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Y CYNGOR DINAS A SIR CAERDYDD SIR 
 
Cyfarfu'r Cyngor Sir Dinas a Sir Caerdydd yn Neuadd y Sir, Caerdydd ar 
 Dydd Iau, 28 Tachwedd 2019 i drafod y busnes a nodir yn y wŷs Cyngor dyddiedig 
Dydd Gwener, 22 Tachwedd 2019.  
 
Yn 

bresennol: 

 
Y Cynghorydd Sir De’Ath (Arglwydd Faer) 
 

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

1 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr McEvoy, Taylor a 
Gareth Thomas. 
 
2 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Gwnaed y datganiadau buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau:  
 

CYNGHORYDD  EITEM BUDDIANT 

Y Cynghorydd Huw 
Thomas 

16 Buddiant Personol – Cyfarwyddwr, 
Stadiwm y Mileniwm 

 
3 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Hydref 2019 ar yr amod bod 
y Cynghorydd Mia Rees yn cael ei ychwanegu at y presenoldeb a statws y 
Cynghorydd Oliver Owen ar y pleidleisiau a gofnodwyd.  
 
4 :   ISETHOLIAD LLANISIEN  
 
Estynnwyd croeso cynnes i'r Cynghorydd Sian-Elin Melbourne i'w chyfarfod cyntaf o'r 
Cyngor fel yr aelod newydd ei ethol ar gyfer ward Llanisien yn dilyn yr isetholiad ar 
21 Tachwedd 2019.  Gwahoddwyd y Cynghorydd Melbourne i siarad.  
 
Diolchodd y Cynghorydd Melbourne i bawb a oedd wedi helpu gyda rhediad esmwyth 
yr ymgyrch i benodi cynghorydd newydd ar gyfer Llanisien a Draenen Pen-y-graig.  
Llwyddodd staff a gwirfoddolwyr y Cyngor sy'n gweithio'n galed i droi'r isetholiad byr 
o gwmpas yn broffesiynol ac yn ddidrafferth. 
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Nododd y Cynghorydd Melbourne y byddai'n gweithio'n galed gyda'i chydweithwyr ar 
y ward i gefnogi'r gymuned a Dinas Caerdydd.  
 
5 :   DEISEBAU  
 
Cyflwynwyd y deisebau canlynol 
 

CYNGHORYDD  NIFER Y 
LLOFNODION 

CAIS 

Y Cynghorydd Wood 84 ac 
876   

Rhoi'r gorau i werthu coetir 
rhwng Flaxland Avenue, 
Longspears Avenue a'r A48 sy'n 
cael ei gwerthu i'w datblygu ac i 
ddiogelu'r coetir am byth.  

Y Cynghorydd Cowan 8 Mynd i'r afael â'r materion 
diogelwch a achosir gan faint a 
chyflymder y traffig sy'n 
defnyddio Heol Tanchwaoedd, 
Rhiwbeina 

Y Cynghorydd Cowan 3 Gosod twmpathau cyflymder neu 
gamerâu ar ochr ogleddol Bryn 
Rhiwbeina i leihau cyflymder 
gormodol. 

 
6 :   CYHOEDDIADAU’R ARGLWYDD FAER  
 
Llongyfarchodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Neil McEvoy a'i wraig Ceri ar 
enedigaeth eu mab Ellis Llewellyn.  
 
Siaradodd yr Arglwydd Faer am y tristwch o ran marwolaeth y cyn gynghorydd Llafur, 
Dai Richards yr wythnos diwethaf, roedd yn gynghorydd dros ward Saltmead a oedd 
yng Ngogledd Grangetown.  Roedd yn gyfrifol am gael nifer o dirnodau mewn 
mannau o gwmpas y ddinas, gan gynnwys y Gylchfan Hud a'r Wal Graffiti ym Mharc 
Sevenoaks. 
 
Tynnodd yr Arglwydd Faer sylw at ref yr Arglwydd Faer.   Rhwng 7pm - 1am ar 
Dachwedd 30 byddai'r Hen Lyfrgell yn cynnal amrywiaeth eclectig o DJs - mae 
tocynnau £10 o flaen llaw gyda'r holl elw'n cael ei roi i ddwy elusen ddewisedig yr 
Arglwydd Faer. 
 
7 :   ADRODDIAD CANOL BLWYDDYN RHEOLI’R TRYSORLYS 2019-20  
 
Nodwyd bod Atodiadau B ac C i Atodiad 1 yn cynnwys gwybodaeth eithriedig.  Ni 
chyfeiriwyd atynt wrth drafod yr eitem hon ac felly nid oedd yn ofynnol gwahardd 
Aelodau'r cyhoedd o'r cyfarfod. 
 
Cynigiodd yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad yr adroddiad, a 
hysbysodd yr Aelodau o weithgareddau rheoli trysorlys y Cyngor ers Ebrill 2019 a’r 
sefyllfa ar 30 Medi 2019.  Roedd gweithgareddau rheoli trysorlys y Cyngor yn cael eu 
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llywodraethu gan ddeddfwriaeth a Chod Ymarfer a ddatblygwyd gan y Sefydliad 
Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifyddiaeth (CIPFA) ac wedi'i ddiweddaru yn 2017. 
 
Eiliwyd yr adroddiad gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y drafodaeth ar yr eitem pan wnaed y sylwadau a'r 
arsylwadau canlynol.  
 
Cyfeiriwyd at nifer o ffigurau yn yr adroddiad, gan gynnwys y swm cyllido sy'n cael ei 
gynnwys yn y Datganiad a Chod CIPFA. 
 
Ymatebodd y Cynghorydd Chris Weaver, yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio 
a Pherfformiad i’r adroddiad. 
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Cyngor i nodi Adroddiad Canol Blwyddyn 
Rheoli'r Trysorlys 2019-20.  
 
8 :   ADOLYGIAD LLAWN O GYNLLUN DATBLYGU LLEOL CAERDYDD  
 
Roedd tri diwygiad wedi'u derbyn fel yr amlinellir isod: 
 
DIWYGIAD 1  
 
Cynigiwyd gan: Y Cynghorydd Adrian Robson 
 
Eiliwyd gan:  Y Cynghorydd Joel Williams 
 
Ychwanegu argymhelliad ychwanegol:  
 
Mae’r Cyngor yn cytuno, fel rhan o'r adolygiad llawn o'r Cynllun Datblygu Lleol, bod 
Cyngor Caerdydd yn cyflwyno llain/lleiniau gwyrdd mewn rhannau o Gaerdydd. 
 
DIWYGIAD 2  
 
Cynigiwyd gan:   Y Cynghorydd Sean Driscoll 
 
Eiliwyd gan:           Y Cynghorydd Thomas Parkhill 
 
Ychwanegu argymhelliad ychwanegol:  
 
Mae'r Cyngor yn cytuno, fel rhan o'r adolygiad llawn o'r Cynllun Datblygu Lleol, y 
bydd Cyngor Caerdydd yn sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus briodol ar gael yn 
rhwydd i drigolion pob datblygiad newydd ac ar waith yn gynnar yn y broses. 
 
DIWYGIAD 3  
 
Cynigiwyd gan:    Y Cynghorydd Shaun Jenkins 
 
Eiliwyd gan:  Y Cynghorydd Mike Jones-Pritchard 
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Ychwanegu argymhelliad ychwanegol:  
 
Mae'r Cyngor yn cytuno y bydd Cyngor Caerdydd, fel rhan o'r adolygiad llawn o'r 
Cynllun Datblygu Lleol, yn sicrhau y bydd y gwaith o gynllunio datblygiadau newydd 
yn berthnasol i'r ardal leol ac o'r safon uchaf bosibl. 
 
Cynghorwyd y Cyngor bod yr adroddiad yn ymwneud â'r broses ar gyfer adolygu'r 
Cynllun.  Roedd yn rhaid i'r adolygiad ddilyn y broses briodol ac roedd yn niwtral o 
ran polisi.   Byddai'n rhaid ystyried pwnc unrhyw ddiwygiadau y gellir eu derbyn fel 
rhan o'r broses newydd ddilynol o adolygu'r cynllun i baratoi CDLl.  Mae unrhyw 
benderfyniad a wneir ar y gwelliannau yn mynegi bwriad i'r pwnc hwnnw gael ei 
ystyried, nid penderfyniad polisi ar ran y Cyngor ydoedd.  
 
Roedd y Cyngor yn y cyfnod cyn yr etholiad ac ni chaniatawyd dadl wleidyddol.  
 
Cynigiodd yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, y Cynghorydd 
Wild, yr adroddiad, a dynnodd sylw at yr adolygiad llawn o'r Cynllun Datblygu Lleol, 
sy’n ofyniad statudol i gynnal adolygiad llawn cyn pen 4 blynedd ar ôl mabwysiadu'r 
cynllun.  Roedd yr adolygiad yn angenrheidiol er mwyn sicrhau bod y cynllun yn 
parhau i fod yn gyfredol a'i fod yn parhau i ddarparu fframwaith polisi i ddarparu ar 
gyfer swyddi, cartrefi a seilwaith a rheoli cynigion datblygu yn y dyfodol.  
Eiliwyd yr adroddiad gan y Cynghorydd Keith Jones. 
 
