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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, 18 Gorffennaf 2019 i drafod y busnes a nodir yn y wŷs Cyngor dyddiedig 
Dydd Gwener, 12 Gorffennaf 2019.  
 
Yn 
bresennol: 

 
Y Cynghorydd Sir De'Ath (Arglwydd Faer) 
 

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

 
41 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau oddi wrth y Cynghorwyr Dilwar Ali, Elsmore, Goddard, 
Gordon, Gavin Hill-John, McEvoy, Linda Morgan a Keith Parry. 
 
42 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Gwnaed y datganiadau buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau : 
-  
 

Cynghorydd Eitem Buddiant 

Pob Cynghorydd  Eitem 25 – 
Rhestr Taliadau 
Cydnabyddiaeth 
yr Aelodau 
2019-20 i'w 
chyhoeddi yn 
unol â gofynion 
Panel 
Annibynnol 
Cymru ar 
Gydnabyddiaeth 
Ariannol.  
 

Buddiant personol fel 
Cynghorwyr sy'n derbyn 
cydnabyddiaeth a bennwyd gan 
y Panel Annibynnol Cymru ar 
Gydnabyddiaeth Ariannol.  
 

Y Cynghorydd Bale Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol fel aelod o 
Gronfa Bensiwn Caerdydd a'r 
Fro.   

Y Cynghorydd 
Berman  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol fel aelod o 
Gronfa Bensiwn Caerdydd a'r 
Fro.   
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Y Cynghorydd Boyle  Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol fel aelod o 
Gronfa Bensiwn Caerdydd a'r 
Fro.   

Y Cynghorydd 
Cowan  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol a rhagfarnol 
fel aelod o Gronfa Bensiwn 
Caerdydd a'r Fro.  Gadawodd yr 
Aelod y cyfarfod wrth ystyried yr 
eitem hon.   

Y Cynghorydd 
De’Ath  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol fel aelod o 
Gronfa Bensiwn Caerdydd a'r 
Fro.   

Y Cynghorydd 
Driscoll 

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol a rhagfarnol 
fel aelod o Gronfa Bensiwn 
Caerdydd a'r Fro.  Gadawodd yr 
Aelod y cyfarfod wrth ystyried yr 
eitem hon.   

Y Cynghorydd Ford  Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol fel aelod o 
Gronfa Bensiwn Caerdydd a'r 
Fro.   

Y Cynghorydd 
Gibson  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol fel Aelod sy'n 
derbyn pensiwn o Gronfa 
Bensiwn Caerdydd a'r Fro   

Y Cynghorydd 
Goodway  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol fel aelod o 
Gronfa Bensiwn Caerdydd a'r 
Fro.   

Y Cynghorydd P 
Hill-John  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol a rhagfarnol 
fel aelod o Gronfa Bensiwn 
Caerdydd a'r Fro.  Gadawodd yr 
Aelod y cyfarfod wrth ystyried yr 
eitem hon.   

Y Cynghorydd 
Howells  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol fel aelod o 
Gronfa Bensiwn Caerdydd a'r 
Fro.   

Y Cynghorydd 
Hudson  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol a rhagfarnol 
fel aelod o Gronfa Bensiwn 
Caerdydd a'r Fro.  Gadawodd yr 
Aelod y cyfarfod wrth ystyried yr 
eitem hon.   

Y Cynghorydd 
Jones-Pritchard  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol a rhagfarnol 
fel aelod o Gronfa Bensiwn 
Caerdydd a'r Fro.  Gadawodd yr 
Aelod y cyfarfod wrth ystyried yr 
eitem hon.   

Y Cynghorydd 
Mackie  

Eitem 9 
Adroddiad Lles 
Statudol Cyngor 
Caerdydd 2018-
19  
 

Buddiant personol gan mai 
aelod o'r teulu yw’r Pennaeth 
Gofal Integredig.  
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Y Cynghorydd 
McKerlich  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol a rhagfarnol 
fel aelod o Gronfa Bensiwn 
Caerdydd a'r Fro.  Gadawodd yr 
Aelod y cyfarfod wrth ystyried yr 
eitem hon.   

Y Cynghorydd Merry Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol fel aelod o 
Gronfa Bensiwn Caerdydd a'r 
Fro.   

Y Cynghorydd 
Michael 

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol fel aelod o 
Gronfa Bensiwn Caerdydd a'r 
Fro.   

Cynghorydd 
Naughton  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol a rhagfarnol 
fel aelod o Gronfa Bensiwn 
Caerdydd a'r Fro.  Gadawodd yr 
Aelod y cyfarfod wrth ystyried yr 
eitem hon.   

Y Cynghorydd Owen  Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol a rhagfarnol 
fel aelod o Gronfa Bensiwn 
Caerdydd a'r Fro.  Gadawodd yr 
Aelod y cyfarfod wrth ystyried yr 
eitem hon.   

Y Cynghorydd 
Parkhill   

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol a rhagfarnol 
fel aelod o Gronfa Bensiwn 
Caerdydd a'r Fro.  Gadawodd yr 
Aelod y cyfarfod wrth ystyried yr 
eitem hon.   

Y Cynghorydd 
Phillips  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol a rhagfarnol 
fel aelod o Gronfa Bensiwn 
Caerdydd a'r Fro.  Gadawodd yr 
Aelod y cyfarfod wrth ystyried yr 
eitem hon.   

Y Cynghorydd Rees  Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol a rhagfarnol 
fel aelod o Gronfa Bensiwn 
Caerdydd a'r Fro.  Gadawodd yr 
Aelod y cyfarfod wrth ystyried yr 
eitem hon.   

Y Cynghorydd 
Robson  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol a rhagfarnol 
fel aelod o Gronfa Bensiwn 
Caerdydd a'r Fro.  Gadawodd yr 
Aelod y cyfarfod wrth ystyried yr 
eitem hon.   

Y Cynghorydd 
Sandrey  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol fel aelod o 
Gronfa Bensiwn Caerdydd a'r 
Fro   

Y Cynghorydd Singh  Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol fel aelod o 
Gronfa Bensiwn Caerdydd a'r 
Fro   
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Y Cynghorydd 
Taylor 

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol fel aelod o 
Gronfa Bensiwn Caerdydd a'r 
Fro   

Y Cynghorydd 
Graham Thomas  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol a rhagfarnol 
fel aelod o Gronfa Bensiwn 
Caerdydd a'r Fro.  Gadawodd yr 
Aelod y cyfarfod wrth ystyried yr 
eitem hon.   

Y Cynghorydd Huw 
Thomas  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol fel aelod o 
Gronfa Bensiwn Caerdydd a'r 
Fro   

Y Cynghorydd 
Walker  

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol a rhagfarnol 
fel aelod o Gronfa Bensiwn 
Caerdydd a'r Fro.  Gadawodd yr 
Aelod y cyfarfod wrth ystyried yr 
eitem hon.   

Y Cynghorydd Wild  Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol fel aelod o 
Gronfa Bensiwn Caerdydd a'r 
Fro   

Y Cynghorydd 
Williams 

Eitem 22 
Cynnig 2  

Buddiant personol a rhagfarnol 
fel aelod o Gronfa Bensiwn 
Caerdydd a'r Fro.  Gadawodd yr 
Aelod y cyfarfod wrth ystyried yr 
eitem hon.   

 
43 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 20 Mehefin 2019 yn gofnod cywir 
a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
44 :   ISETHOLIAD CYNCOED  
 
Estynwyd croeso cynnes i'r Cynghorydd Robert Hopkins i'w gyfarfod cyntaf o'r 
Cyngor fel yr Aelod newydd ei ethol dros ward Cyncoed yn dilyn yr isetholiad ar 16 
Gorffennaf 2019.  Gwahoddwyd y Cynghorydd Hopkins i siarad.    
 
Talodd y Cynghorydd Hopkins deyrnged i'r diweddar Gynghorydd Wendy Congreve 
a'i hymroddiad i ddinasyddion yr ardal dros nifer o flynyddoedd.   
 
Diolchodd y Cynghorydd Hopkins i'r Swyddog Canlyniadau a'i dîm am gynnal 
etholiad a chyfrif yn effeithiol ac effeithlon, a diolchodd i'r holl ymgeiswyr eraill am eu 
cwrteisi a'u hagwedd broffesiynol tuag at yr ymgyrch.  
  
Roedd y Cynghorydd Hopkins yn ddiolchgar am yr ymddiriedaeth a roddwyd iddo 
gan drigolion Cyncoed a'r fraint o fod yn Gynghorydd iddynt ac yn Aelod Etholedig o 
Gyngor Caerdydd. Tanlinellodd y Cynghorydd Hopkins ei bod yn bwysig iddo 
weithredu gydag uniondeb a pharch ac ymrwymodd i weithio'n galed i gynrychioli 
buddiannau pob unigolyn yn y ward yn ogystal â buddiannau dinasyddion Caerdydd 
yn gyffredinol.    
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45 :   CWESTIYNAU CYHOEDDUS  
 
Cwestiwn Cyhoeddus – Nerys Lloyd-Pierce 
 
Mae Caerdydd wedi colli dros 34 hectar o goed yn y pum mlynedd diwethaf – sef tua 
30 o gaeau rygbi – ac nid yw'r dinistr hwn yn dangos unrhyw arwydd o leihau. Mae 
coed aeddfed yn anadnewyddadwy, maent yn darparu aer glân, yn lliniaru yn erbyn 
newid yn yr hinsawdd, ac yn gwella iechyd a lles poblogaeth gyfan y ddinas. Beth, 
felly, y mae Cyngor Caerdydd yn ei wneud i'w hamddiffyn?  
 
Ateb – y Cynghorydd Bradbury 
 
Hoffwn eich sicrhau, o ran ein rhaglenni plannu, ar sail y ddinas gyfan, fod nifer y 
coed yr ydym yn eu plannu yn fwy na'r nifer a dorrwyd.  
 
Mae'r Cyngor yn cymryd ei gyfrifoldebau am reoli coed o ddifrif ac yn cydnabod y 
cyfraniad hanfodol y mae stoc goed Caerdydd yn ei wneud i iechyd ein dinas.  
 
Er bod astudiaeth bwrdd gwaith blaenorol a gynhaliwyd gan Gyfoeth Naturiol Cymru, 
a oedd yn cyfeirio at golli canopi coed yng Nghaerdydd o 2009 i 2013, yn llawn 
gwybodaeth ac yn taflu goleuni ar rai materion pwysig iawn, ni chytunaf â'ch haeriad 
o ran maint arwynebedd coed ar goll yn y ddinas.  
 
Roedd gan yr astudiaeth gyfyngiadau cydnabyddedig gan na chynhaliwyd unrhyw 
wiriad llawr gwlad ac ni chafodd plannu coed newydd ei nodi fel ffactor. 
 
Nododd yr astudiaeth hefyd fod y duedd hon yn gyffredin ar draws y rhan fwyaf o 
ardaloedd trefol yng Nghymru ac nad oedd yn cysylltu'r golled o ran coed ag 
effeithiau datblygiadau newydd, ond â cholli coed aeddfed yn fwy cyffredinol.  
 
Yn amlwg, mae disgwyliad oes cyfyngedig i goed ac ni ddylai fod yn syndod bod rhai 
coed o'r cyfnod Fictoraidd ac Edwardaidd hwyr yn dod i derfyn eu hoes naturiol. 
 
Gyda hyn mewn golwg, mae'r Cyngor wedi ymrwymo i sicrhau bywiogrwydd ac 
amrywiaeth ei stoc coed a byddwch yn ymwybodol o'n rhaglen blynyddol wedi’i hen 
sefydlu erbyn hyn i Amnewid Coed a Phlannu Coed Newydd.  
 
Yn 2018/19, cafodd tua 250 o goed o safon drom a 1,400 o chwipiau eu plannu 
ledled daliadau tir y Cyngor, sydd – fel y dywedais yn gynharach yn yr ateb hwn – yn 
fwy na nifer y coed a gwympwyd ar draws y ddinas.  
 
At hynny, mae data ychwanegol, mwy cadarn ynghylch y gorchudd coed yn cael ei 
gasglu ar hyn o bryd drwy broject cydweithredol sy'n cynnwys Llywodraeth Cymru, 
Cyngor Caerdydd, CNC a'r Comisiwn Coedwigaeth gan ddefnyddio system i-Tree 
eco, offeryn sy'n asesu ac yn gwerthfawrogi coedwigoedd trefol er mwyn llwyio’u 
rheolaeth. 
 
Thema bwysig wrth i ni edrych ymlaen yw i'r Cyngor ystyried sut i reoli'r broses o 
drosglwyddo stoc o goed sy'n heneiddio i sefyllfa yn y dyfodol gydag amrywiaeth o 
rywogaethau priodol.  
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Gellir cyflawni hyn drwy ein rhaglenni ailblannu a rheoli tir yn ehangach, ond hefyd 
drwy sicrhau plannu newydd fel rhan o gynigion datblygu yn y dyfodol.  
 
Yn olaf, byddwch yn falch o wybod mai 420,000 yw nifer y coed sy'n berchen ar y 
Cyngor, ac amcangyfrifir mai 1,400,000 yw cyfanswm y coed yn y ddinas, wedi'u 
lleoli ar dir cyhoeddus a phreifat.  
 
Cwestiwn Atodol – Nerys Lloyd-Pierce 
 
Y DU sydd ag un o'r cyfraddau gwaethaf o ran marwolaethau yn Ewrop o ran y fogfa 
ac mae llawer o'r marwolaethau hyn yn gysylltiedig ag ansawdd aer gwael, gwyddys 
bod coed aeddfed yn gwella ansawdd yr aer yr ydym oll yn anadlu.  
 
Fel yr Aelod Cabinet sy'n gyfrifol am amddiffyn coed, a allwch chi ymrwymo i weithio 
gyda'ch cydweithwyr yn y Cabinet i gyflwyno canllawiau cynllunio atodol cryf er mwyn 
diogelu ein coed aeddfed yn briodol?  
  
Ateb – y Cynghorydd Bradbury 
 
Mae hwn yn fater pwysig ac rwy'n credu bod y cwestiwn cyhoeddus yn haeddu ateb 
llawn. 
 
Rwy'n ymrwymo i edrych ar hyn gyda fy nghydweithwyr yn y Cabinet.   Mae'n bwysig 
ein bod yn gwella o ran plannu coed newydd.  Mewn gwirionedd, mae coed newydd 
a blannwyd yn gwneud ansawdd yr aer yn well, ond rhaid i ni hefyd ddiogelu'r coed 
hŷn hynny lle y bo'n bosibl a byddaf yn gweithio gyda chi a’r Gymdeithas Ddinesig a 
grwpiau eraill - gan gynnwys y Woodland Trust a Chyfoeth Naturiol Cymru - er mwyn 
sicrhau ein bod yn gwneud penderfyniadau cadarn o ran yr amgylchedd sydd wrth 
wraidd polisi'r weinyddiaeth hon.    
 
