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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, 20 Mehefin 2019 i drafod y busnes a nodir yn y wŷs Cyngor dyddiedig 
Dydd Gwener, 14 Mehefin 2019. 

Yn 
bresennol: Y Cynghorydd Sir De'Ath (Arglwydd Faer)

Cynghorwyr Sir  Ahmed, Asghar Ali, Dilwar Ali, Bale, Berman, 
Bowden, Bowen-Thomson, Boyle, Bradbury, Bridgeman, Burke-
Davies, Cowan, Cunnah, Derbyshire, Driscoll, Ebrahim, 
Elsmore, Ford, Goddard, Gordon, Henshaw, Gavin Hill-John, 
Philippa Hill-John, Howells, Hudson, Jacobsen, Jenkins, Jones-
Pritchard, Jones, Owen Jones, Joyce, Kelloway, Lancaster, 
Lent, Lister, Mackie, McEvoy, McGarry, McKerlich, Merry, 
Michael, Molik, Morgan, Naughton, Owen, Parkhill, Jackie Parry, 
Keith Parry, Patel, Phillips, Dianne Rees, Robson, Sattar, 
Simmons, Singh, Stubbs, Graham Thomas, Huw Thomas, 
Lynda Thorne, Walker, Weaver, Wild, Williams, Wong a/ac 
Wood

21 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Carter, Gibson, 
Goodway, Hinchey, Sandrey, Simmons a Taylor.

22 :   DATGANIADAU O FUDDIANT 

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

Cynghorydd Eitem Buddiant
Y Cynghorydd Bale Eitem 12 Buddiant personol mewn perthynas ag 

aelod teulu.
Y Cynghorydd 
Bradbury

Eitem 10

Eitem 12

Buddiant personol gan ei fod wedi 
cyfrannu at ymgynghoriad CCA. 
Buddiant personol fel llywodraethwr yn 
Ysgol Arbennig Tŷ Gwyn a Champws 
Dysgu'r Gorllewin.

Y Cynghorydd Boyle Eitem 12 Buddiant personol mewn perthynas ag 
aelod o'r teulu ac fel aelod o 
Gymdeithas Genedlaethol Awtistiaeth; 
un o Ymddiriedolwyr sylfaenol 
Halcyon Training Foundation, elusen 
awtistiaeth leol a Chadeirydd 
Llywodraethwyr yn Ysgol Gynradd 
Springwood, sydd â Chanolfan 
Adnoddau Awtistiaeth.

Y Cynghorydd Cowan Eitem 12 Buddiant personol a rhagfarnol fel un 
o gyflogeion Paul Davies AC ac 
Arweinydd Grŵp y Ceidwadwyr yng 
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Nghynulliad Cenedlaethol Cymru.
Buddiant personol hefyd fel Cadeirydd 
Llywodraethwyr yn Ysgol Arbennig 
Greenhill a Llysgennad ar gyfer 
Elusen Autism Puzzles.

Y Cynghorydd 
Jacobsen

Eitem 12 Buddiant personol mewn perthynas ag 
aelodau teulu.

Y Cynghorydd Keith 
Jones

Eitem 12 Buddiant personol mewn perthynas ag 
aelodau teulu.

Y Cynghorydd Lent Eitem 12 Buddiant personol mewn perthynas ag 
aelodau teulu.

Y Cynghorydd Lister Eitem 12 Buddiant personol fel un o weithwyr 
Vaughan Gething AM, y Gweinidog 
dros Iechyd yng Nghynulliad 
Cenedlaethol Cymru.

Y Cynghorydd Michael Eitem 10 Buddiant personol fel perchennog 
siop.

Y Cynghorydd Phillips Eitem 12 Buddiant personol mewn perthynas ag 
aelod teulu.  

Y Cynghorydd Williams Eitem 12 Buddiant personol fel un o 
lywodraethwyr Ysgol Arbennig Hollies 
a Llysgennad ar gyfer Elusen Autism 
Puzzles.

23 :   COFNODION 

Cymeradwywyd cofnodion y Cyfarfod Arbennig a gynhaliwyd ar 17 Mai 2019 a’r 
Cyfarfod Blynyddol a gynhaliwyd ar 23 Mai 2019 n gofnod cywir, ac fe’u llofnodwyd 
gan y Cadeirydd.

24 :   DEISEBAU 

Cyflwynwyd y deisebau canlynol: 

Cynghorydd Nifer y 
llofnodion

Cais

Y Cynghorydd 
Gordon 

199 Deisebu'r Cyngor i gymryd camau 
brys i orfodi'r cyfyngiad cyflymder o 
20mya ar Romilly Crescent gan fod 
marciau ffordd 20mya yn cael eu 
hanwybyddu. 

Y Cynghorydd 
Kelloway 

190 Deisebu ar gyfer gwasanaeth bws 
aml i Gyncoed, sy'n addas i'r diben 
ac yn cysylltu â chanolfannau siopa, 
Swyddfa'r Post a’r llyfrgell leol ac 
Ysbyty Athrofaol Cymru. 
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Cynghorydd Nifer y 
llofnodion

Cais

Y Cynghorydd 
Dilwar Ali 

320 Galw ar y Cyngor i weithredu 
llwybrau ar wahân a nodir yn glir ar 
Daith Taf – ar gyfer beicwyr a 
cherddwyr. 

Y Cynghorydd Rees 93 Yn gofyn am arolwg o gyfaint a 
chyflymder cerbydau ar Tyr Winch 
Road, gan wella'r arwyddion sy'n 
nodi'r terfyn 30mya sydd mewn grym, 
gosod meddalwedd cyflymder, sy'n 
cynghori modurwyr ar ba gyflymder 
maent yn teithio, ac i ystyried rhoi 
sicanau tawelu ffyrdd i leihau 
cyflymderau.

25 :   TEYRNGEDAU I'R CYNGHORYDD TIM DAVIES 

Arweiniodd yr Arglwydd Faer deyrngedau i'r diweddar Gynghorydd Tim Davies, ffrind 
a chydweithiwr a fu farw ar 4 Mehefin 2019. Roedd yn dyst i ymroddiad y 
Cynghorydd Davies i wasanaethu'r ddinas, er gwaethaf ei iechyd diffygiol, ei fod yn 
benderfynol o fod yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor ar 23 Mai 2019 ac roeddem i 
gyd yn falch o'i weld.    

Etholwyd y Cynghorydd Davies am y tro cyntaf ym 1976 i Gyngor Dinas Caerdydd i 
gynrychioli ward yr Eglwys Newydd, ac roedd yn bleser ac yn anrhydedd iddo gael ei 
ethol yn Arglwydd Faer Dinas Caerdydd ym mlwyddyn olaf hen Gyngor y Ddinas ym 
1995-1996.  

Cafodd ei ailethol i Gyngor Caerdydd i gynrychioli ward yr Eglwys Newydd a 
Thongwynlais yn 2004, 2008 a 2017.  Yr oedd ganddo gyfoeth o brofiad a 
gwybodaeth a gafwyd dros flynyddoedd lawer mewn gwasanaeth cyhoeddus ac yr 
oedd ganddo ddiddordeb arbennig mewn cyllid a gwaith Awdurdod yr Heddlu ac yn 
fwy diweddar y Panel Heddlu a Throseddu.    
 
Mae'n golled drist iawn ac roedd hyn yn amlwg yn y gwasanaeth coffa am Tim yn 
gynharach y prynhawn yma.  Estynnir ein cydymdeimlad dwysaf i Susan a'i feibion - 
James, Andrew a Lloyd a'u teuluoedd, a'u cydweithwyr a'u cyfeillion. 

Cyn gwahodd Arweinwyr y Grwpiau i siarad am funud, cafwyd munud o 
ddistawrwydd er cof am gyn-Arglwydd Faer, gwas cyhoeddus, cydweithiwr a ffrind 
da.
  

(Munud o Ddistawrwydd)

Siaradodd Arweinydd yr Wrthblaid, y Cynghorydd Robson, ac yna Arweinydd y 
Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd Grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol y 
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Cynghorydd Boyle ac Arweinydd Plaid Cymru ac Annibynwyr Caerdydd, y 
Cynghorydd Keith Parry (Plaid Cymru). Hefyd, gwahoddodd yr Arglwydd Faer 
gyfraniadau gan ei gydweithwyr ar y ward a'u ffrindiau agos, y Cynghorydd Jones 
Pritchard a'r Cynghorydd Linda Morgan. 

Talwyd teyrnged i gyfaill a chydweithiwr ffyddlon, uchel ei barch gan Aelodau'r 
Cyngor, swyddogion a thrigolion a oedd yn was cyhoeddus enfawr yng Nghaerdydd 
yn gwasanaethu trigolion yr Eglwys Newydd a Thongwynlais yn ystod y 40 mlynedd 
diwethaf. 

Bydd y Cynghorydd Davies yn cael ei golli ac estynnwyd cydymdeimlad diffuant i'w 
deulu, i'w gydweithwyr yn y ward ac i Grŵp y Ceidwadwyr. 

26 :   CYHOEDDIADAU’R ARGLWYDD FAER 

Llongyfarchodd yr Arglwydd Faer y dinasyddion hynny o Gaerdydd a oedd wedi cael 
anrhydeddau yn Rhestr Anrhydeddau Pen-blwydd y Frenhines 2019.  

Urdd Lefel Dyfarniad Enw
Swyddogion Urdd 
yr Ymerodraeth 
Brydeinig

OBE Swyddog Urdd yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

Daniel John 
LANGFORD

Swyddogion Urdd 
yr Ymerodraeth 
Brydeinig

OBE Swyddog Urdd yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

Nigel Keith 
WALKER

Aelodau Urdd yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

MBE Aelod Urdd yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

Caroline BREEN 
COOKSLEY

Aelodau Urdd yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

MBE Aelod Urdd yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

David James 
KING

Aelodau Urdd yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

MBE Aelod Urdd yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

Catherine 
Lorraine 
O'BRIEN

Aelodau Urdd yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

MBE Aelod Urdd yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

Suzanne Louise 
POLEY

Medalydd Urdd yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

Cefndir 
Du/Lleiafrif 
Ethnig

Medal 
Ymerodraeth 
Prydain

John David 
GRIFFIN

Aelodau Urdd yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

MBE Aelod Urdd yr 
Ymerodraeth 
Brydeinig

Yr Athro Antony 
James BAYER

27 :   HYSBYSIAD O SWYDD WAG 

Hysbyswyd y Cyngor o'r hysbysiad o swydd wag ar gyfer Swydd y Cynghorydd yn 
Adran Etholiadol Cyncoed a'r trefniadau ar gyfer etholiad i lenwi'r swydd wag. 
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PENDERFYNWYD – bod y Cyngor yn nodi’r swydd wag yn Swydd y Cynghorydd yn 
Adran Etholiadol Cyncoed a'r trefniadau ar gyfer etholiad ar ddydd Mawrth 16 
Gorffennaf 2019 i lenwi'r swydd wag.

28 :   AROLWG ETHOLIADOL - CAERDYDD 

Gofynnodd yr adroddiad am gymeradwyaeth i ymateb y Cyngor ar y trefniadau 
etholiadol a ffafrir ar gyfer Cyngor Caerdydd fel rhan o'r ymgynghoriad gan Gomisiwn 
Ffiniau a Democratiaeth Leol Cymru a gychwynnodd ar 4 Ebrill 2019.  Y dyddiad cau 
i'r Cyngor gyflwyno ymateb i'r adolygiad oedd 24 Mehefin 2019. 

Gwahoddwyd Arweinydd y Cyngor i gynnig yr opsiwn a ffafrir gan y Cyngor, a 
luniwyd mewn trafodaethau gyda'r holl arweinwyr grŵp a'r Aelod Annibynnol. 

Cyfeiriodd yr Arweinydd at dystiolaeth a oedd wedi arwain at ddosbarthu Caerdydd 
mewn categori unigryw ei hun; y cyfyngiadau a osodwyd gan Lywodraeth Cymru ar 
yr Aelodau Etholedig a ddyrannwyd ar gyfer Caerdydd; a'r twf a ragwelir yng 
Nghaerdydd o'i gymharu ag unrhyw awdurdod lleol arall yng Nghymru.  Gyda’i gilydd, 
cafodd pob un o'r rhain effaith ar gynrychiolaeth etholedig deg yng Nghaerdydd.  
Fodd bynnag, ni ellid mynd i'r afael â hyn yn gyfan gwbl fel rhan o'r adolygiad hwn, 
ond roedd yr arweinwyr wedi trafod ardaloedd y ddinas lle'r oedd pryderon difrifol yn 
arbennig Butetown a Radur a Threforgan. 

Dywedodd yr Arweinydd fod yr ymateb hefyd yn galw ar y Comisiwn Ffiniau i ystyried 
Caerdydd yng nghyfran gyntaf y rhaglen adolygu nesaf.  Byddai hyn yn golygu bod 
modd dilysu'r amcanestyniadau poblogaeth presennol cyn gwneud newidiadau 
pellach i ffurfiad etholiadol Caerdydd. 

Eiliwyd yr adroddiad gan y Cynghorydd Bowen Thomson.  