Tynnodd y Cynghorydd Wild sylw at y 3 Diwygiad a gofynnodd a oedd cynigwyr ac 
eilwyr y diwygiadau hynny yn fodlon eu tynnu’n ôl o ganlyniad i'r ffaith bod yr 
adroddiad yn nodi'r broses ac nad oeddent yn pennu amcanion polisi. 
 
Cadarnhaodd y Cynghorwyr Robson, Williams, Driscoll, Parkhill, Jenkins a Jones-
Pritchard na fyddent yn tynnu’n ôl y 3 diwygiad.  
 
Symudodd y Cynghorydd Wild o dan Reol Weithdrefnol 25a y Cyngor, bod y 
materion a gynhwysir yn y 3 diwygiad yn cael eu cyfeirio’n ôl at y Cabinet i'w 
hystyried ymhellach er mwyn cael cyngor cyfreithiol priodol. 
 
Eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd Thompson. 
 
Gohiriwyd cyfarfod y Cyngor am 15 munud er mwyn i Gynghorwyr geisio 
arweiniad cyfreithiol ar y mater.  
 
Ailgynullodd cyfarfod y Cyngor ac fe symudodd yr Arglwydd Faer i bleidleisio ar y 
cynnig a gynigiwyd gan y Cynghorydd Wild ac a eiliwyd gan y Cynghorydd 
Thompson, i gyfeirio'r 3 diwygiad yn ôl at y Cabinet. 
 
Cafodd y cynnig i gyfeirio'r 3 diwygiad yn ôl at y Cabinet ei DDERBYN. 
 
Ar ddiwedd y drafodaeth, gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Wild i ymateb 
i eitemau a godwyd yn ystod y drafodaeth. 
 
Symudodd yr Arglwydd Faer i bleidleisio ar yr argymhelliad fel yr amlinellwyd yn yr 
adroddiad.  
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Cafodd yr adroddiad ei DDERBYN. 
 
PENDERFYNWYD:  CYMERADWYODD y Cyngor wedi Adroddiad Adolygu drafft a'r 
Cytundeb Cyflawni drafft at ddibenion ymgynghori a mynd ag adroddiad pellach i'r 
Cyngor yng Ngwanwyn 2020 gyda chanfyddiadau'r prosesau ymgynghori a'r 
argymhelliad(au) ar y ffordd ymlaen. 
 
9 :   CWESTIYNAU AR LAFAR  
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Hudson 
 
Beth yw'r fantais uniongyrchol i Gaerdydd ar gyfer y llosgydd CF3 arfaethedig?  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
 
Byddai unrhyw gais cynllunio ar gyfer y gweithfeydd Ynni o Wastraff arfaethedig yn 
ward Trowbridge yn cael ei brosesu a'i benderfynu gan yr Arolygiaeth Gynllunio a 
Gweinidogion Cymru gan y byddai'r cynigion, oherwydd eu hallbwn pŵer, yn gyfystyr 
â 'Datblygiad o Arwyddocâd Cenedlaethol'. 
 
Byddai Cyngor Caerdydd yn ymgynghorai mewn unrhyw gais.  
 
Ar hyn o bryd, nid oes unrhyw gais cynllunio ffurfiol ar gyfer y datblygiad arfaethedig, 
er bod y datblygwr wedi 'hysbysu' yr Arolygiaeth Gynllunio o'i fwriadau. Bellach mae 
ganddynt tan fis Medi 2020 i gyflwyno’u cais i'r Arolygiaeth Gynllunio. 
 
Felly, ni fyddai'n briodol i'r Cyngor roi sylwadau ar rinweddau neu anfanteision y 
cynnig hwn ar hyn o bryd.  
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Hudson  
 
Gan fod gennym losgydd yn barod, tybed, a gwn fod hyn yn ddamcaniaethol, pam 
mae angen un arall arnom ac ar ba gost os gwelwch yn dda?  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael  
 
Dydw i ddim yn teimlo y bydd yn briodol i mi wneud sylwadau yn arbennig ar 
gwestiwn damcaniaethol.  
 

 
Cwestiwn – y Cynghorydd Boyle  
 
Mae pris cyfranddaliadau'r IQE yn cwympo ac mae rhybudd elw diweddaraf y cwmni 
yn achos pryder. Maent yn codi marciau cwestiwn am y diwydrwydd dyladwy a 
wnaed cyn i IQE gael £38 miliwn o arian y Fargen Ddinesig. Pa sgyrsiau sydd wedi 
digwydd yng Nghabinet Prifddinas-ranbarth Caerdydd i wella craffu ac atebolrwydd 
am y penderfyniadau y mae'n eu cymryd?  
 
Ateb – y Cynghorydd Huw Thomas 
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Mae hwn yn fater i Gabinet Prifddinas-ranbarth Caerdydd, sydd wedi cael adroddiad 
yn gynharach eleni gan Swyddfa Archwilio Cymru yn dilyn adolygiad o'r trefniadau a 
gefnogodd fuddsoddiad  Fargen Ddinesig i'r Clwstwr Lled-ddargludyddion 
Cyfansawdd. 
 
Cyflwynwyd yr adroddiad i'r Cydbwyllgor ar 18 Chwefror 2019, a nododd y cynnwys 
a'r gwersi a nodwyd yn yr adroddiad a byddwn yn myfyrio ar y rheini sy'n mynd 
rhagddynt.  
 
Er fy mod yn meddwl, wrth edrych ar iechyd cyffredinol y cwmni, pan edrychwch ar 
bris y cyfranddaliadau ei hun a'i gymharu â'r man lle yr oedd o'r blaen, penderfynodd 
y Ddinas wneud y buddsoddiad hwnnw a chredaf fod sail dda dros optimistiaeth 
bwyllog o ran IQE.   
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Boyle  
 
Mae wedi bod 12 mis mewn gwirionedd ers i fi ofyn, a ches i fy nghyhuddo pan 
ofynnais y cwestiwn o fod negatif ac yn anobeithio. Ers hynny mae pris y 
cyfranddaliadau wedi gostwng 50% arall ac mae wedi bod ar ei isaf ers iddo fod yn 
fusnes ymarferol.  Mewn gwirionedd, cytunodd Swyddfa Archwilio Cymru â mi 
ychydig fisoedd ar ôl i mi ofyn fy nghwestiwn, pan ddywedasant fod y cytundeb IQE 
wedi'i pheryglu ac nad oedd partneriaid wedi gallu craffu'n gadarn ar y cynnig a'i 
herio. Holwyd yn wir pa mor dryloyw oedd y broses o wneud penderfyniadau - roedd 
hynny yn yr adroddiad. Efallai fod arnom angen ychydig mwy o anobaith er mwyn 
sicrhau ein bod yn cael tryloywder. 
 
Byddai diddordeb gen i wybod:  
 

1. Pa wersi a gafodd eu nodi oherwydd dyna beth oedd y cofnodion o’r cyfarfod 
ym mis Chwefror yn nodi?    

 
2. Ac tybed a allech chi roi eich dadansoddiad i ni o'r broses gwneud 

penderfyniadau sydd wedi'i pheryglu?  
 
Ateb – y Cynghorydd Huw Thomas 
 
Rwy'n credu y dylech wirio'r prisiau cyfranddaliadau hynny - roeddwn yn gwneud 
hynny'r prynhawn yma ac roedd yr hyn yr edrychais arno yn amlwg yn wahanol i'r 
hyn yr oeddech chi’n ei ystyried. Yn sicr, o ran y pris cyfranddaliadau, mae'n 
gymharol debyg i'r hyn a ddywedais i ble yr oedd cyn y penderfyniad buddsoddi yn 
2017.   
 
O ran yr argymhellion a'r gwersi a ddysgwyd, credaf ei bod yn fwy priodol petawn yn 
ysgrifennu atoch chi, Cynghorydd Boyle. Ond rwy'n hapus hefyd i rannu asesiad a 
gawsom gan Gyfarwyddwr y Fargen Ddinesig dim ond yr wythnos diwethaf, a 
gadarnhaodd ei dadansoddiad ar sail sgyrsiau gydag IQE fod y cwmni mewn sefyllfa 
dda ac yn wir roedd optimistiaeth ochelgar am y dyfodol, ac roedd yn rhaid i mi rannu 
hynny â chi hefyd. 
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Cwestiwn – Y Cynghorydd Keith Parry 
 
Nid yw'r contractwyr ar yr A4119 Llantrisant Road ger y gornel gyda Heol Isaf yn 
darparu dwy lôn o draffig ar oriau brig. Achosir cryn aflonyddwch, oedi a llygredd.  
Mae tarfu ar wasanaethau bysiau yn arbennig.  Beth mae'r Aelod Cabinet yn ei 
wneud i sicrhau bod dwy lôn yn cael eu cadw ar agor?  
 
