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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 Mawrth 2021 i drafod y busnes a nodir yn y wŷs Cyngor dyddiedig 
Dydd Gwener, 12 Mawrth 2021.  
 
Yn 

bresennol: 

 
Y Cynghorydd Sir McKerlich (Arglwydd Faer) 
 

 Cynghorwyr Sir  Ahmed, Asghar Ali, Dilwar Ali, Berman, 
Bowden, Bowen-Thomson, Boyle, Bradbury, Bridgeman, Burke-
Davies, Carter, Cowan, Cunnah, De'Ath, 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, McEvoy, McGarry, Melbourne, Merry, Michael, Molik, 
Morgan, Naughton, Owen, Parkhill, Jackie Parry, Keith Parry, 
Patel, Phillips, Dianne Rees, Mia Rees, Robson, Sandrey, 
Sattar, Simmons, Singh, Stubbs, Taylor, Graham Thomas, 
Huw Thomas, Lynda Thorne, Walker, Weaver, Wild, Williams, 
Wong a/ac Wood 
 

153 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriad am absenoldeb.  Nododd y Cynghorydd Linda 
Morgan y byddai’n hwyr yn dod i’r cyfarfod. 
 
154 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Gwnaed y datganiadau buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau: 
 

Cynghorydd Eitem Buddiant  

Y Cynghorydd 
Lay 

Eitem 11 - 
Datganiadau 
Aelodau'r Cabinet 

Buddiant Personol - 
Cadeirydd, Bws Caerdydd 

Y Cynghorydd 
Robson 

Eitem 18 - Penodi 
Llywodraethwyr yr 
Awdurdod Lleol 

Personol a Rhagfarnol – 
Argymhellir y cyflogwr i gael ei 
benodi'n Llywodraethwr 
Awdurdod Lleol 

Y Cynghorydd 
Hopkins  

Eitem 11 - 
Datganiadau 
Aelodau'r Cabinet 

Buddiant Personol - Aelod 
Cyfeillion Nant Fawr  

Y Cynghorydd 
Naughton 

Eitem 8 - Polisi 
Cyflog 2021-22  

Buddiant Personol - Aelod o’r 
Teulu yn cael ei gyflogi gan 
Fws Caerdydd 

Y Cynghorydd 
Gavin Hill-John 

Eitem 11 - 
Datganiadau 
Aelodau'r Cabinet 

Buddiant Personol - Is-
gadeirydd, Bws Caerdydd  

Y Cynghorydd 
Owen Jones 

Eitem 11 - 
Datganiadau 

Buddiant Personol - 
Cyfarwyddwr Anweithredol 
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Aelodau'r Cabinet Bws Caerdydd  

Y Cynghorydd 
Sandrey 

Eitem 11 - 
Datganiadau 
Aelodau'r Cabinet 

Buddiant Personol - 
Cyfarwyddwr Anweithredol 
Bws Caerdydd  

Y Cynghorydd 
Henshaw 

Eitem 8 - Polisi 
Cyflog 2021-22  

Buddiant Personol - Aelod o’r 
Teulu yn cael ei gyflogi gan 
Fws Caerdydd 

 
Mae gan Uwch Swyddogion yr effeithir arnynt gan Eitem 8, Polisi Cyflog 2021 - 2022 
fuddiant ariannol a byddant yn gadael y cyfarfod wrth ystyried yr eitem hon. 
 
155 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Mawrth 2021 yn gofnod cywir a 
chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
156 :   CWESTIYNAU CYHOEDDUS  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw gwestiynau cyhoeddus. 
 
157 :   DEISEBAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddeisebau 
 
158 :   CYHOEDDIADAU’R ARGLWYDD FAER  
 
Llongyfarchodd yr Arglwydd Faer y Cynghorwyr Norma Mackie a Jayne Cowan a 
dderbyniodd wobrau gan yr Uchel Siryf i gydnabod perfformiad eithriadol eu 
dyletswyddau i'r gymuned yn ystod y cyfnod ansicr hwn o COVID-19. 
 
159 :   ARGLWYDD FAER A DIRPRWY ARGLWYDD FAER ETHOLEDIG  
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas, i 
gynnig ail-benodi’r Arglwydd Faer Etholedig. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer Arweinydd y Grŵp Ceidwadol, y Cynghorydd Adrian 
Robson i eilio’r ail-benodiad. 
 
Cadarnhawyd mai'r Cynghorydd Rod McKerlich oedd yr Arglwydd Faer Etholedig ar 
gyfer y Flwyddyn Ddinesig 2021/22. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer Arweinydd Grŵp y Democratiaid Rhyddfrydol, y 
Cynghorydd Rhys Taylor, i gynnig yr ail-benodiad ar gyfer ethol Dirprwy Arglwydd 
Faer. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer Arweinydd y Blaid Propel, y Cynghorydd Keith Parry, 
i eilio’r ail-benodiad.  
 
Cadarnhaodd yr Arglwydd Faer mai'r Cynghorydd Lyn Hudson oedd y Dirprwy 
Arglwydd Faer Etholedig ar gyfer blwyddyn 2021/22 y Cyngor. 
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PENDERFYNWYD:  CYTUNODD Y Cyngor i’r canlynol:  
 
I ail-benodi'r Arglwydd Faer a'r Dirprwy Arglwydd Faer presennol yn eu rolau dinesig 
hyd nes y bydd Cyfarfod Blynyddol y Cyngor yn cael ei gynnal ym mis Mai 2022.  
 
160 :   POLISI TÂL 2021 - 2022  
 
(Datganodd Uwch Swyddogion a effeithir gan yr eitem hon ddatganiad ariannol a 
gadawon nhw’r cyfarfod tra bod yr eitem hon yn cael ei hystyried). 
 
Cynigiodd yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad, y Cynghorydd 
Weaver yr adroddiad. 
 
Gofynnodd yr adroddiad i'r Cyngor gytuno ar Ddatganiad Polisi ar gyfer 2021/2022 yn 
unol â gofynion Deddf Lleoliaeth 2011.  
 
Eiliwyd yr adroddiad gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Huw Thomas.  
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar yr adroddiad. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Chris Weaver, yr Aelod Cabinet dros 
Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad i ymateb i’r materion a godwyd yn y drafodaeth. 
 
Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar yr argymhellion a amlinellwyd yn yr 
adroddiad fel y cynigiwyd gan y Cynghorydd Weaver.  
 
PASIWYD y bleidlais ar yr argymhellion yn yr adroddiad. 
 
PENDERFYNWYD – bod y Cyngor, ar ôl i'r Cabinet ei gymeradwyo, yn CYTUNO: 
 
(i) i gadarnhau bod y penderfyniad i gytuno ar y Datganiad Polisi Cyflog yn 

gyfystyr â chytundeb i weithredu'r cynnydd costau byw a bennir gan y corff 
negodi perthnasol sy'n effeithiol o 1afg Ebrill 2021, fel y'i cyfrifwyd yn y Gyllideb 
a bennwyd ac y cytunwyd arni gan y Cyngor ar 4ydd Mawrth 2021.  

 
(ii) i benderfynu y bydd unrhyw oblygiadau ariannol ychwanegol sy'n deillio o'r 

cytundebau cyflog cenedlaethol a bennir ar ôl y dyddiad hwn, na ellir eu talu o 
fewn Cyllideb gytûn y Cyngor, yn cael eu cyfeirio at y Cyngor i'w hystyried a'u 
penderfynu. 
 