Derbyniwyd diwygiad i’r adroddiad yn unol â Rheol Gweithdrefn y Cyngor 24A.  

Gwahoddwyd y Cynghorydd Robson i gynnig y diwygiad.  

Paragraff 19 i bwynt bwled 4 wedi’i dileu 

 Mae effaith llymder wedi gweld newid sylweddol mewn polisi a phatrymau 
darparu gwasanaeth, sydd wedi ychwanegu at lwyth gwaith cynghorwyr yn 
enwedig o ran gorfod cyfathrebu, ymgysylltu ac ymgynghori â phobl leol am 
effaith toriadau yn y gyllideb.  Yn nodweddiadol, mae llwythi achosion 
cynghorwyr sy'n cynrychioli ardaloedd mwyaf difreintiedig y ddinas wedi cynyddu.

Roedd y Cynghorydd Robson yn pryderu am dôn y cyfeiriad hwn mewn adroddiad 
gan y Cyngor ac na fyddai'n cefnogi achos y Cyngor yn ei ymateb i'r Comisiwn.  
Roedd gan bob Cynghorydd ar draws y Siambr waith achos sylweddol ac roedd y 
gwaith ymgynghori'n ymwneud yn fwy â sicrhau cynrychiolaeth deg o fewn y 
cyfyngiadau presennol. Cyfeiriodd y Cynghorydd Robson at y cymarebau o fewn 
Wardiau ac amcanestyniadau'r Cynllun Datblygu Lleol a chefnogodd y farn bod 
angen i Gaerdydd fod yn rhan gyntaf yr arolwg nesaf.
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Eiliodd y Cynghorydd Cowan y diwygiad.  

Yn ystod y ddadl gwnaed nifer o sylwadau ac arsylwadau gan gynnwys y gymhareb 
o Aelodau i ddinasyddion; un aelod un ward; twf yn y boblogaeth; ymgynghori â'r 
gymuned; a mewnbwn yn y dyfodol gan bwyllgorau Craffu. 

Cynhaliwyd pleidlais ar y Diwygiad a gynigiwyd gan y Cynghorydd Robson.  
COLLWYD y bleidlais. 

PENDERFYNWYD – bod y Cyfarwyddwr gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethu 
yn cael ei awdurdodi i gyflwyno'r cynigion canlynol i Gomisiwn Ffiniau a 
Democratiaeth Leol Cymru:

a. Cynyddu nifer yr aelodau etholedig yn Butetown o un i ddau aelod.

b. Cynyddu nifer yr aelodau etholedig ar gyfer Radur a Threforgan o un i ddau 
aelod.

c. Bod Cyngor Caerdydd yn cael ei ystyried yng nghyfran gyntaf y rhaglen adolygu 
nesaf ar ôl i adolygiad presennol y Comisiwn Ffiniau gael ei wneud er mwyn 
gallu dilysu'r rhagamcanion presennol cyn gwneud newidiadau pellach i'r modd y 
caiff etholiadol Caerdydd.

29 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL SAFONAU’R GYMRAEG 

Derbyniodd y Cyngor, i'w gymeradwyo, Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 
2018/19 i'w gyhoeddi yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011 a gofynnwyd iddo 
gytuno ar y cynllun gweithredu diwygiedig ar gyfer Strategaeth Caerdydd 
Ddwyieithog.  

Cafodd yr adroddiad ei gynnig  gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw 
Thomas. Manylodd yr Arweinydd ar ymrwymiad y Cyngor i sefydlu'r Gymraeg ym 
mhob agwedd o fywyd yn y ddinas ac i annog gweithwyr i ddefnyddio a datblygu eu 
sgiliau yn y lle gwaith fel esiampl i gyflogwyr a busnes yn y ddinas.  Roedd yr 
adroddiad yn adlewyrchu gwaith ardderchog y Cyngor a'i swyddogion i godi safonau 
a chefnogi nodau Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog a gytunwyd y llynedd.  Roedd 
cyn Gomisiynydd y Gymraeg wedi cyfeirio at Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog fel 
arfer gorau, ac roedd yn braf gweld bod Caerdydd yn arwain y ffordd drwy ei 
strategaeth. 

Pwysleisiodd yr Arweinydd bwysigrwydd cydweithio a chynnwys partneriaethau wrth 
wireddu nodau ac amcanion y cynllun, a bod gan Gaerdydd hyder yn y ffordd y 
byddai'n cyrraedd ei nodau, ac yn cwrdd â tharged cyffredinol Llywodraeth Cymru i 
greu miliwn o siaradwyr Cymraeg yng Nghymru erbyn 2050. 

Diolchodd yr Arweinydd i'r Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad a oedd yn 
cydnabod y gwaith a gyflawnwyd drwy'r strategaeth a'r cynllun gweithredu, a hefyd 
gefnogaeth a chyngor Grŵp Aelodau Caerdydd Ddwyieithog a gadeiriwyd gan y 
Cynghorydd Owen Jones. 
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Cyfeiriodd yr Arweinydd at ŵyl Tafwyl i'w chynnal yng Nghastell Caerdydd y 
penwythnos nesaf a'r orymdaith pen-blwydd 70 oed i ddathlu'r Ysgol Cyfrwng 
Cymraeg gyntaf a agorwyd yng Nghaerdydd.  Mae'r digwyddiadau hyn, yn ogystal ag 
Eisteddfod yr Urdd a'r Eisteddfod Genedlaethol, i gyd yn gamau i wireddu hunaniaeth 
ddiwylliannol ac ieithyddol genedlaethol Caerdydd. 

Eiliwyd yr adroddiad gan y Cynghorydd Owen Jones, fel Cadeirydd Grŵp Aelodau 
Caerdydd Ddwyieithog, ac fe ganmolodd waith y Cyngor wrth annog datblygu sgiliau 
iaith, cefnogi dwyieithrwydd a chroesawodd lwyddiant digwyddiadau fel yr Eisteddfod 
a Tafwyl.  Canmolodd y Cynghorydd Jones y cynllun gweithredu a gwaith 
swyddogion wrth sicrhau cydnabyddiaeth am arferion da, ac arwain y ffordd wrth 
weithio mewn partneriaethau.  

Yn ystod y drafodaeth codwyd nifer o sylwadau gan gynnwys ffyrdd o gynyddu'r 
angen am Gymraeg Hanfodol mewn rolau swyddi; dylanwadu ar newid; annog 
gweithwyr i ddatblygu a gwella sgiliau; newidiadau i'r cwricwlwm ac addysg 
ddwyieithog; cefnogi grwpiau lleiafrifoedd ethnig; darparu cyfleoedd dysgu i aelodau 
etholedig.  Cymeradwywyd cyfieithu Caerdydd Ddwyieithog y Cyngor am y gwaith i 
gefnogi'r Cyngor a'r Cynghorwyr. 

PENDERFYNWYD 

(1) i gymeradwyo a chyhoeddi Adroddiad Blynyddol Safonau’r Gymraeg 2018/19 
yn unol â Mesur y Gymraeg (Cymru) 2011.

(2) cafodd cynllun gweithredu diwygiedig Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog ei 
gymeradwyo. 

30 :   CANLLAW CYNLLUNIO ATODOL - DYLUNIAD AC ARWYDDION BLAENAU 
SIOPAU 

Derbyniodd y Cyngor ganlyniadau'r ymgynghoriad ar y Canllawiau Cynllunio Atodol 
(CCA) drafft o ran Dyluniad ac Arwyddion Blaenau Siop a oedd wedi'u diwygio ac a 
argymhellwyd i'w cymeradwyo. 

Cynigiodd yr Aelod Cabinet Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, y Cynghorydd Wild 
yr adroddiad, gan gymeradwyo'r CCA diwygiedig, a oedd yn rhoi cymorth i bolisïau 
mewn perthynas â dylunio a newid blaenau siopau a'r arwyddion presennol yn y 
ddinas.  

Cymeradwyodd y Cynghorydd Keith Jones, fel Cadeirydd y Pwyllgor Cynllunio, y 
CCA i'w mabwysiadu gan y Cyngor fel arf i gefnogi'r awdurdod cynllunio wrth iddo 
wneud ei benderfyniadau.  

Cynigiodd y Cynghorydd Jones Pritchard cyfeiriad yn ôl i'r Cabinet fel bod gwallau yn 
y canllawiau a materion yn ymwneud â'r canllawiau dylunio yn cael eu hadolygu.  

Eiliodd y Cynghorydd Williams y cyfeiriad yn ôl.  
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Yn ystod y drafodaeth, codwyd pwyntiau am y broses gynllunio a'r pwys a roddir ar 
CCA fel rhan o'r penderfyniadau ar ddatblygu cynllunio; yr angen am well 
dealltwriaeth i aelodau nad ydynt yn aelodau o’r Pwyllgor Cynllunio sut y defnyddir 
CCA; rhywfaint o sicrwydd bod y broses gynllunio yn agored ac yn dryloyw. 

Nodwyd bod y cyfnod ymgynghori wedi bod ar agor i bawb i gymryd rhan, ond mai 
ychydig iawn o Gynghorwyr oedd wedi ymateb. 

Cynhaliwyd pleidlais ar y cyfeiriad yn ôl i'r Cabinet fel y cynigiwyd gan y Cynghorydd 
Jones Pritchard.  COLLWYD y bleidlais. 

PENDERFYNWYD – bod y Canllaw Cynllunio Atodol - Dyluniad ac Arwyddion 
Blaenau Siopau, fel y’i diwygiwyd, yn cael ei gymeradwyo. 

31 :   DATGANIADAU 

Derbyniwyd y datganiadau canlynol a gwahoddwyd cwestiynau oddi wrth Aelodau ar 
faterion o fewn y datganiad.  Nid oedd unrhyw Ddatganiadau Buddsoddi a Datblygu 
na Phlant a Theuluoedd i'r cyfarfod hwn. 

1 Datganiad yr Arweinydd
Derbyniwyd cwestiynau i'r Arweinydd mewn perthynas â’r canlynol: 

 Y penderfyniad ar ffordd liniaru'r M4 a'r effaith ar yr economi a 
chyswllt trafnidiaeth.

 Gwaith y Cabinet rhanbarthol ar Gynllun Datblygu Strategol a'r 
adroddiad a gâi ei gyflwyno maes o law i'r cynghorau 
cyfansoddol. 

2 Datganiad ar Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd
Caniataodd y Cadeirydd i'r Aelod Cabinet wneud datganiad 
ychwanegol. 
Datganiad ar Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd– Gweithio ar 
Wyliau’r Banc
Derbyniwyd cwestiynau i'r Aelod Cabinet mewn perthynas â’r 
canlynol: 

 Trefniadau gweithio yn ystod gwyliau'r banc a defnyddio staff 
asiantaeth.

 Gorfodaeth ac Addysg am Wastraff a baw cŵn. 
 Cyfrifoldeb rheoli am Wastraff a Glanhau Strydoedd.

3 Datganiad Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant
Derbyniwyd cwestiynau i'r Arweinydd mewn perthynas â’r canlynol:

 Cam-drin Domestig a llety diogel sydd ar gael i bobl sy'n 
ddynion sy'n dioddef cam-drin domestig. 

4 Datganiad Cynllunio a Thrafnidiaeth Strategol
Derbyniwyd cwestiynau i'r Aelod Cabinet mewn perthynas â’r 
canlynol:

 Cynllun Aer Glân a sut mae'r Cyngor yn mynd i fynd i'r afael â 
llygredd aer a rhif₂.

 Y diweddaraf ar lwybrau bysiau i gefnogi teithio cynaliadwy. 
 Parthau 20mya. 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/g3509/Public%20http:/cardiff.moderngov.co.uk/documents/g3509/Public%20reports%20pack%2020th-Jun-2019%2017.30%20Council.pdf?T=10reports%20pack%2020th-Jun-2019%2017.30%20Council.pdf?T=10
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/g3509/Public%20reports%20pack%2020th-Jun-2019%2017.30%20Council.pdf?T=10
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/b11899/Supplementary%20Pack%20-%20Cllr%20Michael%20Statement%2020th-Jun-2019%2017.30%20Council.pdf?T=9
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/b11899/Supplementary%20Pack%20-%20Cllr%20Michael%20Statement%2020th-Jun-2019%2017.30%20Council.pdf?T=9
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/g3509/Public%20reports%20pack%2020th-Jun-2019%2017.30%20Council.pdf?T=10
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/g3509/Public%20reports%20pack%2020th-Jun-2019%2017.30%20Council.pdf?T=10
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 Next Bike a nifer y beiciau sy'n cael eu fandaleiddio a'u 
camddefnyddio.

 Bod gofyniad tebyg yn cael ei gyflwyno ar gyfer hysbysfyrddau 
i ddatblygwyr mewn perthynas â'r Gymraeg fel gyda’r CCA 
Dyluniad ac Arwyddion Blaenau Siopau.

5 Datganiad ar Ddiwylliant a Hamdden
Derbyniwyd cwestiynau i'r Aelod Cabinet mewn perthynas â’r 
canlynol:

 Cyfleusterau chwaraeon a hamdden ac ail-lansio Clwb Bocsio 
Llanrhymni Phoenix. 