Yr wyf wedi pleidleisio dros bob cynnig hinsawdd sydd wedi dod gerbron y Cyngor 
hwn ac yr wyf yn disgwyl y gwnaf am yr un yn nes ymlaen.  Mae diogelu ein planed 
yn hanfodol bwysig ac rwy'n diolch i chi am eich gwaith. 
 
Cwestiwn Cyhoeddus – Mia Rees 
 
Y llynedd, bu farw person yn dilyn gwrthdrawiad gyda cherbyd ar Merthyr Road, y tu 
allan i Eglwys y Bedyddwyr Ararat, wrth iddi gamu allan i groesi'r ffordd. Mae Eglwys 
y Bedyddwyr Ararat yn boblogaidd ac yn cynnal llawer o weithgareddau o'i chanolfan 
fawr a llwyddiannus ar gyfer y gymuned, gan dynnu pobl o bob rhan o'r ardal. Mae 
llawer, hen ac ifanc, yn dod o'r ardal dai fawr i'r de o Merthyr Road, gan ddefnyddio'r 
llwybrau ar draws y comin ac yn gorfod croesi ffordd lydan a phrysur Merthyr Road i 
gyrraedd y ganolfan. Mae lloches yng nghanol y ffordd, ond mae tua 40m i ffwrdd o 
ddiwedd y llwybr ac i'r cyfeiriad arall.  Yr ydym ni a chynghorwyr lleol yn gofyn am 
groesfan, ond mae ar y gymuned angen gwella diogelwch ar y groesfan hon ar frys.   
 
Pa mor gyflym y bydd y Cyngor yn cytuno i ddarparu croesfan sebra syml yn 
cysylltu'r llwybrau ar ddwy ochr y comin ac yn darparu'r cyllid angenrheidiol?  
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Ateb - y Cynghorydd Wild 
 
Yn dilyn y digwyddiad trasig yn y lleoliad hwn, cynhaliodd swyddogion ymchwiliad 
diogelwch ffyrdd gan ymateb i'r pryderon a godwyd a'r cais am gyfleusterau croesi i 
gerddwyr ychwanegol.  
 
Mae'r ymchwiliad yn ystyried data sy'n ymwneud ag amodau traffig a symudiadau 
cerddwyr yn y lleoliad a ffactorau eraill sy'n ymwneud â diogelwch.  
 
Defnyddiwn ddull cyson ar gyfer pob ymchwiliad sy'n galluogi swyddogion i asesu'r 
problemau diogelwch ar y ffyrdd yn erbyn eraill yn y ddinas ac yna rhestru a 
blaenoriaethu lleoliadau ar gyfer mesurau peirianneg mewn ffordd wrthrychol a theg.  
 
Yn yr achos hwn, mae'r asesiad wedi dangos bod lleoliadau eraill yn y ddinas y tybir 
bod ganddynt broblemau diogelwch mwy difrifol, a bod angen mwy o welliannau 
arnynt drwy ddefnyddio cyllid cyfyngedig ar gyfer diogelwch ar y ffyrdd. 
 
Mae cyfleusterau croesi a reolir gan signalau ar gyffordd Merthyr Road a College 
Road, ynghyd â dwy groesfan â lloches i gerddwyr. 
 
Nododd yr ymchwiliad diogelwch ar y ffyrdd y gellid gwneud nifer o welliannau i'r rhan 
hon o Merthyr Road, yn benodol, i'r cyfleusterau beicio a mynediad i gerddwyr i'r 
arosfannau bws. Byddwn yn ceisio nodi gwelliannau fel hyn wrth i ni ymgymryd â'n 
cam nesaf o'n INN, sef mapio cerdded a beicio statudol. 
 
Cwestiwn atodol – Mia Rees  
 
Rwy’n croesawu’r gydnabyddiaeth am yr angen i wella’r cyfleusterau beicio ar 
Merthyr Road, gan na ddylai lonydd beicio mewn dinas fawr fod angen beic crog 
llawn er mwyn llywio’r tyllau, y draeniau a gorfod gwehyddu slalom rhwng y ceir sydd 
wedi’u parcio - fel sy’n digwydd. ar Merthyr Road ar hyn o bryd.  
 
Fodd bynnag, yr wyf yn siomedig iawn nad yw dinesydd yn y ddinas sy'n marw yn 
fater digon o frys i wneud y darn hwn o'r ffordd yn flaenoriaeth.  Nid yw cael ond un 
croesfan ar y rhan brysur hon o'r ddinas, a ddefnyddir yn dda gan gerddwyr, yn 
ddigon da yn fy marn i.   
 
A wnaiff yr Aelod Cabinet adolygu'r penderfyniad hwn ar frys?   Y cyfan rydym yn 
gofyn amdano yw croesfan sebra syml i gysylltu gofod gwyrdd a ddefnyddir yn dda a 
gwneud ardal hygyrch i bawb.   
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
 
Yr wyf yn falch o glywed eich uchelgais, un rwyf i hefyd yn rhannu, o ran beicio a 
gwella'r ddarpariaeth feicio yng Nghaerdydd.  
 
O ran y darn hwnnw, yr wyf wedi gofyn i swyddogion edrych arno.   Maent wedi 
edrych arno, a'r hyn y credaf y byddai pobl yn y Siambr hon am ei wybod ac y 
byddai'r cyhoedd am ei wybod hefyd yw, ein bod yn trin pethau'n deg ac yn 
wrthrychol ledled y ddinas ac os oes ardaloedd eraill yn y ddinas y tybir eu bod yn llai 
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diogel, yna dylai'r rhain fod lle mae blaenoriaethau - nid lle y byddaf yn cael pwysau 
gennych chi, aelodau eraill o'r cyhoedd neu Aelod Etholedig arall.  Mae'n rhaid ei 
wneud yn deg a chredaf y bydd y cyhoedd a phobl yn y Siambr hon yn falch o wybod 
ein bod yn gwneud hynny'n iawn.   
 
46 :   DEISEBAU  
 
Ni chafwyd unrhyw ddeisebau i'w cyflwyno i'r cyfarfod hwn.   
 
47 :   CYHOEDDIADAU’R ARGLWYDD FAER  
 
Cadeirydd Safonau a Moeseg, Mr Richard Tebboth  
Hwn oedd cyfarfod diwethaf y Cyngor ar gyfer y Cadeirydd Safonau a Moeseg, Mr 
Richard Tebboth gan y bydd ei gyfnod yn y swydd yn dod i ben ar 22 Medi 2019.   
 
Ar ran y Cyngor, diolchodd yr Arglwydd Faer i Richard am ei gyfraniadau a'i waith 
diwyd wrth lywio'r Pwyllgor Safonau a Moeseg yn ystod ei gyfnod yn y swydd, ac am 
ei ddull cytbwys a phwyllog o ymdrin â safonau moesegol y Cyngor.  Roedd Aelodau 
Etholedig yn dymuno pob hwyl iddo yn y dyfodol.  
 
Mike Doel  
Gyda thristwch y cynghorwyd Aelodau Etholedig fod Mike Doel, gynt y Rheolwr Polisi 
Corfforaethol a Chefnogaeth Aelodau ar gyfer Cyngor Sir De Morgannwg a Chyngor 
Caerdydd wedi marw.  Cydymdeimlwyd yn ddiffuant â'i wraig a'i deulu agos am eu 
colled sydyn.   
 
Codi Arian ar gyfer Cronfa Elusen yr Arglwydd Faer  
Dywedodd Cymorth i Fenywod Cymru fod ganddynt rai lleoedd ar gael i unrhyw un 
sy'n dymuno ymuno â'u tîm i redeg hanner marathon Caerdydd ar ddydd Sul 6 
Hydref 2019.    
 
48 :   STRATEGAETH Y GYLLIDEB 2020/21 A’R TYMOR CANOLIG  
 
Cynigiodd yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad Adroddiad 
Strategaeth y Gyllideb 2020-2021 a gytunwyd arno gan y Cabinet ar 11 Gorffennaf 
2019.   
 
Roedd yr adroddiad yn manylu ar gynigion y Cabinet i gydgrynhoi a diweddaru 
strategaeth ariannol y Cyngor yn barod ar gyfer paratoi cyllidebau refeniw a chyfalaf 
2020/21.  Roedd yr adroddiad yn cynnwys amserlen ar gyfer proses y gyllideb i 
alluogi'r Cyngor i ystyried cyllideb 2020/21 yn Chwefror 2020, yn ogystal â 
diweddariad mewn perthynas â mesurau cydnerthedd ariannol y Cyngor.   
 
Fe wnaeth yr Aelod Cabinet fanylu ar dybiaethau'r strategaeth i fynd i'r afael â'r 
heriau parhaus i gwrdd â'r bwlch ariannu ariannol tymor canolig o 2020/21, sef £25m.  
Rhagdybiodd y strategaeth ostyngiad o 0.5% mewn cyllid arian parod gan 
Lywodraeth Cymru, ac roedd wedi'i seilio ar fodelu sefydledig a oedd yn tynnu ar 
gyfuniad o gap ar dwf yng nghyllidebau ysgolion - ond yn dal i ganiatáu cynnydd o 
4.9% mewn arian parod i ysgolion; arbedion effeithlonrwydd gweithredu; rhoi’r gorau i 
wasanaethau nad ydynt yn hanfodol; defnyddio cronfeydd wrth gefn wedi'u clustnodi; 
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a rhagdybiaeth o godiad o 4.5% yn y Dreth Gyngor i ddarparu £6.4m o'r £25m sy'n 
ofynnol.  
 
Gofynnwyd i'r cyfarwyddiaethau nodi cynigion i arbed er mwyn helpu i fynd i'r afael 
â'r bwlch.   Roedd hyn yn fwyfwy heriol i'r cyfarwyddiaethau ysgolion a 
gwasanaethau cymdeithasol oherwydd y galw, cynnydd mewn prisiau, pwysau eraill, 
a gofynion i gyflawni dyletswyddau statudol.   
 
Bydd adolygiad pellach o strategaeth y gyllideb a'r cydnerthedd ariannol yn cael ei 
gynnal er mwyn adlewyrchu materion sy'n dod i'r amlwg, ac unrhyw addasiadau sy'n 
ofynnol yn dilyn cyhoeddi'r setliad dros dro ym mis Hydref 2019.    
 
Eiliwyd y cynnig gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas, gan gyfeirio 
at y cynnydd yn y galw am wasanaethau; cynyddu'r gofyn cymhleth i gefnogi'r rhai 
sy'n agored i niwed a dinasyddion mewn angen yn y ddinas, prisiau’n cynyddu a'r her 
barhaus i wasanaethau cyhoeddus wneud mwy gyda llai.    
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y Strategaeth.  
 
Yn ystod y ddadl, cynigiodd y Cynghorydd Rodney Berman gyfeiriad yn ôl yn unol â 
Rheol 25 (a) (iv) y Cyngor i alluogi'r Cabinet - yn gyntaf i ail-weithio ei ragdybiaeth 
ynghylch dadansoddi'r bwlch i symud oddi wrth osod lefel uchel o Dreth Gyngor; ac 
yn ail fel bod y Strategaeth yn amlwg yn adeiladu ar y cyllid fydd ei angen i fwrw 
ymlaen â chanlyniadau'r penderfyniad diweddar gan y cyngor hwn i ddatgan 
argyfwng hinsawdd.   
 
Eiliwyd y cyfeiriad yn ôl gan Arweinydd grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol, y 
Cynghorydd Joe Boyle. Yn gofyn i'r Cabinet ail-lunio blaenoriaethau'r strategaeth fel 
ei fod yn cynnwys cyfeiriad at newid yn yr hinsawdd a lles y ddinas a'i dinasyddion 
gyda syniadau ffres a beiddgar tebyg i ddinas-ranbarthau rhyngwladol eraill.   
 
Codwyd nifer o faterion yn ystod y ddadl mewn perthynas â:-    
 

  ymgynghori ac ymgysylltu â phobl ifanc a grwpiau cymunedol 
anodd eu cyrraedd;  

  lefel arfaethedig y Dreth Gyngor a sut y cyfrifir hyn;   

  tybiaethau cynhyrchu incwm;  

  lefelau benthyca a thaliadau benthyciadau;  

  yr angen i lobïo Llywodraeth Cymru unwaith eto ynghylch y 
fformiwla a ddefnyddir i ddyrannu ardrethi busnes;  

  costau lefelau uchel o absenoldeb;  

  yr angen i gyflawni arbedion effeithlonrwydd yn ystod y flwyddyn 
ac os nad yn ystod y flwyddyn, dylid gwneud arbedion.   
 

Gwnaed cais i bob Cynghorydd weithio gyda'i gilydd i gyflwyno syniadau ac atebion 
cynaliadwy, yn hytrach nag ymarfer yr un hen ddadleuon bob blwyddyn. 
 
Yn dilyn y drafodaeth, ymatebodd yr Aelod Cabinet i faterion a godwyd ynghylch 
ariannu cynghorau, gan danlinellu'r gwaith a gyflawnwyd gan Gyngor Caerdydd o ran 
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trawsnewid gwasanaethau gydag arbedion o £220m yn ystod y deng mlynedd 
diwethaf.   
 
Roedd nodau'r Strategaeth yn cyd-fynd â'r Cynllun Corfforaethol a blaenoriaethau 
Llesiant y cyngor a oedd yn cynnwys gwaith parhaus gyda phob dinesydd i fynd i'r 
afael â newid yn yr hinsawdd a gweithio gyda phobl ifanc yn y ddinas. Roedd y 
strategaeth ar gyfer paratoi cynigion y gyllideb bob amser yn enghraifft o fodelu pob 
agwedd ar y gyllideb ac mae'n broses barhaus.   Byddai'r weinyddiaeth bob amser yn 
ceisio cydbwyso'r cynnydd yn y Dreth Gyngor a’i gadw mor fforddiadwy â phosibl.   
 
Cymeradwyodd yr Aelod Cabinet y cynigion.   
 
Cynhaliwyd pleidlais ar y cyfeiriad yn ôl.   COLLWYD y cynnig i gyfeirio’n ôl. 
 
Cynhaliwyd pleidlais ar yr argymhellion.    
 
CYMERADWYWYD yr argymhellion. 
 
PENDERFYNWYD –   
 

1. I gymeradwyo a mabwysiadu Fframwaith Amserlen y Gyllideb a 
nodir yn Atodiad 2, a  
 

2. Y caiff y gwaith a amlinellwyd ei ddatblygu, gyda'r nod o lywio'r 
paratoadau ar gyfer y gyllideb. 

 
49 :   ADRODDIAD LLES STATUDOL CYNGOR CAERDYDD 2018-19  
 
Cyflwynodd Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas Adroddiad Llesiant 
statudol Cyngor Caerdydd 2018-19 i'w gymeradwyo gan y Cyngor. Mae adroddiad 
perfformiad blynyddol y Cyngor yn asesiad o'r cynnydd a wnaed o ran cyflawni 
blaenoriaethau Uchelgais Priffddinas y weinyddiaeth fel y'u mynegir yn y Cynllun 
Corfforaethol 2018-21. Mae'r adroddiad hwn yn sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei 
rwymedigaeth statudol fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol 
2015 ac yn bodloni'r gofyniad o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 i gyhoeddi 
adroddiad blynyddol. Mae hefyd yn adlewyrchu ar lefelau'r gwasanaethau a ddarperir 
ac yn rhoi barn ansoddol a meintiol ar berfformiad.    
 