(iii) i gymeradwyo'r Datganiad Polisi Cyflog amgaeedig (2021/22) Atodiad 1. 
 
(Gwahoddwyd uwch swyddogion yn ôl i'r cyfarfod)  
 
161 :   ADOLYGIAD LLAWN O GYNLLUN DATBLYGU LLEOL CAERDYDD  
 
Cynigiodd yr Aelod Cabinet dros Gynllunio a Thrafnidiaeth Strategol, y Cynghorydd 
Caro Wild yr adroddiad. 
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Roedd yr adroddiad i adrodd yn ôl i'r Cyngor ar ganfyddiadau'r ymarfer ymgynghori a 
gynhaliwyd ar Adroddiad Adolygu drafft Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd (CDLl) a'r 
Cytundeb Cyflawni drafft a cheisio cymeradwyaeth y Cyngor i gyflwyno'r Adroddiad 
Adolygu Terfynol (Atodiad 1) a'r Cytundeb Cyflawni Terfynol (Atodiad 2) i Lywodraeth 
Cymru.  
 
Eiliwyd yr adroddiad gan y Cynghorydd Keith Jones 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar yr adroddiad. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer yr Aelod Cabinet dros Gynllunio a Thrafnidiaeth 
Strategol, y Cynghorydd Wild i ymateb i faterion a godwyd yn y drafodaeth.  
 
Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar yr argymhellion a amlinellwyd yn yr 
adroddiad fel y cynigiwyd gan y Cynghorydd Wild.  
 
PASIWYD y bleidlais ar yr argymhellion yn yr adroddiad. 
 
PENDERFYNWYD:  bod y Cyngor, ar ôl i'r Cabinet ei gymeradwyo, yn CYTUNO: 
 
i gymeradwyo'r Adroddiad Adolygu Terfynol a'r Cytundeb Cyflawni Terfynol ac 
awdurdodi eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru.  
 
162 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL Y PWYLLGOR CYNGHORI RHIANTA 

CORFFORAETHOL  
 
Cynigiodd Dirprwy Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd y Pwyllgor Rhianta 
Corfforaethol, y Cynghorydd Merry yr adroddiad.  
 
Eiliwyd yr adroddiad gan y Cynghorydd Hinchey 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar yr adroddiad. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer Ddirprwy Arweinydd y Cyngor a Chadeirydd y 
Pwyllgor Rhianta Corfforaethol y Cynghorydd Merry i ymateb i faterion a godwyd yn y 
drafodaeth.  
 
Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar gyd-destun yr adroddiad fel y cynigiwyd 
gan y Cynghorydd Merry.  
 
NODWYD y bleidlais ar gyd-destun yr adroddiad.  
 
163 :   DATGANIADAU AELODAU'R CABINET  
 
Derbyniwyd y datganiadau canlynol:  
 

1. Datganiad yr Arweinydd – Y Cynghorydd Huw Thomas 
Ymatebodd yr Arweinydd i gwestiynau a godwyd ar y canlynol:  
 

 Rhaglen Brechu Torfol  

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s46030/1%20-%20Leader%20Statement%20March%202021.pdf
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 Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd – Rhaglen Cartrefi i Bawb 
y Rhanbarth 

 Ffigurau pontio ac ailagor campfeydd a bwytai.  
 

2. Dirprwy Arweinydd ac Aelod Cabinet, Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau – Y 
Cynghorydd Merry 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
 

 Trefniadau Asesiadau Cymwysterau 2021  

 Ysgol Uwchradd Willows yn ystod y cyfyngiadau cloi  
 

3. Aelod Cabinet, Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth – y Cynghorydd Caro Wild. 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
 

 Diweddariad Llwybrau Beicio  

 Llwybrau Cerdded 

 Ymgynghoriad ar Ddyfodol Stryd y Castell  

 Cynllun Argyfwng Bysiau  
 

4. Aelod Cabinet, Buddsoddi a Datblygu – Y Cynghorydd Goodway 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
 

 Cyn Siop Howells/House of Fraser / Canol y Ddinas / John Lewis 

 Cymorth i Fusnesau  
 

5. Aelod Cabinet, Diwylliant a Hamdden – Y Cynghorydd Bradbury 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
 

 Parciau a Meysydd Chwarae 

 Llyn Parc y Rhath, cloi gatiau yn y nos  

 Cronfa Coed Argyfwng yr Ymddiriedolaethau Coetir 
 

6. Aelod Cabinet, Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad – y Cynghorydd Chris 
Weaver; 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
 

 Sgyrsfot (BOBi), materion Apiau symudol 
 

7. Aelod Cabinet, Tai a Chymunedau – y Cynghorydd Lynda Thorne 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
 

 Cynllun Iawndal Windrush  
 

8. Aelod Cabinet, Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd – y Cynghorydd 
Michaelhttps://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s46037/8%20-
%20Cllr%20Michael%20Statement%20March%202021.pdf 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
 

 Gorfodi tipio anghyfreithlon  

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s46031/2%20-%20Cllr%20Merry%20Statement%20March%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s46031/2%20-%20Cllr%20Merry%20Statement%20March%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s46032/3%20-%20Cllr%20Wild%20Statement%20March%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s46033/4%20-%20Cllr%20Goodway%20Statement%20March%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s46034/5%20-%20Cllr%20Bradbury%20Statement%20March%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s46035/6%20-%20Cllr%20Weaver%20Statement%20March%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s46035/6%20-%20Cllr%20Weaver%20Statement%20March%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s46036/7%20-%20Cllr%20Thorne%20Statement%20March%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s46200/Ag.%20Item%2019%20Written%20Questions%20Answers.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s46200/Ag.%20Item%2019%20Written%20Questions%20Answers.pdf
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 Gwefru Cerbydau Trydan (EV) 

 Diweddariad Gweithio 4 diwrnod  
 

9. Aelod Cabinet, Plant a Theuluoedd – y Cynghorydd Hinchey 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
 

 Adolygiad o 2020/21/Gwasanaeth Troseddau Ieuenctid  
 

10.  Aelod Cabinet, Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant – y Cynghorydd Susan 
Elsmore 
Nid oedd unrhyw gwestiynau i'r Cynghorydd Elsmore.  

 
164 :   CYNNIG 1  
 
Dywedodd yr Arglwydd Faer fod yr hysbysiad o gynnig a gynigiwyd gan y 
Cynghorydd Berman ac a eiliwyd gan y Cynghorydd Sandrey wedi'i dderbyn i'w 
ystyried.   Derbyniwyd un diweddariad gan y Grŵp Llafur. 
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Berman gan yr Arglwydd Faer i gynnig ei ddiwygiad fel a 
ganlyn: 
 
Mae’r Cyngor hwn yn nodi:  
 

a) Cysyniad y "gymdogaeth 20 munud" neu'r "ddinas 15 munud", a luniwyd gan 

ddinasoedd fel Melbourne a Paris, sy'n ceisio gwella gallu byw a datblygu 

cymunedau lleol mwy cynaliadwy drwy gynllunio i breswylwyr allu cyrraedd y 

rhan fwyaf o'r cyfleusterau sydd eu hangen arnynt bob dydd trwy deithio o'u 

cartrefi am 15-20 munud ar droed, ar feic neu ar fws; 

b) Bod cysyniad y "gymdogaeth 20 munud" wedi cael ei gefnogi gan 

Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru yn ogystal â chan sefydliadau fel 

Sustrans; a 

c) Bod gan y cysyniad lawer o fanteision o ran yr amgylchedd ac iechyd, yn 

ogystal â hyrwyddo cynaliadwyedd drwy ddatblygu economaidd mwy lleol. 