Ateb - y Cynghorydd Wild  
 
Byddwn yn eich cyfeirio at yr ateb a roddwyd i'ch cwestiwn ysgrifenedig, y gwn ei bod 
wedi'i anfon atoch.  
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Parry 
 
Fe wnes i ofyn cwestiwn ysgrifenedig ychydig wythnosau'n ôl am y mater hwn, ond y 
broblem yw bod yna darfu mawr o hyd yng ngogledd-orllewin y ddinas.  Oherwydd y 
gwaith ffordd rhwng cornel Heol Isaf a garej The Star, credaf ei fod yn cael ei alw, lle 
mae ond un lôn o draffig ar agor, mae'n achosi tagfeydd traffig filltiroedd yn ôl, hyd at 
Bentre-poeth ac amhariad mawr ar bobl na allant gael eu plant i ysgol, mae wedi 
dinistrio'r gwasanaethau bws lleol yn llwyr ac nid oes unrhyw reswm pam na all y 
contractwyr yno gadw dwy lôn draffig ar Llantrisant Road.   
Mae gwaith ffordd yn mynd ymlaen yno ond mae digon o darmac yno i gynnal dwy 
lôn o draffig ond maent yn mynnu bod yn rhaid iddynt gael goleuadau traffig ar 
lonydd sengl o draffig gyda milltiroedd a milltiroedd o giwiau a thraffig yn dargyfeirio 
drwy'r Tyllgoed a Sain Ffagan.   Rhaid gwneud rhywbeth i ddod â threfn i’r sefyllfa a 
rhoi terfyn ar y goleuadau traffig hyn yn yr awr frys yn y rhan hon o'r ffordd.  
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
 
Mae rhai materion priffyrdd difrifol yn ymwneud â diogelwch ac mae'n hawdd dweud 
bod lle ar y tarmac yno.  Mae gweithwyr proffesiynol yn ceisio gwneud gwaith 
cymhleth difrifol yno, a'r hyn y maent yn ceisio'i wneud yw sefydlu seilwaith y 
gwyddom fod ei angen yn y rhan honno o'r ddinas.  
 
Wedi dweud hynny, rwy'n credu ein bod yn ymwybodol o broblemau o ran yr hyn a 
wnaethant a gwn fod y contractwyr wedi newid, wedi cael rhai pobl allan i reoli'r 
goleuadau i sicrhau bod y llif yn gweithio'n well.  Os yw wedi gwaethygu eto, ac mae 
gennyf adroddiad sy’n nodi hynny, yna gallwn yn sicr ofyn i bobl edrych ar hynny eto 
a gweld pa welliannau y gellir eu gwneud.  
 

 
Cwestiwn - y Cynghorydd Lister 
 
Yn dilyn glaw diweddar, mae Grangetown wedi wynebu nifer o broblemau gyda 
llifogydd a dŵr wyneb yn cronni ar ffyrdd a phalmentydd.  Mae gan lawer o'r 
ardaloedd broblemau hanesyddol sy'n ailadrodd bob tro y cawn law.  Pa gamau y 
gall y Cyngor eu cymryd i wella'r draeniad yn Grangetown?  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
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Bydd rhesymau penodol dros y broblem i bob unigolyn, gan gynnwys gylïau sydd 
wedi'u blocio, aneddiadau tir, adfer gwasanaethau statudol annigonol ac ati.  
 
Gellir cynnal arolwg yn ystod digwyddiad glawiad sylweddol neu'n fuan ar ôl hynny i 
ganfod yr ardaloedd mwyaf arwyddocaol o gronni dŵr, er mwyn egluro'r ateb mwyaf 
hyfyw a rhestru'r gwaith gofynnol mewn blaenoriaeth.  Er y gall rhai problemau gael 
eu datrys yn gyflym drwy waith cynnal a chadw, efallai y bydd angen gwaith adeiladu 
bach ar eraill.  
 
Byddai'n fwy fforddiadwy i wneud y gwaith hwn naill ai ar y cyd â gwaith arall a 
gynllunnir sy'n cael ei wneud yn y cyffiniau gan yr awdurdod, neu fel contract bach ar 
safleoedd lluosog.   Fodd bynnag, rhaid nodi y bydd angen blaenoriaethu unrhyw 
waith fel ei fod yn cyd-fynd â'r cyllidebau sydd ar gael.  
 
Cwestiwn Atodol - y Cynghorydd Lister  
 
Yr oeddwn yn meddwl tybed a fyddech yn fodlon i'ch swyddogion gwrdd â'm 
cydweithwyr a minnau yn Grangetown i siarad am rai o'r materion penodol a gawsom 
oherwydd mae meysydd sy'n peri pryder sydd wedi bod yn bryderon ers amser 
maith.   Byddaf yn datgan buddiant gan fod un y tu allan i'm heiddo.  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
 
Rwy'n hapus i wneud hynny - rwyf wedi gweld y lluniau o'r cronni dŵr ger lle rydych 
chi'n byw ac ardaloedd eraill, ac mae'r un penodol hwn i'w weld yn cronni bob tro y 
cawn law sy'n digwydd llawer mwy nawr gyda'r newid yn yr hinsawdd.  Rwy'n hapus i 
drefnu cyfarfod gyda chi ar y safle.  
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd McKerlich 
 
Cynghorir Aelodau ynghylch unrhyw benderfyniad i osod goleuadau traffig dros dro 
ar brif ffyrdd yn eu ward neu gerllaw iddynt ond nid oes rheidrwydd i ymgynghori â 
hwy cyn dod i benderfyniad i gymeradwyo gosodiadau o'r fath.  A wnewch newid y 
weithdrefn i gynnwys ymgynghori mewn cyfarfod a gaiff ei gofnodi, gan fod 
cynghorwyr lleol yn gorfod delio â'r ymateb yn sgil tagfeydd diangen y gellir eu 
hosgoi? 
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
 
Mae'r rhwydwaith priffyrdd rheoli yn ddyletswydd statudol ac mae'r Cyngor yn ymdrin 
â channoedd o newidiadau ac addasiadau o ddydd i ddydd.   
 
Fel y dywedwch yn eich cwestiwn, rydym yn rhoi gwybod i gynghorwyr pan fydd 
goleuadau traffig dros dro ac mae gennym hefyd we-dudalen ffyrdd sy'n cadw'n fyw 
ac yn gyfoes.  Ond dydw i ddim yn siŵr y byddai eich awgrym o gael cyfarfod ffurfiol i 
drafod pob newid dros dro ar gyfer goleuadau traffig fel hyn yn ymarferol ac y gallai 
mewn gwirionedd beryglu gallu'r swyddog i reoli'r rhwydwaith hwnnw mewn modd 
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adweithiol pe bai'n rhaid iddynt gael cyfarfod ffurfiol gyda phob cynghorydd bob tro y 
bu'n rhaid gwneud rhywbeth. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd McKerlich  
 
Nid wyf yn awgrymu, bob tro y bydd rhyw isffordd sydd ar gau am chwech neu saith 
awr yn gofyn am gyfarfod llawn.  Mae hwn yn brif ffordd brifwythiennol sydd wedi bod 
ar gau am 3 wythnos ac mae 10 diwrnod arall yn dal i fynd.  A dyma'r 4ydd tro mae 
wedi cael ei stopio mewn cyfnod byr iawn.  
 
Erbyn hyn, buasai pethau y gellid bod wedi eu rhoi yn eu lle pe bawn i wedi bod yno i 
fynegi pryderon lleol.  Er enghraifft, nid oes unrhyw waith yn cael ei wneud dros y 
penwythnosau pan fo'r traffig yn ysgafn, fe allen nhw fod wedi bod yn gweithio oriau 
hirach na'r hyn maen nhw'n ei weithio. Ac nid dim ond hynny, gallech fod wedi rhoi 
gweithdrefnau ar waith i atal y gylchfan rhag cael ei thagu gan draffig yn ciwio. 
 
Pan gefais gytundeb yn anffurfiol o'r diwedd byddai hyn yn digwydd, roedd popeth 
wedi gweithio am ddiwrnod, ond yna tynnodd y contractwr hynny'n ôl heb ddweud 
wrthyf neu heb ymgynghori â mi ac roedd y canlyniad yn llanastr llwyr. 
 