Paratowyd yr adroddiad yn gynharach eleni fel y gallai adlewyrchu canlyniadau'r 
flwyddyn fonitro flaenorol yn well.   Dyma dim ond un o'r dulliau a ddefnyddir i fesur 
perfformiad ac mae mesuriadau allweddol eraill yn cynnwys monitro ariannol, asesu 
risg corfforaethol, arolwg Holi Caerdydd ac adborth oddi wrth reoleiddwyr allanol a 
chyrff statudol.   
 
Pwrpas a chynnwys craidd yr adroddiad oedd dangos cynnydd a nodi'r risgiau a'r 
heriau wrth symud ymlaen.  Diolchodd yr Arweinydd i Gadeirydd ac aelodau'r 
Pwyllgor Craffu Polisi a Pherfformiad am y gwaith a wnaed i ddarparu her gadarn a 
theg o ran perfformiad a'r dangosyddion a'r targedau.  Argymhellodd yr Arweinydd yr 
Adroddiad i’r Cyngor.  
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Eiliwyd yr adroddiad gan yr Aelod Cabinet, Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad gan 
nod ei fod wedi'i osod yng nghyd-destun blaenoriaethau sylweddol a heriau anodd o 
ran y gyllideb.   
 
Agorodd yr Arglwydd Faer yr eitem i'w thrafod a gwnaed sylwadau mewn perthynas 
ag amcanion lles - mynd i'r afael â thlodi ymhlith teuluoedd, darparu mynediad 
cyfartal at wasanaethau, symudedd cymdeithasol, cymorth ar gyfer unigrwydd a 
darparu cyfleusterau dementia ledled y ddinas nid dim ond yn yr arc deheuol.  
 
Mynegodd yr Aelodau bryderon ynghylch darparu gwasanaethau gwastraff a glanhau 
strydoedd; llygredd aer; ansawdd yr aer a'r effaith ar iechyd, cyrhaeddiad a 
chyfleoedd bywyd plant a phobl ifanc a'r rhai sydd mewn gofal neu sy'n ofalwyr eu 
hunain.   
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer yr Arweinydd i ymateb.  Ymatebodd yr Arweinydd i 
faterion a godwyd a'r gwaith a oedd yn cael ei wneud mewn partneriaeth â'r Byrddau 
Iechyd Lleol a Byrddau Gwasanaethau Cyhoeddus Lleol ac amlygodd feysydd a 
dangosyddion allweddol i fynd i'r afael ag anghydraddoldeb a darparu cyfleoedd 
bywyd i ddinasyddion sy’n agored i niwed, y mae'r mwyafrif ohonynt byw yn rhannau 
mwyaf deheuol y ddinas.  
 
Cynhaliwyd pleidlais ar yr argymhelliad.    
 
CYMERADWYWYD yr argymhelliad.  
 
PENDERFYNWYD – i gymeradwyo Adroddiad Llesiant statudol Cyngor Caerdydd 
2018-19.  
 
50 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL GWASANAETHAU CYMDEITHASOL 

AWDURDOD LLEOL 2018/19  
 
Cynigiodd yr Aelod Cabinet, Plant a Theuluoedd, y Cynghorydd Graham Hinchey 
Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/19.  
Dyma 10fed Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol a'r 
trydydd adroddiad o'r fath ers gweithredu Deddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Lles 
(Cymru) 2014 ym mis Ebrill 2016. 
 
Byddai'r adroddiad yn cael ei gyflwyno i Arolygiaeth Gofal Cymru (AGC).   Mae Deddf 
Rheoleiddio ac Arolygu Gofal Cymdeithasol (Cymru) 2016 yn gosod yr Adroddiad 
Blynyddol ar sylfaen statudol ac nid yw AGC bellach yn cynhyrchu adroddiad 
gwerthuso perfformiad unigol ar gyfer pob cyngor. 
 
Mae’r AGC yn anfon llythyr blynyddol i bob awdurdod lleol sy'n rhoi adborth ar 
weithgareddau arolygu a gwerthuso perfformiad a gwblhawyd gan yr AGC yn ystod y 
flwyddyn; adroddiadau ar y cynnydd a wnaed gan yr awdurdod lleol o ran gweithredu 
argymhellion o arolygiadau a/neu adolygiadau ymarfer plant ac oedolion; ac yn 
amlinellu eu blaenraglen waith.  Mae'r llythyr 2018/19 yn cydnabod y lefel dda o 
gefnogaeth gorfforaethol ar gyfer y gwasanaethau cymdeithasol yng Nghaerdydd.  
 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32147/Ag.%20Item%2010%20-%20Social%20Services%20Annual%20Report.pdf?LLL=0
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Roedd yr adroddiad wedi'i baratoi a'i gwblhau yn dilyn ymgysylltu â rheolwyr a staff 
gwasanaethau cymdeithasol; uwch reolwyr, Aelodau'r Pwyllgorau Plant a Phobl Ifanc 
a Phwyllgorau Craffu Cymunedol ac Oedolion gyda sesiynau her wyneb yn wyneb â 
phobl ifanc ac adborth gan sefydliadau rhanddeiliaid.  
 
Eiliwyd y Cynghorydd Bridgeman yr adroddiad.  
  
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar yr adroddiad.  Cododd Aelodau faterion 
yn ymwneud â recriwtio a chadw staff, effaith Brexit, cynlluniau cyflawni, a heriau'r 
dyfodol.   
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer yr Aelod Cabinet i ymateb, lle diolchodd y 
cadeiryddion craffu am waith eu pwyllgorau gan ddweud y byddai rhagor o fanylion 
am strwythur y gwasanaeth yn cael eu hadrodd i'r Aelodau maes o law.  
Cymeradwyodd y Cynghorydd Hinchey yr adroddiad i'r Cyngor.   
 
PENDERFYNWYD - i dderbyn a nodi Adroddiad Blynyddol Gwasanaethau 
Cymdeithasol yr Awdurdod Lleol 2018/19. 
 
51 :   GORCHYMYN DIOGELU GOFOD CYHOEDDUS – GORCHYMYN RHEOLI 

CWN DRAFFT  
 
Yn ei gyfarfod ar 11 Gorffennaf 2019, cymeradwyodd y Cabinet Orchymyn Diogelu 
Mannau Cyhoeddus (Rheoli Cŵn) Caerdydd drafft 2019, a chytunwyd y dylid rhoi 
gwybod i'r Cyngor llawn am y mater hwn.   
 
Cyflwynodd yr Aelod Cabinet dros Hamdden a Diwylliant, y Cynghorydd Peter 
Bradbury yr adroddiad a oedd yn manylu ar y broses a gynhaliwyd ers yr 
ymgynghoriad yn gynnar yn hydref 2018 a’r cynigion y cytunwyd arnynt gan y 
Cabinet i wneud trefniadau ar gyfer cyflwyno Gorchymyn Diogelu Mannau 
Cyhoeddus (Rheoli Cŵn) 2019 
  
1. I wahardd baeddu gan gŵn (oni bai ei fod yn cael ei glirio ar unwaith) ym mhob 

man cyhoeddus sy'n eiddo i'r Cyngor ac/neu sy'n cael ei gynnal ganddo. 
 

2. Ei gwneud yn ofynnol i berchennog ci i fod â’r modd o glirio baw ci. 
 

3. I wahardd cŵn o bob maes chwarae caeedig ac ysgolion sy’n eiddo i neu a 
gynhelir gan Gyngor Caerdydd.  
 

4. Ei gwneud yn ofynnol i gŵn gael eu cadw ar dennyn ym mhob mynwent sy'n 
eiddo i, a/neu sy'n cael ei gynnal a'i gadw gan Gyngor Caerdydd,  
 

5. I alluogi swyddogion awdurdodedig i orchymyn bod ci (cŵn) yn cael eu roi a’i 
gadw ar dennyn os oes angen. 
 

6. Cyflwyno tâl rhybudd cosb sefydlog am dorri Gorchymyn Diogelu Mannau 
Cyhoeddus ar gyfer rheoli cŵn, fel y nodir uchod, wedi'i osod ar £100. 
 

Bydd y rheolyddion cŵn wedi'u heithrio ar gyfer unigolion sydd ag anabledd sy'n 
effeithio ar symudedd, deheurwydd llaw, cydsymud corfforol neu allu i godi, cario neu 
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symud gwrthrychau bob dydd fel arall, mewn perthynas â chi sydd wedi'i hyfforddi 
gan elusen gofrestredig ac y mae mae'r person yn dibynnu am gymorth. 
 
Eiliwyd y Cynghorydd Michael yr adroddiad.  
 
Gwahoddwyd yr Aelodau i roi sylwadau ar y Gorchymyn Drafft, a oedd yn cael ei 
ystyried yn ganlyniad i’w groesawu’n dilyn y broses ymgynghori yr Hydref diwethaf, a 
oedd wedi cael amrywiaeth eang o ymatebion.   
  
PENDERFYNWYD – bod y Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus (Rheoli Cŵn) 
Caerdydd drafft 2019 a'r trefniadau i'w gwneud er mwyn ei roi ar waith yn cael eu 
nodi a'u cymeradwyo   
 
52 :   PWYLLGOR SAFONAU A MOESEG – AIL-BENODI AELODAU 

ANNIBYNNOL  
 
Roedd yr adroddiad i hysbysu'r Cyngor pan fyddai tymor swydd un o aelodau 
annibynnol y Pwyllgor Safonau a Moeseg yn dod i ben; ac i argymell ei ail benodiad. 
 
PENDERFYNWYD – bod ail-benodiad Dr James Downe fel aelod annibynnol o'r 
Pwyllgor Safonau a Moeseg am dymor olynol arall, yn dod i ben ar 1af Tachwedd 
2021 yn cael ei gymeradwyo. 
 
53 :   GRWP CYNGOR POB PLAID – GWYDNWCH TREFOL  
 
Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol 1af Grŵp y Cyngor Hollbleidiau - Gwydnwch Trefol 
er gwybodaeth.  Gwahoddwyd Aelodau gydag unrhyw gwestiynau neu sylwadau i 
gysylltu â Chadeirydd y grŵp, y Cynghorydd Phil Bale yn uniongyrchol. 
 
54 :   GRWP CYNGOR POB PLAID – GOFALU 4K9  
 
Cyflwynwyd Adroddiad Blynyddol 1af Grŵp y Cyngor Hollbleidiau - Caring 4K9's er 
gwybodaeth.  Gwahoddwyd Aelodau gydag unrhyw gwestiynau neu sylwadau i 
gysylltu â Chadeirydd y grŵp, y Cynghorydd Dilwar Ali yn uniongyrchol. 
 
55 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL PWYLLGOR CRAFFU PLANT A PHOBL IFANC 

2018-19  
 
Cyflwynodd Cadeirydd Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc, y Cynghorydd Lee 
Bridgeman Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor, sy’n manylu ar y gwaith ymchwilio a 
chraffu a wnaed gan y Pwyllgor yn 2018 – 19, i'w nodi. 
 
56 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU 

CYMUNEDOL AC OEDOLION 2018-19  
 
Cyflwynodd Cadeirydd ymadawol y Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Cymunedol ac 
Oedolion, y Cynghorydd McGarry Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor yn rhoi manylion 
yr eitemau a gwmpesir gan y Pwyllgor Craffu yn ei Gynllun Gwaith ar gyfer 2018-19.  
Roedd yr adroddiad i'w nodi.   
 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32117/Ag.%20Item%2015%20-%20Scrutiny%20Annual%20Report%202018%20-19%20-%20CYP.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32118/Ag.%20Item%2016%20-%20Scrutiny%20Annual%20Report%202018-%2019%20-%20CASSC.pdf?LLL=0
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Diolchodd Aelodau'r Pwyllgor, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Cymunedol ac Oedolion, 
y Cynghorydd Shaun Jenkins a benodwyd ym mis Mai 2019 a'r Aelod Cabinet 
arweiniol dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Lynda Thorne, i'r Cynghorydd 
McGarry am ei gwaith rhagorol fel Cadeirydd y Pwyllgor dros nifer o flynyddoedd.  
Roedd yr Aelodau wrth eu boddau y byddai'r Cynghorydd McGarry yn parhau'n aelod 
o'r Pwyllgor ac yn cyfrannu gyda'i harbenigedd a'i gwybodaeth i waith y Pwyllgor yn y 
dyfodol. 
 
57 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL PWYLLGOR CRAFFU'R ECONOMI A 

DIWYLLIANT 2018-19  
 
Cyflwynodd Cadeirydd Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant, y Cynghorydd Nigel 
Howells Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor, sy’n manylu ar waith y Pwyllgor Craffu yn 
2018 – 19, i’w nodi.   
 
58 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL PWYLLGOR CRAFFU AMGYLCHEDDOL 2018 

- 19  
 
Cyflwynodd Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol, y Cynghorydd Ramesh Patel 
Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor, sy’n manylu ar y gwaith ymchwilio a chraffu a 
wnaed gan y Pwyllgor yn 2018 – 19, i'w nodi. 
 
59 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL PWYLLGOR CRAFFU ADOLYGU POLISI A 

PHERFFORMIAD 2018-19  
 
Cyflwynodd Cadeirydd Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad, y Cynghorydd 
David Walker Adroddiad Blynyddol y Pwllgor, sy'n manylu ar waith y Pwyllgor Craffu 
trosolwg hwn yn 2018-19,  yn enwedig o ran mynd ati i asesu effaith a chanlyniadau'r 
pum Pwyllgor Craffu yn ogystal â gweithio gyda phwyllgorau eraill wrth asesu 
perfformiad cyffredinol y Cyngor.  Roedd yr adroddiad i'w nodi.   
 
60 :   DATGANIADAU’R ARWEINYDD AC AELODAU’R CABINET  
 
Derbyniwyd y datganiadau canlynol a gofynnwyd cwestiynau i'r Aelodau am faterion 
o fewn y datganiad.  

1 Datganiad yr Arweinydd  
Ymatebodd yr Arweinydd i gwestiynau a godwyd ar y canlynol:  

 Y meysydd cydweithredu allweddol a drafodir o fewn y 
Pwerdy'r Gorllewin;  

 Y seilwaith trafnidiaeth a chanlyniadau'r Gynhadledd Teithio 
Llesol  

 Cyflwyno'r Metro   

 Brexit a pharodrwydd y Cyngor rhag ofn y bydd sefyllda dim 
cytundeb  

 Clustnodi symiau cyfalaf ar gyfer projectau seilwaith 
trafnidiaeth yng ngoleuni penderfyniad Llywodraeth Cymru i 
beidio â mynd ymlaen â ffordd liniaru'r M4, a sicrwydd y 
bydd projectau'n cael eu datblygu'n gyflym.  
 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32119/Ag.%20Item%2017%20-%20Scrutiny%20Annual%20Report%202018%20-%2019%20-%20Economy.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32120/Ag.%20Item%2018%20-%20Scrutiny%20Annual%20Report%202018%20-%2019%20-%20Environmental.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32121/Ag.%20Item%2019%20-%20Scrutiny%20Annual%20Report%202018%20-%2019%20-%20PRAP.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32127/Ag.%20Item%2020%20-%201.%20Leader%20Statement%20July%202019.pdf?LLL=0
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2 Datganiad yr Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd  
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:   

 Mynd i'r afael â Chamfanteisio a hefyd yr angen i fynd i'r 
afael â throseddau cyllyll a chyffuriau;  

 Strategaeth Gwasanaethau Plant Caerdydd 2019-2022; 

 Lansio gwefan y Gwasanaeth Maethu ac ymgyrch farchnata, 
a bydd y manylion yn cael eu dosbarthu i'r holl Aelodau.  