Mae'r Cyngor hwn yn croesawu ac yn cymeradwyo'r ymrwymiad yn ei Gynllun 
Corfforaethol ar gyfer 2021-24 i gefnogi'r egwyddor "dinas 15 munud". Er mwyn 
adeiladu ar yr ymrwymiad hwnnw, fodd bynnag, mae'r Cyngor hwn yn galw ar y 
Cabinet i sicrhau bod yr egwyddor "dinas 15 munud" yn cael ei hymgorffori'n llawn 
ym mholisïau'r Cyngor yn gyffredinol, gan gynnwys drwy: 
 

1) Ystyried yn llawn yr egwyddor "dinas 15 munud" ar gyfer Cynllun Datblygu 

Lleol (CDLl) diwygiedig y ddinas, fel rhan o'r adolygiad llawn o'r cynllun sydd 

i'w gynnal erbyn diwedd 2024; a 

2) Adolygu strategaethau trafnidiaeth a datblygu economaidd presennol y 

Cyngor er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu hategu'n ddigonol gan yr egwyddor 

"dinas 15 munud". 

Eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd Sandrey. 
 
Diwygiad 1 

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s46038/9%20-%20Cllr%20Hinchey%20Statement%20March%202021%202.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s46039/10%20-%20Cllr%20Elsmore%20Statement%20March%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s46039/10%20-%20Cllr%20Elsmore%20Statement%20March%202021.pdf
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Gofynnodd yr Arglwydd Faer i’r Cynghorydd Wild i gynnig y diwygiad fel a ganlyn: 
 
Mae’r Cyngor hwn yn nodi:  
 

a) Cysyniad y "gymdogaeth 20 munud" neu'r "ddinas 15 munud", a luniwyd gan 
ddinasoedd fel Melbourne a Paris, sy'n ceisio gwella gallu byw a datblygu 
cymunedau lleol mwy cynaliadwy drwy gynllunio i breswylwyr allu cyrraedd y 
rhan fwyaf o'r cyfleusterau sydd eu hangen arnynt bob dydd trwy deithio o'u 
cartrefi am 15-20 munud ar droed, ar feic neu ar fws; 
 

b) Bod cysyniad y "gymdogaeth 20 munud" wedi cael ei gefnogi gan 
Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru yn ogystal â chan sefydliadau fel 
Sustrans; a 

 
c) Bod gan y cysyniad lawer o fanteision o ran yr amgylchedd ac iechyd, yn 

ogystal â hyrwyddo cynaliadwyedd drwy ddatblygu economaidd mwy lleol. 
 

Mae'r Cyngor yn croesawu'r cynnydd sylweddol a wnaed yn ystod y 4 blynedd 
diwethaf i gefnogi'r ddinas 15 munud drwy nifer o fentrau allweddol gan gynnwys:  
 

 Nifer o brosiectau trafnidiaeth megis y cynllun Nextbike, cyflwyno parthau 
20mya yn eang, darparu'r rhwydwaith Llwybrau Beicio ar wahân, a 
buddsoddiad sylweddol mewn trafnidiaeth gyhoeddus,  
 

 Adfywio canolfannau dosbarth yn barhaus ar draws y ddinas  
     

 Buddsoddi mewn parciau a meysydd chwarae, a chyflwyno mannau chwarae 
ar y stryd  

 

 Datblygiad y model Hybiau Cymunedol, ac mae'n cael ei gyflwyno ar draws y 
ddinas 

 
Mae'r Cyngor yn nodi ymhellach:  
 

 bod yr adolygiad llawn o'r CDLl sydd ar ddod yn gyfle i ymgorffori egwyddorion 
y ddinas 15 munud ym maes polisi cynllunio'r Cyngor  

 

 bod egwyddorion cynyddu dwysedd trefol, parthau cyflymder isel, a 
throsglwyddo gofod ffordd o ddefnyddwyr ceir i drafnidiaeth gyhoeddus, 
cerddwyr a beicwyr yn ganolog i lwyddiant dinasoedd 15 munud, a bod 
cefnogaeth i'r cysyniad hefyd yn golygu bod angen cefnogaeth i'r egwyddorion 
hyn. 

 

 bod gwneud unrhyw ymrwymiadau am y CDLl cyn i'r broses ymgynghori ddod 
i ben yn gynamserol, ac o bosibl yn agor y Cyngor i her gyfreithiol  

 
Mae'r cyngor hwn bellach yn croesawu ac yn cymeradwyo'r ymrwymiad yn ei Gynllun 
Corfforaethol ar gyfer 2021-24 i gefnogi'r egwyddor "dinas 15 munud". Er mwyn 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd  
Dydd Iau, 18 Mawrth 2021 

8 
 

adeiladu ar yr ymrwymiad hwnnw, fodd bynnag, mae'r Cyngor hwn yn galw ar y 
Cabinet i sicrhau bod yr egwyddor "dinas 15 munud" yn cael ei hymgorffori'n llawn 
ym mholisïau'r Cyngor yn gyffredinol, gan gynnwys drwy: 
  

3) Ystyried yn llawn yr egwyddor "dinas 15 munud" ar gyfer Cynllun Datblygu 

Lleol (CDLl) diwygiedig y ddinas, fel rhan o'r adolygiad llawn o'r cynllun sydd 

i'w gynnal erbyn diwedd 2024; a 

4) Adolygu strategaethau trafnidiaeth a datblygu economaidd presennol y 

Cyngor er mwyn sicrhau eu bod yn cael eu hategu'n ddigonol gan yr egwyddor 

"dinas 15 munud". 

 

1) Mae sicrhau bod Strategaeth Adnewyddu arfaethedig y Cyngor yn seiliedig ar 
egwyddor 15 munud y ddinas.  
 

2) Cynnal dadansoddiad o amwynderau a gwasanaethau lleol mewn perthynas â 

ble mae pobl yn byw, a sut y gallant gael mynediad i'r lleoedd hyn, a gall eu 

canfyddiadau gefnogi'r adolygiad o wasanaethau bysiau a'n Map Rhwydwaith 

Teithio Llesol nesaf yn y dyfodol.   

 
 

Byddai’r cynnig terfynol fel a ganlyn: 
 

Mae’r Cyngor hwn yn nodi:  
 

a) Cysyniad y "gymdogaeth 20 munud" neu'r "ddinas 15 munud", a luniwyd gan 
ddinasoedd fel Melbourne a Paris, sy'n ceisio gwella gallu byw a datblygu 
cymunedau lleol mwy cynaliadwy drwy gynllunio i breswylwyr allu cyrraedd y 
rhan fwyaf o'r cyfleusterau sydd eu hangen arnynt bob dydd trwy deithio o'u 
cartrefi am 15-20 munud ar droed, ar feic neu ar fws; 
 

b) Bod cysyniad y "gymdogaeth 20 munud" wedi cael ei gefnogi gan 
Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol Cymru yn ogystal â chan sefydliadau fel 
Sustrans; a 

 
c) Bod gan y cysyniad lawer o fanteision o ran yr amgylchedd ac iechyd, yn 

ogystal â hyrwyddo cynaliadwyedd drwy ddatblygu economaidd mwy lleol. 
 