Yr oeddwn yn llythrennol yn cael cant o gwynion am y pwnc a llawer mwy o bobl yn 
mynegi anfodlonrwydd.  Mae'n gwbl afresymol y gall yr oedi mawr hyn ddigwydd pan 
ymgynghorir â'r contractwr, ymgynghorir â'r datblygwr - ond nid oes unrhyw un yn 
ymgynghori â'r bobl sy'n gorfod aros awr a hanner ychwanegol i gyrraedd y gwaith. 
Nawr, rwy'n mynd i wneud nodyn o'ch pwyntiau Cynghorydd Wild a gyda'ch caniatâd 
chi neu hyd yn oed heb eich caniatâd, rwy'n mynd i'w gylchredeg i bobl Creigiau, 
Pentyrch, Radyr, Pentre-poeth, y Tyllgoed a Llandaf yr amharwyd arnynt. 
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
 
Ni allaf ond ymateb i'r cwestiwn a roesoch i mi nad oedd yn ymwneud â ffordd 
benodol a ddywedasoch. Penderfyniadau yn gosod goleuadau traffig dros dro ar brif 
ffyrdd 'lluosog' felly tybiaf eich bod yn gofyn am benderfyniad polisi ar hynny. Nid yw 
hyn yn cyfeirio at hynny, ac yr oedd yn gwbl gywir.  
 
I ddod at yr ail ymateb, yn ôl yr hyn a ddeallaf, mae gennych berthynas dda iawn â 
rhywfaint o barch da rhyngoch chi â’r swyddogion yma y credaf eu bod yn 
cydweithio'n agos â chi ar hyn. Rydych wedi cynnig mewnwelediad da iawn sydd 
wedi eu helpu i wneud gwelliannau.  Os caiff y berthynas honno ei hollti, gwnaf yn 
siŵr y caiff ei hadfer, a deallaf eich bod wedi gwneud y peth iawn fel Aelod Lleol a 
bod gennych berthynas dda gyda swyddogion sy'n ceisio datrys problemau yn yr 
ardaloedd hynny felly byddwn yn eich annog i barhau i wneud hynny.     
 
 
Cwestiwn - y Cynghorydd Carter 
 
Fel rhan o bryniant cyn gartrefi Cyngor o'r sector preifat, a yw'r Cyngor yn prynu 
eiddo sydd yn y sector rhentu preifat ar hyn o bryd? 
 
Ateb – y Cynghorydd Thorne 
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Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn prynu cyn eiddo i'r Cyngor i gynyddu ei stoc ar gyfer 
cartrefi rhent cymdeithasol i ymgeiswyr sydd angen tai. 
 
Caiff eiddo ei brynu drwy asiantau tai lleol a chaiff rhai eu dwyn i'n sylw'n 
uniongyrchol gan berchenogion sy'n dymuno gwerthu eu heiddo.  
 
Mae amryw o resymau pam mae perchnogion yn dymuno gwerthu, fel sy'n digwydd 
ar draws yr holl farchnad dai.  
 
Bydd rhai o'r adeiladau hyn wedi cael eu rhentu'n breifat cyn eu rhoi ar y farchnad, 
mae eraill yn berchen-feddianwyr sy'n dymuno symud i eiddo arall neu oherwydd 
newid yn amgylchiadau'r teulu.  
 
Cwestiwn Atodol - y Cynghorydd Carter  
 
Y rheswm y codais y cwestiwn hwn yw bod gennym bryderon yn fy ward yn 
Llanedern a Phentwyn am denantiaid sydd wedi bod yn rhentu yn y sector preifat 
sydd mewn gwirionedd yn cael eu troi allan gan eu landlordiaid o ganlyniad i'r broses 
i werthu i'r Cyngor.   
 
Ac yn aml caiff y bai ei roi ar y Cynghorydd er bod ein dealltwriaeth a'n cred yw mai’n 
fwy ar y gwerthwr yn hytrach na'r Cyngor fel y prynwr.  
 
A allech ymrwymo i ymchwilio i faterion prynu eiddo sy'n ymwneud â phrynu 
landlordiaid preifat ac edrych mewn gwirionedd ar y mater a ddylai'r Cyngor fod yn 
ystyried prynu'r eiddo pan fo tenant yn yr eiddo?  Ein pryder ni yw ein bod yn 
ddiarwybod yn gwneud rhai pobl yn ddigartref er mwyn cartrefu pobl eraill.   
 
Ateb – y Cynghorydd Thorne 
 
Dydw i ddim yn ymwybodol bod hynny'n digwydd a byddaf yn gwneud rhai 
ymchwiliadau ac yn dod yn ôl atoch. 
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Ford 
 
Pam nad yw tyllau ffordd yng Nghaerdydd yn cael eu selio pan bod hyn yn digwydd 
yn ardaloedd Cynghorau eraill? 
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
 
Rydym ni'n selio rhai tyllau, mae llawer ohono'n dibynnu ar y math o arwyneb ffordd 
sydd yno.  Mae gennym arwynebau ffyrdd gwahanol yng Nghaerdydd, yn dibynnu ar 
ble'r ydych chi a beth yw hanes yr adeiladau.   
 
Ar y cyfan, mae tyllau yn waith atgyweirio brys, 'atgyweiriadau brys dros dro', sydd i 
fod i wneud y ffyrdd yn ddiogel cyn gynted â phosibl pan fyddwn i gyd yn gofyn iddynt 
gael eu trwsio neu pan fydd aelodau o'r cyhoedd yn codi pryderon ein bod yn eu 
datrys cyn gynted â phosibl. Yna rydym yn edrych i wneud gwaith dilynol gyda chlytio 
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neu osod arwyneb newydd sydd wedyn yn cael ei gwneud yn llawer mwy trwyadl a'i 
selio'n briodol.  Nid ydynt bob amser yn cael eu selio ar unwaith pan gaiff ei wneud 
gyntaf oherwydd dim ond atgyweiriad dros dro cyflym yw hwnnw yn aml.  
 
 
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Ford  
 
O ran yr ateb rydych newydd ei roi i mi, mewn cynghorau eraill rwyf wedi crybwyll eu 
bod wedi cael tyllau bach y maint hwnnw a'u llenwi. Felly dyna beth yr wyf am ei 
wybod, os byddwch yn gwneud hynny yn y dyfodol?  Am y tyllau bach iawn sy'n 
ddwfn iawn – ydych chi'n mynd i'w selio nhw?  Oherwydd eu bod wedi eu selio mewn 
ardaloedd eraill – y rhai bach?  
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
 
Mae'n swnio'n awgrym synhwyrol iawn felly byddaf yn sicrhau bod swyddogion yn 
ystyried sut y byddant yn gwneud hynny.  
 
 
Cwestiwn - y Cynghorydd Lister 
 
Beth y gall yr Aelodau a'r cyhoedd ei wneud i gefnogi'r ymgyrch Cartref Cŵn y 
Nadolig hwn? 
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
 
Mae Cartref Cŵn Caerdydd yn lwcus iawn ei fod yn derbyn llawer o roddion adeg y 
Nadolig, ond gwn fod arnynt angen pethau fel tenynnau slip, bwyd cŵn bach 
Pedigree a Bwyd Sych Cŵn Burns ar hyn o bryd. 
 
Mae Ffair Nadolig yn cael ei chynnal yn y Cartref Cŵn ar ddydd Sul 15fed Rhagfyr ac 
mae croeso i bobl roi gwobr raffl neu gacen ar gyfer y digwyddiad. 
 
Bydd gwirfoddolwyr a staff y Cartref Cŵn yn siop Pets at Home ym Mharc Manwerthu 
Bae Caerdydd ar 1af, 8fed, 21ain a’r 22ain Rhagfyr gan fod Pets at Home wedi enwebu'r 
Cartref Cŵn fel yr achos lleol a ddewiswyd eleni. 
 
Yn ogystal, mae digwyddiadau i gefnogi'r Cartref Cŵn yn cael eu cynnal yn nhafarn y 
Lansdowne yn Nhreganna ar ddydd Sadwrn 30ain ac yn Bub’s Bar yng nghanol y 
ddinas ar ddydd Iau 5ed Rhagfyr. 
 
Cwestiwn Atodol - y Cynghorydd Lister  
 
Ro'n i'n meddwl tybed os fyddai yna galendr ar werth ac os fedrwch chi gadarnhau 
os oes gennych chi unrhyw ffrindiau i brynu calendrau eleni?  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
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Wel mae pethau wedi newid ers y llynedd, mi wnes i gyfaddef nad oedd gen i 
ffrindiau, ond dwi'n meddwl bod gen i un nawr! 
 
Dim ond i ddangos hyn i chi, fel y dywedodd rhywun unwaith ar Blue Peter, mae hyn 
yn rhywbeth a wnes i’n gynharach. Dyma'r fersiwn newydd o'r calendr ac un peth 
wnes i weld yn fan hyn – does dim cŵn o'r enw Russell, does dim cŵn o'r enw 
Ashley, does dim cŵn o'r enw Michael ond mae yna gi o'r enw Peter. 
 
Byddaf yn gwneud cwynion ar unwaith am ffafriaeth!  Mae'r calendr hwn ar bris rhad 
o £6, a gallwch archebu'r rhain ymlaen llaw trwy fynd i weld Mandy a Kate yng 
Ngwasanaethau'r Aelodau.  
 