3 Datganiad yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles 
Nid oedd unrhyw gwestiynau am y datganiad.    
 

4 Datganiad yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a 
Thrafnidiaeth 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i nifer o gwestiynau ar y Weledigaeth 
Trafnidiaeth a 'syniadau mawr' y Cyngor, gan gynnwys:  

 Safle Parc a Theithio newydd ar gyffordd 32 yr M4 i gysylltu 
â'r rheilffordd Trên Cylch newydd;  

 Sut y bydd rheilffordd Trên Cylch Caerdydd yn cael ei 
gwblhau a'i wneud yn llwybr deuol;  

 Cynlluniau’r Rhwydwaith Trafnidiaeth Bws Cyflym ac 
Integreiddio;  

 Llwybro'r uwch-briffordd feicio yn Llandaf;  

 Adrodd gan Next Bike am feiciau wedi'u gadael a'u 
fandaleiddio  

 Parcio ar balmentydd.  

5 Datganiad yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:   

 Buddsoddi a Datblygu a'r Argyfwng Newid Hinsawdd, a 
chyfraniadau diriaethol i'r agenda honno. Yn benodol, 
cododd yr Aelodau gwestiynau ynghylch y cynllun 
trafnidiaeth gynaliadwy ar gyfer Arena newydd Caerdydd yn 
y Bae;  

 Adeiladau Ttreftadaeth ac ail-ddatblygu adeilad blaenorol 
Swyddfa'r Post/Cyllid y Wlad ar Heol y Porth; 

 Datblygu manylion Sgwâr Callaghan a fydd yn cael ei 
gyflwyno ym mis Medi.   
  

6 Datganiad yr Aelod Cabinet, Diwylliant a Hamdden 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:   

 Gorsaf lenwi dŵr yfed swyddogol canolfan Dŵr Gwyn 
Ryngwladol Caerdydd; 

 Rhaglen Ddigwyddiadau'r Haf a'r angen i gydlynu amseru 
digwyddiadau.  
  

7 Datganiad y Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet dros Addysg, 
Cyflogaeth a Sgiliau  
Ymatebodd y Dirprwy Arweinydd i gwestiynau ar y canlynol:   

 Cysylltu â'r Ysgol Ryngwladol a’r project yn canolbwyntio ar 
Herio Eithafiaeth;  

 Caerdydd 2030 a'r angen i gipio lleisiau plant a phobl ifanc   

 Lefelau derbyniadau i ysgolion 

 Llwyddiant y Diverse Dance Mix  
 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32128/Ag.%20Item%2020%20-%202.%20Cllr%20Hinchey%20Statement%20July%202019.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32129/Ag.%20Item%2020%20-%203.%20Cllr%20Elsmore%20Statement%20July%202019.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32130/Ag.%20Item%2020%20-%204.%20Cllr%20Wild%20Statement%20July%202019.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32130/Ag.%20Item%2020%20-%204.%20Cllr%20Wild%20Statement%20July%202019.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32131/Ag.%20Item%2020%20-%205.%20Cllr%20Goodway%20Statement%20July%202019.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32132/Ag.%20Item%2020%20-%206.%20Cllr%20Bradbury%20Statement%20July%202019.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32133/Ag.%20Item%2020%20-%207.%20Cllr%20Merry%20Statement%20July%202019.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32133/Ag.%20Item%2020%20-%207.%20Cllr%20Merry%20Statement%20July%202019.pdf?LLL=0
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8 Datagniad yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a 
Pherfformiad  
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

 Cyfryngau digidol a'r angen i gynnig dewisiadau amgen i'r 
preswylwyr hynny sy'n llai cyfforddus yn defnyddio'r 
cyfryngau hyn i gysylltu â'r cyngor  

9 Datganiad yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

 Gwaith y tîm Allgymorth Amlddisgyblaethol Digartref a 
heriau tywydd poeth yr haf a'r gwaith i ddatblygu llochesi 
diogel.  

 Ymweliad diweddar â Chanolfan Huggard  

 Tai newydd a rhaglen Byw Caerdydd sy'n darparu cartrefi 
fforddiadwy, o ansawdd uchel.  

10 Datganiad yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r 
Amgylchedd 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

 Amserlennu ailwampio'r capeli yn amlosgfa Draenen Pen-y-
graig  

 Strategaeth Trafnidiaeth Allyriadau Isel a darparu a lleoli 
mannau gwefru cerbydau trydan yn y ddinas ac ymgynghori 
a hysbysu'r preswylydd.  Anogwyd y cynllun peilot ond 
roedd angen i ddinasyddion fod yn rhan o'r broses.  

 
 
61 :   CYNNIG 1  
 
Derbyniwyd hysbysiad o gynnig a gynigiwyd gan y Cynghorydd Lancaster ac eiliwyd 
gan y Cynghorydd Parkhill yn unol â Rheol 22 (b) Gweithdrefn y Cyngor ac roedd 
wedi'i gynnwys yn y Gwahaddiad Cyfarfod.  Ni chafwyd unrhyw newidiadau i'r cynnig.   
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Lancaster i gynnig y cynnig fel a ganlyn:   
 
Mae’r Cyngor hwn yn nodi: 
 
1) Bod gan llawer o bobl ifanc ffôn symudol eu hun (gan gynnwys ffonau 

clyfar) a bod llawer ohonynt yn dewis mynd â nhw i’r ysgol; 
 

2) Mae tystiolaeth bod ffonau symudol yn tarfu ar ddysgu’r plant yn y 
dosbarth. Dengys un astudiaeth* bod gwahardd ffonau symudol yn y 
dosbarth wedi gwella perfformiad yn sylweddol mewn arholiadau pwysig 
a bod y cynnydd o ran cyflawniad wedi’u gyrru gan y disgyblion sy’n 
perfformio waethaf, gan felly leihau anghydraddoldebau addysgol; 
 

3) Yn Ysgol Uwchradd Llanisien, mae defnyddio ffonau symudol wedi’i 
wahardd ar eiddo’r ysgol ac o ganlyniad bu gwelliant cyffredinol yn 
ymddygiad y disgyblion; 
 

4) Mae achosion pan fo angen ffonau symudol ar blant yn yr ysgol, ac mai’r 
ysgolion eu hunain sydd yn y sefyllfa orau i wneud y penderfyniad. 

 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32134/Ag.%20Item%2020%20-%208.%20Cllr%20Weaver%20Statement%20July%202019.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32134/Ag.%20Item%2020%20-%208.%20Cllr%20Weaver%20Statement%20July%202019.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32135/Ag.%20Item%2020%20-%209.%20Cllr%20Thorne%20Statement%20July%202019.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32136/Ag.%20Item%2020%20-%2010.%20Cllr%20Michael%20Statement%20July%202019.pdf?LLL=0
http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32136/Ag.%20Item%2020%20-%2010.%20Cllr%20Michael%20Statement%20July%202019.pdf?LLL=0
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Mae'r Cyngor hwn yn galw ar y Weithrediaeth i gyflwyno adroddiad sy'n ystyried 
manteision ac anfanteision ysgolion yn gwahardd defnyddio ffonau ar safleoedd 
ysgolion ar gyfer disgyblion hyd at a gan gynnwys Blwyddyn 11. Dylai'r adroddiad 
gynnwys argymhelliad clir yn gofyn i gyrff llywodraethu ystyried hyn yn eu hysgol. 
Dylai unrhyw waharddiad o’r fath ategu addysg presennol disgyblion ar ddefnyddio 
ffonau symudol yn ddiogel ac yn gyfrifol.              
 
*Beland, L & Murphy R: Ill Communication: Technology, Distraction & Student 
Performance. Ysgol Economeg a Gwyddoniaeth Wleidyddol Llundain, Papur Trafod 
Canolfan Perfformiad Economaidd 1350 (Mai 2015). 
 

 
Eiliodd y Cynghorydd Parkhill y cynnig yn ffurfiol.   
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig.  
 
Yn ystod y drafodaeth, dywedodd y Cynghorydd Goodway yn unol â Rheol 26 (a) (i) 
ynghylch gweithdrefn y Cyngor y dylid cyflwyno'r cwestiwn.  Eiliwyd hyn gan y 
Cynghorydd Bowen–Thomson.   
 
Dyfarnodd yr Arglwydd Faer, gan ddefnyddio ei ddisgresiwn o dan weithdrefn y 
Cyngor, fod y tri siaradwr a oedd yn weddill yn gallu cyfrannu at y drafodaeth.   
 
Ar ddiwedd y drafodaeth, gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Lancaster i 
ymateb i eitemau a godwyd yn ystod y ddadl.   
 
Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig fel y’i cynigiwyd.   
 
METHODD y Cynnig. 
 
62 :   CYNNIG 2  
 
(Yn unol â'r Cod Ymddygiad datganodd yr Aelodau canlynol fuddiant personol ac un 
a oedd yn fuddiant rhagfarnol a gadawodd y cyfarfod wrth ystyried yr eitem hon:- y 
Cynghorwyr Cowan, Driscoll, P Hill-John, Hudson, Jones-Pritchard, McKerlich, 
Naughton, Owen, Parkhill, Phillips, Rees, Robson, Graham Thomas, Walker a 
Williams)  
(Hefyd yn absennol yn ystod y drafodaeth oedd y cynghorwyr Ford*, Gibson, 
Jenkins, Kelloway a Lancaster).  
[*Nodwch fod y Cynghorydd Ford wedi ei gymryd yn sâl yn ystod y cyfarfod]  
 
Derbyniwyd hysbysiad o gynnig a gynigiwyd gan y Cynghorydd Stubbs ac eiliwyd 
gan y Cynghorydd Lay yn unol â Rheol 22 (b) Gweithdrefn y Cyngor ac roedd wedi'i 
gynnwys yn y Gwahoddiad Cyfarfod.   
 
Ni chafwyd unrhyw newidiadau i'r cynnig.   
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Stubbs i gyflwyno’r cynnig fel a ganlyn:  

Mae'r Cyngor hwn: 
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  Yn nodi canfyddiadau’r Panel Rhynglywodraethol ar Newid yn yr 
Hinsawdd sy’n nodi “rydym eisoes yn gweld effaith cynhesu byd-eang 
gan 1°C drwy fwy o dywydd eithafol, lefelau'r môr yn codi a rhew môr 
Arctig yn lleihau”; 
 

  Nodi canfyddiad y Panel bod “cynhesu gan 1.5ºC neu uwch yn cynyddu’r 
risg sy’n gysylltiedig â newidiadau hirdymor neu nad oes modd eu 
gwrthdroi, megis colli rhai ecosystemau”, ac y byddai “cyfyngu cynhesu 
byd-eang i 1.5ºC yn gofyn am newidiadau 'brys ac uchelgeisiol' o ran tir, 
egni, diwydiant, adeiladau, trafnidiaeth a dinasoedd. Byddai angen i 
allyriadau carbon diocsid (CO2) net byd-eang a achosir gan fodau dynol 
ostwng oddeutu 45% o lefelau 2010 erbyn 2030, gan gyrraedd ‘net zero’ 
erbyn oddeutu 2050”; 
 

  Nodi gwaith hyrwyddo ac ymchwil Cyfeillion y Ddaear, ac eraill, ar 
ddaliadau cronfeydd Pensiynau Llywodraeth Leol, gan gynnwys 
Caerdydd a’r Fro, mewn cwmnïau tanwyddau ffosil; 
 

  Yn croesawu penderfyniad diweddar y Pwyllgor pensiynau i symud 10% 
(tua £200 miliwn) o asedau'r gronfa i gronfa sy’n olrhain mynegai carbon 
isel byd-eang; ac  
 

  Yn croesawu penderfyniad diweddar y Pwyllgor Pensiynau i ddatgan ei 
“gefnogaeth mewn egwyddor i beidio â buddsoddi mewn cwmnïau sydd 
ynghlwm wrth echdynnu tanwyddau ffosil, yn amodol ar hyn yn bod yn 
gyson â'i ddyletswyddau ariannol ac asesiad rheolaidd o effaith 
penderfyniad buddsoddi o'r fath; ac yn datgan ei gefnogaeth i ddatblygiad 
pellach Polisi Buddsoddiad Newid yn yr Hinsawdd i adlewyrchu'r gwaith 
hyn ac i sicrhau bod penderfyniadau buddsoddi'n gyson â nodau 
Cytundeb Paris”. 

Mae’r Cyngor yn galw ar Gronfa Bensiwn Caerdydd a’r Fro i: 

  Parhau â'r gwaith i gymhwyso egwyddor dadfuddsoddi mewn cwmnïau 
sy'n ymwneud ag echdynnu tanwydd ffosil, er mwyn gwyro oddi wrth 
berchnogaeth uniongyrchol ecwiti a bondiau corfforaethol, yn ogystal ag 
unrhyw gronfeydd sydd wedi'u cyd-uno o gwmnïau sy'n ymwneud ag 
echdynnu tanwydd ffosil.  
 

  Parhau â’r gwaith o beidio â buddsoddi i gwmniau sydd ynghlwm wrth 
echdynnu; a 
 

  ceisio peidio â gweithio gyda chwmnïau felly o fewn cyfnod o bum 
mlynedd.  

 
Eiliodd y Cynghorydd Lay y cynnig  
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig.  Yn ystod y drafodaeth, yr 
oedd yn amlwg bod cytundeb ar draws y Siambr ar y cynnig.  Sicrhaoedd yr 
Arglwydd Faer y derbyniwyd cyfraniadau gan y pleidiau a'r aelod annibynnol a oedd 
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yn bresennol yn y Siambr cyn gwahodd y Cynghorydd Stubbs i ymateb i eitemau a 
godwyd yn ystod y ddadl.   
 
Cynhaliwyd pleidlais ar y Cynnig fel y’i cynigiwyd.   
 
ENILLWYD y bleidlais.  
 
63 :   CWESTIYNAU AR LAFAR  
 
Cwestiwn y Cynghorydd Robson 
 
Gyda'r newyddion bod siopau yng Nghymru wedi gweld y nifer waethaf o bobl ym 
mis Mehefin mewn 20 mlynedd, beth arall all y Cyngor ei wneud i annog siopwyr yn 
ôl i'r stryd fawr? 
 
Ateb – y Cynghorydd Thomas 
 
Mae'r sefyllfa yn y strydoedd mawr yn genedlaethol yn un y dylem oll fod yn 
ymwneud â hi.   Mae'n clymu efallai â'r drafodaeth ar ddefnyddio ffonau symudol a 
chynyddu'r defnydd o siopa ar-lein.    
 