Mae'r Cyngor yn croesawu'r cynnydd sylweddol a wnaed yn ystod y 4 blynedd 
diwethaf i gefnogi'r ddinas 15 munud drwy nifer o fentrau allweddol gan gynnwys:  
 

 Nifer o brosiectau trafnidiaeth megis y cynllun Nextbike, cyflwyno parthau 
20mya yn eang, darparu'r rhwydwaith Llwybrau Beicio ar wahân, a 
buddsoddiad sylweddol mewn trafnidiaeth gyhoeddus,  
 

 Adfywio canolfannau dosbarth yn barhaus ar draws y ddinas    
     

 Buddsoddi mewn parciau a meysydd chwarae, a chyflwyno mannau chwarae 
ar y stryd  
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 Datblygiad y model Hybiau Cymunedol, ac mae'n cael ei gyflwyno ar draws y 
ddinas 

 
Mae’r Cyngor yn nodi ymhellach:  
 

 bod yr adolygiad llawn o'r CDLl sydd ar ddod yn gyfle i ymgorffori egwyddorion 
y ddinas 15 munud ym maes polisi cynllunio'r Cyngor 

 

 bod egwyddorion cynyddu dwysedd trefol, parthau cyflymder isel, a 
throsglwyddo gofod ffordd o ddefnyddwyr ceir i drafnidiaeth gyhoeddus, 
cerddwyr a beicwyr yn ganolog i lwyddiant dinasoedd 15 munud, a bod 
cefnogaeth i'r cysyniad hefyd yn golygu bod angen cefnogaeth i'r egwyddorion 
hyn.  

 

 bod gwneud unrhyw ymrwymiadau am y CDLl cyn i'r broses ymgynghori ddod 
i ben yn gynamserol, ac o bosibl yn agor y Cyngor i her gyfreithiol  

 
Mae'r cyngor hwn hefyd yn croesawu ac yn cymeradwyo'r ymrwymiad yn ei Gynllun 
Corfforaethol ar gyfer 2021-24 i gefnogi'r egwyddor "dinas 15 munud". Er mwyn 
adeiladu ar yr ymrwymiad hwnnw, mae'r cyngor hwn yn galw ar y Cabinet i sicrhau 
bod yr egwyddor "dinas 15 munud" yn cael ei hymgorffori'n llawn ym mwriadau'r 
cyngor yn gyffredinol, gan gynnwys drwy:  
  

1) Mae sicrhau bod Strategaeth Adnewyddu arfaethedig y Cyngor yn seiliedig ar 
egwyddor 15 munud y ddinas.  
 

2) Cynnal dadansoddiad o amwynderau a gwasanaethau lleol mewn perthynas â 

ble mae pobl yn byw, a sut y gallant gael mynediad i'r lleoedd hyn, a gall eu 

canfyddiadau gefnogi'r adolygiad o wasanaethau bysiau a'n Map Rhwydwaith 

Teithio Llesol nesaf yn y dyfodol.   

 
Eiliwyd y diwygiad yn ffurfiol gan y Cynghorydd Burke-Davies. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig a’r diwygiad. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Berman i ymateb i’r materion a 
godwyd yn ystod y drafodaeth.  Cadarnhaodd y Cynghorydd Berman bod y diwygiad 
wedi cael ei dderbyn.  
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer bleidlais ar y Cynnig Terfynol. 
 
Cafodd y bleidlais ar y Cynnig Terfynol fel y'i diwygiwyd gan y Cynghorydd Berman ei 
DERBYN. 
 
165 :   CYNNIG 2  
 
Dywedodd yr Arglwydd Faer fod yr hysbysiad o gynnig, a gynigiwyd gan y 
Cynghorydd Stubbs a’i eilio gan y Cynghorydd Keith Jones, wedi'i dderbyn i’w 
ystyried.  Derbyniwyd dau ddiwygiad. 
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Gwahoddwyd y Cynghorydd Stubbs gan yr Arglwydd Faer i gynnig ei ddiwygiad fel a 
ganlyn: 
 
Mae'r Cyngor hwn yn cydnabod 
Bod gan Gynghorwyr ddyletswydd i hyrwyddo trafodaethau caredig a gonest ar-lein 
ac all-lein. 
Bod trafod a chraffu yn hanfodol i ddemocratiaeth ond bod yn rhaid eu cynnal heb 
gamdriniaeth. 
Bod trafodaethau cadarn yn rhan hanfodol o'r broses graffu ac ni ddylid annog peidio 
â’u cael. 
Bod y cyfryngau cymdeithasol yn lleoedd cynyddol ymosodol lle mae camdriniaeth yn 
gyffredin. 
Mai gwybodaeth anghywir yn aml yw'r sbardun ar gyfer ymddygiad camdriniol o'r 
fath. 
Mai cyfrifon dienw heb unrhyw lwybr atebolrwydd yw'r rhai sy’n ymddwyn yn ffordd 
hon yn aml. 
Mai ffigurau cyhoeddus yw'r targedau ar gyfer ymddygiad camdriniol yn aml a bod yr 
ymddygiad hwnnw’n anochel yn cael effaith andwyol sylweddol ar eu lles. 
  
Yn cynnig i:  
Gyflwyno cod egwyddorion ar gyfer defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, sydd â 
phwyslais ar hyrwyddo trafodaethau cywir ac sy'n annog cynghorwyr i beidio ag 
ysgrifennu na rhannu negeseuon sy'n cynnwys gwallau amlwg neu ymddygiad 
ymosodol yn erbyn cydweithwyr. 
Gofyn i Gynghorwyr ddatgan ar eu datganiad buddiant eu hymwneud ag unrhyw 
gyfrifon cyfryngau cymdeithasol. 
Datblygu Cod Ymarfer ar gyfer grwpiau a sefydliadau y mae'r Cyngor yn gweithio 
gyda nhw, sy'n gosod disgwyliadau uchel tebyg o ran ymgysylltu parchus a gonest, 
ac sy'n gofyn iddynt ymddwyn mewn modd tryloyw yn hytrach na gweithredu cyfrifon 
dienw 
 
Eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd Jones 
 
Grŵp Ceidwadol - Diwygiad 1 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Cowan i gynnig y diwygiad fel a 
ganlyn: 
 
Dileu'r llinell ' Gofyn i Gynghorwyr ddatgan ar eu datganiad o fuddiant eu hymwneud 
ag unrhyw gyfrifon cyfryngau cymdeithasol.'  
 
Ychwanegwch 'au' ar ddiwedd sefydliad. 
 
Byddai'r cynnig terfynol yn darllen 
 
Mae'r Cyngor hwn yn cydnabod 
Bod gan Gynghorwyr ddyletswydd i hyrwyddo trafodaethau caredig a gonest ar-lein 
ac all-lein. 
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Bod trafod a chraffu yn hanfodol i ddemocratiaeth ond bod yn rhaid eu cynnal heb 
gamdriniaeth. 
Bod trafodaethau cadarn yn rhan hanfodol o'r broses graffu ac ni ddylid annog peidio 
â’u cael. 
Bod y cyfryngau cymdeithasol yn lleoedd cynyddol ymosodol lle mae camdriniaeth yn 
gyffredin. 
Mai gwybodaeth anghywir yn aml yw'r sbardun ar gyfer ymddygiad camdriniol o'r 
fath. 
Mai cyfrifon dienw heb unrhyw lwybr atebolrwydd yw'r rhai sy’n ymddwyn yn ffordd 
hon yn aml. 
Mai ffigurau cyhoeddus yw'r targedau ar gyfer ymddygiad camdriniol yn aml a bod yr 
ymddygiad hwnnw’n anochel yn cael effaith andwyol sylweddol ar eu lles. 
  