Ond a gaf i ddweud ei fod wedi gwerthu'n dda iawn y llynedd. Mae'n achos gwych i 
helpu.  Mae Cartref Cŵn yn ennill gwobrau yn gyson. Mae gennym set wych o staff 
yno sy'n gwneud gwaith gwych. Ac rwy'n credu os ydym i gyd yn helpu gallwn wneud 
gwaith hyd yn oed yn well – felly prynwch y calendr a gwnewch lawer o ffrindiau!  
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Walker  
 
Fel arfer, mae 'ysgolion' anghofrestredig yn cael eu sefydlu'n llechwraidd ac yn 
gweithredu dan radar yr AALl ac, yn bwysig iawn, tu fas i ystod arolygiad Estyn. 
Gwyddys eu bod yn cynnig profiad dysgu israddol i blant.  Pa system y mae'r Cyngor 
yn ei gweithredu i nodi unedau o'r fath?  
 
Faint o bobl sydd wedi'u nodi a'u harchwilio ers i'r weinyddiaeth hon ddod i rym a pha 
gamau a gymerwyd?  
 
A oes unrhyw fath o 'ysgolion' fel y'u gelwir yn dal i weithredu yn y ddinas? 
 
Ateb - y Cynghorydd Merry 
 
Ar ddiwedd 2013, daeth y Cyngor yn ymwybodol o'r ffaith bod nifer o ganolfannau 
crefyddol wedi'u sefydlu i gefnogi addysgwyr cartref dewisol yng Nghaerdydd.  
 
Roeddem yn pryderu bod y rhain, i bob pwrpas, yn ysgolion heb eu cofrestru ac, ar 
ddechrau 2014, cafodd y pryderon hyn eu dwyn i Lywodraeth Cymru gan y Bwrdd 
CONTEST. 
 
Yn dilyn hynny, gweithiodd Llywodraeth Cymru gyda phartneriaid gan gynnwys 
Estyn, Arolygiaeth Gofal Cymru a swyddogion o'r Gwasanaethau Addysg a 
Rheoleiddio ac ati i fynd i'r afael â'r pryderon hyn ac i weithio gyda'r canolfannau. 
 
Mae tair o'r pedair canolfan bellach yn Ysgolion Annibynnol Cofrestredig sy'n destun 
rheoleiddio ac arolygu. Ymddengys fod y bedwaredd ganolfan wedi cau.  
 
Nodwyd canolfan bellach yn 2018 ac fe'i cyfeiriwyd at Lywodraeth Cymru.  Datgelodd 
yr ymholiadau fod y ganolfan yn cynnig darpariaeth ôl-16. Mae gwasanaethau 
amrywiol y Cyngor yn effro i'r mater hwn a byddent yn gwybod i gyfeirio unrhyw 
bryderon pellach yn ymwneud â'r ganolfan. 
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Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Walker 
 
Y rheswm y codais hyn yw fy mod yn meddwl ei bod yn her barhaus i'r awdurdod 
lleol, yn bendant.   Felly, pe bawn yn gofyn y cwestiwn i chi, 'a oes unrhyw ysgolion 
heb eu cofrestru yng Nghaerdydd?' Byddech yn cael anhawster mawr dweud yn sicr 
nid oherwydd ei bod yn anodd gweld rhai ohonynt.   
 
Os ychwanegwch rai o'r plant hynny ynghyd â'r rhai sy'n cael tiwtora gartref, nid yw 
pob un ohonynt yn cael tiwtora’n dda yn y cartref, mae'n bosibl bod nifer fawr o blant 
sydd wedi cael addysg wael yn y ddinas.  
 
Ac roeddwn i eisiau gofyn y cwestiwn fel ein bod yn edrych eto i sicrhau bod gennym 
system gadarn ar gyfer gwneud yn siŵr bod archwiliadau'n cael eu gwneud a bod 
sibrydion bod sefydliadau o'r fath yn cael eu dilyn - mae rhywun yn gwneud rhywbeth 
yn ei gylch ac yn dweud bod popeth yn iawn, rhywbeth nad ydych chi'n ei ddweud. 
 
Ateb - y Cynghorydd Merry 
 
Yn sicr, ni allwn roi sicrwydd bendant o ran nifer y canolfannau fel hynny yng 
Nghaerdydd.  Yr hyn y byddwn yn ei wneud yn amlwg yw gofyn i bobl godi unrhyw 
bryderon os byddant yn clywed unrhyw sôn am sefydliadau o'r fath fel y gellid 
ymchwilio iddynt.   
 
O ran yr holl fater yn ymwneud ag addysg yn y cartref a phlant nad ydynt mewn ysgol 
llawn amser rwy'n gwybod fy mod i wedi cael trafodaethau gyda rhai o'ch Aelodau ac 
aelodau eraill yn y Cyngor, ac rwy'n gwerthfawrogi eich pryderon ac rwy'n siŵr eich 
bod i gyd yn ymwybodol o'r ddeddfwriaeth gymhleth yn y maes hwn.  Ond yn sicr o'r 
enghreifftiau yr ydym ni wedi eu gweld mewn rhannau eraill o Gymru, un ohonynt yn 
hynod o drasig, gall fod canlyniadau trist iawn.    
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Sandrey 
 
Mae casglwyr sbwriel Llanedern a Phentwyn yn gwneud llawer iawn o waith yn cadw 
ein cymuned yn lân, heb fawr o gydnabyddiaeth gan y Cyngor.  Cawsant sioc o 
ddarganfod na fyddai credydau amser yn cael eu derbyn mewn canolfannau 
hamdden yng Nghaerdydd mwyach.  Pam mae'r newid hwn wedi digwydd a pha 
ffyrdd eraill y mae'r Cyngor yn barod i gydnabod y gwaith gwych a wneir gan y 
gwirfoddolwyr hyn?  
 
Ateb – y Cynghorydd Bradbury 
 
Mae GLL yn adolygu'r defnydd o gredydau amser gyda gweithredwr y cynllun, ond 
wedi gohirio eu defnydd o’r 1af Rhagfyr hyd nes y bydd system effeithiol ar waith. 
Hysbyswyd cwsmeriaid credyd amser rheolaidd a rhoddwyd posteri gwybodaeth am 
gyfnod o 3 wythnos.  
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Fodd bynnag, yr wyf yn cydnabod pwysigrwydd gwirfoddoli a chredydau amser 
mewn cymunedau, a'r cyfraniad gwerthfawr a wna gwirfoddolwyr i'r ddinas a'r 
gymuned.  Byddaf felly yn codi'r mater hwn yn uniongyrchol â GLL.  
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Sandrey  
 
Os na ellir eu rhoi yn ôl yn eu lle, a fyddai'r Cyngor yn ystyried gwneud rhyw fath o 
ddyfarniad neu dystysgrif cydnabyddiaeth i ddisodli'r credydau amser?  
 
Ateb – y Cynghorydd Bradbury 
 
Credaf y byddai hynny'n awgrym defnyddiol ac yr wyf yn obeithiol y caiff ei roi ar 
waith.  Dyna yr wyf yn lobïo i GLL ei wneud.   Ond os nad yw hynny’n digwydd, mae 
hynny'n ymddangos yn awgrym synhwyrol, a gan fy mod ar fy nhraed yn ystod y 
cyfnod pleidiol hwn, dymunaf i bob aelod a phawb arall yn y Siambr hon Nadolig 
llawen a Blwyddyn Newydd Dda ar ôl mis Rhagfyr. 
 
 
Cwestiwn y Cynghorydd Robson 
 
Pa ystyriaeth sydd wedi'i rhoi i ddefnyddio'r technegau diweddaraf i fesur tyllau yn y 
ffyrdd yng Nghaerdydd?  
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
 
Mae arolygwyr diogelwch ar y briffordd yn mesur yn ffisegol ddimensiynau diffyg 
priffordd fel tyllau ac arwyneb y ffordd.  
 
Nodir y diffygion fel rhan o'r gyfundrefn arolygu gylchol sydd nid yn unig yn helpu i 
ddarparu priffordd ddiogel ar gyfer pob defnyddiwr, ond sydd hefyd yn ffurfio sail 
gyfreithiol ein hamddiffyniad yn erbyn hawliadau yswiriant trydydd parti, ac mae 
gennym gyfradd ymwrthodol lwyddiannus ar hyn o bryd o 85%. 
 