 Cyfleusterau chwaraeon a hamdden a Chaeau chwarae 
Maes-y-Coed Road / Ton yr Ywen

 Eco-dwristiaeth a mentrau hamdden a thwristiaeth gynaliadwy.
 Diwrnod Chwarae 2019 – diwrnod cenedlaethol o ddrama a 

digwyddiadau i annog hawliau plant i chwarae. 
6 Datganiad Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Derbyniwyd cwestiynau i'r Aelod Cabinet mewn perthynas â’r 
canlynol:

 Safonau ysgolion a safonau addysgol addysg yn y cartref 
 Arolygiadau Ysgolion – Ysgol Uwchradd Gatholig Sant Illtyd 

a’r mesurau gwella gofynnol 
 Buddsoddiad cyfalaf yn Ysgol Uwchradd Fitzalan 
 Ysgol Uwchradd Cantonian a materion yn ymwneud â 

mynediad a thagfeydd 
 Cyllid Band B a llinell amser Ysgol Uwchradd Caerdydd ar 

gyfer buddsoddi 
 Derbyniadau Ysgol i Ysgol Gynradd Lakeside 

7 Datganiad ar Foderneiddio Cyllid a Pherfformiad
Derbyniwyd cwestiynau i'r Aelod Cabinet mewn perthynas â’r 
canlynol:

 C2C a chau'r blwch post generig a llai o hygyrchedd o ran 
dulliau cysylltu i drigolion adrodd neu gwyno am wasanaethau. 

 Yr Ap Ffonau Symudol ac edrych ar wastraff a gwasanaethau 
ar-lein 

 Polisi Diogelu Corfforaethol Cyngor Caerdydd a’r niferoedd 
sydd wedi ymgymryd â’r Hyfforddiant Diogelu  Nodwyd bod 
hyn hefyd yn cael ei gyflwyno i Aelodau Etholedig. 

 WITS - Gwasanaeth Dehongli a Chyfieithu Cymru 
8 Datganiad Tai a Chymunedau

Nid oedd unrhyw gwestiynau am y datganiad hwn. 

32 :   CYNNIG 1 

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Driscoll, sef cynigydd y cynnig, i 
siarad.  
Cynghorodd y Cynghorydd Driscoll y byddai'n dymuno tynnu ei gynnig yn ôl yn unol â 
Rheol 22 (p) (ii), a rhoi cynnig yn lle hynny o gynnig cyfansawdd a baratowyd ar y 
cyd â chynigwyr y diwygiadau.  

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/g3509/Public%20reports%20pack%2020th-Jun-2019%2017.30%20Council.pdf?T=10
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/g3509/Public%20reports%20pack%2020th-Jun-2019%2017.30%20Council.pdf?T=10
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/g3509/Public%20reports%20pack%2020th-Jun-2019%2017.30%20Council.pdf?T=10
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/g3509/Public%20reports%20pack%2020th-Jun-2019%2017.30%20Council.pdf?T=10
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Cadarnhaodd y Cynghorydd Boyle ei fod yn dymuno tynnu ei ddiwygiad yn ôl o blaid 
y cynnig cyfansawdd.  

Cadarnhaodd y Cynghorydd Elsmore ei bod yn dymuno tynnu ei diwygiad yn ôl o 
blaid y cynnig cyfansawdd. 

Roedd y cynnig cyfansawdd wedi'i gylchredeg yn y cyfarfod.  

Gwahoddwyd yr Arglwydd Faer i’r Cynghorydd Driscoll i gynnig ei ddiwygiad fel a 
ganlyn:  

Mae'r Cyngor hwn:

• yn nodi bod y Mesur Awtistiaeth wedi'i drechu'n ddiweddar yng Nghynulliad 
Cenedlaethol Cymru, tra'n cydnabod y cynnydd a sicrhawyd drwy'r Ddeddf 
Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) a'r Gwasanaeth Awtistiaeth 
Integredig Cenedlaethol, a’r Ddeddf Anghenion Dysgu Ychwanegol a'r 
Tribiwnlys Addysg (Cymru);

• yn cydnabod nad deddfwriaeth yn unig yw'r ateb i wella mynediad i 
wasanaethau ar gyfer y rhai hynny sydd ag awtistiaeth yn ein cymunedau.

• yn credu y dylid darparu'r holl wasanaethau cyhoeddus gan ddefnyddio dull 
sy'n canolbwyntio ar yr unigolyn ac sy'n canolbwyntio ar y plentyn. 

Felly mae’r Cyngor hwn: 

• yn gofyn i Arweinydd y Cyngor ysgrifennu at y Gweinidog dros Iechyd a 
Gwasanaethau Cymdeithasol, a'r Gweinidog Addysg, yn gofyn am sicrwydd y 
bydd Llywodraeth Cymru yn parhau i ymgynghori â phartneriaid a rhanddeiliaid 
allweddol mewn perthynas â'r Cod Ymarfer ar Gyflenwi Gwasanaethau 
Awtistiaeth, gan weithredu ar yr argymhellion a geir yn yr adroddiad annibynnol 
diweddar, 'Gwerthusiad o'r Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig a'r Cynllun 
Gweithredu Strategol ar gyfer Anhwylderau'r Sbectrwm Awtistig', a 
gomisiynwyd ganddynt. 

 yn gofyn i'r Aelodau Cabinet perthnasol weithio gyda phwyllgorau craffu 
perthnasol i adolygu, mewn cydweithrediad â rhanddeiliaid, effeithiolrwydd 
gwaith y Gwasanaeth Awtistiaeth Integredig a gwneud argymhellion ar beth 
arall y gall y Cyngor hwn ei wneud i gefnogi'r rhai sy'n byw gydag awtistiaeth 
yng Nghaerdydd. 

 
Eiliodd y Cynghorydd Elsmore y cynnig a bu'r Cynghorydd Boyle yn siarad am y 
cynnig.  

Yn unol â Rheol 25 (a) (ix) o Reolau Gweithdrefn y Cyngor, cynigiodd y Cynghorydd 
Bowen-Thomson y dylid gosod y cwestiwn.  Eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd 
Mackie. 
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Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar y cynnig fel y’i cyflwynwyd gan y 
Cynghorydd Mackie.  

ENILLWYD y bleidlais. 

33 :   CYNNIG 2 

Dywedodd yr Arglwydd Faer fod yr hysbysiad o gynnig a gynigiwyd gan y 
Cynghorydd Bowen-Thomson ac a eiliwyd gan y Cynghorydd Lister wedi'i dderbyn yn 
unol â Rheolau Gweithdrefn y Cyngor ar gyfer dadl a'i fod wedi'i gynnwys yn y 
Gwahoddiad ar gyfer y cyfarfod.  Ni dderbyniwyd unrhyw ddiwygiadau i'r cynnig. 

Gwahoddwyd yr Arglwydd Faer i’r Cynghorydd Bowen-Thomson gynnig ei ddiwygiad 
fel a ganlyn: 
Fel Llywodraeth Leol a phob gwasanaeth cyhoeddus arall, mae Heddluoedd yng 
Nghymru a Lloegr wedi dioddef toriadau sylweddol yn eu cyllid dros y degawd 
diwethaf. Mae tua thraean o grant yr Heddlu, £51m wedi'i dorri ers 2011/12 a 
rhagwelir toriadau pellach tan 2020/21. 
Gwaethygir y broblem ariannu hon gan y realiti bod costau pellach yn codi ar gyfer 
plismona ein prifddinas.  Mae Caerdydd yn un o'r dinasoedd sy'n tyfu gyflymaf, gyda 
dros 18 miliwn o ymwelwyr y flwyddyn, nifer o ddigwyddiadau mawr, cartref 
Llywodraeth Cymru a phoblogaeth uchel o fyfyrwyr. Nid yw Llywodraeth y DU wedi 
rhoi unrhyw ystyriaeth i'r costau ychwanegol hyn ac nid yw wedi darparu unrhyw 
arian ychwanegol i ddiwallu'r anghenion hyn. 
Fel y nodwyd gan Gomisiynydd Heddlu a Throsedd, De Cymru 

"Drwy fethu â darparu setliad grant digonol i'r heddlu, mae Llywodraeth y DU wedi 
symud y baich o ariannu'r heddlu ymlaen i dalwyr y dreth gyngor, gan drosglwyddo'r 
cyfrifoldeb i Gomisiynwyr Heddlu a Throseddu lleol i ddod o hyd i'r codiadau anochel 
sydd eu hangen i ddarparu plismona effeithiol."
Yr effaith ar drigolion yng Nghaerdydd yw cynnydd o 10.3% yn y swm a godir drwy 
ein treth gyngor i drigolion yng Nghaerdydd, £24 ychwanegol y flwyddyn ar gyfer 
eiddo band D. 

Mae'n hanfodol bod Caerdydd yn cael ei chadw'n ddiogel ar gyfer y dyfodol, bod 
dioddefwyr yn cael cymorth, a bod y bobl sydd fwyaf agored i niwed yn cael eu 
hamddiffyn. 

Mae’r Cyngor hwn, felly, yn penderfynu’r canlynol:

 Ysgrifennu at yr Ysgrifennydd Cartref i gyfleu’r 
pwysigrwydd brys i blismona rheng flaen gael ei 
ariannu'n briodol drwy ateb ariannol hirdymor sy'n 
gwrthdroi'r toriadau difrifol ac yn rhoi rhyddhad y mae 
mawr angen amdano i'r Heddluoedd ledled Cymru a 
Lloegr. 

 Gofyn am i adolygiad o'r fformwla ariannu bresennol 
gael ei gynnal ar fyrder er mwyn cywiro'r trefniant sy’n 
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amlwg yn ddiffygiol, sy'n gweld Heddlu De Cymru ar hyn 
o bryd yn cael ei wahardd rhag derbyn Cyllid Prifddinas. 

Eiliodd y Cynghorydd Lister y cynnig. 

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig.  

Ar ddiwedd y drafodaeth, gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Bowen-
Thomson i ymateb i eitemau a godwyd yn ystod y drafodaeth.  

Symudodd yr Arglwydd Faer i'r bleidlais ar y cynnig fel y'i cynigiwyd.  

ENILLWYD y bleidlais.

34 :   CWESTIYNAU LLAFAR 

Derbyniodd yr Arglwydd Faer, yn unol â Rheol Gweithdrefn y Cyngor 17 (e), 
cwestiwn llafar brys gan y Cynghorydd Hudson

Cwestiwn Llafar Brys

Cwestiwn - Y Cynghorydd Hudson 

A all Arweinydd y Cyngor roi cyngor ar ôl y cyhoeddiad sydyn ddoe ar yr hyn a fydd 
yn cefnogi'r 180 o weithwyr sydd mewn perygl o gael eu diswyddo yn y safle siopau 
bara cysylltiedig ar ffordd maes y coed, y Mynydd Bychan? 

Ateb – Yr Arweinydd

Gadewch i mi fynegi fy nghydymdeimlad diffuant â'r hyn y mae'r gweithlu yn y gwaith 
hwnnw yn mynd drwyddo yn ogystal â mynegi fy mhryder a'm rhwystredigaeth 
ynghylch diffyg ymwneud y rheolwyr â'r cyngor a'r gweithlu yn y cyfnod yn arwain at y 
cyhoeddiad hwnw. 

Gallaf roi gwybod i'r Cyngor bod swyddogion, yn ôl yr hyn a ddeallaf, mewn cysylltiad 
â'r safle yn y lle cyntaf i sefydlu pwynt cyswllt i weithio allan sut y gall y Cyngor 
gymryd rhan adeiladol, yn benodol i nodi sylfaen sgiliau'r gweithwyr dan sylw, fel ein 
bod yn gallu defnyddio ein cysylltiadau a'n rhwydwaith i'w cysylltu, os oedd y 
diswyddiad hwn yn mynd trwyddo, er mwyn eu cysylltu â chyflogaeth arall yn yr 
ardal, yn enwedig drwy ddefnyddio gwasanaeth I Mewn I Waith y Cyngor.  Gallaf 
sicrhau'r Cynghorydd fod deialog yn digwydd nawr. 

Cwestiynau Llafar a derbyniawyd dan Reol Gweithdrefn y Cyngor 17(d)

Cwestiwn - Y Cynghorydd Williams

Mae tipio anghyfreithlon ym Mhontprennau a hen Laneirwg yn digwydd yn rheolaidd. 
Mae preswylydd lleol wedi cysylltu i ofyn a all y Cyngor orfodi cwmnïau casglu 
gwastraff i arddangos eu trwydded ar eu cerbydau a'u deunydd hyrwyddo. A yw'r 
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Aelod Cabinet yn cytuno â mi mae hon yn fenter werthfawr a fyddai'n lleihau nifer yr 
achosion o dipio anghyfreithlon ledled Caerdydd ac os felly, a wnaiff ymrwymo i fwrw 
ymlaen â'r fenter?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Yr wyf yn cytuno y byddai hon yn fenter werthfawr i Gymru. Yn anffodus, nid yw'r 
Cyngor yn gallu gorfodi menter o'r fath gan fod trwyddedau cludo gwastraff yn cael 
eu rheoli a'u rheoleiddio drwy Gyfoeth Naturiol Cymru ac nid gan y Cyngor.  Byddaf, 
fodd bynnag, yn trosglwyddo'r awgrym hwn drwy ein cyd-weithgor â Chyfoeth 
Naturiol Cymru.