Yn cynnig i:  
Gyflwyno cod egwyddorion ar gyfer defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, sydd â 
phwyslais ar hyrwyddo trafodaethau cywir ac sy'n annog cynghorwyr i beidio ag 
ysgrifennu na rhannu negeseuon sy'n cynnwys gwallau amlwg neu ymddygiad 
ymosodol yn erbyn cydweithwyr. 
Datblygu Cod Ymarfer ar gyfer grwpiau a sefydliadau y mae'r Cyngor yn gweithio 
gyda nhw, sy'n gosod disgwyliadau uchel tebyg o ddigwyddiadau parchus a gonest, 
ac sy'n gofyn iddynt ymddwyn mewn modd tryloyw yn hytrach na gweithredu cyfrifon 
dienw  
 
Eiliwyd y diwygiad yn ffurfiol gan y Cynghorydd Parkhill. 
 
Diwygiad 2 – Democratiaid Rhyddfrydol 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Boyle i gynnig y diwygiad cyntaf. 
 
Mae'r Cyngor hwn yn cydnabod bod: 

 gan Gynghorwyr ddyletswydd i hyrwyddo trafodaethau caredig a gonest ar-
lein ac all-lein.   

 Yn cydnabod bod trafod, dadl a chraffu yn hanfodol i ddemocratiaeth ond 
rhaid eu cynnal heb gamdriniaeth.  

 Bod dadl gadarn yn rhan hollbwysig o'r broses graffu ac ni ddylid ei rwystro 

 Y wybodaeth anghywir honno yn aml yw'r sbardun ar gyfer ymddygiad 
camdriniol o'r fath  

 Mai cyfrifon dienw heb unrhyw lwybr atebolrwydd yw'r rhai sy’n ymddwyn yn 
ffordd hon yn aml. 

 Yn aml, ffigurau cyhoeddus yw'r targed ar gyfer ymddygiad camdriniol a'i fod 
yn anochel yn cael effaith andwyol sylweddol ar eu lles.  

 Gall y cyfryngau cymdeithasol fod yn lle ymosodol, gyda cham-drin a 
gwybodaeth anghywir o gyfrifon dienw a enwir ac anatebol.  

 Ffigurau cyhoeddus yn aml yw'r targed ar gyfer ymddygiad camdriniol a all 
niweidio eu lles.  

Mae'r Cyngor hwn yn cynnig:  
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Gyflwyno cod egwyddorion ar gyfer defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, sydd â 
phwyslais ar hyrwyddo trafodaethau cywir ac sy'n annog cynghorwyr i beidio ag 
ysgrifennu na rhannu negeseuon sy'n cynnwys gwallau amlwg neu ymddygiad 
ymosodol yn erbyn cydweithwyr. 
Gofyn i Gynghorwyr ddatgan ar eu datganiad buddiant eu hymwneud ag unrhyw 
gyfrifon cyfryngau cymdeithasol. 
Datblygu Cod Ymarfer ar gyfer grwpiau a sefydliadau y mae'r Cyngor yn gweithio 
gyda nhw, sy'n gosod disgwyliadau uchel tebyg o ran ymgysylltu parchus a gonest, 
ac sy'n gofyn iddynt ymddwyn mewn modd tryloyw yn hytrach na gweithredu cyfrifon 
dienw 
 

Gofyn i Gadeirydd annibynnol Pwyllgor Safonau a Moeseg y Cyngor:  

 I arwain archwiliad sy'n seiliedig ar dystiolaeth i'r bygythiad a achosir i ddadl 
wleidyddol gan gyfrifon ar-lein dienw. 

 Adrodd ynghylch a yw'n credu bod angen cod egwyddorion cyfryngau 
cymdeithasol i atal ymddygiad annerbyniol ar-lein.  

Byddai’r cynnig terfynol fel a ganlyn: 

Mae'r Cyngor hwn yn cydnabod:  

 Bod gan Gynghorwyr ddyletswydd i hyrwyddo trafodaethau caredig a gonest 
ar-lein ac all-lein.    

 Bod trafod, dadlau a chraffu yn hanfodol i ddemocratiaeth ond bod yn rhaid eu 
cynnal heb gamdriniaeth.  

 Bod trafodaethau cadarn yn rhan hanfodol o'r broses graffu.  

 Gall y cyfryngau cymdeithasol fod yn lle ymosodol, gyda cham-drin a 
gwybodaeth anghywir yn dod o gyfrifon sydd ag enw neu’n ddienw ac yn 
anatebol. 

 Ffigurau cyhoeddus yn aml yw'r targed ar gyfer ymddygiad camdriniol a all 
niweidio eu lles.  

Mae'r Cyngor hwn yn cynnig:  
  
I ofyn i Gadeirydd annibynnol Pwyllgor Safonau a Moeseg y Cyngor: 

 I arwain archwiliad sy'n seiliedig ar dystiolaeth i'r bygythiad a achosir i ddadl 
wleidyddol gan gyfrifon ar-lein dienw. 

 I adrodd ynghylch a yw'n credu bod angen cod egwyddorion cyfryngau 
cymdeithasol i atal ymddygiad annerbyniol ar-lein. 

Eiliwyd yr ail ddiwygiad yn ffurfiol gan y Cynghorydd Berman.  

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig a’r diwygiadau. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Stubbs i ymateb i’r materion a godwyd 
yn ystod y drafodaeth. 
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Ymatebodd y Cynghorydd Stubbs i'r materion a godwyd a chadarnhaodd fod 
Diwygiad 1, a gafodd ei gynnig gan y Grŵp Ceidwadol, yn cael ei dderbyn. 
 
Cynigiodd yr Arglwydd Faer bleidleisio ar Ddiwygiad 2 a gynigiwyd gan y Cynghorydd 
Boyle a'i heiliwyd gan y Cynghorydd Berman. 
 
COLLWYD y bleidlais ar Ddiwygiad 2. 
 
Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar y Cynnig Terfynol fel y'i Diwygiwyd gan y 
Cynghorydd Stubbs. 
 
Trwy bleidlais, DERBYNIWYD y Cynnig Terfynol. 
 
166 :   CYNNIG 3  
 
Dywedodd yr Arglwydd Faer fod yr hysbysiad o gynnig a gynigiwyd gan y 
Cynghorydd Jones-Pritchard ac a eiliwyd gan y Cynghorydd Mia Rees wedi'i dderbyn 
i'w ystyried.   Derbyniwyd un diweddariad gan y Grŵp Llafur. 
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Jones-Pritchard gan yr Arglwydd Faer i gynnig ei 
ddiwygiad fel a ganlyn: 
 
Mae CDLl a CCA Caerdydd, gan gynnwys y CCA Rhwymedigaethau Cynllunio, yn 
cwmpasu, yn fanwl, Fannau Agored ac yn gosod dull y Cyngor o ddarparu mannau 
agored. 
 