Mae dulliau eraill o adnabod diffygion yn esblygu o fewn y diwydiant gan gynnwys 
arolygon camera ac arolygon cyfrifiadurol a gynhyrchwyd gan y cyfrifiadur.  Fodd 
bynnag, ar hyn o bryd, maent yn cynhyrchu symiau mawr iawn o ddata sydd angen 
eu dilysu o hyd er mwyn canfod a ddylid eu hystyried yn ddiffyg gweithredol.   Felly, 
yn y bôn, rydym yn gwneud y gwaith ddwywaith ar hyn o bryd ac mae hynny ar hyn o 
bryd yn drech na'r manteision o gael proses gwbl awtomataidd.  
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Robson  
 
Gwelais fod Prifysgol De Cymru wedi gosod mewn cerbydau yn Sir y Fflint, technoleg 
sy'n mesur cyflwr y ffyrdd wrth i'r cerbydau hyn yrru o gwmpas; tacsis, ac yn enwedig 
bysiau, lorïau sbwriel a phethau sy'n defnyddio'r un llwybr o wythnos i wythnos.   
Roeddwn yn meddwl, pa mor bell y byddai hynny'n datblygu yng Nghaerdydd?  
Oherwydd yn fy marn i, mae'n ymddangos yn sefyllfa eithaf syml lle mae gennych 
rywbeth sy'n tynnu sylw at broblem benodol gyda swyddi penodol sy'n sbarduno'r 
dechnoleg, nid oes unrhyw reswm pam na all hynny anfon arolygydd i'w gwirio ac 
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mae hynny'n arbed edrych ar ffyrdd eraill a allai fod pryderon. Mae hwn yn ddata 
gwirioneddol sy'n dod i mewn.  
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
 
Cyfarfûm â'r cwmni y credaf eich bod yn cyfeirio ato a oedd yn gysylltiedig â 
Phrifysgol Caerdydd ac maent yn gwneud yn union y math o brofion yr ydych wedi'u 
hawgrymu.   
 
Rwy'n credu mai Caerdydd yw'r lle cyntaf yng Nghymru i wneud rhywfaint o'r profion 
hynny, ond ar hyn o bryd nid yw'n caniatáu ar gyfer system awtomataidd yn llawn ac 
efallai ei fod yn helpu.  Mae angen ychydig o esblygu o hyd er mwyn iddo fod yn rhan 
lawnach o'r hyn a wnawn.  
Rwy'n hapus i adrodd yn ôl pan fydd gennym ddarlun llawnach o sut y mae wedi 
gweithio i ni.   
 
Yn yr un modd, mae'n wych bod Prifysgol Caerdydd wedi dechrau chwarae rhan yn y 
gwaith o wella'r ddinas.  
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Berman 
 
A wnewch ddiystyru'r posibilrwydd o leihau amlder casgliadau bagiau gwyrdd mewn 
rhai rhannau o'r ddinas, neu bob rhan ohoni, am weddill tymor presennol y Cyngor?  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
 
Nid oes unrhyw gynlluniau i leihau amlder y casgliadau ar gyfer bagiau ailgylchu 
gwyrdd ar hyn o bryd.  
 
Ar hyn o bryd, mae'r Cyngor yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddatblygu 
strategaeth a fydd yn ein galluogi i gyrraedd y targed ailgylchu statudol o 70% erbyn 
2025.  
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Berman  
 
Rwyf wedi sylwi eich bod yn dweud nad oes unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd ond a 
ydych yn barod i ddiystyru'r posibilrwydd o ddefnyddio unrhyw amleddau casglu 
ailgylchu yng Nghaerdydd trwy gydol tymor y Cyngor hwn.  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
 
Os oes rhaid i ni gyrraedd ein targedau mae'n rhaid i ni wneud mwy ohono, nid llai.  
Yr ateb felly yw, wrth gwrs. 
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Williams  
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Wrth gyfeirio at eiddo ar draws Caerdydd, gan gynnwys yng Ngogledd Llandaf, a 
allwch ein briffio ar y cynlluniau i uwchraddio'r preswylfeydd hynny sy'n eiddo i 
Gyngor Caerdydd nad ydynt yn cydymffurfio o ran cladin?  
 
Ateb – y Cynghorydd Thorne 
 
Yr ydym wedi ymrwymo i gael cladin newydd ar 5 o'n blociau uchel o fflatiau.  Y rhain 
yw tri bloc yng Ngogledd Llandaf (Fflatiau Lydstep) a dau floc yn Butetown (Loudoun 
a Nelson Houses). 
 
Mae diogelwch ein tenantiaid o'r pwys mwyaf i ni ac mae angen i ni sicrhau ein bod 
yn gwneud y penderfyniadau cywir wrth osod cladin newydd. 
 
Comisiynwyd ymgynghorwyr peirianneg, Atkins, i gynnal arfarniad opsiynau a 
disgwylir yr adroddiad hwn ym mis Rhagfyr.  Rhagwelir y bydd yr ymgynghoriad â 
thrigolion ac aelodau wardiau yn cychwyn yn gynnar yn y flwyddyn newydd ac rydym 
yn disgwyl dechrau ar y safle yn yr Hydref y flwyddyn nesaf.  
 
Yr wyf yn deall, heb y cladin, fod y fflatiau'n oerach ac felly y bydd tenantiaid yn 
Lydstep flat a Nelson House yn derbyn £200 fel arwydd ewyllys da i helpu gyda'u 
biliau gwresogi dros gyfnod y gaeaf.  
 
Mewn rhai achosion, mae cladin mewnol hefyd yn cael ei ddefnyddio i wella'r 
inswleiddio yn y fflatiau.  Mesur tymor byr yw hwn hyd nes y gellir newid y cladin 
allanol.  
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Williams  
 
Mae'n dda iawn bod trigolion ledled y ddinas, ac yn enwedig yng Ngogledd Llandaf, 
yn cael y cymorth y mae arnynt ei angen gan y Cyngor.   
 
Rwyf wedi gofyn nifer o gwestiynau am hyn a gwn fod nifer o drigolion yn bryderus 
iawn am hyn.  Felly, mae'r Cyngor yn cyfathrebu'n gynhwysfawr â nhw, felly maent 
yn cael eu diweddaru.  Yn ogystal, soniasoch am yr awgrym ewyllys da ar gyfer 
£200. Nid yw £200 yn llawer o arian os ydynt yn mynd i fod heb gladin pan fydd y 
biliau nwy yn mynd i fod yn uwch.   
 
A wnewch chi ymrwymo i gynnal y £200 ewyllys da a'i gynyddu i drigolion Ystum 
Taf?  
 
Ateb – y Cynghorydd Thorne 
 
Gallaf ddweud wrthych fod y trigolion yn cael y diweddaraf gan y cyngor a chan y 
cynghorwyr ward, sy'n cael eu diweddaru gennyf.  
 
A byddaf yn cysylltu'n rheolaidd â'r cynghorwyr ward, ac os bydd y cynghorwyr ward 
yn codi'r materion hyn ac yn awgrymu nad yw'r preswylwyr yn ymdopi â'r symiau 
ychwanegol, yn sicr, byddwn yn ei adolygu.  
 
 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 28 Tachwedd 2019 

17 
 

Cwestiwn – y Cynghorydd Sandrey 
 
O ystyried bod Coca Cola, am yr ail dro yn olynol, wedi derbyn y teitl o fod y llygrwr 
plastig mwyaf, ac o ystyried y cynnig a basiwyd ar blastigau untro gan y cyngor hwn, 
a yw'n briodol felly bod y lori unwaith eto yn cael ei chroesawu'n ôl i ganol y ddinas i 
hyrwyddo’i gynnyrch? 
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
 
Trefnwyd ymweliad eleni â Chaerdydd gan lori Coca Cola gan Ganolfan Dewi Sant 
ac fe’i lleolwyd ar Yr Aes fel rhan o weithgareddau Nadolig y ganolfan siopa. 
 
Mae Dewi Sant yn gwbl ymwybodol o'r holl bolisïau ailgylchu ac wedi sicrhau bod y 
rhain yn cael eu cynnal yn ystod y cyfnod hyrwyddo. 
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Sandrey  
 
Er fy mod yn gwerthfawrogi hynny, o gofio ein bod fel Cyngor wedi datgan ein 
hymrwymiad i fynd i'r afael â'r argyfwng hinsawdd oni chredwch y dylem gael rhyw 
fath o feini prawf cynaliadwyedd y disgwyliwn i gorfforaethau mawr sydd am 
ddefnyddio canol ein dinas ar gyfer eu hyrwyddo gweithgareddau i gyfarfod?    
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
 
Dydw i ddim yn anghytuno am yr hyn y dylen ni fod yn ei wneud, ond mae'r Cyngor 
yn parhau i wneud llawer iawn.  Ond mae yna rai pethau na allwn ni eu gwneud.   
 
Allwn ni ddim gwahardd y lori Coca-Cola rhag dod yma, cymaint ag y byddwn i wrth 
fy modd yn gwneud hynny ar ôl i mi gael fy nal yng nghefn ciw ychydig flynyddoedd 
yn ôl - ac wedi gwastraffu 2 awr o fy mywyd, yn aros am y lori mawr hwn gyda 
goleuadau . Dwi wedi bod yn ffan o Pepsi byth ers hynny.  
 