Hoffwn hefyd achub ar y cyfle i atgoffa pawb, wrth ofyn i rywun gael gwared â'ch 
gwastraff, y dylech bob amser ofyn am gael gweld prawf o'u trwydded cludo 
gwastraff ac, yn bwysicach fyth, tystiolaeth o'r cyfleuster trwyddedig y byddant yn 
mynd â'r gwastraff i mewn iddo.

Cwestiwn Atodol - y Cynghorydd Williams

Mae'n galonogol fod yr Aelod Cabinet yn mynd i ysgrifennu at Gyfoeth Naturiol 
Cymru. 

Os yn bosibl o gwbl, a allem weld cyfryngau cymdeithasol y Cyngor yn hyrwyddo'r 
ffaith pan fydd preswylwyr yn ffonio pobl i gasglu eu gwastraff i ofyn am y drwydded 
gwaredu gwastraff honno bob amser oherwydd yn y pen draw mae'r preswylydd yn 
gyfrifol am y gwastraff hwnnw ac os yw'n cael ei dipio'n anghyfreithlon ac mae 
preswylwyr yn cael dirwy gywir felly oherwydd nad ydyn nhw'n gofyn y cwestiynau 
hynny felly ydy hynny'n bosibilrwydd?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Ie, ydy.  Rydym yn cynnal cyfarfodydd rheolaidd ac mae gennym weithgor ar y cyd - 
felly gwell nag ysgrifennu byddwn yn ei drafod bryd hynny.  

Cytunaf â chi i atgoffa’n trigolion os oes gennych unrhyw wastraff i'w gymryd i ffwrdd 
mae gan y Cyngor y cyfleuster i fynd ag ef ar eich cyfer, defnyddiwch nis os ydych 
am wneud, ac os nad ydych ac rydych yn defnyddio contractwr allanol, dylech bob 
amser wirio'r trwyddedau ac rwy’n cytuno y byddaf yn nodi hyn gyda'r staff a'u cael i 
wneud hyn ar ein safleoedd.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Kelloway

Pa asesiad y mae'r Aelod Cabinet yn ei wneud o gyfraniad Parciau Caerdydd i 
ddelwedd y ddinas?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Fy marn i yw bod y cyfraniad a wneir yn sylweddol. Mae ein parciau'n chwarae rhan 
enfawr o ran sicrhau ansawdd bywyd yng Nghaerdydd.
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Mae ein parciau yn cael eu defnyddio gan drigolion, a'r nifer fawr o ymwelwyr i'n 
dinas, ac mae eu profiadau'n llywio adborth cadarnhaol, barn a'n delwedd. Maent yn 
asedau ffisegol, gweledol ac, mewn rhai achosion, yn rhai eiconig sy' ffurfio cymeriad 
ein dinas ac yn cael eu hadnabod yn genedlaethol ac yn rhyngwladol - fel y 
dangoswyd gan y ffilm wych a gawsom yn ystod Cwpan y Byd ICC gan y darluniau 
uwchben.

Mae ein parciau yn hygyrch i bawb, gan ddarparu llwyfan ar gyfer amrywiaeth o 
ddefnyddiau a chefnogi agendâu cymdeithasol ac economaidd pwysig sy'n 
adlewyrchu'n gadarnhaol ar ddelwedd Caerdydd.

Rwyf hefyd yn cydnabod bod ein parciau’r 21ain ganrif yn chwarae rhan hanfodol wrth 
helpu i liniaru effaith y newid yn yr hinsawdd; gwella ansawdd yr aer, cynnal 
bioamrywiaeth, mynd i'r afael â gwrthsefyll llifogydd a darparu cysgod. Bydd y camau 
a gymerir gan y cyngor i gyflawni'r nodau hyn yn dylanwadu ymhellach ar ddelwedd y 
ddinas.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Kelloway

Mae Llyn Parc y Rhath yn dathlu 125 o flynyddoedd o fod ar agor i'r cyhoedd heddiw 
ac fel un o dirnodau mwyaf poblogaidd Caerdydd mae'n edrych mewn cyflwr enbyd.  
Mae'r parc a'r llyn wedi'u gordyfu gyda chwyn, canghennau'n hongian, llwybrau wedi 
torri sy’n ei gwneud hi'n anodd cerdded o gwmpas, ac mae angen dybryd i gofeb 
Scott cael gwaith cynnal a chadw a’i pheintio.  A wnaiff yr Aelod Cabinet ymrwymo i 
ddarparu cyllid ychwanegol i adfer y Parc i'w hen ogoniant?  

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Nid wyf yn derbyn y datganiad negyddol yr ydych wedi rhoi am Barc y Rhath o gwbl, 
ond byddaf yn fodlon cyfarfod ar faterion penodol yn ymwneud â chynnal a chadw'r 
Parc, fel yr wyf wedi bod yn y gorffennol.  Yr wyf wedi cwrdd â'r Cynghorydd Molik yn 
y gorffennol a'r Cynghorydd Congreve ac yr wyf yn fodlon ymestyn unrhyw 
wahoddiad am Barc y Rhath i chi fel y gallwn drafod y materion hyn a gweld beth y 
gallwn ei wneud i'w datrys. 

Cwestiwn - Y Cyngorydd Wood

Pa ddiwydrwydd dyladwy y mae'r Cyngor yn ei gyflawni er mwyn sicrhau nad yw 
ailgylchu a gesglir oddi wrth drigolion Caerdydd yn cael ei gludo i gwmnïau ffug 
mewn gwledydd eraill sy'n ei adael i lygru dyfrffyrdd a/neu gael eu llosgi?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Drwy gaffael ein cyflenwyr, gofynnwn am gopïau o drwyddedau safleoedd o ran ble y 
caiff y deunydd ei drin, ac unrhyw gyfleusterau trin neu waredu pellach a ddefnyddir, 
manylion yswiriant a safonau ansawdd, cyn gosod unrhyw gytundeb contract.

Caiff pob tunnell fetrig o ailgylchu a gwastraff a gesglir ei olrhain i'w gyrchfan yn y 
pen draw drwy wybodaeth a ddarperir gan yr ailbroseswyr. Cyflwynir y wybodaeth 
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hon drwy gronfa ddata genedlaethol i'w gwirio gan reoleiddwyr fel un gywir a 
chadarn.

Yng Nghymru, ceir tystiolaeth o hyn drwy ddata'r bont bwyso a ffurflenni'r safle, sy'n 
cael eu harchwilio a'u dilysu gan Gyfoeth Naturiol Cymru o ran cywirdeb.

Ar gyfer deunydd a anfonir y tu allan i'r DU, mae deddfwriaeth cludo gwastraff yn ei 
gwneud yn ofynnol i bob symudiad gwastraff gael ei olrhain drwy ddogfennau 
cyfreithiol ffurfiol, gan nodi'r math o ddeunydd, ble yr aeth a'r trwyddedau ar gyfer y 
cyfleusterau hynny. Mae'r dogfennau hyn hefyd yn cael eu harchwilio a'u dilysu gan 
Gyfoeth Naturiol Cymru.

Cwestiwn Atodol - Y Cyngorydd Wood

Yr oeddwn yn meddwl tybed os y gallech roi diweddariad byr ar yr hyn y mae'r 
Cyngor yn ei wneud i ddod o hyd i ffyrdd o brosesu'r gwastraff hwn yn nes adref - yng 
Nghymru a ydynt yn yr UE felly nid oes rhaid iddo gael ei allforio dramor?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Rwy'n credu ei bod yn bwysig deall bod deunyddiau ailgylchu yn fudiad allforio byd-
eang felly beth bynnag y gallwn ei wneud gartref, rydym yn ceisio ei wneud gartref.  

Rydym yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru yn rheolaidd i weld a allwn ddod o hyd i 
farchnadoedd, rydym yn edrych ar hyn o bryd ar gyfer marchnadoedd ar gyfer 
cynnyrch personol.  Yr ydym yn edrych gartref, yn y lle cyntaf, bob amser, rydym yn 
gweithio gyda phroseswyr ac ailbroseswyr sy'n gwerthu'n gyfanwerthol i'r man lle y 
mae'r farchnad, proses a yrrir gan y farchnad ydyw yn bennaf felly gymaint ag yr 
hoffwn ei ganfod gartref mae gennym ddyletswydd i ail-brosesu hyn ar gyfradd y 
farchnad a dyna'n union a wnawn.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Keith Parry

Er yr hoffem ddiolch i'r Aelod Cabinet a staff y Cyngor am eu cymorth i gynnal 
gorymdaith Genedlaethol Dydd Gŵyl Dewi eleni, nodwn mai Caerdydd yw'r unig 
gyngor sir yng Nghymru i beidio â rhoi cymorth ariannol i orymdaith Dydd Gŵyl Dewi 
yn ei sir, eto roedd diwylliant a hamdden wedi tanwario'r arian eleni. A fydd yr Aelod 
Cabinet yn sicrhau y caiff gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi ei chefnogi'n ariannol yn 2020 
fel y gall dyfu'n gymaint o atyniad â gorymdaith Dydd San Padrig yn Efrog Newydd?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Mae'r Cyngor bob amser yn falch o ddathlu Dydd Gŵyl Dewi ac rydym wedi 
canolbwyntio ar drefnu gwasanaeth dinesig Cenedlaethol Dydd Gŵyl Dewi yr 
Arglwydd Faer blynyddol.

O ran gorymdaith Dydd Gŵyl Dewi, mae'r Cyngor wedi buddsoddi swm sylweddol o 
adnoddau a chyllid swyddogion yn y digwyddiad mewn ymgais i annog cymorth a 
chyllid partneriaeth.
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Gwahoddodd swyddogion y trefnwyr gorymdaith i gyfarfod â hwy ar 20fed Mawrth i 
drafod eu dyheadau a gofyn iddynt ddod yn ôl atom gydag unrhyw syniadau neu 
awgrymiadau er mwyn i ni allu ystyried sut y gallem ni, neu ein partneriaid, 
gynorthwyo.

Yr wyf yn sicr ei fod yn deall nad wyf yn abl nac yn barod i roi unrhyw ymrwymiadau 
ynghylch ariannu cyn i gynigion cyllideb y Cabinet ar gyfer 2020/21 gael eu cwblhau 
ym mis Chwefror y flwyddyn nesaf, ond mae fy nghynigion i gyfarfod â'r Aelod a'i 
gyd-Aelodau o hyd yn sefyll ac unrhyw un o'r trefnwyr gorymdaith.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Dilwar Ali

A wnaiff yr Aelod Cabinet ddatganiad am gynnydd o ran gwaith i’r orsaf fysiau?

Ateb - Y Cynghorydd Wild

Diolch am eich cwestiwn Cynghorydd Ali, am gynnydd yr orsaf fysiau, fel y 
gwyddoch, mater i Drafnidiaeth Cymru yw'r cyfrifoldeb am y gyfnewidfa drafnidiaeth.  
Maent yn adeiladu un o'r adeiladau mwyaf yng Nghymru, yr ydym yn disgwyl 
cyhoeddiad ddechrau mis Gorffennaf ond ein dealltwriaeth ni yw bod y gyfnewidfa 
drafnidiaeth ar y trywydd iawn i fod mewn lle erbyn 2021.

Cwestiwn atodol – Y Cynghorydd Dilwar Ali

O ran Nextbikes - a oes gennych unrhyw gynlluniau i gynnwys gorsaf Nextbike 
gerllaw’r orsaf fysus newydd?

Ateb - Y Cynghorydd Wild

Yn bendant ac fel rhan o'r gyfnewidfa drafnidiaeth bydd y datblygwyr yn sefydlu dwy 
orsaf ar gyfer Nextbike sy'n ychwanegol at y rhai y mae'r Cyngor yn gosod ei hun.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Owen

Pa gynlluniau sydd gan y Cyngor i gynyddu'r ddarpariaeth o gysgodfannau bws yng 
Nghaerdydd?

Ateb - Y Cynghorydd Wild

Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn datblygu nifer o welliannau i hwyluso symudiadau 
bysiau, gwasanaethau bws ar draws y ddinas. Byddwn yn ystyried cyfleoedd i 
ddarparu cysgod bysiau newydd fel rhan o'r cynigion hyn.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Owen

Yr wyf yn falch iawn o glywed hynny. Diolch am eich ymateb cadarnhaol.  

Mae hwn yn fater sydd wir yn codi cryn dipyn, yn enwedig yn y maestrefi; er bod 
llochesi yn bodoli yng nghanol y dref, mae ar bobl eu hangen mewn gwirionedd i 
ymuno â'r bws yn y lle cyntaf felly rwy'n falch iawn o glywed eich ymateb cadarnhaol.  
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Gwn eich bod wedi ymweld â ni yn Rhiwbeina yn ddiweddar i drafod materion tebyg, 
felly a gaf i ofyn i chi roi blaenoriaeth efallai i'r ardaloedd gwledig hynny, ardaloedd 
mwy gwledig sydd â phoblogaeth hŷn a fyddai'n gweld cysgodfannau bws fel yn eu 
helpu i helpu'r Cyngor i gyrraedd rhaniad moddol 50:50.