Fodd bynnag, rwy'n falch o allu eich sicrhau bod Caerdydd wedi fynd yn erbyn y 
duedd, mae'r ffigyrau ar gyfer Mehefin 2018 ac yna Mehefin 2019 yn dangos 
cynnydd o 10% yn nifer yr ymwelwyr yng Nghaerdydd dros y cyfnod hwnnw.   
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Robson 
 
Mae hynny'n newyddion da - collais hynny - gwelais Ystadegau Cymru gyfan.  
Fel y gwyddoch, yn ddiweddar, bu grŵp protest y tu allan i Gastell Caerdydd gan 
achosi tagfeydd drwy atal mynediad i gerbydau.  Byddai hyn wedi cael - i raddau 
mwy neu lai - rhywfaint o effaith ar y siopau dros y tri diwrnod hynny, yn enwedig y 
rhai gyferbyn â'r Castell yn ogystal ag enw da'r ddinas yn dioddef ymhellach i ffwrdd, 
oherwydd ei bod ar gau ar gyfer y dyddiau hynny.  
 
A hwythau bellach wedi gwasgaru, maent wedi awgrymu y gallent ddod yn ôl rywbryd 
felly beth yn fwy fel Cyngor y gallwn ei wneud i sicrhau, os deuant yn ôl, y gallwn 
ddelio a hyn hyd yn oed yn fwy effeithiol a diogelu ein busnesau. 
 
Ateb – y Cynghorydd Thomas 
 
Rwy'n credu ei bod yn deg cydnabod ei fod wedi amharu ar rai o'r siopau, yn 
enwedig o'r adborth yr wyf wedi'i weld, roedd yn ymwneud mewn gwirionedd â'r ffaith 
nad oedd eu gweithwyr yn gallu dod i'r gwaith yn hytrach na dim ond nifer yr 
ymwelwyr.   
 
Fel y dywedais, mae'r ffigyrau ar gyfer nifer yr ymwelwyr wedi cynyddu ar gyfer 
Caerdydd.  Mewn gwirionedd, maent wedi cynyddu dros 300,000 yn ystod mis 
Mehefin, gyda chofnod o 3.64 miliwn o ymwelwyr yng Nghaerdydd yn ystod cyfnod 
mis Mehefin. Credaf yn rhannol fod hynny'n adlewyrchu strategaeth fwriadol a 
rhoddais deyrnged i'r Cynghorydd Joyce unwaith ac fe wnaf hynny eto, i'r ffordd, o 
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dan ei harweinyddiaeth, mabwysiadodd y Cyngor y strategaeth o leoli busnesau, 
siopau a gweithleoedd yng nghanol y ddinas yn fwriadol iawn. Credaf fod hynny, yn 
ei hanfod, yn rhoi cryfder i'r sector manwerthu gan fod pobl bellach yn gweithio ac yn 
byw yng nghanol y ddinas, nid dim ond rhywbeth y mae'n rhaid i chi deithio iddo.   
 
I fynd i'r afael â'ch cwestiwn penodol, ac yr wyf am roi ateb tebyg i'r Cynghorydd 
Williams - mae angen i chi gynnal cysylltiadau da â'r rhai sy'n gysylltiedig a pharchu 
eu hawl i brotestio a chredaf mai yn y fan honno y mae'r heddlu wedi taro'r 
cydbwysedd cywir wrth sicrhau cydbwysedd da - yr hawl i brotestio a'r hawl i gael 
mynediad.  
 
Cwestiwn - y Cynghorydd Carter 
 
Beth mae'r Cyngor yn bwriadu ei wneud i fynd i'r afael â'r nifer enfawr o eiddo cyngor 
gwag?  
 
Ateb – y Cynghorydd Thorne 
 
Ar 14 Gorffennaf, roedd 342 o eiddo cyngor gwag, sef 2.52%, allan o gyfanswm stoc 
tai cyngor o 13,552 eiddo.  
 
Fel y gwyddoch, yn dilyn eich cwestiwn blaenorol i mi ar y mater hwn ym mis Hydref 
y llynedd, mae un o'r tri chontractwyr a benodwyd i ymdrin â gwaith cynnal a chadw 
adeiladau ar eiddo gwag wedi rhoi'r gorau i'w contract ddiwedd mis Medi y llynedd. 
 
Mae un o'r contractwyr presennol eisoes wedi cynyddu ei weithlu ac wedi cymryd 
eiddo o'r ardaloedd a adawyd gan y cyn gontractwr.  
Yr oedd yn rhwystredig bod yn rhaid i ni aros tan y flwyddyn ariannol newydd i benodi 
contractiwr newydd, ond maent bellach wedi dechrau ar eu gwaith ac yn perfformio'n 
dda ac yn paratoi i ymgymryd â rhagor o eiddo. 
 
Mae ein tîm bach mewnol o 9 o weithwyr, a ffurfiwyd fis Hydref y llynedd, yn 
perfformio'n dda ac yn cwblhau eiddo mewn 43 diwrnod ar gyfartaledd.  Mae achos 
busnes yn cael ei ystyried er mwyn i'r tîm mewnol ehangu ymhellach er mwyn gallu 
llenwi mwy o unedau gwag; fodd bynnag, bydd angen cryn amser i roi'r ateb hwn ar 
waith. 
 
Rhoddir ystyriaeth hefyd i ddefnyddio contractwyr eraill gan ddefnyddio'r fframwaith 
gwasanaethau caffael cenedlaethol, y gall sefydliadau sector cyhoeddus Cymru ei 
ddefnyddio, naill ai trwy ddyfarniad uniongyrchol neu drwy gystadleuaeth fach yn 
dibynnu ar sut mae'r fframwaith unigol wedi'i sefydlu. 
 
Cwestiwn Atodol - y Cynghorydd Carter 
 
Credaf y cytunwch â mi fod unrhyw eiddo gwag am y cyfnod hwnnw'n drychineb.   Yn 
fy ward fy hun, sef Pentwyn a Llanedeyrn, prin y bydd wythnos yn mynd heibio pan 
na chawn fwy o waith achos yn ymwneud ag eiddo sydd wedi cael eu gadael - yn dai 
neu'n fflatiau - oherwydd y weithdrefn eiddo gwag.  
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Felly, er ei bod yn gysur ei bod yn amlwg ein bod yn awr wedi ail-dendro ac wedi 
gweld cynnydd yn ein capasiti mewnol, mae'n dal i fod yn bryder ac yn parhau'n 
drychineb, rwy'n meddwl pan fod gennym dros 8000 o bobl ar y rhestr aros am dai a 
allai fod yn y cartrefi hyn ar hyn o bryd.  
 
Wrth symud ymlaen, gyda chontractwr newydd ar waith ac rydym wedi datrys y 
trefniadau hynny, beth fyddwch chi'n ei wneud i sicrhau bod y targedau hynny'n cael 
eu cyrraedd a, mewn gwirionedd, ein bod yn cwblhau'r flwyddyn ariannol hon gyda'n 
cwmnïau yma o hyd ac maent i gyd yn cadw eu haddewidion.  
 
Ateb – y Cynghorydd Thorne  
 
Cytunaf yn llwyr â chi, ac yr wyf yn fwy rhwystredig na chi mwy na thebyg, gan fy 
mod yn cael llythyron oddi wrth ACau, ASau, cynghorwyr a hyd yn oed o'm ward fy 
hun, ac mae'n ofnadwy pan fydd pobl yn disgwyl yn daer, i weld eiddo gwag yn 
eistedd yno’n segur.   
 
Yr ydym yn mynd i barhau i wneud yr hyn yr ydym wedi'i wneud erioed, sef monitro'n 
ofalus a monitro ein contractwyr oherwydd, er ei bod yn bwysig cael yr eiddo hynny'n 
ôl, mae hefyd yn bwysig gwneud yn siŵr bod y gwaith hwnnw'n cael ei gwblhau'n 
iawn fel y gallwn, pan fyddwn yn cynnig cartref, mae mewn safon sy'n dderbyniol ac 
felly gwnawn bopeth o fewn ein gallu i ddod â hwy ar waith ac mae'r niferoedd wedi 
cynyddu dros y pythefnos diwethaf yn rhannol oherwydd eiddo newydd a 
ddychwelwyd oddi wrth y datblygwyr i ni eu hosod ac o eiddo gwag newydd, felly 
mae ychydig o gynnydd ond rydym yn gobeithio unwaith y byddwn yn cwblhau’r 
eiddo ar osod hynny, bydd y ffigyrau’n dechrau gostwng.  
 
Cwestiwn - y Cynghorydd Lister 
 
Yn ddiweddar, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru ganllawiau statudol newydd ar gyfer 
gwisgoedd ysgol, a fydd yn dod i rym ym mis Medi.  Beth y mae Cyngor Caerdydd yn 
ei wneud i gynorthwyo ysgolion i sicrhau bod polisïau gwisg ysgol ar waith a'u bod yn 
rhoi cyfle cyfartal i bob disgybl?  
 
Ateb - y Cynghorydd Merry 
 
Rwy'n croesawu'r newidiadau diweddar y mae Llywodraeth Cymru wedi'u rhoi ar 
waith a chanllawiau newydd ar bolisïau gwisg ysgol ac edrychiad disgyblion yng 
Nghymru.  
Mae amseriad y newidiadau hyn yn union cyn gwyliau'r haf, nad yw'n galluogi 
ysgolion i ddiwygio'r polisïau presennol mewn pryd ar gyfer y flwyddyn academaidd 
newydd, yn anffodus.  
 
Rwyf felly wedi gofyn i swyddogion ddechrau gweithio gydag ysgolion ddechrau yn 
gynnar ym mis Medi i sicrhau bod corff llywodraethu pob ysgol yng Nghaerdydd yn 
adolygu eu polisi cyfredol yn ystod tymor yr Hydref ac yn rhoi'r newidiadau 
angenrheidiol ar waith mor gyflym ac mor ymarferol â phosibl. 
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Bydd yr ymarfer hwn hefyd yn cynnwys nodi arferion da ac archwilio'r posibilrwydd o 
weithio gydag asiantaethau eraill i hybu ac annog ailgylchu gwisgoedd ac offer sydd 
wedi'u defnyddio lle bo modd.  
 
Cwestiwn Atodol - y Cynghorydd Lister 
 
Diolch Cynghorydd Merry, rwyf wir yn gwerthfawrogi'r ymateb hwnnw ac yn 
croesawu'r canllawiau fel y gwnewch chi.  
 
Yr oeddwn yn meddwl tybed a allech rannu gyda'r Siambr unrhyw enghreifftiau o 
arferion da yng Nghaerdydd yr ydych yn ymwybodol ohonynt, fel y gallwn yn ein 
rolau ni fel llywodraethwyr fynd yn ôl i'n hysgolion ein hunain a hyrwyddo 
enghreifftiau da. 
 
Ateb - y Cynghorydd Merry 
 
Gwn fod Ysgol Uwchradd Cathays wedi trefnu ei siop ei hun ar gyfer gwisg ysgol a 
dillad addysg gorfforol y’i cyn-wisgwyd, y maent wedi gofyn i rieni wneud rhoddion, a 
chaiff yr arian a godir ei ddefnyddio i elwa ymhellach ar ddysgu yn yr ysgol.   
 
Roeddwn hefyd yn falch o ddarllen yn ddiweddar am fam i ddau o Bentwyn a wnaeth 
y llynedd sefydlu tudalen rhoddion gwisg ysgol ar Facebook ac mae hi wedi cael 
ymateb enfawr gyda degau o filoedd o eitemau o ddillad yn cael eu rhoi a'u casglu. 
Mae hefyd wedi trefnu digwyddiad yng Nghaerdydd ar yr 11eg o Awst gyda 
chefnogaeth gwirfoddolwyr o Undeb Myfyrwyr Prifysgol Caerdydd pan fo pobl yn 
gallu dod ar y diwrnod i gasglu eitemau diangen o wisg ysgol sydd wedi eu rhoi a 
bydd barbwyr lleol a siopau trin gwallt hefyd yn yn cael eu cynnig yn rhad ac am ddim 
yn y digwyddiad.  
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Philippa Hill-John 
 
A all yr Aelod Cabinet gadarnhau'r gost i'r Cyngor a achosir gan lai o fynediad at dai 
'gwag' o ganlyniad i’r oedi gan gontractwr? 
 
Ateb – y Cynghorydd Thorne 
 
Y golled rhent eiddo gwag ar gyfer 2018/19 oedd £1,197,874, a oedd yn cynrychioli 
cynnydd o 71% o'i gymharu â 2017/18. 
 
Fel yr amlinellais yn gynharach wrth ateb y cwestiwn blaenorol gan y Cynghorydd 
Carter, yr ydym yn gweithio i leihau nifer yr eiddo gwag a gwella perfformiad yn y 
maes hwn drwy ehangu ein tîm mewnol o bosibl a sicrhau bod ein contractwyr yn 
gweithio’n effeithiol i gyflawni eu rhwymedigaethau cytundebol.  
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Philippa Hill-John 
 
Yr wyf wedi fy syfrdanu gan y ffigwr yr ydych newydd ei ddyfynnu yno, ond yr wyf yn 
falch clywed bod dulliau eraill o gaffael yr ydych yn eu hystyried.  Gwn fod llawer o 
fusnesau bach lleol a'r rhai sy'n gweithredu yng Nghaerdydd a fyddai'n croesawu'r 
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gwaith ychwanegol hwn.   A oes unrhyw ffordd y gallai'r Cyngor ystyried dod o hyd i 
ffordd o ddefnyddio eu gwasanaethau i adennill y math hwn o ddyled.   
 
Ateb – y Cynghorydd Thorne 
 
Rhaid i ni fynd drwy brosesau caffael, ac yn bersonol byddwn wedi bod wrth fy modd 
pe baent yn gyflymach.   
 
Ysgrifennais at Gadeirydd y Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad i ofyn a 
fyddent yn edrych ar y broses i weld a oedd unrhyw ffordd, yn enwedig mewn 
argyfwng, y gallem fyrhau hynny.  Felly, ni fyddwn yn anghytuno â chi ond dywedodd 
Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad eu bod eisoes wedi craffu 
ar y mater hwnnw ac wedi gwrthod edrych arno.  Fodd bynnag, os oes unrhyw ffordd 
y gallwn wella perfformiad a darparu gwaith i fusnesau lleol, byddaf yn hapus i 
edrych ar hyn.   
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Berman 
 
Er bod gosod pwyntiau gwefru cerbydau trydan ym Mhenylan yn cael ei groesawu'n 
fawr, mae rhai preswylwyr yn pryderu ynghylch faint o ofod palmant y mae angen 
iddynt ei feddiannu, a'r effaith ganlyniadol a gaiff hyn ar argaeledd defnyddwyr eraill.  
A yw'r Cyngor felly yn dal i fynd ar drywydd y posibilrwydd o osod pwyntiau gwefru 
cerbydau trydan o fewn colofnau goleuadau stryd sy'n bodoli eisoes, fel yr awgrymais 
o'r blaen, neu fel arall edrych ar y posibilrwydd o bwyntiau gwefru naid nad oes 
angen cymryd lle ar balmant pan nad ydynt mewn defnydd? 
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
 
Mae hyn yn fy ngalluogi i ymhelaethu ar yr ateb a roddais yn gynharach.   Mae gosod 
y pwyntiau gwefru cerbydau trydan ar draws y ddinas fel rhan o'r project a ariennir 
gan grant OLEV wedi bod yn drylwyr wrth ystyried yr effaith ar balmentydd. Nid yw'r 
un o'r gosodiadau wedi lleihau'r gofod palmant islaw'r gofyniad sylfaenol.  
 