Cawsom gyfarfod da ddoe gyda Gweinidog ac yr oeddem yn sôn am gynhyrchu 
cyfrifoldeb a newid rhai o'r cynlluniau blaendal.  Felly, rydym yn edrych ar ffyrdd o 
fynd i'r afael â rhai o'r gwastraff, yn enwedig gan gwmnïau mawr, a bydd y Cyngor yn 
gweithio gyda Llywodraeth y Cynulliad i wneud hynny yn hytrach na gwneud 
penderfyniadau unochrog na allwn ni yn ôl mewn cyfraith.  
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd McKerlich 
 
Bydd gan tua 50 y cant o wardiau fwlch o ddau fis mewn casglu gwastraff gardd 
oherwydd casgliadau a ataliwyd dros gyfnod y Nadolig.  Ar wahân i'r anghyfleustra i 
drigolion, sut y bydd hyn yn ein helpu i gyrraedd y targed ailgylchu heriol a osodwyd 
gan y weinyddiaeth Lafur yn y Senedd?  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
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Fel y cofiwch efallai, cafodd casgliadau gwastraff gardd eu hatal dros dro am 2 
wythnos y llynedd wrth i adnoddau casglu gwastraff gael eu hailbennu i ymdrin ag 
ailgylchu gwastraff cartref arall dros gyfnod prysur y Nadolig.  
 
Wrth gymharu cyfaint y gwastraff gwyrdd a gasglwyd wrth ymyl y ffordd ym mis 
Rhagfyr 2017 hyd Ragfyr 2018, cafwyd gostyngiad o 51%.  Mae hyn yn cyfateb i 
0.02% o gyfanswm y gwastraff a gasglwyd yn seiliedig ar ddata 2018/19, sy'n golygu 
bod yr effaith ar ein perfformiad ailgylchu yn ddibwys.  
 
Yn ystod astudiaeth o gasgliadau gwastraff y gaeaf, dim ond 2% o gartrefi a 
gyflwynodd eu biniau bob mis, sy'n awgrymu bod gan breswylwyr ddigon o gapasiti i 
storio eu gwastraff gardd tan y casgliad nesaf sydd ar gael neu y bydd yn mynd ag ef 
i ailgylchu gwastraff y cartref Canolfannau.  
 
Felly, mae'n annhebygol iawn y bydd effaith negyddol ar berfformiad ailgylchu.  
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd McKerlich  
 
Mae'n rhaid i mi ddweud fy mod yn synnu mai dim ond 2% sy'n ymwneud â hyn sydd 
ddim yn cael problem gyda hyn, maent i gyd yn byw yn Radur ac maent i gyd yn 
siarad â mi. Dw i jyst yn anlwcus.   
 
Yn y gorffennol, mae coed Nadolig yn cael eu rhoi allan wrth ochr y biniau gwyrdd ac 
yn cael eu hailgylchu. Beth sy'n mynd i ddigwydd y Nadolig hwn, a ydym yn dal eu 
gafael arnynt tan ddechrau Chwefror?   
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
 
Mae hon yn broblem arbennig o fawr i chi eich hun gan fy mod yn credu bod gennych 
goeden Nadolig 10 troedfedd.  Ydw i'n gywir?    Nodaf y ffaith nad wyf erioed wedi 
cael gwahoddiad i un o'r soirées crand i godi arian i'r Blaid Geidwadol ar gyfer y 
goeden Nadolig hon.  
 
Mae'r coed Nadolig yn cael eu hailgylchu - os ydych yn eu gadael lle maent, yn eu 
torri i fyny ac yn eu rhoi yn eich bin neu gallwch fynd â gwastraff y cartref i 
ganolfannau ailgylchu sydd gennym eisoes, neu gallwch wneud hyd yn oed yn well 
eleni a mynd â hwy i dafarn Pendragon sydd yn Nraenen Pen-y-graig rwy'n credu yn 
y maes parcio, ar y dydd Sadwrn a dydd Sul 11eg a 12fed Ionawr rhwng 10am a 4pm. 
Bydd gennym dîm yno a fydd yn cymryd eich coed Nadolig.   
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Mia Rees  
 
A all yr Aelod Cabinet amlinellu'r cymorth y mae'r Cyngor yn ei roi i'r rhai sy'n cysgu 
ar y stryd yn y ddinas wrth i ni ddechrau ar yr amser oeraf o'r flwyddyn a pha gamau 
sy'n cael eu cymryd i sicrhau bod y rhai sy'n cysgu ar y stryd yn ymwybodol o'r 
cymorth a'r gefnogaeth sydd ar gael? 
 
Ateb – y Cynghorydd Thorne 
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Mae ein Tîm Allgymorth Digartrefedd ar y strydoedd 7 diwrnod yr wythnos i annog y 
rhai sy'n cysgu ar y stryd i ddod i mewn i lety. 
 
Mae llety tywydd oer bellach ar agor ac mae 45 o leoedd ychwanegol wedi'u darparu 
hyd yma mewn amrywiaeth o leoliadau i ddiwallu'r holl anghenion, gan gynnwys 
darpariaeth mewn prosiect ymwrthod.  Bydd llety ychwanegol yn cael ei roi ar waith 
yn ôl yr angen.  
 
Fel y gŵyr yr Aelodau, nid mater tai yn unig yw cysgu ar y stryd, mae gan lawer o'r 
unigolion dan sylw anghenion cymhleth, gan gynnwys cyfuniad o broblemau iechyd 
meddwl a chamddefnyddio sylweddau.  
 
Gan weithio gyda'n partneriaid, mae gennym bellach dîm amlddisgyblaethol, gan 
gynnwys gweithwyr iechyd a therapiwtig, cwnselwyr a mentoriaid cymheiriaid, i geisio 
mynd i'r afael ag achosion sylfaenol cysgu ar y stryd.   Mae'r cynllun hwn wedi'i 
enwebu ar gyfer gwobr.  Rydym yn gobeithio y byddwn yn ennill, byddwn yn cael 
gwybod yfory.  
 
Yr ydym hefyd yn ehangu ein Tîm Allgymorth Digartrefedd i sicrhau y gall y rhai ar y 
stryd a'r rhai mewn llety brys gael y dull unigolyn-ganolog y mae arnynt ei angen. 
 
Cwestiwn atodol - y Cynghorydd Mia Rees 
 
Mae hynny'n newyddion ardderchog am yr enwebiad ar gyfer y gwobrau a hoffwn 
ddymuno pob lwc iddynt a gallaf werthfawrogi'n llwyr yr angen am dimau 
amlddisgyblaethol yn y maes cymhleth a heriol hwn.  Mae darpariaethau tywydd oer 
yn llinell fywyd i'r rhai sy'n cysgu ar y stryd yn y ddinas ym misoedd y gaeaf, fodd 
bynnag, pryder y llynedd yw bod y timau allgymorth yn cofnodi ar gyfartaledd 30 o 
bobl yn cysgu ar y stryd y noson yn y ddinas yn ystod y misoedd oeraf er gwaethaf y 
ddarpariaeth ar gael.   
 
Awgrymwyd dau reswm dros hyn i mi:  
 

1. Gwybodaeth - a yw'r bobl sy'n cysgu ar y stryd yn gwybod bod darpariaethau 
tywydd oer? Roeddynt yn symud o amgylch y ddinas eithaf tipyn y llynedd a 
achosodd hynny rai problemau.  

 
2. Ac wrth gwrs mae anaddasrwydd yr arwynebedd llawr ac fel yr ydych wedi 

crybwyll mae gan rai pobl anghenion cymhleth ac mae arwynebedd y llawr yn 
lle amhriodol i rai o'r bobl hynny a all eu gwneud yn hynod o agored i niwed. 
Gyda diffyg preifatrwydd ac urddas, roedd rhai'n teimlo nad oedd yn well na 
chysgu ar y stryd yn y ddinas.  

 
Roeddwn yn falch o glywed bod y Cyngor wedi ariannu darpariaeth o safon well 
eleni, megis yr hyn a oedd ar gael yn yr YMCA.  Ac rwy'n disgwyl i'r nifer sy'n 
manteisio ar y ddarpariaeth hon fod yn uwch na'r arwynebedd llawr safonol.  
 
A fydd y Cyngor yn edrych ar ansawdd y ddarpariaeth ar gyfer cysgu ar y stryd mewn 
perthynas â'r nifer sy'n ei dderbyn eleni fel adolygiad i sicrhau bod pobl yn manteisio 
arno ac nad oes neb ar eu pennau yn ystod y cyfnod hwn?   
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Ac a yw'r Cyngor hefyd wedi ystyried cyflwyno model Tai yn Gyntaf o fewn y ddinas?  
 
Ateb – y Cynghorydd Thorne 
 
Gallaf eich hysbysu mewn gwirionedd ein bod wedi cynnal adolygiad annibynnol o'r 
holl wasanaethau digartrefedd a'r holl hosteli.  Rydym wedi cael yr adborth hwnnw, 
rydym wedi bwydo hynny'n ôl.   Cawsom gynhadledd gyda'n holl sefydliadau partner.   
 