Ateb - Y Cynghorydd Wild

Diolch am y gwahoddiad, mwynheais y trip i'r ardal i edrych ar y ddarpariaeth. O ran 
hynny, mae'r cysgodfannau bws hefyd yn gyfrifoldeb ar bob un ohonom o ran edrych 
allan am daliadau Adran 106, sef sut y mae llawer ohonynt yn cael eu cyllido yng 
Nghaerdydd.  Mae rhestr syniadau newydd y bydd gofyn i'r Aelodau gyfrannu ato, 
rwy'n credu ei bod newydd ei gyhoeddi heddiw, felly mae cyfle da i ddod o hyd i gyllid 
ychwanegol.  Nid ydynt yn rhad i'w cyflwyno, ond rwy'n cytuno bod angen i ni eu rhoi 
allan yno er mwyn i bobl o bobl deimlo'n groesawgar yn mynd yno ac yn ddiogel a 
sych i fynd ar y bws.  

Hoffwn atgoffa'r Aelodau hefyd – mae Wythnos y Bws yn dod – 1af – 7fed Gorffennaf.  
Byddai'n wych gweld cynifer o Aelodau â phosibl yn rhan o'r ymgyrch honno.

Cwestiwn –  Y Cynghorydd Howells

Faint o Nextbikes sydd wedi'u fandaleiddio neu eu dwyn eleni a sut mae hyn yn 
effeithio ar y beiciau sydd ar gael ym mhob rhan o'n dinas?

Ateb - Y Cynghorydd Wild

Diolch i chi am eich cwestiwn am Nextbikes a phryderon am fandaliaeth.  Yn 
bendant, mae'n destun pryder i ni ar hyn o bryd.  Bu tipyn o gynnydd yn y nifer sydd 
wedi ei fandaleiddio a hefyd nifer oddi ar y ffordd oherwydd maen nhw'n cael eu 
defnyddio cymaint.  Rwy'n amcangyfrif ar hyn o bryd bod y fflyd i lawr o tua 550 i 
rywle i rhwng 350 a 400.  Mae'n anodd dweud yn union faint o'r rheini sydd wedi'u 
fandaleiddio oherwydd mae'n anodd gwybod a yw'n fwriadol ai peidio.  Mae hefyd yn 
anodd gwybod a yw rhai wedi cael eu dwyn neu os ydynt wedi cael eu gadael yn y lle 
anghywir.  Yr ydym yn gweithio'n agos iawn gyda'r heddlu, yr ydym mewn cysylltiad 
dyddiol â hwy i weld a allwn newid rhai o'r systemau cofnodi a'r gallu i wneud ychydig 
o newidiadau i'r dechnoleg o'r broses archebu i weld a allant ladd hyn yn yr egin, ond 
mae'n bryder i ni.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Howells

Mae'n siomedig ac yn syndod bod y ffigur mor uchel ond mae ond rhaid
i chi edrych ar Twitter yn gyflym i weld faint o bobl sy'n rhoi gwybod am feiciau a 
gafodd eu fandaleiddio a'u gadael, a hynny bron bob dydd, felly mae'n debyg bod 
hynny'n cyfateb. Rwy'n siŵr bod hyn yn effeithio ar nifer y gorsafoedd gwag sydd 
gennym ledled y ddinas.  Felly, a gaf fi ofyn pan fydd cynllun gweithredu'n cael ei 
lunio, pan fyddwch yn cwrdd â Nextbike ac yn llunio cynllun gweithredu y byddwch yn 
ei adrodd i'r Cyngor oherwydd ei bod yn bwysig mynd i'r afael â'r materion hyn cyn 
colli’r ewyllys da y mae’r cynllun yn ei fwynhau ar hyn o bryd?  

Ateb - Y Cynghorydd Wild



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd
Dydd Iau, 20 Mehefin 2019

29

Mae'n bwysig iawn clywed bod pobl yn adrodd amdano, mae'n bwysig iawn eu bod 
yn gwneud ac os ydynt yn gweld bod rhywbeth yn edrych i gael ei ddwyn, dywedwch 
wrth yr heddlu gan mai dim ond camddefnydd o'r system sy'n cael ei adrodd i 
Nextbike.  Mae cynllun gweithredu ar waith, rwy'n hapus i rannu hynny, gallaf wneud 
hynny yn ystod yr wythnos nesaf, fel y gall pobl weld beth sy'n cael ei wneud yn ei 
gylch.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Keith Parry

Pa gynlluniau sydd gan yr Aelod i adfer bysiau yn ystod y nos ar brif goridorau bysiau 
yn y ddinas? Mae'r gwasanaethau hyn o ddefnydd mawr i weithwyr shifft a phobl sy'n 
mynychu lleoliadau adloniant yn hwyr y nos. Maent hefyd yn bwysig o ran darparu 
trafnidiaeth ddiogel i bobl na allant neu nad ydynt am ddefnyddio tacsis.

Ateb - Y Cynghorydd Wild

Penderfyniad masnachol i'r gweithredwr fyddai darparu'r gwasanaethau.  Rydym am 
weld gwasanaeth bws mwy cynhwysfawr, roeddem yn falch bod Llywodraeth Cymru 
wedi cyflwyno Papur Gwyn yn ddiweddar - rydym wedi cyfrannu at hynny i weld sut y 
gallwn gael ychydig mwy o reolaeth dros reoleiddio gwasanaethau bysiau fel y gallwn 
wneud mwy i gynyddu gwasanaethau.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Parry

Mae'n drueni fod y gwasanaethau bws yn ystod y nos wedi cael eu tynnu'n ôl.  Mae 
dinas mor fach ag Abertawe, sydd efallai'n gystadleuydd eleni, yn llwyddo i redeg 
gwasanaethau bws yn y nos, fel y mae Reading a dinasoedd eraill felly ni ddylai fod y 
tu hwnt i ffraethineb dyn i'w rhedeg yn y ddinas hon.

Ateb - Y Cynghorydd Wild

Nid wyf yn credu bod cwestiwn yma.  Fodd bynnag, penderfyniad masnachol i 
weithredwyr ydyw.  Yr ydym yn ceisio sicrhau bod rhai o'r rheoliadau'n cael eu newid 
er mwyn i ni allu cael ychydig mwy o reolaeth dros hyn.  Bydd y Papur Gwyn sy'n dod 
ymlaen yn fuan yn ystyried ffyrdd o gael mwy o fuddsoddiad a mwy o ffocws ar 
wasanaethau bysiau yng Nghanol y Ddinas a thrafnidiaeth gyhoeddus yn benodol.

Cwestiwn - Y Cynghorydd Owen Jones 

Pa fesurau y mae Parciau Caerdydd yn eu cymryd i fynd i'r afael ag unigedd 
cymdeithasol yn y ddinas?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Mae union natur ein parciau'n ein galluogi i fynd i'r afael â chynhwysiant 
cymdeithasol mewn modd cadarnhaol.
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Mae ein parciau yn hygyrch i'r gymuned gyfan ac yn darparu man cyfarfod cyffredin i 
bobl o bob oed. Mae cyfleusterau mewn parciau, fel meysydd chwarae i blant a 
ciosgau lluniaeth, hefyd yn darparu lleoedd i bobl gyfarfod â phobl eraill.

Mae ein rhaglen digwyddiadau parciau yn darparu cyfleoedd drwy gydol y flwyddyn i 
gymryd rhan mewn teithiau cerdded a gweithgareddau eraill gyda phobl eraill.

Hefyd mae ein rhwydwaith o Grwpiau Cyfeillion Parciau cyfansoddiadol yn trefnu 
diwrnodau gwaith a gweithgareddau cymdeithasol i'w haelodau, gan ddod â phobl o 
wahanol gefndiroedd at ei gilydd.

Yn ogystal, mae ein cymuned rhandiroedd yn amgylchedd cefnogol ac mae llawer o 
unigolion sy'n profi unigrwydd neu unigedd cymdeithasol yn dod o hyd i arddio 
rhandiroedd yn therapiwtig ac yn ffynhonnell cyfeillgarwch a chefnogaeth.

Mae chwaraeon yn ein parciau yn dod ag unigolion at ei gilydd mewn gemau tîm sy'n 
cynrychioli cymunedau.

Fel rhan o'i rhaglen pobl, mae Gwasanaeth Parciau'r Cyngor hefyd yn gweithio gyda 
sefydliadau partner i roi cyfleoedd profiad gwaith i unigolion sy'n dioddef o 
gynhwysiant cymdeithasol

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Owen Jones

Fel y mae rhai ohonoch efallai wedi sylwi yn bersonol neu ar gyfryngau cymdeithasol, 
mae arwyddion bach fel hyn yn ymddangos ar feinciau ar draws ein parciau dinas, 
cânt eu galw’n  meinciau 'hapus i sgwrsio'.  Ar ôl gweld y rhain ar Twitter, cefais fy 
synnu ar yr ochr orau i ddarganfod mai fy mam, Alison Jones, sydd wedi bod yn rhoi'r 
rhain i fyny; fe wnaeth hi hyn ar ôl iddi sylwi ar hen ŵr oedrannus yn eistedd ar ei ben 
ei hun yn y Rhath am 40 munud wrth iddi gerdded ei chŵn.  Roedd hi'n ystyried 
mynd i fyny i sgwrsio ag ef ond fe ddaeth y tawedogrwydd traddodiadol  Prydeinig i’r 
brig ac roedd hi'n meddwl efallai nad oedd eisiau'r cwmni. 

Y syniad y tu ôl i'r arwydd hwn yw rhoi'r dewis i bobl eistedd ar fainc 'hapus i sgwrsio' 
er mwyn croesawu dieithriaid i ddod i siarad. Bu llawer o gariad at hyn ar Twitter a 
Facebook a dywedodd dieithriaid hyd yn oed pan oedd fy mam yn rhoi un i fyny ym 
Mharc Bute eu bod wrth eu boddau o gael un o'r diwedd. Yn anffodus, mae'r rhan 
fwyaf o'r arwyddion wedi'u tynnu i lawr erbyn hyn.  Mae hwn yn syniad hyfryd mewn 
gwirionedd a gall rhywbeth fel hyn wneud llawer i fynd i'r afael ag unigedd 
cymdeithasol - a allwn ni edrych ar osod arwyddion parhaol ar draws ein parciau a 
dangos bod Caerdydd a phobl Caerdydd yn ddinas 'hapus i sgwrsio'. 

Ateb – y Cynghorydd Bradbury

Yn sicr, yr wyf yn hapus i gyfarfod â chi i drafod sut i ddatblygu'r cynllun ymhellach ac 
mae bob amser yn dda i fab ei plesio ei fam ac i chi wneud hyn yn greadigol ar we-
ddarllediad ar draws y ddinas. sy’n ffordd creadigol a dychmygus ar yr un pryd ond 
mae ar gyfer achos da a gallech ddweud wrth Alison fy mod i am ymchwilio i'r peth.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Hudson 
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Gyda lleoedd parcio ceir yn cael eu colli yng nghanol y ddinas, a fydd y cyngor hwn 
yn rhoi pobl anabl ar flaen ei agenda ac yn sicrhau bod ardaloedd, yn enwedig yng 
nghanol y ddinas yn hygyrch i bawb fel blaenoriaeth yn hytrach na'i ychwanegu fel 
atodiad symbolaidd?

Ateb - Y Cynghorydd Wild

Gofynasoch y cwestiwn am wneud yn siŵr bod parcio i bobl anabl yn flaenoriaeth i ni 
ac ychwanegasoch eich bod yn teimlo bod y Cyngor yn trin hyn fel atodiad 
symbolaidd, nid ydym yn gwneud hynny o gwbl - nid ein gwerthoedd ni yw hynny, nid 
gwerthoedd y Cyngor.  Rwy'n credu bod ein polisïau yn datgan hynny. 

Gallaf gadarnhau nad oes gan y Cyngor unrhyw fwriad i leihau cwantwm cyffredinol 
lleoedd parcio i'r anabl yng nghanol y ddinas ac ni wn o ble y cawsoch y syniad 
hwnnw.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Hudson

Mae llai o fannau anabl felly mae prinder lleoedd i'r anabl yn y dref, ond yr un peth yr 
oeddwn eisiau ei ofyn oedd bod rhai yn cael anhawster mawr wrth gael mynediad i 
leoliadau canol y ddinas fel Neuadd Dewi Sant.  Sut y gallwn sicrhau gwell mynediad 
i'r anabl pan na all bysiau a thacsis fynd yn ddigon agos?

Ateb - Y Cynghorydd Wild

Credaf y byddai angen ateb llawnach nag y funud sydd gen i. Rwy'n credu y byddai 
angen i ni hefyd siarad â phobl o ran hygyrchedd i rai adeiladau ac rwy'n hapus i 
ddod yn ôl atoch chi ar hyn.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Molik 

A yw'r cynllun Bathodyn Glas yn ystyried iechyd meddwl neu anableddau cudd er 
mwyn caniatáu i bobl sydd â phryder difrifol, awtistiaeth neu ddementia barcio'n 
agosach at eu cyrchfan?