Ceisiwyd cyngor ar gydraddoldeb a mynediad a chafodd ei ddarparu drwy gydol y 
broses ac roedd llawer o ddarpar safleoedd yn cael eu gwrthod ar ôl eu hasesu am 
nad oedd digon o led y palmant.  
 
Rhoddwyd ystyriaeth yn gynnar hefyd i'r defnydd o bwyntiau gwefru ar sail 
goleuadau, ond mae gweithredwr y rhwydwaith dosbarthu (Western Power 
Distribution) wedi cynghori na fyddant yn cefnogi cyflwyno'r unedau hyn ar hyn o bryd 
gan nad ydynt yn cydymffurfio â'u canllawiau diogelwch technegol. Os daw'r rhain yn 
dderbyniol yn y dyfodol, yna byddant wrth gwrs yn cael eu hailystyried.  
 
O ran pwyntiau gwefru naid, rydym yn ymwybodol bod Cyngor Dinas Rhydychen 
wedi dechrau cynllun i dreialu'r dechnoleg newydd hon yn ddiweddar. Byddai 
datrysiadau fel hyn yn fwy priodol fel rhan o gyflwyno ehangach, sy'n cael ei 
ddatblygu ar hyn o bryd gan swyddogion.   
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Berman 
 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2019 

65 
 

Mae'n siomedig mai'r adborth a gawsom gan Western Power yw na allwn eu rhoi 
mewn colofnau stryd presennol.    Rwy'n credu i ni rannu'r pryderon gan y 
Cynghorydd Cunnah yn gynharach bod rhai preswylwyr yn anhapus ynglŷn â faint o 
le palmant sy'n cael ei gymryd.   Mae'n rhaid i ni wneud yn siŵr ein bod yn gallu 
gwneud i hyn weithio heb effeithio ar ddefnyddwyr cadeiriau olwyn, mamau â 
chadeiriau gwthio y mae angen lle ar y palmant arnynt hefyd.    
 
Pa gamau a gymerwch yn awr i sicrhau ein bod yn parhau i edrych ar ba opsiynau 
eraill y gallem eu dilyn i geisio dod o hyd i ffyrdd lle y gallwn gael y rhwydwaith o 
bwyntiau y bydd eu hangen arnom ac y gallwn o hyd eu rheoli o fewn strydoedd lle 
nad oes efallai y lle palmant priodol i gyflawni'r hyn rydym ei eisiau gyda'r seilwaith 
presennol sy'n mynd mewn nawr.  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
 
Cam 1 yw hwn o hyd, lle'r ydym ar hyn o bryd yn siarad â chaffael am geisio dod o 
hyd i bartner yn y ddinas gyfan lle gallwn gael y rhain ar draws y dinas gyfan.   
Rydym hefyd yn edrych ar wefru cyflym fel rydym wedi gweld mewn llefydd eraill 
sydd wedi profi'r math hwn o dechnoleg ar gam cynnar ac wedi gorfod eu tynnu'n ôl 
allan.  Felly, mae'n rhaid i chi fod yn ofalus a pheidio â neidio mewn a rhoi'r rhain ym 
mhobman dim ond i ddarganfod nad y rhai cywir ydynt.   
 
Felly, credaf ein bod wedi gwneud gwaith da hyd yma er mai o hyd yn ddyddiau 
cynnar. Bydd 30 i 35 o'r rhain yn mynd mewn yn fuan.    
 
Yr wyf yr un mor siomedig yn Western Power Distribution, ond yr ydym yn parhau i 
weithio gyda hwy ac yr ydym yn ofalus iawn ynghylch dod o hyd i'r lleoedd iawn ar eu 
cyfer.  Rydym yn ceisio cysylltu'r galw â hyn er mwyn osgoi gorlifo'r ddinas gyda nhw.  
Rwy'n credu y bydd y gwaith yr ydym yn ei wneud yn arwain at rywfaint o waith da 
dros y flwyddyn neu ddwy nesaf wrth i geir trydan gael eu gwerthu mewn niferoedd 
mwy, yna bydd gennym y pwyntiau gwefru yno ar eu cyfer.   Wrth gwrs, mae yna 
hefyd y gwefrwyr personol. Rydym yn gweithio gyda datblygwyr i sicrhau bod y rhain 
ar gael mewn datblygiadau tai newydd yn ogystal â'r rheini sydd wedi'u gosod yn 
breifat drwy OLEV.  
 
Cwestiwn - y Cynghorydd Gibson 
 
Mae ymgynghorwyr Rightacres, AECOM, yn rhagweld lefelau gormodol o NO2 pan 
agorir yr orsaf fysiau newydd yn y Sgwâr Canolog. Pa gamau y mae'r Cyngor yn eu 
cymryd i sicrhau na ragorir ar derfynau NO2 yn yr orsaf fysiau newydd a gerllaw iddi 
pan fydd yn agor?  
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
 
Mae'r adroddiad gan AECOM mewn gwirionedd yn dangos bod y lefelau ym mhob un 
ond 2 o'r 24 lleoliad a fodelwyd yng Nghanol y Ddinas yn cydymffurfio â safonau 
cyfreithiol ar gyfer NO2. O'i gymharu â chanlyniadau llinell sylfaen 2016, mae'r 
asesiad mewn gwirionedd yn dangos gostyngiad cyffredinol yn y lefelau cyfartalog o 
NO2 ar draws y lleoliadau a fodelwyd.   
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Fodd bynnag, yn bwysicach na hynny, nid yw'r modelu hwn yn cyfrif am unrhyw rai 
o'r newidiadau y byddem yn eu gweld oherwydd ein Cynllun Aer Glân ar gyfer canol 
y ddinas. Yn benodol, bydd symud i fysiau trydan a glanach yn cael effaith nodedig 
ar y tybiaethau hyn.  
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Owen-Jones 
 
Pa bwerau sydd gan y Cyngor i ddelio â Masnachwyr Twyllodrus?  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
 
Mae'r term 'Masnachwyr Twyllodrus' yn un diddorol. Y ffordd orau o'u disgrifio yw eu 
bod yn fanteiswyr sydd byth yn colli cyfle i dwyllo defnyddwyr. Maent yn gwneud 
atgyweiriadau nad oes angen eu gwneud; maent yn perswadio pobl i brynu 
cynhyrchion neu wasanaethau diangen, a phan aiff rhywbeth o'i le, nid ydynt i'w 
gweld yn unman. 
 
O ran y modd y mae'r Cyngor yn delio â hwy, bydd yr ateb yn gorwedd yn natur y 
twyll y maent wedi'i achosi neu'r gyfraith y maent yn ei thorri. 
Weithiau, mae mynd i'r afael â rhai twyll eang yn gofyn i'r Cyngor weithio gydag eraill.  
Mae'r dull hwn yn dod yn fwy cyffredin oherwydd, er mor soffistigedig yw rhai 
sgamiau, rhyngom, bydd gennym y gallu i erlyn y twyllwyr hynny. 
 
Wrth gwrs, mae'n rhaid i ni wedyn ddibynnu ar lysoedd y gyfraith i osod cosbau 
priodol. Byddwch wedi gweld yn y cyfryngau yn ddiweddar nifer o achosion a 
erlynwyd gan y Cyngor yn dilyn ymchwiliad gan ein Gwasanaeth Rheoliadol a 
Rennir.   
 
Mae llawer o'r rhain wedi'u cynnwys yn adroddiad blynyddol y Gwasanaeth a 
gyhoeddwyd yn ddiweddar ac maent wedi gweld nifer o bobl yn cael eu carcharu am 
eu gweithgareddau anghyfreithlon. 
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Owen-Jones 
 
Gan sôn am gwestiwn y Cynghorydd Robson o ran nifer yr ymwelwyr ar y stryd fawr, 
ar Clifton Street yn fy ward i mae rhai masnachwyr yn ymddangos fel petaent yn 
methu â chyrraedd pob un rheol sydd gennym ar waith, gall fod o ran Cynllunio, 
Parcio neu Iechyd yr Amgylchedd. Mae hyn yn rhwystredig iawn i fasnachwyr sy'n 
masnachu’n gyfreithiol ac mae'n fater o allwn ni gronni ein holl bwerau gan eu bod yn 
ymddangos eu bod yn torri pob un ohonynt, er mwyn cael gweithredu'n llawer 
cyflymach am ei fod yn rhwystredig i fasnachwyr sy'n ufuddhau i'r rheolau pan welant 
fod gweithredu'n araf.  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
 
Byddwn yn fodlon cael y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir, Cynllunio a'r holl 
wasanaethau eraill sy'n gysylltiedig at ei gilydd er mwyn cymryd camau yn erbyn 
unrhyw un sy’n torri'r gyfraith; rwy’n hapus i gwrdd â chi, yn hapus i gymryd yr enwau 
a'r dystiolaeth ac yn hapus i gychwyn pethau.  
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Cwestiwn – y Cynghorydd Williams 
 
Yng Nghaerdydd os ydych yn parcio ar linellau melyn dwbl, mae perygl y byddwch yn 
derbyn dirwy traffig.  Yng Nghaerdydd os ydych chi'n gyrru mewn lôn fysiau neu'n 
stopio ar focs melyn, mae perygl y byddwch yn derbyn dirwy traffig.  Yng 
Nghaerdydd os byddwch yn goraros yr amser ar eich parcio, mae perygl y byddwch 
yn derbyn tocyn parcio.  Yng Nghaerdydd, mae rheolau waeth beth os ydym yn eu 
hoffi ai peidio, ac maent yn cael eu cymhwyso i bawb yng Nghaerdydd, neu mae’n 
ymddangos fel hynny. 
 
Fodd bynnag mae'n ymddangos bod protest anghyfreithlon a wnaeth cau i lawr canol 
y ddinas nid yn unig wedi bod yn fater distaw gan Gyngor Caerdydd ond gyda'r 
Cyngor yn cau'n ffurfiol ffyrdd ac yn defnyddio adnoddau'r Cyngor i ganiatáu i'r 
brotest ddigwydd. Mae protest gyfreithlon a hawl ymgynnull yn hawl bwysig i unrhyw 
gymdeithas rydd a democrataidd. 
 
Cafwyd adroddiadau bod cyflog gweithwyr wedi cael ei docio oherwydd ei fod yn 
hwyr o ganlyniad i'r protestiadau hyn ac mae miloedd o gymudwyr wedi cael eu 
tarfu'n afresymol gyda llawer yn methu â mynd i'r gwaith oherwydd bod bysiau'n cael 
eu canslo, a thacsis yn cael eu dargyfeirio.  
 
Sut y gall fod yn deg bod y Cyngor rydych chi'n ei arwain wedi caniatáu i'r 
protestiadau hyn ddigwydd ac a fyddech chi nawr yn galw ar Heddlu De Cymru i 
hysbysu'r protestwyr yn ffurfiol (ac ymrwymo i wneud hynny mewn unrhyw 
brotestiadau anghyfreithlon dilynol), gan roi cyfarwyddiadau iddyn nhw adael y 
briffordd? 
 
Ateb – y Cynghorydd Huw Thomas 
 
Mae wythnos yn gyfnod hir mewn hanes ac rwy'n falch bod y protestwyr bellach wedi 
symud ymlaen a chredaf fod hynny'n tanlinellu cywirdeb y strategaeth a gynhaliwyd 
gan Heddlu De Cyrmu wrth gynnal deialog.  Credaf fod angen i chi edrych ar 
brofiadau Bryste i weld faint o darfu a allai fod wedi bod yng Nghaerdydd pe bai'r 
heddlu wedi dilyn strategaeth wahanol.   
 
Fel y dywedais wrth y BBC neithiwr, ymwelodd y Cynghorydd Wild a minnau'r 
protestwyr ar y safle ddydd Llun gan ofyn iddynt symud oddi ar y briffordd, ond 
cawsant drafodaeth adeiladol iawn ac rwy'n falch bod y mater wedi'i ddatrys. 
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Williams 
 
Bydd yr Arweinydd wrth gwrs yn gyfarwydd â'r Ddeddf Trefn Gyhoeddus 1986 Adran 
11, sy'n rheoli'r protestiadau a'r gorymdeithiau sy'n digwydd sy'n cynnwys y briffordd. 
Mae'r darpariaethau hynny'n cynnwys, ac yr wyf yn edrych ar y Swyddog Monitro, 
felly gobeithio fy mod wedi cael y ddarpariaeth statudol yn iawn neu fel arall yr wyf yn 
mynd i edrych yn wirion, rhaid rhoi chwe diwrnod o rybudd cyn unrhyw orymdaith neu 
brotest ac mae hyn fel y gall trigolion, busnesau ac unigolion gynllunio ar gyfer y 
broses.  
 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd  
Dydd Iau, 18 Gorffennaf 2019 

68 
 

Nid ydym yn gwrthwynebu protestiadau ond yr ydym yn cefnogi rhai cyfreithlon felly a 
wnewch achub ar y cyfle hwn i gynghori unrhyw un sy'n cynllunio protestiadau yn y 
dyfodol yn y ddinas hon i gydymffurfio â'r rtheoliadau a'r darpariaethau statudol sydd 
ar waith i sicrhau bod busnesau cymunedau ac unigolion yn wynebu’r amhariad 
lleiaf. Diolch.  
 