Rydym wedi sefydlu Bwrdd Pobl Ddigartref ac Agored i Niwed gyda nifer o ffrydiau 
gwaith o dan hynny. Rydym wedi cael cyfarfod cyntaf a byddwn yn adolygu'r 
gwasanaeth cyfan.  
 
Ymwelasom â Helsinki yn yr haf ac ymwelasom â Glasgow i edrych arnynt, cânt eu 
dal yn ôl fel yr arfer gorau.  Yr hyn yr oeddwn yn ei gydnabod mewn gwirionedd oedd 
bod gan Gaerdydd rywfaint o ddarpariaeth anhygoel ond bod rhai bylchau ac fe 
wnaethom ddysgu rhywfaint o arfer da gan Helsinki ac o Glasgow. 
 
Felly, rhan o'r gwaith y bydd y Bwrdd yn ei wneud yw edrych mewn gwirionedd ar sut 
y gallwn gael rhai atebion cyflym, rhai enillion cyflym, a rhai cynlluniau hirdymor 
hefyd oherwydd bod angen hynny.   Er y cydnabyddir bod angen y dull unigolyn-
ganolog hwnnw arnom.  Mae yna gydnabyddiaeth fod yna bobl sydd efallai, a dyna’r 
bwriad o agor y canolfannau ymatal am ddim lle gall pobl fynd os nad oes ganddyn 
nhw gyffuriau neu alcohol. 
 
O ran Tai yn Gyntaf, mae gennym 3 chynllun Tai yn Gyntaf bellach ac mae'r 3 
ohonynt yn gweithio'n dda iawn. A byddwn yn fwy na pharod i e-bostio pob aelod o'r 
Cyngor gyda'r wybodaeth ddiweddaraf am y ddarpariaeth a nifer y rhai sy'n cysgu ar 
y stryd.  
 
O ran y bobl hynny na fyddant am dderbyn cymorth dros y Nadolig a chyfnod y 
gaeaf, hyd yn oed pan oedd yr eira gennym, yr oedd gweithwyr allgymorth yn daer yn 
ceisio cael y bobl hynny i ddod i mewn dan do. Penderfynon nhw nad oedden nhw 
eisiau dod.  Ni allwn eu gorfodi.  Yn y pen draw, fe wnaethom roi blancedi ffwyl iddyn 
nhw. Mae'n llawer gwell i bobl ddod i mewn dan do. 
 
Ond rwy'n hapus i roi'r holl wybodaeth i chi gan gynnwys rhifau er mwyn i chi wybod 
yn union beth sydd wedi digwydd. 
 
 

 
 
 
10 :   MATERION BRYS  
 
Dim 
 
11 :   PENODI AELOD ANNIBYNNOL O’R PWYLLGOR SAFONAU A MOESEG  
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Roedd yr adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cyngor i benodi 3 aelod 
Annibynnol o'r Pwyllgor Safonau a Moeseg i lenwi swyddi gwag sydd wedi codi. 
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Cyngor i gymeradwyo penodi (1) Jason Bartlett, 
(2) Chrissie Nicholls a (3) Arthur Hallett, yn Aelodau Annibynnol o'r Pwyllgor Safonau 
a Moeseg am dymor o 4 blynedd, yn amodol ar dderbyn tystlythyrau boddhaol. 
 
 
12 :   CAIS AM GANIATÂD ABSENOLDEB  
 
Gofynnodd yr adroddiad i'r Cyngor ystyried argymhelliad gan y Pwyllgor Archwilio i 
ganiatáu i un o Aelodau Annibynnol y Pwyllgor gael caniatâd i fod yn absennol. 
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Cyngor: 
 

1. I gymeradwyo argymhelliad y Pwyllgor Archwilio i ganiatáu cais y Cadeirydd 
am ganiatâd i fod yn absennol o hyd at un flwyddyn; a 
 

2. I nodi, yn amodol ar gymeradwyo argymhelliad 1, y dylai Cadeirydd newydd, 
yn ystod cyfnod yr absenoldeb, gael ei ethol gan y Pwyllgor Archwilio yn ei 
gyfarfod nesaf.  

 
 
 
13 :   ADOLYGIAD O GYDBWYSEDD GWLEIDYDDOL  
 
Dywedwyd wrth y Cyngor, yn dilyn ffurfio Grŵp Annibynnol Gorllewin Caerdydd ar 23 
Hydref 2019 ac ymddiswyddiad y Cynghorydd Bale fel Cynghorydd yn Ward 
Llanishen ar 9 Hydref 2019 gan arwain at isetholiad ar 21 Tachwedd 2019, bod 
adolygiad o'r cydbwysedd gwleidyddol a dyraniad seddi ar Bwyllgorau wedi’i wneud 
yn unol â'r Rheolau Cydbwysedd Gwleidyddol a gynhwysir yn Rheoliadau 
Llywodraeth Leol a Thai 1989 a Rheoliadau Llywodraeth Leol (Pwyllgorau a Grwpiau 
Gwleidyddol) 1990 fel y'u diwygiwyd. 
 
Gofynnwyd i'r Cyngor gymeradwyo canlyniadau'r adolygiad o gydbwysedd 
gwleidyddol a chytuno ar unrhyw newidiadau angenrheidiol i ailsefydlu cydbwysedd 
gwleidyddol aelodaeth Pwyllgorau'r Cyngor. 
 
PENDERFYNWYD:   CYTUNODD y Cyngor: 
 

1. I gymeradwyo'r dyraniad o seddi ar Bwyllgorau am weddill y flwyddyn ddinesig 
2019/20 fel y'i nodir yn Atodiad A 
 

2. I dderbyn enwebiadau gan Grwpiau'r Pleidiau mewn perthynas â newidiadau a 
wnaed i ddyrannu seddi i bob Grŵp 

 
3. Gwneud newidiadau a phenodi Aelodau i bob Pwyllgor yn unol â'r dymuniadau 

a fynegir gan y Grwpiau Pleidiau perthnasol fel y'u nodir ar y ddalen ddiwygio. 
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4. Gofyn i'r Swyddog Monitro wneud newidiadau a phenodiadau mewn perthynas 
ag unrhyw swyddi gwag sy'n weddill yn unol â'r dymuniadau a fynegwyd gan y 
Grŵp Gwleidyddol perthnasol yn dilyn y cyfarfod hwn, ac adrodd i gyfarfod 
nesaf y Cyngor fanylion yr holl newidiadau a phenodiadau i bwyllgorau am 
wybodaeth. 

 
 
 
14 :   AELODAETH PWYLLGORAU  
 
Bod y Cyngor dderbyn enwebiadau a phenodi swyddi gwag pwyllgor cyfredol fel y 
nodir yn yr adroddiad ac yn unol â'r dyraniad cymeradwy o seddi a dymuniadau 
grwpiau gwleidyddol. 
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Cyngor i benodi i'r swyddi gwag ar y Pwyllgor yn 
unol â'r dyraniad cymeradwy o seddi a dymuniadau Grwpiau'r Pleidiau fel y nodir ar y 
daflen diwygio.  
 
15 :   PENODI CYNRYCHIOLWYR CYNGOR I GYRFF ALLANOL  
 
I dderbyn enwebiadau a phenodi cynrychiolwyr y Cyngor i gyrff allanol statudol ac 
anstatudol.  
 
PENDERFYNWYD:  Cytunodd y Cyngor i enwebu a phenodi Georgina Phillips i 
Ymddiriedolaeth Cartrefi Coffa Willie Seager. 
 
16 :   PENODIAD I GORFF STADIWM Y MILENIWM CCC  
 
I'r Cyngor benodi un cynrychiolydd annibynnol i wasanaethu fel Cyfarwyddwr 
Anweithredol Stadiwm y Mileniwm CCC. 
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Cyngor i gymeradwyo penodiad Sameer 
Rahman fel y cynrychiolydd annibynnol enwebedig fel Cyfarwyddwr Anweithredol i 
Stadiwm y Mileniwm am dymor o 3 blynedd, yn amodol ar dderbyn tystlythyrau 
boddhaol. 
 
17 :   PENODIADAU LLYWODRAETHWYR AWDURDOD LLEOL  
 
I'r Cyngor gymeradwyo penodiadau fel Llywodraethwyr Ysgolion yr Awdurdod Lleol. 
 
PENDERFYNWYD:  Ystyriodd y Cyngor argymhellion Panel Llywodraethwyr yr 
Awdurdod Lleol ar 26 Tachwedd 2019 a chymeradwyodd benodiadau 
Llywodraethwyr Awdurdod Lleol i gyrff llywodraethu ysgolion fel y nodir yn Atodiad 1. 
 
18 :   CWESTIYNAU YSGRIFENEDIG  
 
Yn unol â Rheol 17(f) Gweithdrefn y Cyngor cafodd y Cwestiynau Ysgrifenedig a 
dderbyniwyd i’w hystyried a derbyn ymateb iddynt, eu cyhoeddi.    
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