Ateb - Y Cynghorydd Wild

Rwy'n credu ei fod yn gwestiwn da ac rwy'n gwybod bod hyn wedi bod yn y wasg yn 
ddiweddar ac rwy'n gwybod eich bod wedi cysylltu â mi ynglŷn â rhai achosion ar 
hyn. 

Fel y gwyddoch, mae'r Cyngor yn gweinyddu cynlluniau'r Bathodyn Glas ar ran 
Llywodraeth Cymru ac wrth ymgymryd â'r swyddogaeth hon bydd yn cymhwyso 
meini prawf cymhwysedd Llywodraeth Cymru ac nid yw'r meini prawf yn cyfeirio'n 
benodol at bryder difrifol, awtistiaeth neu ddementia ond yn achos pobl sydd â nam 
gwybyddol sy'n golygu nad ydynt yn gallu cynllunio a dilyn llwybr taith gyfarwydd, 
maent yn gymwys, cyn belled â'u bod yn cyflwyno tystiolaeth ategol, fel y nodir yn y 
canllawiau. Rwyf wedi bod yn darllen erthyglau diddorol yn ddiweddar, sy'n amlwg yn 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 20 Mehefin 2019

32

deilwng, ac rwy'n siŵr y bydd Llywodraeth Cymru yn ystyried yr awgrym a rhai o'r 
awgrymiadau sy'n cael eu cyflwyno.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Molik

Mae'n destun pryder, er bod Lloegr yn symud ymlaen ar y mater hwn ac yn cydnabod 
anabledd cudd, o fewn agenda'r Bathodyn Glas, ein bod yn symud tuag yn ôl. Mae'r 
preswylydd penodol, yr wyf wedi trosglwyddo'r manylion i chi yn ei gylch, wedi 
cyflwyno llythyr meddygol yn awgrymu, mae ei meddyg wedi dweud bod ganddi 
anhwylder a ffobiâu obsesiynol cymhellol difrifol ac aiff ymlaen i ddweud ei bod wedi 
cael Bathodyn Glas o'r blaen ac eleni pan aeth hi i gael ei hadnewyddu gwrthodwyd 
hi am hynny.  Pan holais hyn, meddent, nid ydynt yn derbyn hysbysiadau meddygol 
rhagor felly pam yr ydym yn cerdded yn ôl pan fo'r byd o'n cwmpas yn cerdded 
ymlaen i gydnabod anabledd cudd.

Ateb - Y Cynghorydd Wild

Nid wyf am drafod achosion unigol gyda chi, a byddaf yn ailadrodd mai polisi 
Llywodraeth Cymru yw hyn. Rwy'n credu bod rhinwedd mewn edrych ar hyn. Rwy'n 
credu bod nifer o ddinasoedd a gwledydd eraill yn mynd i'r afael â sut y bydd angen i 
hyn newid ychydig, ac fel y dywedais rwy'n credu ei fod yn gwestiwn da, yn her dda i 
ni ac rwy'n hapus i godi'r sgyrsiau hynny fel yr wyf yn siwr y byddwch chi gyda 
Llywodraeth Cymru o ran y polisi hwnnw.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Henshaw 

A all yr Aelod Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd o ran gatio alïau, 
yn enwedig mewn perthynas â Ward Sblot?

Ateb – Y Cynghorydd Thorne

Rwy'n cadarnhau bod 28 o gynlluniau'n cael eu hystyried fel rhan o'r rhaglen gatio 
alïau 2 flwyddyn bresennol o 2019 i 2021.  Mae hyn yn cynnwys cynllun ar gyfer un 
lôn yn y Sblot a leolir rhwng Air Street a Coveny Street, lle y mae ymgynghoriad â 
thrigolion ac eiddo cyfagos yn mynd rhagddo ar hyn o bryd ac yn dod i ben ar 28 
Mehefin. 

Os caiff y cynllun arfaethedig ei gefnogi'n dda, bydd yn datblygu camau cyfreithiol 
wrth gatio, yn unol â'r broses gatio alïau. Bydd sylwadau a wneir yn ystod y camau 
cyfreithiol yn cael eu hystyried.  Yn amodol ar ganlyniad y camau cyfreithiol, 
rhagwelir y bydd y gorchymyn cyfreithiol ar gyfer gatio yn cael ei wneud tua diwedd y 
flwyddyn, a fydd yn golygu y gellir gosod y gatiau bryd hynny. Bydd swyddogion yn 
parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i aelodau ward am gynnydd y cynllun.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Henshaw

Mae cynghorwyr Sblot yn falch o glywed y newyddion da hyn i drigolion a na, nid oes 
gennyf gwestiwn atodol.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Parkhill 
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Beth oedd y gost i'r Cyngor o ddarparu'r bagiau ailgylchu gwyrdd, plastig yn y 
flwyddyn ariannol 2017-2018?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Diolch i'r Cynghorydd Parkhill am eich cwestiwn, yn 2017/18 prynodd y Cyngor 
gwerth £672,832 o fagiau ailgylchu gwyrdd.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Parkhill

Diolch yn fawr am eich ateb ac ers i ni gyflwyno cynnig y llynedd i fod yn ddinas ddi-
blastig, mae'n eithaf brawychus faint sy'n cael ei wario ar y bagiau plastig hyn fel 
cyfran o'r gwariant ar gyfer y Cyngor.  A allwch roi'r wybodaeth ddiweddaraf i mi 
ynghylch y camau yr ydych wedi'u cymryd ers y cynnig hwnnw er mwyn mynd i'r 
afael â bod yn ddinas ddi-blastig yn benodol gyda bagiau plastig gwyrdd?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Mae swyddogion bellach yn gweithio ar y Ddogfen Ddi-blastig i ddod yn ôl at y 
Cyngor i ni ei thrafod.  Mae ychydig o gamarfer ynghylch y geiriau 'ddi-blastig'. Nid 
wyf yn credu eich bod byth yn mynd i gael dinas ddi-blastig, gallwch leihau plastig 
ond nid ydych yn mynd i gael gwared arno'n barhaol.   Yn yr achos hwn, yr ydym 
wedi gwneud penderfyniad fel Cyngor i roi bagiau plastig i breswylwyr oherwydd bod 
cydberthynas uniongyrchol rhwng faint o fagiau a ddefnyddir a chost i ni a'r cynnydd 
mewn ailgylchu, ac mae rhan o'ch ateb yw'r hyn a ddywedais wrth y Cynghorydd 
Wood yn gynharach ar ailgylchu - mae hyn yn fater byd-eang.  Lle gallwn ailgylchu, a 
lle'r ydym yn gwneud oherwydd ei fod yn uwch i fyny yn yr hierarchaeth adferiad, 
mae'r marchnadoedd, ar hyn o bryd, wedi gostwng mewn gwirionedd ac nid ydynt yn 
bodoli ar gyfer y math hwn o blastig rydym yn ei ddefnyddio ar gyfer adferiad. Gallant 
newid ac os ydynt, byddwn yn barod i wneud hynny ond eto mae swyddogion yn 
gweithio ar strategaeth i gymryd cymaint o blastig cyntaf, plastig untro allan o 
ddefnydd â phosibl ond mae hynny'n amhosibl i bopeth.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Naughton 

Yn y llifogydd diweddar a effeithiodd ar rannau o Bentwyn, faint o eiddo yr effeithiwyd 
arnynt a beth oedd ymateb y Cyngor wrth gefnogi'r rhai yr effeithiwyd arnynt?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Tarodd storm Miguel Gaerdydd ar y 7fed Mehefin 2019, oedd yn achosi llifogydd ar 
draws dwyrain y ddinas, priodolwyd y fflachlifoedd a brofwyd yn bennaf oherwydd 
dwyster a chyfaint y glaw, a oedd yn fwy na'r capasiti o fewn y carthffosydd yn 
hytrach na y draeniau'n cael eu blocio.  Mae ein hymchwiliadau parhaus hyd yma 
wedi nodi 27 eiddo agosaf at y ddinas y dywedir eu bod yn dioddef llifogydd mewnol 
a 6 eiddo a ddywedodd fod eu gerddi wedi dioddef llifogydd.  

Mae'r cyfrifoldeb am amnewid cynnwys yn nwylo'r meddianwyr ac mae'r Cyngor wedi 
cyfeirio preswylwyr at eu cwmni yswiriant, sef y lle gorau i ddarparu'r broses adfer. I'r 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 20 Mehefin 2019

34

preswylwyr hynny nad oes ganddynt yswiriant, mae'r Cyngor wedi'u cyfeirio at 
Gronfa Systemau Dewisol Llywodraeth Cymru. Rydym hefyd wedi ceisio darparu 
cyngor ymarferol lle y bo'n bosibl ac wedi cyfeirio preswylwyr at y Fforwm Llifogydd 
Cenedlaethol sy'n cynnig cymorth a chyngor i breswylwyr y mae llifogydd wedi 
effeithio arnynt.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Naughton

A allwch hefyd roi'r wybodaeth ddiweddaraf i mi ac aelodau'r ward am unrhyw gamau 
y mae'r Cyngor yn mynd i'w cymryd i sicrhau na fydd llifogydd o'r maint hwn yn 
digwydd eto ym Mhentwyn?

Ateb – Y Cynghorydd Michael

Nid wyf yn siŵr beth y gall y Cyngor ei wneud i roi'r gorau i fflachlifoedd.  Yr hyn y 
gallwn ei wneud yw cadw'r draeniad mor glir â phosibl a gobeithio gweithio gyda 
phartneriaid, fel Dŵr Cymru, felly os digwydd y digwyddiad hwn eto, rydym yn clirio'r 
ffordd i wneud yn siŵr ein bod yn gallu gwasgaru'r dŵr mor gyflym â phosibl.  Fodd 
bynnag, nid wyf yn siŵr a oes llawer y gall y Cyngor ei wneud am nifer o achosion fel 
hyn. 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Gordon 

Sut y mae'r Cyngor yn annog bio-amrywiaeth yn ein parciau ac ar ymylon y ffordd o 
ran torri gwair a rheoli chwyn?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Diolch am eich cwestiwn, Cynghorydd Gordon.  

Fel enghraifft, bydd llawer o Aelodau'n cofio'r Prosiect Peillwyr a weithredwyd yn 
ystod gwanwyn 2015 gan fy nghyd-Aelod, y Cynghorydd Derbyshire. O ganlyniad i 
hyn, cafodd safleoedd glaswelltir eu dewis yn ofalus, gan ystyried nodweddion 
unigol, diben a defnydd, ac arweiniodd at drosi o dorri'n gylchol yn drefn 1 toriad y 
flwyddyn mewn ardal sy'n cyfateb i 40 o uwch gaeau pêl-droed amcangyfrifedig. Mae 
hyn wedi helpu i greu cynefinoedd diddorol sy'n llawn bywyd gwyllt.

O ran torri gwair, mae'r Cyngor, dros amser, wedi mabwysiadu cyfundrefnau rheoli 
glaswelltir amgen sydd â'r nod o wella bioamrywiaeth.

O ran rheoli chwyn, mae'r Cyngor yn gweithredu dulliau diwylliannol ac yn cymhwyso 
chwynladdwyr dim ond lle nad oes dewis economaidd arall.

Pan ddefnyddir plaladdwyr, dim ond y rhai a gymeradwyir gan y Weithrediaeth 
Iechyd a Diogelwch i'w ddefnyddio yn yr amgylchfyd cyhoeddus sy’n cael eu 
defnyddio. Mae'r chwynladdwr hefyd yn cario label rhybudd dim perygl ac nid yw'n 
niweidiol i bobl na bywyd gwyllt.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Gordon
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Nid yw cemeg yn bwynt cryf i mi ond a allech wneud ymholiadau am Glyco-sylffad 
oherwydd dyma'r chwynladdwyr cemegol y mae preswylwyr yn pryderu'n arbennig 
amdano, y defnydd o hyn ar ein lleiniau ymyl y ffordd ac ar y palmentydd, diolch.

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Yr wyf eisoes wedi dechrau gwneud yr ymholiadau hynny cyn y cyfarfod heddiw yn 
seiliedig ar ohebiaeth yr ydym wedi'i chael gan drigolion ar draws Caerdydd sy'n 
ymwneud â defnyddio'r union sylwedd hwnnw. Byddwn felly yn adolygu hynny yn 
unol â deddfwriaeth a chanllawiau'r UE.

Cwestiwn –  Y Cynghorydd Robson

A yw penderfyniad Llywodraeth Cymru i ganslo ffordd liniaru'r M4 yn bygwth y 
posibilrwydd o adeiladu ffyrdd allweddol eraill yng Nghaerdydd?