Mae'r CDLl yn gofyn am swm boddhaol o fannau agored safonol ar bob datblygiad 
tai/myfyrwyr newydd, neu gyfraniad oddi ar y safle tuag at y mannau agored 
presennol, ar gyfer datblygiadau graddfa lai lle nad yw mannau agored newydd ar y 
safle yn berthnasol. 
Yn rheolaidd, yn enwedig ar ddatblygiadau graddfa lai, cytunir ar gyfraniadau Adran 
106 tuag at gynnal a chadw/darparu mannau agored yng nghyffiniau'r safle. Prin yw’r 
adegau y mae’r arian hwn yn talu am fannau agored newydd a gwelir bod 
dwyseddau poblogaeth yn cynyddu, mewn cymunedau sy'n bodoli eisoes, heb 
fannau agored ychwanegol. 
Mae’r deuddeg mis diwethaf wedi dangos anghenion pobl am gysylltiad â natur, gyda 
mwy o ddefnydd o barciau a mannau agored ein dinas, yr oedd gan Gaerdydd ar un 
adeg, yn ôl pob sôn, fwy ohonynt fesul unigolyn na dinasoedd eraill  Ac eto, prin y 
mae'r arian 106 hwn yn talu am le ychwanegol i bobl eistedd mewn ardal werdd a 
gweld mwy o goed, blodau, glaswellt a llwyni. Nid oes angen i'r mannau newydd hyn 
fod yn fawr nac yn ddrud, dim ond yn agored ac yn hygyrch i bobl a hefyd yn wyrdd! 
Mae llywodraeth y DU yn ariannu 12 prosiect coedwig fach, pob un yn faint cwrt tenis 
ac mae'n hysbys nad oes rhaid i bobl allu cyrraedd man agored o reidrwydd, dim ond 
ei weld a gwybod ei fod yno, er mwyn iddo wella eu lles. Byddai ardaloedd bach neu 
goridorau newydd o'r fath yn cynnwys man agored hefyd yn helpu bioamrywiaeth, 
gyda phryfed peillio'n ymweld a mwy o goed yn amsugno CO2 yn ogystal â helpu i 
wella ansawdd aer. Gallai'r mannau hyn fod yn leiniau cornel, safleoedd gwag neu 
segur, yn rhan o faes parcio neu fannau tir cefn a gellid eu darparu ar y cyd â 
pherchenogion tir eraill, gan gynnwys adeiladau crefyddol a darparwyr trydydd 
sector. 
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Mae'r Cyngor hwn yn galw ar y cabinet i gyflwyno cynigion i flaenoriaethu mwy o'r 
arian sydd ar gael, i greu mannau agored newydd yng nghymunedau Caerdydd, gan 
elwa o arian Adran 106, gyda'r mannau hynny wedi'u lleoli lle gall trigolion o bob oed 
eu gweld a'u defnyddio i wella'r amgylchedd a'u lles. Cynigion o'r fath i'w cynhyrchu o 
fewn chwe mis. 
 
Eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd Mia Rees 
 
Grŵp Llafur - Diwygiad 1 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Bradbury i gynnig y diwygiad fel a 
ganlyn: 
 
Mae CDLl a CCA Caerdydd, gan gynnwys y CCA Rhwymedigaethau Cynllunio, yn 
cwmpasu, yn fanwl, Fannau Agored ac yn gosod dull y Cyngor o ddarparu mannau 
agored. 
Mae'r CDLl yn gofyn am swm boddhaol o fannau agored safonol ar bob datblygiad 
tai/myfyrwyr newydd, neu gyfraniad oddi ar y safle tuag at y mannau agored 
presennol, ar gyfer datblygiadau graddfa lai lle nad yw mannau agored newydd ar y 
safle yn berthnasol. 
 
Yn rheolaidd, yn enwedig ar ddatblygiadau graddfa lai, cytunir ar gyfraniadau Adran 
106 tuag at gynnal a chadw/darparu mannau agored yng nghyffiniau'r safle.  Prin 
yw’r adegau y mae’r arian hwn yn talu am fannau agored newydd a gwelir bod 
dwyseddau poblogaeth yn cynyddu, mewn cymunedau sy'n bodoli eisoes, heb 
fannau agored ychwanegol. 
 
Mae’r deuddeg mis diwethaf wedi dangos anghenion pobl am gysylltiad â natur, gyda 
mwy o ddefnydd o barciau a mannau agored ein dinas. yr oedd gan Gaerdydd ar un 
adeg, yn ôl pob sôn, fwy ohonynt fesul unigolyn na dinasoedd eraill. Ac eto, prin y 
mae'r arian 106 hwn yn talu am le ychwanegol i bobl eistedd mewn ardal werdd a 
gweld mwy o goed, blodau, glaswellt a llwyni.  Nid oes angen i'r mannau newydd hyn 
fod yn fawr nac yn ddrud, dim ond yn agored ac yn hygyrch i bobl a hefyd yn wyrdd! 
Mae llywodraeth y DU yn ariannu 12 prosiect coedwig fach, pob un yn faint cwrt tenis 
ac mae'n hysbys nad oes rhaid i bobl allu cyrraedd man agored o reidrwydd, dim ond 
ei weld a gwybod ei fod yno, er mwyn iddo wella eu lles. Byddai ardaloedd bach neu 
goridorau newydd o'r fath yn cynnwys man agored hefyd yn helpu bioamrywiaeth, 
gyda phryfed peillio'n ymweld a mwy o goed yn amsugno CO2 yn ogystal â helpu i 
wella ansawdd aer. Gallai'r mannau hyn fod yn leiniau cornel, safleoedd gwag neu 
segur, yn rhan o faes parcio neu fannau tir cefn a gellid eu darparu ar y cyd â 
pherchenogion tir eraill, gan gynnwys adeiladau crefyddol a darparwyr trydydd 
sector. 
 
Mae'r Cyngor yn cydnabod uchelgais y CDLl presennol o ran sicrhau mannau agored 
cyhoeddus newydd mewn ardaloedd a arferai fod yn breifat ac yn anhygyrch, megis 
yr isafswm o 84 hectar a ddyrannwyd fel man agored cyhoeddus ar draws 7 safle 
strategol.  Bydd hyn yn ychwanegu at yr 20% o'r holl dir yn y ddinas a ddyrennir ar 
hyn o bryd naill ai fel gofod amwynder swyddogaethol, mannau chwarae i blant, a 
mannau hamdden ffurfiol ac anffurfiol.  
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Mae'r Cyngor hefyd yn croesawu'r buddsoddiad parhaus ym meysydd parcio a 
meysydd chwarae'r ddinas, a alluogir yn rhannol gan gyfraniadau Adran 106, sydd 
wedi arwain at ennill statws Baner Werdd i 14 parc.  
 
Fel y trafodwyd yn y Cyngor ym mis Ionawr, mae'r Cyngor yn cydnabod y gwaith sy'n 
mynd rhagddo i wneud Caerdydd yn ddinas wyrddach, fwy bioamrywiol, ac yn 
croesawu mentrau fel Coed Caerdydd, a rhaglenni Tai Caerdydd, sydd yn ei dro yn 
ceisio cynyddu'r ddarpariaeth canopi coed yn y ddinas drwy weithio gyda phartneriaid 
cyhoeddus a phreifat i nodi tir ar gyfer tyfu coed; ac sy'n adfywio ochrau tir llwyd tra 
hefyd yn dylunio mewn seilwaith gwyrdd a mannau agored y gellir eu defnyddio 
mewn ardaloedd o fioamrywiaeth a arferai fod yn wael.  
 
Mae'r Cyngor hwn yn galw ar y cabinet i gyflwyno cynigion i flaenoriaethu mwy o'r 
arian sydd ar gael, i greu mannau agored newydd yng nghymunedau Caerdydd, gan 
elwa o arian Adran 106, gyda'r mannau hynny wedi'u lleoli lle gall trigolion o bob oed 
eu gweld a'u defnyddio i wella'r amgylchedd a'u lles. Cynigion o'r fath i'w cynhyrchu o 
fewn chwe mis. yn cymeradwyo penderfyniadau'r cynnig a drafodwyd yn y Cyngor 
Llawn ym mis Ionawr, ac yn croesawu'r adroddiad sydd ar ddod, a fydd yn cael ei 
ystyried gan y Cabinet ym mis Mai, yn manylu ar y cynnydd o ran gwella seilwaith 
gwyrdd yng Nghaerdydd, gan gynnwys mannau agored cyhoeddus.  
 