Ateb – y Cynghorydd Huw Thomas 
 
Byddwn yn annog unrhyw un sy'n ystyried protestio i gydymffurfio â'r ddeddfwriaeth 
honno.  Nid yw fy ngwraig a minnau wedi sôn am ddim byd arall yr wythnos hon.  Ar 
destun protestiadau, efallai bod y Cynghorydd yn rhy ifanc i gofio protestiadau 
tanwydd y flwyddyn 2000 lle cwynodd protestwyr gan darfu ar filiynau o bobl yn galw 
am betrol rhatach.  Fe wnaeth Arweinydd y Ceidwadwyr ar y pryd eu disgrifio fel 
dinasyddion iawn a chydnerth er gwaethaf achosi amcangyfrif o £1 biliwn o gostau i 
fusnesau, gwnaeth Ceidwadwyr Cymru un arweinwyr y brotest yn Aelod Cynulliad ac 
yna yn ei gyllideb gyntaf rhoddodd David Cameron, gyda chefnogaeth ei gydweithwyr 
yn y glymblaid, rhewi’r cynyddydd treth tanwydd, felly pam mae'r Ceidwadwyr mor 
gyflym i gondemnio'r bobl a oedd yn protestio i alw am weithredu ar newid yn yr 
hinsawdd ac eto mor barod i gefnogi'r bobl a oedd am gael tanwydd rhatach, sy’n 
sybsideiddio'r cynnig ac yn cyfrannu at newid yn yr hinsawdd; a allai fod, ar bob 
mater o bwys y mae'r wlad hon wedi'i wynebu yn ystod y can mlynedd diwethaf, gyda 
rhai eithriadau anrhydeddus, fod y Ceidwadwyr wedi bod ar ochr anghywir hanes, yn 
anghywir ar ddyhuddiad, yn anghywir ar y GIG, yn anghywir ar hawliau hoyw, yn 
anghywir ar yr isafswm cyflog a heddiw yn anghywir ar newid yn yr hinsawdd.  
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Molik 
 
Deallwn fod cynlluniau i adeiladu ysgolion newydd; fodd bynnag, yr ydym yn 
cwestiynu a yw penderfyniad y Cabinet i beidio â mynd i'r afael â materion derbyn 
nes i'r materion hynny gael eu setlo, yn iawn. Beth sy'n digwydd i fynd i'r afael â'r 
materion presennol, real iawn ynghylch diffyg lleoedd mewn ysgolion yn Ysgol 
Uwchradd Caerdydd, Ysgol  Gynradd Rhydypenau ac Ysgol Gynradd Lakeside i 
ddarparu ar gyfer plant lleol a diffyg cyffredinol mewn lleoedd ysgol ar ochr ogleddol 
y ddinas? 
 
Ateb - y Cynghorydd Merry 
 
Byddwch yn ymwybodol, yn sgîl atebion blaenorol, fod y Cyngor wedi cynnwys 
ehangu Ysgol Uwchradd Caerdydd o fewn Rhaglen Band B Ysgolion yr 21ain Ganrif a 
gychwynnodd ym mis Ebrill eleni. O fewn canol Caerdydd, cydnabyddwn y bydd 
diffyg o 8 dosbarth mynediad yn y tymor hwy ac y darperir ar gyfer hynny o fewn y 
rhaglen adeiladu honno ond mae'n amlwg bod yn rhaid i ni restru'r adeiladau hynny a 
blaenoriaethu'n eithaf cywir y rhai hynny sydd mewn arwyddocâd berygl nificant o 
fethu â chyrraedd safonau. Yr wyf yn siŵr y byddech yn cymeradwyo hynny.  
 
Mae eich cwestiynau wedi fy synnu braidd, mae'n ymddangos i mi os ydych yn ceisio 
cyfateb y galw o fewn dalgylch i'r lleoedd ysgol, mae 2 ddewis, byddwch yn ehangu'r 
ysgol, ac rydym yn ceisio gwneud hynny ar yr adeg briodol, neu byddwch yn lleihau'r 
dalgylch.   Os ydych yn cyflwyno cynnig i leihau dalgylch Ysgol Uwchradd Caerdydd 
i'w nifer derbyn ar hyn o bryd, byddwn yn eich cynghori i roi hynny ar bapur i mi. 
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Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Molik 
 
Brodyr a chwiorydd a ffrindiau’n cael eu rhannu, plant yn cael eu gosod mewn 
ysgolion y tu allan i'r gymdogaeth gan deithio pellter i gael addysg ond, mewn rhai 
achosion, yn gorfod dysgu iaith wahanol.   
 
Mae dechrau yn yr ysgol neu symud ymlaen i'r ysgol uwchradd, fel y byddech yn 
gwybod, yn her i rieni ond yn bwysicach i'r plant eu hunain ac mae'r sefyllfa 
bresennol o ran y prinder lleoedd mewn ysgolion yn yr arc gogleddol yn gwneud yr 
her honno anoddach fyth i blant ifanc.   
 
Onid oes angen i ni flaenoriaethu'r pryderon hyn ar ochr ogleddol y ddinas, deallaf 
fod gennych raglen ond mae a wnelo â blaenoriaethu'r galw hwnnw.   
 
Ateb - y Cynghorydd Merry 
 
Nid wyf yn ymddiheuraf yn y Siambr hon am roi blaenoriaeth i anghenion plant yn 
ardaloedd tlotaf y ddinas a adawyd i gael eu haddysgu mewn ysgolion a oedd yn is-
safonol oherwydd y blaenoriaethu blaenorol gan y weinyddiaeth ddiwethaf.  Nid 
ymddiheuraf am hynny, ond o ran derbyniadau i Ysgol Uwchradd Caerdydd, mae'r 
holl bobl sy'n preswylio mewn gwirionedd o fewn dalgylch Ysgol Uwchradd Caerdydd 
yng Nghyncoed a Lakeside, a ymgeisiodd i Ysgol Uwchradd Caerdydd ar yr adeg 
briodol wedi cael eu lleoedd.  
 
I’r rhai a oedd yn preswylio yn rhan ddeheuol dalgylch yr ysgol, roedd lleoedd ar gael 
pe baent wedi gwneud cais priodol ar y pryd yn Ysgol Uwchradd Cathays ac Ysgol 
Uwchradd Willows.   
 
Byddai'n ddefnyddiol pe gallai Aelodau'r gwrthbleidiau, a phob aelod yn y Siambr 
hon, mewn gwirionedd, ddysgu'r polisi derbyn a'i ddefnyddio.  Rydym yn ymgynghori 
ar y polisi derbyn ac nid yw brodyr a chwiorydd o'r tu allan i ddalgylch yn cael 
blaenoriaeth uwch ac nid wyf wedi gweld unrhyw awgrym gan y Democratiaid 
Rhyddfrydol y dylent neidio dros bobl sy'n byw yn y dalgylch.   
 
Ni allwch ddewis a dethol er mwyn cyd-fynd â'r ddadl yr ydych yn ceisio'i chyflwyno.  
Mae'r ysgolion eraill yn nes a byddaf yn dweud wrthych beth yr oeddwn yn falch o 
ddanfon  fy mab at Ysgol Uwchradd Cathays, a byddwn yn falch o roi gwybod i 
unrhyw riant y gallent anfon eu plentyn i Cathays neu Willows, sy'n nes atynt.  
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Hudson 
 
A oes cynlluniau wedi'u llunio ar gyfer Neuadd y Sir newydd ac os felly, a fyddwn yn 
gweithio mewn partneriaeth ag asiantaethau eraill?  
 
Ateb – y Cynghorydd Goodway 
 
Bydd y Cynghorydd yn ymwybodol bod angen i resymoli gofyniad swyddfa graidd y 
Cyngor wedi'i nodi gyntaf gan y weinyddiaeth Lafur flaenorol yn ei dogfen bolisi o'r 
enw Llai o Adeiladau ond Rhai Gwell.Mae'r weinyddiaeth bresennol wedi bod yn 
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adolygu gofyniad swyddfa graidd y cyngor a bwriedir cyflwyno adroddiad yn yr Hydref 
eleni.  
 
Bydd y Cynghorydd hefyd yn gwerthfawrogi bod y Cyngor eisoes yn mwynhau 
perthynas waith agos gydag amrywiaeth o sefydliadau partner eraill yn y sector 
cyhoeddus a bod nifer ohonynt wedi nodi bod manteision sylweddol i'w cael o gyd-
leoli eu priod dimau.  Felly, rydym yn gweithio'n agos gyda'r partneriaid hynny i nodi'r 
gofyniad cyffredinol sy'n angenrheidiol i gefnogi canolbwynt sector cyhoeddus a fydd 
yn diwallu anghenion trigolion Caerdydd orau.   
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Hudson 
 
Felly y bydd y Cyngor yn gwybod ym mis Medi?  
 
Ateb – y Cynghorydd Goodway 
 
Bydd y Cyngor yn gwybod yn yr Hydref.   
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Sandrey 
 
Beth oedd y rhesymeg y tu ôl i'r newid yn y cynllun ar gyfer yr ŵyl bwyd a diod eleni?  
 
Ateb – y Cynghorydd Bradbury 
 
Roedd y prif reswm o ganlyniad i gyfyngiadau cyllideb, ond rwy'n falch bod 
swyddogion wedi gallu gweithio gyda chynhyrchwyr bwyd i ddod o hyd i ateb a 
chynnal mynediad am ddim i'r digwyddiad.  Mae'r ymateb i'r digwyddiad eleni wedi 
bod yn hynod o gadarnhaol.  
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Sandrey 
 
Y rheswm yr oeddwn yn cyflwyno hyn oedd oherwydd fy mod wedi cael adborth 
anecdotaidd gan bobl eu bod wedi canfod nad oedd y ffordd y cafodd ei gyflwyno y 
tro hwn mor braf â blynyddoedd blaenorol ac wedi dweud efallai na fyddant yn mynd 
yn ôl y flwyddyn nesaf, gan gynnwys fi fy hun. Rwy'n dioddef gyda phryder a dwi 
newydd ganfod  roedd y ffordd roedd popeth yn cael ei grynhoi gyda'i gilydd yn ei 
gwneud yn brofiad gwaeth i mi yn bersonol dyna pam yr wyf yn codi’r mater.  
 
Ateb – y Cynghorydd Bradbury 
 
Mae'n newid i'r hyn yr ydym wedi arfer ag ef, a gallaf ddeall os nad yw pobl yn cael 
eu newid yn sylweddol, ond fe ofynnais cyn gofyn y cwestiwn sut oedd yr ymateb i'r 
ŵyl fwyd am fy mod am y tro cyntaf yn y blynyddoedd yn methu â bod yn bresennol 
eleni oherwydd mater personol, a bu'r ymateb yn hynod o gadarnhaol.   Dywedwyd 
wrthyf fod y darparwyr a'r cwsmeriaid a'r presenoldebau yn cyd-fynd â'r hyn a 
gawsant mewn blynyddoedd eraill.   Diolch am drosglwyddo'r dystiolaeth anecdotaidd 
hon, a byddaf yn ei throsglwyddo i swyddogion.   Fodd bynnag, y rheswm pam y 
gwnaethom y penderfyniadau y mae'n rhaid i ni wneud yw oherwydd y toriad yng 
nghyllideb yr Awdurdod Harbwr, felly dyna lle'r ydym arni.  
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Cwestiwn – y Cynghorydd Cowan  
 
Faint o le sydd ar gael ar hyn o bryd ar gyfer y rheini sy'n wynebu digartrefedd yng 
Nghaerdydd, a beth fu'r ddarpariaeth fisol (yn ôl canran a rhifiadol) dros y chwe mis 
diwethaf?  
 
Ateb – y Cynghorydd Thorne 
 
Mae'r Cyngor yn gweithredu 18 o fannau llawr sydd ar gael i'r rhai sydd angen 
gwasanaethau mewn argyfwng.  Mae hyn yn ychwanegol at y 41 o fannau argyfwng 
eraill sydd ar gael ar draws y ddinas.  
 
Os ceir unrhyw gynnydd sydyn yn y galw, mae gennym hefyd ddarpariaethau wrth 
gefn i ymateb i unrhyw gynnydd yn nifer y lleoedd ychwanegol yn y tymor byr.  
 
Y gyfradd wag neu'r nifer o leoedd gwag ar gyfartaledd ar gyfer y 59 o leoedd brys 
hyn dros y 6 mis diwethaf yw 2.1%, sydd wedi amrywio o 1.2% ym mis Ionawr i 
3.23% ym mis Mehefin, yn fwyaf tebygol oherwydd amodau tywydd tymhorol.  
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Cowan 
 
Yr wyf ond yn cyfeirio at y wybodaeth - yr hyn yr ydych yn ei ddweud yw nad ydym 
erioed wedi rhedeg allan o le llawr - felly allwn no gofnodi hynny er mwyn egluro 
hynny a hefyd o ran pobl sydd ag anghenion ychwanegol pan fyddant yn ddigartref, 
pa gymorth ychwanegol sydd ar gael yr ydym yn rhoi iddynt.  
 
Ateb – y Cynghorydd Thorne 
 
Yr ydym yn ceisio gwneud hynny ac mae'r tîm allgymorth yn asesu pob unigolyn ac 
mae llawer o ddarpariaethau gwahanol. Gallaf roi'r wybodaeth honno i chi dwi’n siŵr, 
nid yw gennyf heno ond credaf fy mod wedi dweud wrthych o'r blaen, mae nifer 
enfawr o hosteli, tua 1600 o leoedd yn ôl pob tebyg yn darparu llawer o wahanol 
fathau o lety â chymorth fel y gallaf gael y wybodaeth honno ar eich cyfer.  
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Molik 
 
Dyma'r ail flwyddyn yn olynol i Lyn Parc y Rhath (man prydferth Caerdydd ac atyniad 
i dwristiaid) fod ar gau ar sail maeterion iechyd a diogelwch oherwydd algâu 
gwyrddlas yn ystod yr haf. Mae'r traffig cynyddol o amgylch y Parc ac esgeuluso'r 
Parc yn gwneud Llyn Parc y Rhath yn anniogel i bobl ymweld ag ef, pa ymdrech a 
roddir ar waith i sicrhau mai Llyn Parc y Rhath yw'r lle ymweld mwyaf deniadol a 
diogel yn yr haf i deuluoedd ac i bawb?  
 
Ateb – y Cynghorydd Bradbury 
 
Nid wyf yn derbyn bod Parc y Rhath naill ai'n anniogel neu'n cael ei esgeuluso.  
Honiadau di-sail yw'r rhain yn eich cwestiwn sydd ond yn bychanu’r Parc, ar adeg 
pan mae cadw ei Wobr Baner Werdd unwaith eto sy’n cydnabod ei fod yn Barc sy'n 
cael ei reoli'n dda. 
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Fel yr ydych yn nodi, dyma'r ail flwyddyn yn olynol i ni weld algâu gwyrddlas yn y Llyn 
ac nid yw'r cyngor a roddias i chi’r llynedd ar hyn wedi newid. 
 
Nid yw ail-ddigwyddiad algâu gwyrddlas yn gysylltiedig â rheolaeth y Parc mewn 
unrhyw ffordd.  Mae'n ddigwyddiad naturiol, nad oes gan y Cyngor unrhyw reolaeth 
drosto o gwbl ac sy'n ganlyniad i'r tywydd poeth a sych a brofwyd dros fisoedd yr haf.  
 
Rydym wedi cymryd y camau angenrheidiol i hysbysu aelodau wardiau a defnyddwyr 
parciau er mwyn helpu i sicrhau diogelwch y cyhoedd o ran y defnydd o'r llyn. 
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Molik 
 
Dwi'n sôn am y Llyn.  Mae'r llyn yn rhan dŵr o Barc y Rhath ac mae ganddo algâu 
gwyrddlas.  Fe wnes i gymryd eich pwynt y llynedd ac rwy'n ei glywed eto ond mae 
angen i chi edrych i mewn i pam mae algâu gwyrddlas yn digwydd.   Profwyd yn 
fiolegol ac yn wyddonol pam y mae'r pethau hyn yn digwydd, ac ie, gallwch ei reoli a 
gallwch ddatrys y mater.   Mae angen i chi fuddsoddi yn ein llyn ac mae angen sylw 
ar frys. Felly, yr wyf am ddweud wrthych am y dirywiad o gwmpas y parc ac mae 
ffocws a diffyg buddsoddiad wedi arwain at y cam hwn, ac yr wyf yn gofyn i chi am 
sylw brys mewn gwirionedd. 
 
