who are sleeping 
rough.

There are currently 25 tents situated around the city, which is a reduction from the 43 
tents that were in place on 2nd February this year.

It is important to recognise that, as Council and partner services support people to 
come into accommodation or remove tents that have been abandoned, there will also 
be new arrivals of rough sleepers and new tents.

The Outreach Service has supported 40 individuals into accommodation since 
January, and continues to provide advice and support to everyone who is sleeping 
rough, even if they choose not to come in off the street.

Question - Councillor Owen

Following the motion passed in November’s Full Council, can the Cabinet Member 
for Social Care and Health please update Council as to what work she has 
undertaken with the Cardiff and Vale University Health Board and the Alzheimer’s 
Society to map the needs of people living with dementia across Cardiff, and establish 
where additional services are needed, in particular in the North of Cardiff?

Reply – Councillor Elsmore

I was pleased to provide a comprehensive update to Members in January on our 
achievements thus far, suffice it to say we work very closely with the University 
Health Board and the Alzheimer’s Society to understand the need for additional 
services and we are developing the way we work to reflect the evidence. For 
example, it is clear from this work that there is a need to improve diagnosis rates 
across the city.

Most people living with dementia at an early stage are supported to access services 
locally to where they live and from your perspective for the North of Cardiff, the 
launch of Community Well-being Hubs next month, supporting dementia activities 
specific to the needs of the area, will go some way towards meeting the needs of 
your residents.

Supplementary Question – Councillor Owen
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You are spot on in terms of needing to improve the diagnosis early.  It is actually 
accepted generally now that 40 thousand people across Wales are living with 
dementia.  We have talked about an emergency tonight, but I think this is an 
emergency we need to wake up to in Cardiff and I would suggest that possibly 
thousands of Cardiff residents are living with dementia on a daily basis.  

You take the population of Whitchurch, it has a population of six years above the 
mean age of Cardiff, the population of Lisvane has a population, which is 11 years 
above the Cardiff mean, and a population of Rhiwbina has a population, which is 12 
years above the mean age of Cardiff. 

The Council therefore has the facts, which show where the oldest residents in Cardiff 
live, so can I please ask you once again to give real consideration to opening a day-
care centre with specialist dementia services in the North of the City thank you? 

Reply – Councillor Elsmore
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I am always happy to meet with Ward Members from the North of Cardiff because I 
know the attention that you are putting on this issue - but so are we.  For instance at 
the first ever Alzheimer’s Society Cymru conference that took place in City Hall at the 
beginning of this month, Sue Phelps the Director of Alzheimer’s Society Cymru 
Wales talked about Cardiff as being a City which is an exemplar to other Welsh 
cities.  She paid a compliment to Cardiff because she said if there is one City and 
she complimented me particularly as the individual driving this agenda, who is going 
to make it happen it will Cardiff.   

As I said my offer is always open, my door is always open, please come and see me 
and we can discuss how to take this forward.

Question - Councillor Carter

Could the Cabinet Member outline a timetable for the building of new primary and 
secondary schools in the expanding Pontprennau and Lisvane developments?

Reply – Councillor Merry

A report outlining proposals for the first new primary school facilities at St Edeyrn’s 
was considered by the Cabinet last week. Consultation is planned later this year for a 
September 2021 opening.

A Section 106 agreement is also in place to secure a new primary school on the 
Churchlands development. In addition, further primary schools and a secondary 
school form part of the wider LDP allocation for Strategic Site F between Lisvane and 
Pontprennau.

Any new school provided as a developer contribution is to serve the additional need 
generated by the development. As this is predicated on the sale and completion of 
new homes, and in the absence of planning permissions for large sites of the area, it 
is not possible to provide exact timescales for the delivery of the schools at this time.

School phasing is carefully planned to avoid destabilising existing schools in closest 
proximity to these sites.

Supplementary Question  - Councillor Carter

What discussions are you having with the developers to try to plan for that 
eventuality? I appreciate the land is there but what ongoing discussions are you and 
your officers having to try and pin the developers down towards identifying the patch 
of land for the High School which will serve the new development and parts of my 
ward as well? 

Reply – Councillor Merry

I believe the actual site is already identified, but in terms of discussions for 
timescales I actually refer you back to my previous comment and it is largely in the 
hands of the developers about when the properties are completed.
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Question - Councillor Dilwar Ali

Will the Cabinet Member make a statement on the latest update on Lydstep flats re-
cladding and other issues?

Reply – Councillor Thorne

I was pleased to attend the public meeting that you arranged recently and was 
genuinely sorry to learn first-hand about the problems with condensation that many of 
the tenants have to deal with.