Byddai’r cynnig terfynol fel a ganlyn: 
 
Mae CDLl a CCA Caerdydd, gan gynnwys y CCA Rhwymedigaethau Cynllunio, yn 
cwmpasu, yn fanwl, Fannau Agored ac yn gosod dull y Cyngor o ddarparu mannau 
agored. 
Mae'r CDLl yn gofyn am swm boddhaol o fannau agored safonol ar bob datblygiad 
tai/myfyrwyr newydd, neu gyfraniad oddi ar y safle tuag at y mannau agored 
presennol, ar gyfer datblygiadau graddfa lai lle nad yw mannau agored newydd ar y 
safle yn berthnasol. 
 
Yn rheolaidd, yn enwedig ar ddatblygiadau graddfa lai, cytunir ar gyfraniadau Adran 
106 tuag at gynnal a chadw/darparu mannau agored yng nghyffiniau'r safle. 
 
Mae profiad y deuddeg mis diwethaf wedi dangos anghenion pobl am gysylltiad â 
natur, gyda mwy o ddefnydd o barciau a mannau agored ein dinas.  
 
Mae'r Cyngor yn cydnabod uchelgais y CDLl presennol o ran sicrhau mannau agored 
cyhoeddus newydd mewn ardaloedd a arferai fod yn breifat ac yn anhygyrch, megis 
yr isafswm o 84 hectar a ddyrannwyd fel man agored cyhoeddus ar draws 7 safle 
strategol.  Bydd hyn yn ychwanegu at yr 20% o'r holl dir yn y ddinas a ddyrennir ar 
hyn o bryd naill ai fel gofod amwynder swyddogaethol, mannau chwarae i blant, a 
mannau hamdden ffurfiol ac anffurfiol.   
 
Mae'r Cyngor hefyd yn croesawu'r buddsoddiad parhaus ym meysydd parcio a 
meysydd chwarae'r ddinas, a alluogir yn rhannol gan gyfraniadau Adran 106, sydd 
wedi arwain at ennill statws Baner Werdd i 14 parc.  
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Fel y trafodwyd yn y Cyngor ym mis Ionawr, mae'r Cyngor yn cydnabod y gwaith sy'n 
mynd rhagddo i wneud Caerdydd yn ddinas wyrddach, fwy bioamrywiol, ac yn 
croesawu mentrau fel Coed Caerdydd, a rhaglenni Tai Caerdydd, sydd yn ei dro yn 
ceisio cynyddu'r ddarpariaeth canopi coed yn y ddinas drwy weithio gyda phartneriaid 
cyhoeddus a phreifat i nodi tir ar gyfer tyfu coed; ac sy'n adfywio ochrau tir llwyd tra 
hefyd yn dylunio mewn seilwaith gwyrdd a mannau agored y gellir eu defnyddio 
mewn ardaloedd o fioamrywiaeth a arferai fod yn wael.   
 
Mae'r cyngor hwn yn cymeradwyo penderfyniadau'r cynnig a drafodwyd yn y Cyngor 
Llawn ym mis Ionawr, ac yn croesawu'r adroddiad sydd ar ddod, a fydd yn cael ei 
ystyried gan y Cabinet ym mis Mai, yn manylu ar y cynnydd o ran gwella seilwaith 
gwyrdd yng Nghaerdydd, gan gynnwys mannau agored cyhoeddus.  
 
Eiliwyd y diwygiad yn ffurfiol gan y Cynghorydd Derbyshire.  
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig a’r diwygiadau. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Jones-Pritchard i ymateb i’r materion a 
godwyd yn ystod y drafodaeth. 
 
Ymatebodd y Cynghorydd Jones-Pritchard i'r materion a godwyd yn ystod y 
drafodaeth a chadarnhaodd na fyddai'r diwygiad yn cael ei dderbyn. 
 
Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar y diwygiad fel y'i cynigiwyd gan y 
Cynghorydd Bradbury a'i heilio gan y Cynghorydd Derbyshire. 
 
DERBYNIWYD y bleidlais ar y diwygiad. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Bradbury i ymateb cyn i'r bleidlais 
derfynol gael ei chymryd. 
 
Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar y Cynnig Terfynol fel y'i diwygiwyd gan y 
Grŵp Llafur. 
 
DERBYNIWYD y Cynnig Terfynol. 
 
167 :   CWESTIYNAU AR LAFAR  
 
Cwestiwn - y Cynghorydd Robson 
Yng nghyfarfod y gyllideb, pleidleisiwyd ar doriadau gan y weinyddiaeth Lafur yn y 
timau twristiaeth a datblygu economaidd.  Ydych chi'n cytuno bod Caerdydd angen yr 
holl gapasiti twristiaeth a datblygu economaidd posibl i helpu i wella o bandemig y 
Coronafeirws ac a wnewch chi ailgyflwyno'r cyllid hwn? 
 
Ateb – y Cynghorydd Huw Thomas 
Cytunaf, o dan yr amgylchiadau presennol, ei bod yn bwysig cynnal a gwella capasiti 
yn nhimau Datblygu Economaidd a Thwristiaeth y Cyngor. Drwy gydol y pandemig, 
ochr yn ochr â swyddogion yn nhîm Cyllid y Cyngor, maent wedi darparu lefel 
ddigynsail o gymorth i fusnesau lleol.  
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Mae'r cyllid ar gyfer staffio yn y timau Datblygu Economaidd a Thwristiaeth wedi aros 
ar lefel debyg i'r llynedd, gyda rhai cynigion arbedion cychwynnol yn cael eu gwrthod 
gan y Cabinet.  
 
Gwnaed darpariaeth i greu rôl newydd i helpu i ysgogi cefnogaeth bellach gan y 
Llywodraeth, gan ganolbwyntio ar gael gafael ar arian Llywodraeth y DU sy'n cael ei 
greu i gymryd lle cyllid a sianelwyd yn flaenorol drwy'r Undeb Ewropeaidd.  
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Robson 
Diolch i'r Arglwydd Faer, fy nghwestiwn oedd a fyddech yn ailgyflwyno'r cyllid hwn ac 
rwy'n ei gymryd o'ch ateb nad ydych yn bwriadu ei wneud, er eich bod wedi amlinellu 
rhai agweddau eraill lle rydych yn buddsoddi, ond y mater sy'n ymwneud â staffio a'r 
swyddi penodol hyn, efallai eu bod wedi bod yn swyddi gwag, ond mae angen yr holl 
gymorth y gallant ei gael ar yr ardaloedd hyn.  Y peth allweddol oedd nad symiau 
enfawr o arian yw'r rhain ac fe wnaethom gyfrifo tua £50 mil o gyllideb y cyngor sy'n 
fach iawn o fewn cwmpas cyllid y Cyngor ac eto mae'n debyg bod y swyddi hyn yn 
gwneud gwahaniaeth i helpu ein heconomi i dyfu.   Ar adegau arferol, ni fyddem yn 
codi hyn ond nid yw'r rhain yn amseroedd arferol ac felly credaf fod y Cabinet yn 
gwbl anghywir i gyflwyno'r rhain a byddwn yn eich annog i ailgyflwyno'r swyddi hyn, 
eu llenwi a chael pobl allan yno i weithio i helpu i ailadeiladu economi Caerdydd.  
 