Ateb – Yr Arweinydd

Diolch Cynghorydd Robson, rydym eisoes wedi trafod hyn yn natganiadau'r Cyngor - 
yr awydd sydd gennyf bellach yw i gael yr arian a ddyrannwyd yn flaenorol ar gyfer yr 
M4 wedi'i fuddsoddi mewn atebion trafnidiaeth o ran ffyrdd a thrafnidiaeth gyhoeddus 
yng Nghasnewydd a Chaerdydd a'r rhanbarth yn ehangach.  Yn ddiddorol, yr oeddwn 
yn darllen hanes ffyrdd dosbarthu ymylol Caerdydd yn ddiweddar, ac mae'n 
ymddangos bod y penderfyniad wedi'i wneud rwy'n credu, yn nechrau'r 80, i 
adeiladu'r adran lai economaidd hyfyw yn gyntaf, sef yr adran orllewinol.  Erbyn 
iddynt gyrraedd yr adran ddwyreiniol, sy'n cynnwys y rhan sy'n rhedeg drwy fy ward 
fy hun, roedd yr arian wedi dod i ben, ac yn wir rwy'n credu mai dim ond un filltir o 
ffordd sydd wedi'i hadeiladu yng Nghaerdydd yn ystod yr 20 mlynedd diwethaf.  Felly, 
mae achos clir dros fuddsoddi mewn seilwaith ffyrdd yn ogystal â seilwaith 
trafnidiaeth gyhoeddus ac, fel y dywedais, dyna'r cyswllt clir a wnaethom yng 
nghefnogaeth y weinyddiaeth hon i'r M4 y bu'n rhaid ei gyplysu â buddsoddiad 
ehangach.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Robson

Yr wyf yn falch o glywed eich ateb o ran cefnogaeth barhaus i ffordd liniaru'r M4 er 
mae'n amlwg nad yw wedi digwydd.  

Fy mhryder bach i yw y gallai'r agweddau amgylcheddol a arweiniodd at benderfynu 
ar hynny danseilio parhad y Ffordd Gyswllt y Bae Dwyreiniol, a gan gofio rhai o'r 
prosiectau mawr sydd gan y cyngor hwn a’r uchelgais – meddyliaf yn arbennig am yr 
arena, nid nepell o Neuadd y Sir, ar y safle hwnnw sy’n un o'r prif gonglfeini.  Credaf 
y byddai cael pobl i mewn ac allan o hwnnw yw cwblhau’r Ffordd Cyswllt y Bae 
Dwyreiniol.  Felly, pe na bai'r ffordd dosbarthu hwnnw'n cael ei gwblhau, gallai 
beryglu'r hyn a fyddai o fudd economaidd gwych i'r ddinas pe bai'n rhwystro'r arena 
dan do rhag cael ei hadeiladu yn y lleoliad hwnnw.

Ateb - Y Cynghorydd Thomas
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Yr wyf yn ymwybodol, fel y dylem oll, fe gredaf, o'r ffaith ein bod wedi datgan bod 
argyfwng yn yr hinsawdd a bod Llywodraeth Cymru hefyd wedi datgan argyfwng yn 
yr hinsawdd ac felly mae angen i ni weithredu'n gyson â hynny felly credaf lle yr 
ydym yn ffafrio cynlluniau adeiladu ffyrdd credaf fod yn rhaid i hynny fod yn achos 
cryf dros hynny.  

Mae'r enghraifft yr oeddech yn ei thrafod yn arbennig o ran Ffordd Gyswllt y Bae 
Dwyreiniol i gefnogi datblygu economaidd pellach yn y Bae, rwy'n credu, yn enghraifft 
union o rywle a fyddai'n addas ar gyfer yr achos hwnnw.  Fodd bynnag, gadewch i mi 
fod yn glir hefyd fod ein meddylfryd ynghylch yr ymyriadau trafnidiaeth sydd eu 
hangen yn y ddinas hon, y byddwn yn cyflwyno rhagor o gynlluniau iddynt drwy'r 
Papur Gwyn ar drafnidiaeth, yn ymestyn bellach i werth biliwn o bunnoedd o 
fuddsoddiad yn bennaf mae'n rhaid i mi ddweud mewn ymyriadau trafnidiaeth 
gyhoeddus.  Fodd bynnag, nid wyf ychwaith yn gwrthwynebu'r angen am ymyriadau 
ffyrdd penodol hefyd.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Berman 

Mae arwyddion cynyddol o esgeulustod ym Mharc y Rhath ac yn Nhir Hamdden y 
Rhath. Mae llawer o lwybrau'n mynd yn ddwrlawn mewn glaw trwm, yn enwedig y 
rhai sydd heb arwynebau tarmac yn rhedeg ar hyd y naill ochr i Dir Hamdden y 
Rhath. Mae yna fannau hefyd lle mae angen gwneud atgyweiriadau sydd wedi cael 
eu tapio ers peth amser, mae danadl poethion a llwyni eraill yn gordyfu llwybrau 
mewn rhai ardaloedd, ac mae'r llyn yn dechrau siltio eto ar y pen uchaf. A fydd y 
Cyngor yn cymryd camau i adfer y Parc yn ôl i'r lefel o ansawdd y mae trigolion yn ei 
ddisgwyl?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Yr wyf yn falch o ddweud bod Parc y Rhath wedi cael statws Baner Werdd ers 16 
mlynedd. Gwobr yw hon, sy'n cydnabod ansawdd y Parc yn dilyn asesiad trwyadl ac 
annibynnol yn erbyn ystod eang o feini prawf.

O ran adolygiadau gan ddefnyddwyr y Parc, ar hyn o bryd mae Parc y Rhath hefyd 
yn sgorio 4.7 allan o 5 ar Google a 4.5 allan o 5 ar TripAdvisor, gyda dwy ran o dair 
o'r adolygiadau yn eu graddio fel ‘rhagorol’.

Felly, Cynghorydd Berman, nid wyf yn derbyn cynsail eich cwestiwn.

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Berman

Fel rhywun sy'n loncian yn rheolaidd o'i gwmpas y dyddiau hyn, rwy'n meddwl fy mod 
mewn sefyllfa i fynegi barn, a gallaf eich sicrhau ei fod yn mynd mewn cyflwr sy'n 
cael ei esgeuluso fwyfwy.  

Ond yr oeddwn am godi'n arbennig ar fater y llyn sy'n silio ar y pen uchaf yn awr am 
fod gwaith sylweddol yr wyf yn meddwl yn ôl yng nghanol 2000 am garthu'r llyn ac yn 
dilyn hynny pan oeddwn yn Arweinydd y Cyngor cafodd swm blynyddol ei gynnwys 
yn y gyllideb i wneud yn siŵr y byddai gwaith cynnal a chadw rheolaidd yn cael ei 
wneud i osgoi'r sefyllfa honno rhag digwydd eto. 
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Felly mae'n siomedig iawn gweld ein bod yn awr yn gweld y llyn yn siltio felly a yw’r 
gyllideb honno dal yno a beth mae'r Cyngor yn mynd i wneud yn awr i fynd i'r afael â'r 
siltio?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Yn anffodus, nid yw'r gyllideb honno dal yno oherwydd iddi gael ei thorri gan y cyngor 
Democrataidd Rhyddfrydol blaenorol.  Ni allaf ond gael fy nrysu’n anghredadwy gan 
y Democratiaid Rhyddfrydol a’r Torïaid heddiw o ran trysor coron Cyncoed a’r pethau 
negyddol y maent yn eu dweud amdano, mae’r rhan fwyaf o bobl yng Nghaerdydd yn 
credu bod Parc y Rhath yn wych.  Yr hyn sydd ei angen arnom yng Nghyncoed yw 
optimistiaeth a gobaith a'r unig ffordd y gallwn gael hynny, yn fy marn i, yw drwy'r 
isetholiad hwn gydag etholiad Madhu Khanna-Davies sy'n amlwg yn credu bod Parc 
y Rhath yn drysor yng nghoron Cyncoed. 

Yr wyf yn hapus i gwrdd ar faterion unigol yn ymwneud â Pharc y Rhath.  Mae'n 
ddiddorol nodi nad yw Cyfoeth Naturiol Cymru, fel y dywedais mewn ateb i gwestiwn 
ysgrifenedig i'ch cyd-Aelod sy’n eistedd wrth eich ymyl, wedi dweud bod lefelau'r dŵr 
yn anniogel ac nad ydynt wedi dweud bod unrhyw broblemau gyda'r llyn, gan mai 
hwy yw'r arbenigwyr ar hyn, ac rwyf yn ystyried eu barn llawer mwy na chyn-
Arweinydd Cyngor y Democratiaid Rhyddfrydol sydd newydd ofyn i mi gwestiwn am 
yr union beth a dorrodd.

Cwestiwn - Y Cynghorydd McGarry 

Sut mae'r Cyngor yn atal pobl rhag taflu sbwriel?

Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Mae gan y Cyngor ystod o reolaethau a chosbau i helpu i atal taflu sbwriel yng 
Nghaerdydd, sy'n canolbwyntio ar addysg, a gorfodaeth; mae'r rhain yn cynnwys 
darparu biniau sbwriel mewn ardaloedd cyhoeddus gan weithio mewn partneriaeth â 
busnesau a threfnwyr digwyddiadau a gorfodi gollwng sbwriel a thipio'n 
anghyfreithlon trwy gyhoeddi cosbau penodedig ac erlyniad posibl.

Mae'r Cyngor bob amser yn gweithio i ymgysylltu â dinasyddion a’u haddysgu er 
mwyn hyrwyddo effaith niweidiol taflu sbwriel ar yr amgylchedd lleol enghraifft dda o 
hyn yw'r gwaith partneriaeth a wnawn gyda Chadwch Gymru'n Daclus, Grŵp 
Afonydd Caerdydd a grwpiau Cadw  Taclus ar draws y ddinas.

Cwestiwn Atodol - Y Cynghorydd McGarry

Yr allwedd i hyn yw gorfodi rwy'n meddwl, ond mae'r gwirfoddolwyr Cadwch Gymru'n 
Daclus a Chadwch y Rhath yn Daclus, nhw sy’n codi sbwriel.  Ar ddydd Sadwrn ac 
erbyn bore Sul wrth feicio i lawr i'r eglwys, mae sbwriel ymhobman eto, felly rwy'n 
credu efallai y dylwch ystyried cael swyddogion gorfodi yn mynd i'r mannau siopa hyn 
yn rheolaidd ar benwythnosau ac yn rhoi dirwyon yn y fan a'r lle fel bod y gair yn 
mynd o gwmpas eich bod yn mynd i gael dirwy os ydych chi'n gollwng sbwriel, 
oherwydd bod pobl yn ei anwybyddu ac yn gollwng sbwriel drwy'r amser.
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Ateb – Y Cynghorydd Michael

Yr ydym yn sôn am ddechrau ymgyrch ddifrifol o fawr, yn yr ychydig fisoedd nesaf, o 
ran gorfodi ailgylchu, a bydd hynny'n rhan ar y blaen - gan arwain at roi dirwy i bobl 
am beidio â gwneud, beth maent i fod i'w wneud, taflu sbwriel a pheidio’n ailgylchu 
mewn ffordd briodol, bydd hyn oll ar flaen yr ymgyrch honno.

Cwestiwn - Y Cynghorydd Cowan 

A wnaiff yr Aelod Cabinet ddweud a yw rotas torri gwair yn cael eu dilyn?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Rydym yn rhoi blaenoriaeth i dorri gwair er mwyn hwyluso bioamrywiaeth.  Ar ben 
hynny, ni ellir gosod yn union rotas torri gwair, ac yn benodol amlder y torri, ar 
ddechrau'r tymor tyfu.   Er bod amlder torri gwair wedi'i dargedu’n gyson, ni waeth pa 
ward, mae amrywiaeth o ffactorau yn dylanwadu ar amseru a chyflawni 
gweithrediadau mewn gwirionedd, a fydd yn eu tro yn arwain at amrywiad o dymor i 
dymor. 

Oherwydd materion gweithredol mae nifer o gylchoedd y tu ôl i'r amserlen a chymerir 
camau i fynd i'r afael â hyn, gan gynnwys yn eich ward.

Cwestiwn Atodol - Y Cynghorydd Cowan

Gwn fod fy nghyd-gynghorwyr a minnau wedi cael nifer o gwynion gan drigolion 
ynghylch y diffyg torri gwair a pha mor hir y bu'n rhaid iddynt aros - maent wedi 
cysylltu â'r Cyngor ac nid ydynt bob amser yn cael ymateb.  Mae'n rhaid i mi ddweud 
bod cymaint o bobl yn defnyddio'r term materion gweithredol, pan fyddwn yn holi am 
reoli gwastraff, materion gweithredol, a phan fyddwch wedi dweud materion 
gweithredol nid ydych yn rhannu'r manylion â ni p'un a yw'n salwch staff ai peidio neu 
a yw ei beirianwaith nad yw’n gweithio ac rwy'n credu y byddai'n ein helpu i fynegi i'n 
preswylwyr beth sy'n digwydd pe byddem mewn gwirionedd yn gwybod beth oedd y 
sefyllfa.  

Felly, gan gofio hynny, a allwch roi ychydig mwy o fanylion i ni ac wrth symud 
ymlaen, a ydym yn mynd i weld gwelliant, yn enwedig yn awr dros fisoedd yr haf.