As you are aware, we are investigating options to improve the insulation of the blocks 
and are currently taking advice from a technical consultant to ensure that we identify 
the best possible solution.

Monitoring equipment has been placed in a number of occupied flats to measure 
issues like, moisture levels and effectiveness of existing ventilation and heating 
systems. Thermal imaging of the building fabric will also be undertaken.

The results of this work should be available in May and residents will be fully 
informed and consulted on any future improvement plans.

Supplementary Question – Councillor Dilwar Ali

Can you confirm that timeframe for the works to be carried out?

Reply – Councillor Thorne

Unfortunately, I am not able to confirm any timescales because until we know what 
we need to do to address those issues  we will not know what we need to put in 
place and what sort of contract we need,  But as soon as we have that information in 
May and know about what the proposed solutions are to address those problems, we 
will consult with residents and yourselves. 

Question - Councillor Robson

How often is Lamby Way, the closest waste household waste recycling centre for 
north Cardiff, shut because of skips being full?

Reply – Councillor Michael

Not very often.

Supplementary Question – Councillor Robson

On the occasions it is.  Are there any ways of getting the message out more widely. I 
have had a few issues where constituents have made the effort to go to Lamby Way, 
they have to trek down there now that Wedal Road has gone and obviously, it is very 
inconvenient to find that the place is shut even for a fairly short period because of the 
skips being full.  
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Is there any way you can improve the communications that the Council gets out on 
this issuer? 

Reply – Councillor Michael

Bearing in mind that the site is open for 364 days a year, since the new Lamby Way 
site opened in 2017, it has shut three times for less than an hour due to operational 
issues.

1) a fire; we had to shut the site down for that one
2) a member of the public breaking down on the exit ramp, and
3) in the last week, due to a breakdown of the vehicles that service the skips.

It is worth noting that the former Wedal Road site would shut on average 50/60 times 
a year so I think it’s fair to say your constituent was unlucky.

Question - Councillor Sandrey

It has been said that there are currently 2 charities interested in occupying the empty 
Pentwyn Arms/My Local building on Pentwyn Drive; however, not all local members 
have been made aware of this. 

Can the relevant Cabinet Member please provide an update on the situation?

Reply – Councillor Goodway

You will be aware that the Council does not have an ownership interest in this 
property.

I know that Councillor Jacobsen has been actively working with a number of 
organisations to explore whether the building could be brought back into beneficial 
use. 

However, more recently, officials have been discussing the situation with both the 
property’s owner and the tenant and it appears that the tenant is now attempting to 
negotiate a surrender of their lease and would therefore not consider any subletting it 
at this stage.

If those negotiations are successful, it is likely that the landlord will sell the site for 
redevelopment. 

I have asked officials to continue to monitor progress and I will provide any updates 
accordingly to local members.

Question - Councillor Dilwar Ali

What steps has the Council taken to improve the personal safety of Councillors, 
particularly in light of Brexit and recent comments made by the UK Prime Minister?
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Reply – Councillor Huw Thomas

The Council takes the health, safety and well-being of all Councillors very seriously. 
To date, no Brexit-related or other risks have been identified locally that have 
required additional personal safety measures to be put in place, that doesn’t mean 
that we shouldn’t remain vigilant and I personally was concerned to hear the 
language used by the Prime Minister in her address to the Nation last week, seeking 
to clearly position Members of Parliament in isolation to her Policy and indeed some 
of the language that we see used in the media used by Politicians and by the media 
themselves, the talk of traitors and betrayal, I think contributes to a sense of concern 
amongst all Politicians of every party, about what some people out there may be 
planning so we do take those concerns very seriously.

Supplementary Question – Councillor Dilwar Ali

Council Members do important community case work and often lead on high profile 
campaigns and policies.  

Can the Leader guarantee that any Councillor who requests a personal safety device 
can actually get one? 

Reply - Councillor Huw Thomas

I understand that currently all Councillors have been given an opportunity to 
undertake a personal safety assessment with a suitably qualified officer and I 
understand to date there are five Councillors that have done so.   These 
assessments assist in addressing any safety concerns that a Councillor may have 
while undertaking their role and identifying any additional support, which may be 
needed. 

I understand that Democratic Services Committee has also agreed for personal 
safety briefings to be scheduled for all Councillors in the near future. These sessions 
will provide advice and enable Councillors to escalate any concerns they may have 
and provide some simple precautions that can be used to minimise any potential 
risks which may arise. With regard to your specific question, I understand that is not 
currently the policy, the policy is that you go through the assessment process and I 
am quite happy to work in my capacity as Leader with the Democratic Services 
Committee and with all Members to understand whether that policy remains the only 
appropriate response at this time.