Ateb – y Cynghorydd Bradbury 
 
Gyda phob parch, nid wyf ar fai am y newid yn yr hinsawdd.   Nid fi sydd ar fai am 
hafau poeth, ac nid wyf ar fai am algâu gwyrddlas yn eich llyn. Byddai wedi bod o 
gymorth pe na bai eich plaid yn 2005/06 wedi torri'r arian a roddwn i ffwrdd dan yr 
Aelod Cabinet blaenorol y Cynghorydd Michael i ddad-siltio'r llyn bob blwyddyn, yr 
arian a dorrwyd o dan weinyddiaeth y Democratiaid Rhyddfrydol.  
 
Yr wyf wedi hen flino ar glywed y Democratiaid Rhyddfrydol yn y Siambr hon yn 
siarad fel hyn am Barc y Rhath, dyma’r parc sy'n perfformio orau o ran Gwobrau'r 
Faner Werdd, byddwn yn falch pe bai hynny yn fy ward i, ac yr wyf yn siomedig iawn 
unwaith eto fod y Democratiaid Rhyddfrydol more negyddol am y parc.  
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Williams 
 
Fisoedd lawer yn ôl, adroddwyd yn y wasg fod nifer o swyddogion yng Nghyngor 
Caerdydd yn cael eu harchwilio gan Heddlu De Cymru, gyda nifer o ataliadau o’r 
gwaith wedi cael eu gwneud yn Adran Wastraff y Cyngor. Wrth gael eu hatal, bydd y 
swyddogion hyn yn cael cyfraniadau cyflog a phensiwn llawn.  Mae ataliad o'i 
ddyletswyddau’n weithred niwtral.  
 
A allwch roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cyngor am gynnydd yr ymchwiliadau 
mewnol ac amlinellu amserlen ar gyfer cwblhau'r materion parhaus hyn gan fod 
trethdalwyr Cyngor Caerdydd yn talu bil ar swm o gannoedd o filoedd o bunnau 
mewn costau atal a ffioedd asiantaethau? 
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
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Mae gan y Cyngor bolisi a gweithdrefn ddisgyblu, a glynwyd ato mewn perthynas â'r 
mater hwn.  
 
Rwyf wedi cael ar ddeall bod yr holl ymchwiliadau mewnol i'r materion hanesyddol 
hyn wedi dod i ben.  Ar gyfer yr ymchwiliadau hynny sy'n argymell gwrandawiadau 
disgyblu, mae'r rhain wedi'u trefnu.  
 
Parheir i gydweithio'n agos â'r Heddlu mewn perthynas ag unrhyw ymchwiliadau 
troseddol. 
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Williams 
 
Deallaf fod gennym brosesau statudol ar waith, ond y gwir yw bod nifer yr ataliadau a 
gynhaliwyd a'r amser a gymerwyd drwy gydol y gwaharddiadau hynny wedi golygu 
ein bod wedi gwario cannoedd o filoedd o bunnoedd o arian y trethdalwyr gan ddod 
ag asiantaeth a phobl i mewn i gymryd lle'r rhai a ataliwyd.   Rwy'n deall bod gennym 
broses statudol.  
 
A allwch gadarnhau'r hyn yr ydych wedi'i wneud yn bersonol fel Aelod Cabinet i 
sicrhau yr ymdrinnir â'r ymchwiliadau hyn yn gyflym, gan gefnogi cyfiawnder naturiol, 
ac ein bod yn cydymffurfio â'r polisïau perthnasol oherwydd ei fod, rwy'n credu, yn 
siomedig ein bod wedi gweld ymchwiliadau hir o dan eich gwyliadwriaeth, sydd wedi 
costio llawer iawn o arian i drethdalwr Caerdydd. 
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
 
Defnyddiwyd y gair hanesyddol yn y fan honno, mae'r holl ymchwiliadau hyn yn 
ddifrifol dros ben mae'r rhain yn fywydau pobl a swyddi pobl, mae hwn yn fater difrifol 
iawn ac mae'n drueni mawr eich bod yn dewis ceisio gwneud pwyntiau gwleidyddol 
mewn achos sydd yn rhywbeth difrifol iawn, ac rwyf wedi fy siomi gennych.  
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Berman 
 
Sut mae'r Cyngor yn gallu amddiffyn gwrthod, dro ar ôl tro, teulu yn fy ward i gael lle 
parcio i bobl anabl pan maent yn byw ar stryd teras sydd yn llawn ceir gyda'r nos, 
sy'n golygu eu bod yn cael anhawster sylweddol yn rheolaidd wrth fynd â'u merch 
anabl, sy'n defnyddio cadair olwyn, i weithgareddau gyda'r nos am nad ydynt yn aml 
yn gallu parcio'n ddigon agos i'w cartref ar ôl iddynt ddychwelyd? 
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
 
Er nad ydym fel arfer yn gwneud sylwadau ar achosion unigol yn y Siambr, gallaf 
gadarnhau bod y cais wedi'i gymeradwyo mewn egwyddor a bod y teulu wedi cael 
gwybod am y canlyniad; fodd bynnag, mae unrhyw newidiadau ar y stryd yn destun 
ymgynghoriad drwy broses y Gorchmynion Rheoleiddio Traffig. 
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Berman 
 
Mae'n anhygoel cyflwynais y cwestiwn hwn ddydd Llun ac yr oedd ychydig o 
gyhoeddusrwydd anffafriol hefyd yn y cyfryngau a chafodd y penderfyniad ei wrthdroi 
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fel y deallwn gan y teulu dan sylw ddoe er iddynt ei glywed gan newyddiadurwyr sydd 
ychydig yn anffodus, ond serch hynny, maent yn falch bod y penderfyniad wedi'i 
newid.  
 
A allwn ystyried adolygu'r weithdrefn yma gan ei bod yn ymddangos ei bod yn 
rhywbeth o'i le â'r modd y penderfynwyd hyn yn flaenorol gan na allaf ddeall, ac ni all 
trigolion y stryd, ychwaith, pam y gallesid barnu nad oedd problem parcio yn y stryd 
gyda'r nos oni bai bod yr asesiadau'n cael eu cynnal yn rhy gynnar gyda'r nos cyn i 
lawer o bobl fod adref.  
 
Rwy'n credu bod gwir angen i ni ymchwilio i hynny, a hefyd pam nad oedd proses lle 
mae'r Cyngor yn cael sgwrs iawn ag ymgeiswyr oherwydd pe byddent wedi gwneud 
hynny, efallai byddant wedi deall bod gan y teulu penodol hwn gar gyda ramp o'r yn 
ôl y maent yn ei ddefnyddio i gael y gadair olwyn ac felly mae angen ychydig mwy o 
le nag a allai fod yn wir am gar arall. Nawr bod y Cyngor yn gwybod y ffeithiau mae 
wedi dod i benderfyniadau gwahanol felly a allen ni adolygu'r broses fel nad yw’r 
math hwn o beth yn digwydd eto. 
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
 
Ydw, rwy'n meddwl mai dyna'n union a wnaethom a dyna pam y gwnaethpwyd y 
penderfyniad felly, rwy'n credu ein bod wedi gwneud yn union fel yr ydych wedi gofyn 
i ni wneud.  
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Graham Thomas 
 
A yw'r Cyngor wedi ystyried defnyddio'r lonydd bysiau yn y ddinas i helpu i hyrwyddo 
mentrau sy'n ystyriol o'r hinsawdd megis caniatáu cerbydau sy'n gollwng allyriadau 
isel a/neu ganiatáu i geir gyda 2 neu fwy o bobl eu defnyddio?  
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
 
Gofynasoch a ddylem adael ceir allyriadau isel iawn yn ein lonydd bysiau ac rwy'n 
credu bod angen i ni edrych ar sut y gallwn wneud ceir trydan, a hefyd rhannu ceir, 
clybiau ceir, yn fwy apelgar ond ar hyn o bryd yr hyn yr ydym yn ceisio ei wneud, ac 
yr wyf yn argyhoeddedig ohono, yw i roi blaenoriaeth ar gyfer ein lonydd bysiau, sydd 
yn amlwg ar gael i dacsis hefyd, ond y flaenoriaeth yw cael y bysiau i mewn ac allan 
mor gyflym â phosibl ac rwy'n credu y gallai caniatáu ceir trydan ar hyn o bryd fod yn 
gamgymeriad, hyd yn oed os oes un car yn tynnu drosodd yn y bore pan fydd pobl yn 
ceisio cyrraedd y gwaith, mae 40 o bobl y tu ôl iddynt ar fws yn gallu achosi problem 
mewn gwirionedd, felly dydw i ddim yn credu ei fod yn ddoeth ar hyn o bryd. 
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Graham Thomas 
 
Gyda'r wythnos yr ydym wedi'i chael yng Nghaerdydd, a byddwn i gyd wedi gweld 
gwleidyddion di-ri o flaen y camerâu yn dweud bod angen i'r newid yn yr hinsawdd 
fod yn uchel ar yr agenda ar bob lefel o Lywodraeth - pa fentrau trafnidiaeth felly sy’n 
cael eu cyflwyno fel Cyngor lleol l annog a thywys preswylwyr i leihau eu hôl troed 
carbon.  
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Ateb - y Cynghorydd Wild 
 
Nid wyf yn credu bod unrhyw un arall yn y Siambr hon eisiau i mi ddarllen y 
datganiad a wneuthum yn gynharach ar yr holl atebion ac mae llawer o'r penawdau 
yr ydym yn eu gwneud ynddo ac yn natganiad yr Arweinydd hefyd, felly hoffwn eich 
cyfeiri at fy natganiad.  
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Cowan 
 
Beth yw'r amserlen a'r lleoliad arfaethedig ar gyfer safle ailgylchu gwastraff cartref 
newydd yng Ngogledd Caerdydd?  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
 
Nid yw'r Cyngor eto wedi nodi safle addas ar gyfer canolfan ailgylchu newydd yng 
Ngogledd Caerdydd.  
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Cowan 
 
Yr wyf yn siŵr y cofiwch yr adroddiad hwn gan Graffu Amgylcheddol ar 3 Gorffennaf 
2018 nid 2019, 2018, gofynnodd y Pwyllgor bryd hynny am ddiweddariad ar y safle 
newydd a rhoddwyd sicrwydd i'r Pwyllgor y byddai'r Adran Gynllunio Trafnidiaeth a'r 
Amgylchedd derbyn manylion safle posibl o fewn y chwech i wyth wythnos nesaf.  
 
Felly rydym wedi cael oedi o bron i flwyddyn.    
 
A allwch ddweud wrthyf pam y bu oedi ac a allwch roi amserlen i mi pryd y cawn 
rywfaint o wybodaeth gan fod pobl yn gofyn ar garreg y drws ledled Rhiwbeina a 
Gogledd Caerdydd a'u bod yn haeddu ymateb gennym?  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
 
Mae'r Cynghorydd Cowan wedi gofyn y cwestiwn hwn i mi droeon ac wyf bob amser 
wedi bod yn glir. Yr wyf yn mynd i roi'r un ateb y tro hwn, pan fydd gennyf rywbeth 
pwysig i'w gyhoeddi, gwnaf hynny. 
 
64 :   MATERION BRYS  
 
Ni chafwyd unrhyw hysbysiad o fusnes brys ar gyfer y cyfarfod hwn.  
 
65 :   ATODLEN TALU AELODAU 2019 - 2020  
 
Gofynnwyd i'r Cyngor gymeradwyo Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020 a gytunwyd yn 
y Cyngor Blynyddol ar 23 Mai 2019 ac, yn unol â Rheoliadau Panel Taliadau 
Annibynnol Cymru, i'w cyhoeddi erbyn 31 Gorffennaf 2019. 
 
PENDERFYNWYD -  
 

1. I gymeradwyo Atodlen Talu Aelodau 2019 - 2020 i'w chyhoeddi erbyn 31 
Gorffennaf 2019; ac 
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2. i roi awdurdod dirprwyedig i'r Swyddog Monitro i ddiweddaru Atodlen Talu’r 

Aelodau ac i wneud y diwygiadau angenrheidiol i Atodlen 2019-2020 (a 
gyhoeddir yn y Cyfansoddiad) o bryd i'w gilydd yn ystod y flwyddyn ddinesig er 
mwyn adlewyrchu unrhyw newidiadau yn aelodaeth y Cyngor, y Cabinet neu'r 
Pwyllgor neu o ganlyniad i unrhyw faterion Adroddiadau Atodol gan Banel 
Taliadau Annibynnol Cymru. 

 
66 :   PENODIADAU PWYLLGOR  
 
Gofynnwyd i'r Cyngor gymeradwyo enwebiadau ar gyfer swyddi gwag yn unol â 
dymuniadau'r grŵp gwleidyddol ac fel yr adroddwyd ar daflen ddiwygio'r Cyngor.  
 
PENDERFYNWYD cymeradwyo’r penodiadau canlynol i swyddi gwag ar y Pwyllgor 
yn unol â dymuniadau Grwp y Blaid:  
 

Pwyllgor Penodi 

Y Pwyllgor Archwilio  Y Cyng. Rod McKerlich  

Pwyllgor Amodau Cyflogaeth  Y Cyng. Mike Jones-Pritchard  

Cyngor Gwaith  Y Cyng. Mike Jones-Pritchard 

Pwyllgor Cynllunio 
 

Y Cyng. Susan Goddard 

Mae swyddi gwag o hyd ar y Pwyllgorau canlynol:-  
  

Pwyllgor Cynghori Rhianta 
Corfforaethol  

2 swydd wag 

Pwyllgor Cynllunio 
 

1 swydd wag 

Diogelu’r Cyhoedd  
 

1 swydd wag 

Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc 1 swydd wag  

Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a 
Pherfformiad 

2 swydd wag 

 
67 :   PENODI CYNRYCHIOLWYR I GYRFF ALLANOL  
 
Gofynnwyd i'r Cyngor gymeradwyo penodi cynrychiolwyr i Gyrff Allanol yn unol â 
dymuniadau'r grŵp gwleidyddol ac fel yr adroddwyd ar daflen ddiwygio'r Cyngor. 
 

Corff Penodi 

Llys Prifysgol Caerdydd   Y Cynghorydd Mackie  

Mae swyddi gwag o hyd ar y Cyrff Allanol canlynol:-  
  

Cyngor Iechyd Cymuned Caerdydd 
a’r Fro 

1 swydd wag  

Ymddiriedolaeth Cartrefi er cof am 
Willie Seager 

1 swydd wag  

 
68 :   CWESTIYNAU YSGRIFENEDIG  
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Yn unol â Rheol 17 (f) Gweithdrefn y Cyngor cafodd y Cwestiynau Ysgrifenedig a 
dderbyniwyd i’w hystyried a derbyn ymateb iddynt, wedi’u cyhoeddi. 
 
 

http://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s32196/Ag.%20Item%2028%20-%20Written%20Questions.pdf?LLL=0