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Mae gen i rai manylion i chi - mae llawer ohono oherwydd amodau'r ddaear neu'r 
tywydd; peiriannau’n torri lawr; amser segur ac argaeledd adnoddau staff.  Ond os 
ydych am eistedd gyda mi i drafod hyn yn iawn gyda'r swyddogion sy'n bresennol 
byddwn yn hapus iawn i eistedd gyda chi'ch hun, a'ch cydweithwyr yn y wardiau i 
drafod unrhyw broblemau yr ydych wedi'u cael o gwmpas hyn fel eich bod yn gwbl 
barod i ddiweddaru eich preswylwyr, oherwydd mae'n rhaid i mi fod yn onest, cyn i mi 
weld y cwestiwn hwn heddiw, tystiolaeth o gyfryngau cymdeithasol, nid wyf wedi 
clywed manylion yr hyn a oedd yn digwydd yn Rhiwbeina ar y mater hwn ac rwy'n 
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fwy na pharod i ddysgu am hynny a gweld beth y gallaf ei wneud i'ch helpu chi a'ch 
cydweithwyr yn y ward.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Boyle 

Mae'r Cyngor wedi rhoi'r gorau i osod placiau coed coffa yn y parciau sy'n rhedeg o 
Erddi Waterloo i Erddi Pleser y Rhath. Onid yw hynny'n ymddangos yn dipyn o 
drueni?

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury

Mae darparu coed newydd a blannwyd trwy gynllun coed coffa'r Cyngor, mewn 
lleoliadau sy'n ddarostyngedig i gynllun llifogydd ffyrdd Adnoddau Naturiol Cymru, 
sydd naill ai'n anhygyrch neu lle mae gwaith pellach wedi'i gynllunio, wedi'i atal nes 
bod cynllun wedi'i gwblhau. 

Fodd bynnag, mae'r Cyngor yn derbyn ceisiadau am goed coffa yn yr ardaloedd yr 
effeithir arnynt gan y cynllun cyn ei gwblhau yn ogystal â'r ardaloedd hynny nad yw'r 
cynllun yn effeithio arnynt felly byddwn yn eu cymryd, ac er nad ydym yn gwneud 
hynny ar y funud yr ydym yn barod i edrych arno yn y dyfodol. 

Mae ein cynlluniau cofebion parciau sydd hefyd yn cynnwys meinciau parc yn cael 
eu hadolygu'n barhaus er mwyn adlewyrchu anghenion cwsmeriaid, ond rydym hefyd 
wrthi'n adolygu'r ddarpariaeth o blaciau fel rhan o'r cynllun coed coffa, ac rwyf wedi 
gofyn i hyn gael ei ystyried yn llawn i geisio gweld beth y gallwn ei wneud am hynny.

Cwestiwn - Y Cynghorydd Wong 

Nawr bod disgyblion yng Nghaerdydd newydd gwblhau eu TGAU, a all yr Aelod 
Cabinet wneud sylw ar gyflawniadau lefel 2+ yng Nghaerdydd dros y 5 mlynedd 
diwethaf?

Ateb - Y Cynghorydd Merry

Ni chaiff canlyniadau TGAU ar gyfer y flwyddyn academaidd 2018/19 eu rhyddhau 
tan fis Awst.

Fodd bynnag, yn y flwyddyn academaidd 2017/18, cyflawnodd 60.4% o ddysgwyr 
Blwyddyn 11 y trothwy lefel 2+, sef cynnydd o 1.9 pwynt canran o gymharu â 
2016/17 a oedd yn cymharu â 55.1% ledled Cymru ac yn golygu bod Caerdydd yn y 
trydydd safle yng Nghymru o ran perfformiad.

Oherwydd newidiadau yn y fframwaith asesu, ni ellir cymharu'r canlyniadau'n 
uniongyrchol cyn 2016/17. Fodd bynnag, yn 2013/14, mae'n werth nodi bod 54% o 
ddisgyblion wedi cyflawni trothwy lefel 2+ a bod Caerdydd yn safle 13eg yng 
Nghymru. Felly, rydym wedi codi 10 lle yn safleoedd Cymru mewn ond pedair 
blynedd.

Cwestiwn Atodol - Y Cynghorydd Wong
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A gaf i longyfarch yr Aelod Cabinet a'i swyddogion a'r holl ysgolion sy'n gysylltiedig 
â'r cynnydd rhagorol a ddangoswyd wrth gyrraedd nodau Caerdydd 2020? Mae 
Caerdydd eisoes yn un o ddinasoedd mwyaf crefftus y DU gyda nifer uchel o 
raddedigion y pen o'r boblogaeth a lefelau uchel o breswylwyr gyda nifer dda o 
gymwysterau Cyfnod Allweddol 4, felly pa mor bwysig y bydd gweledigaeth addysgol 
Caerdydd 2030 wrth barhau i ddiwallu anghenion addysgol ein dinas a'n cymunedau.

Ateb - Y Cynghorydd Merry

Rwyf am i ni wneud yn siŵr ein bod yn cynnig y gorau i bob plentyn yng Nghaerdydd 
a hynny drwy bynciau academaidd neu bynciau galwedigaethol.   Mae gennym 
heriau enfawr ac rydym yn eu hadnabod o ran cydraddoldeb o fewn y ddinas ond 
mae'n fater o gyfiawnder cymdeithasol ond hefyd synnwyr cyffredin economaidd pur 
fod yn rhaid i ni fynd ymhellach a gwneud mwy o ymdrech.  

Un o'r ffeithiau brawychus yw'r farn y gallai plentyn a aned eleni, yn ôl pob golwg, fyw 
tan yr 22ain ganrif ac mae'n rhaid i ni fod yn barod i'w paratoi ar gyfer y byd y byddant 
yn cael eu hunain ynddo a swyddi na allwn hyd yn oed eu dychmygu ar hyn o bryd.

Cwestiwn – Y Cynghorydd Hudson 

Faint sydd wedi'i wario ar recriwtio a chyngor arbenigol yn y gorffennol o fis Mai 2017 
hyd yma ac, er ein bod wedi recriwtio Cyfarwyddwyr Cynorthwyol i roi cyngor a 
chymorth i'r gwahanol bortffolios, beth fu'r effaith mewn termau ariannol?

A yw wedi bod fwy neu lai o gyfanswm cost disodli arbenigwyr allanol gyda 
Chyfarwyddwyr Cynorthwyol o'i gymharu â blynyddoedd eraill cyn rhoi'r swyddi 
hynny ar waith?

Ateb – Y Cynghorydd Weaver

Yr oedd y cwestiwn braidd yn aneglur o ran y wybodaeth benodol yr oeddech am ei 
chael,  ond yr hyn rwy'n hapus iawn i'w wneud yw cwrdd â chi nawr a byddaf yn ei 
drafod ac rwy'n gallu anfon y wybodaeth hon yn ysgrifenedig oherwydd ein bod yn 
awyddus iawn i gael y wybodaeth benodol hon yr hoffech ei defnyddio felly os yw 
hynny'n dderbyniol gallwn gael sgwrs am hynny nawr.

35 :   MATERION BRYS 

Ni chafwyd unrhyw hysbysiad o faterion brys ar gyfer y cyfarfod hwn.

36 :   PENODI LLYWODRAETHWYR YSGOLION YR AWDURDOD LLEOL 

Gofynnwyd i’r Cyngor gymeradwyo argymhellion Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod 
Lleol o’r 10fed Mehefin 2019 

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

Ysgol Ward Dechrau’r 
Cyfnod Gwag

Cymeradwyo’r 
Penodiad

Ysgol Gynradd 
Lakeside 

Cyncoed 25/02/2019 Tayyeba Roula 

Ysgol y Court Llanisien 17/04/2019 Emma Cousins
Ysgol Gynradd 
Draenen Pen-y-
graig

Llanisien 06/02/2019 Catarina Lampreia 

Ysgol Gynradd 
Willowbrook 

Trowbridge 30/01/2018 Bethan Wilson

Ysgol Gynradd 
Windsor Clive 

Trelái 09/03/2018 Susan Schelewa

Ysgol Gyfun 
Gymraeg 
Glantaf

Ystum Taf 15/01/2019 Sara Vaughan

Ysgol Gymraeg 
Melin Gruffydd

Yr Eglwys 
Newydd a 
Thongwynlais

17/02/2017 Dylan Owen

Ysgol Gymraeg 
Treganna

Treganna 04/03/2019 Tracey Jones

2. y dylid cymeradwyo’r penodiadau canlynol i swyddi gwag Awdurdod Lleol yn y 
dyfodol 

Ysgol Ward Dechrau’r 
Cyfnod Gwag

Cymeradwyo’r 
Penodiad

Ffederasiwn y 
Ddraig
(Ffederasiwn 
Newydd Ysgol 
Gymraeg Bro 
Eirwg ac Ysgol 
Pen-y-pîl)

Llanrhymni a            
Trowbridge

02/09/2019    
02/09/2019 
02/09/2019  
02/09/2019

Glyn Conolly
Sian Edwards-Poole
Michael Jones
Rachel Robjohn

Ysgol Gynradd 
Bryn Hafod 

Llanrhymni 25/09/2019 Jonathan Jones

Ysgol Uwchradd 
Cathays 

Gabalfa 25/09/2019 Y Cynghorydd 
Norma Mackie

Ysgol Gynradd 
Creigiau 

Creigiau a 
Sain Ffagan

25/09/2019 Amanda Bouadana

Ysgol Gynradd y 
Tyllgoed

Y Tyllgoed 24/07/2019 Robert Larkins

Ysgol Gynradd 
Glyncoed

Pentwyn 24/07/2019 Ceri Veysey 

Ysgol Gynradd 
Gatholig 
Rufeinig y Teulu 

Y Tyllgoed 24/07/2019 Carol Cobert



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 20 Mehefin 2019

42

Sanctaidd 
Ysgol Gynradd 
Howardian  

Pen-y-lan 25/09/2019 
25/09/2019

Y Cynghorydd Joe 
Boyle 
Y Cynghorydd Sue 
Lent 

Ysgol Gynradd 
Kitchener 

Glan-yr-afon 24/07/2019 Gareth Thomas

Ysgol Gynradd 
Lansdowne

Treganna 24/07/2019 Sacha Davie 

Ysgol Gynradd 
Llanedern

Pentwyn 17/09/2019 Y Cynghorydd Joe 
Carter 

Ysgol Gynradd 
Llys-faen

Llysfaen 25/09/2019 Caroline Du Cann

Ysgol Gynradd 
Millbank

Caerau 25/09/2019 Gillian James 

Ysgol Gynradd 
Mount Stuart 

Butetown 24/07/2019 Ruth Williams

Ysgol Gynradd 
Stacey x 2 

Adamsdown 17/09/2019
23/09/2019    

Y Cynghorydd Nigel 
Howells

Ysgol Gynradd 
yr Eglwys yng 
Nghymru 
Tredegarville

Adamsdown 24/07/2019 Natalie Kendrick-
Doyle

Ysgol y Wern Llanisien 24/07/2019 Nicholas Brown

37 :   PENODIADAU I BWYLLGORAU 

Gofynnwyd i'r Cyngor gymeradwyo enwebiadau i Fysiau Caerdydd yn unol â 
dymuniadau'r grwpiau gwleidyddol ac fel yr adroddwyd ar y ddalen diwygiadau i'r 
Cyngor.

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

Pwyllgor Penodiad
Pwyllgor Trwyddedu Y Cynghorydd Ashgar Ali
Pwyllgor Diogelu'r Cyhoedd Y Cynghorydd Ashgar Ali
Pwyllgor Craffu Gwasanaethau 
Cymunedau ac Oedolion

Y Cynghorydd Philippa Hill-John

* Plant a Phobl Ifanc Dan Naughton 
* Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Saeed Ebrahim 

* I fynd i'r afael â chydbwysedd gwleidyddol.
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38 :   PENODI CYNRYCHIOLWYR CYNGOR I GYRFF ALLANOL 

Ni chafwyd unrhyw hysbysiad gan Chwipiaid Grwpiau'r Pleidiau o unrhyw 
benodiadau i swyddi gwag.  

39 :   RHAGLEN Y CYNGOR, Y CABINET A CHYFARFODYDD CYFFREDINOL 
2019-2020 

Derbyniodd y Cyngor y rhaglen derfynol o gyfarfodydd y Cyngor Llawn, y Cabinet a'r 
Pwyllgorau ar gyfer y cyfnod Mehefin 2019 – Awst 2020 yn dilyn unrhyw newidiadau 
a wnaed neu mewn ymgynghoriad â Chadeiryddion Pwyllgorau etholedig y Flwyddyn 
Ddinesig 2018-2019.

PENDERFYNWYD:  Bod y Cyngor yn nodi rhaglen derfynol o ddyddiadau 
cyfarfodydd y Cyngor, y Cabinet a'r Pwyllgorau ar gyfer Mehefin 2019 – Awst 2020 
yn amodol ar y newidiadau canlynol –

 cynnwys Pwyllgor Archwilio ar 12 Tachwedd 2019; a 
 dileu Pwyllgor Craffu Economaidd ar 5ed Mawrth 2020 (cyfarfod wedi dyblu - 

nawr ar 12fed Mawrth 2020)  .

40 :   CWESTIYNAU YSGRIFENEDIG 

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