Question - Councillor Jones-Pritchard

In the light of the announcement of a joint development of a recycling campaign to 
show that recycling is now the social norm, will the cabinet member agree that a joint 
HWRC located to the north of Cardiff, or south of RCT, capable of serving parts of 
RCT, Caerphilly and North Cardiff, would be a good example of regional working, 
bringing added efficiencies and cost savings to meet the needs of local communities?

Will he work with other authorities to see if this can be brought about or can he 
explain why it will not be supported?
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Reply – Councillor Michael

We have had discussions with neighbouring authorities about shared investment. In 
addition, officers are working with the Welsh Government to build up a picture of the 
waste and recycling infrastructure that is needed across the region.

Cardiff has a proven track record of working with other local authorities and we are 
always open to discuss joint projects. Currently, there are no such opportunities 
relating to household waste recycling sites, but we remain open to the possibilities.

Question - Councillor Boyle

When will Howardian Primary School get its own catchment area?

Reply – Councillor Merry

Proposals to establish a catchment area for a primary school must identify and take 
account of implications for secondary school arrangements.

The proposals to expand Cardiff High, Cathays High and Willows High Schools – 
each in similar proximity to the Howardian site – form part of Band B of the 21st 
Century Schools Programme. 

The progress through consultation on each of these proposals will inform the process 
of reviewing secondary school catchment area boundaries.

It is anticipated that consultation with schools, parents and other stakeholders on 
changes to catchment areas in this part of the city would be undertaken in the 2020-
21 school year.

Supplementary Question – Councillor Boyle

That’s very odd because when I asked this question in 2017, I was told in an answer 
on the 10th October that the establishment of a catchment area for Howardian 
Primary School would be undertaken no sooner than the 1 September 2018 and 
completed by the 1 March 2018 -  three weeks ago, for implementation in September 
2020.  

You are now telling families in Penylan that instead of implementing it in September 
2020 you are going to start consulting it in 2020 is this not grossly unfair? 

Reply – Councillor Merry

I think it would be unfair is to review catchment areas when we know that we are 
going to review the size of the schools in location which would not be known at that 
stage.  

The expansion is part that Band B of the 21st century schools the only reason to 
accelerate that process Joe would be if the alternative secondary schools that those 
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children would attend with full currently there are places available for those children 
so they are not excluded from attending either Cathays or Willows because of not 
being within those catchment areas. 

If you would prefer that the catchment area for Howardian was amended prior to the 
expansion of Cardiff high and the removal of Howardian from nestling within the 
Marlborough catchment area and Cardiff High then perhaps we could have that 
conversation outside the Council Chamber. 

Question - Councillor Dilwar Ali

What steps has the Council taken with Welsh and UK Government to all mosques in 
Cardiff, Wales for the personal safety of worshippers and communities with the holy 
month of Ramadan starting in May and long prayers at night, particularly in light of 
recent terrorist attacks in New Zealand and the UK?

Reply – Councillor Thorne

I am very aware of the concerns within the local Muslim community that have 
inevitably been generated by the horrific terror attack in New Zealand. I want to 
reassure residents that we are working in close partnership with the Police and 
communities in Cardiff, particularly the Muslim community, to ensure that the city 
provides a safe environment in which people can visit the city’s mosques without 
fear.

Additional police presence has been highly visible at mosques across the city 
following the events in New Zealand. Security advice is also being offered to all 
places of worship by police counter-terrorism advisers, as well as assistance from the 
Home Office through a specific crime prevention scheme for places of worship.

Our Community Safety and Prevent teams have been engaging with local mosques 
to listen to the concerns of communities and to provide support wherever possible. 
Officers are in regular contact with key stakeholders to monitor tension levels locally 
and ensure that early interventions are made, as necessary. However, I am advised 
that there have been no observable changes to levels of hate crime in Cardiff, which 
remain consistent.

Above all, we want to provide reassurance to communities and encourage people to 
have the confidence to report any concerns. This will result in a prompt and effective 
partnership response that will ensure that Cardiff continues to be a safe, open 
welcoming city for people of all cultures and religions.

Supplementary Question – Councillor Dilwar Ali

As the holy month of Ramadan is coming from May can I request some additional 
support to the community in Cardiff?. 

Reply – Councillor Thorne
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If you contact me and speak to me about further details I can speak with the officers 
and see what is needed. 