 
 
Ateb – y Cynghorydd Huw Thomas 
Nid wyf yn siŵr beth oedd y cwestiwn, ond credaf mai tua £10 mil oedd y ffigur 
gwirioneddol dan sylw ond byddwn yn dadlau bod angen gwneud hynny’n gyffredinol 
gyda'r holl bolisïau a chynigion eraill a gyflwynwyd gennym i ailagor ac adnewyddu 
Caerdydd, o leiaf ar lefel y buddsoddiad gwerth miliynau o bunnoedd yr ydym yn ei 
roi yn yr arena dan do ac ailddatblygiadau Glanfa'r Iwerydd sy'n addo bod yn atyniad 
pwysig i dwristiaid ac yn sbardun i ymwelwyr i Gaerdydd ar raddfa'r DU, gan yrru 
dros gan miliwn o bunnoedd o weithgarwch economaidd i'r ddinas bob blwyddyn.  
Felly nid wyf yn derbyn y ddadl o gwbl nad ydym yn uchelgeisiol ac yn awyddus iawn 
i fanteisio i'r eithaf ar fanteision economaidd a thwristiaeth Caerdydd wrth symud 
ymlaen.   
 
 
Cwestiwn - y Cynghorydd Carter 
Mae cyflwyno'r system casglu gwastraff newydd wedi gweld nifer enfawr o 
gasgliadau a gollwyd.  Pa mor dda ydych chi'n meddwl y mae swyddogion rheoli 
gwastraff wedi cyfathrebu â chynghorwyr a thrigolion i ddychwelyd ar gyfer y 
casgliadau a gollwyd?  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
Mae'r gwasanaeth yn sicrhau bod yr holl gasgliadau'n digwydd, hyd yn oed os bydd 
oedi, fel nad oes gan unrhyw breswylydd unrhyw broblemau gwastraff. 
 
Mae'r Aelodau'n cael briff bob nos ar berfformiad y gwasanaeth casgliadau yn ystod 
y dydd, sy'n rhoi gwybod am unrhyw ofyniad i wneud gwaith wrth gefn y diwrnod 
canlynol.  Mae hyn yn rhestru'r strydoedd sy'n weddill a'r ffrwd wastraff gysylltiedig i 
gefnogi Aelodau gydag unrhyw ymholiadau a gânt gan breswylwyr.  
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Mae'r gwasanaeth hefyd yn gwneud gwelliannau o ran casgliadau a gweithio gyda'r 
Tîm Digidol o ran y negeseuon ar y wefan. 
 
Mae'r gwasanaeth yn gallu olrhain pob cerbyd a gweld gwaith yn cael ei gwblhau 
wrth i griwiau weithio drwy'r dydd.  Bydd yr ystafell reoli newydd hefyd yn caniatáu i 
swyddogion reoli hyn wrth symud ymlaen yn rhagweithiol, gan wella boddhad 
preswylwyr â'r gwasanaeth.  
 
Cwestiwn Atodol - y Cynghorydd Carter 
Diolch i'r Cynghorydd Michael am yr ymateb manwl.   Credaf ei bod yn amlwg i bob 
un ohonom fod cyflwyno'r casgliad pedwar diwrnod newydd wedi bod yn drychineb 
llwyr, dros y tair wythnos diwethaf mae tua un rhan o bump o Bentwyn a Llanedern 
wedi'u colli bob tro. Casglwyd y rhan fwyaf ond nid pob ardal yn y pen draw fel y 
crybwyllwyd ond mewn rhai achosion cymerodd dros wythnos i gael gwared ar y 
gwastraff. Mae tymereddau cynyddol a biniau sy'n gorlifo yn gyfuniad ofnadwy yr 
adeg hon o'r flwyddyn felly fy nghwestiwn i chi'r Cynghorydd yw pa gamau ydych 
chi'n bwriadu eu cymryd i drwsio'r system doredig hon unwaith ac am byth.  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
Wel, rwy'n credu mai'r person olaf i roi unrhyw gyngor i mi yw'r bobl a oedd wedi 
rhedeg y ddinas hon gyda'r strydoedd bryntaf a'r tipio anghyfreithlon mwyaf yng 
Nghymru, felly nid wyf yn siŵr bod gennych gymwysterau da i ddweud wrthyf i fod y 
system sydd wedi bod ar waith ers 30 mlynedd, sy'n newid ac yn gwella ac yn dyblu 
faint o RCVs a oedd gennych chi, wedi torri mewn gwirionedd. Dyma bedwaredd 
wythnos y system, cawsom 30 mlynedd o'r system hon o'r blaen, felly os oes unrhyw 
un yn dweud wrthych y gallwch newid system sydd wedi'i gwreiddio ers 30 mlynedd, 
gan fynd o ddwy sifft i 1, mynd o 35 o lorïau i 70 o lorïau a chael rhywbeth fel 500 
rownd i gyd wedi'i gymhathu'n 40 yr wythnos, i gyd mewn mis heb unrhyw broblem 
yna mae'n ddrwg gennyf ond nid yw'r person hwnnw'n gwybod am beth y mae'n 
siarad.   Felly mae'r system yn gweithio, mae'n gwella'n ddyddiol ein bod yn cael 
gwelliannau gwell ac rwy'n eithaf sicr erbyn yr haf y bydd yn cael ei datrys ac wedi 
hen fynd erbyn hynny.  Ond mae fy marn yn syml, os byddaf yn aros am fis, mae'n 
debyg y byddwch yn rhoi taflen arall allan yn honni mai dyma oedd eich syniad beth 
bynnag.  
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Ford 
Mae'r gyffordd bresennol ar Waungron Road eisoes dros gapasiti ac yn ystod oriau 
brig yn anhygoel o brysur a pheryglus.  Mae hefyd â llygredd sylweddol. Sut y 
byddech yn delio â'r mater hwn?  
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
Diolch am eich cwestiwn am y gyffordd brysur yn Waungron Road a Rhodfa’r 
Gorllewin a gofyn sut y dylem ddelio â'r mater. 
 
Credwn fod tri pheth a fyddai'n helpu:  
 

 croesfannau gwell i gerddwyr a beiciau;  

 gostwng terfynau cyflymder ar yr A48; a 
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 gwella’r gwasanaethau bysiau 
 
Byddwch yn falch o wybod ein bod yn gwneud yr holl welliannau hyn yn y dyfodol 
agos.  
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Ford 
O ran y traffig bydd cynnydd mewn traffig yn ymwneud â'r ysgol newydd - ysgol 
Cantonian felly bydd hyd yn oed mwy o draffig eto'n dod i mewn i'r ardal. Felly rydych 
yn sôn am y gwelliannau gwahanol ond beth am faint o draffig sy'n mynd i gynyddu 
hyd yn oed yn fwy. 
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
Wel rwy'n siŵr ein bod i gyd am i ysgolion newydd gael eu hadeiladu felly mae angen 
i ni sicrhau bod trafnidiaeth gyhoeddus a theithio llesol da yn cael eu hadeiladu, sef 
yr union beth rydym yn bwriadu ei wneud ac rydym yn bwriadu rhoi gorsaf fysiau 
newydd sy'n caniatáu pob math o lwybrau a gwasanaethau bysiau newydd yn yr 
ardal a fydd yn helpu eich trigolion yn ogystal â thrigolion eraill i fynd ar draws y 
ddinas.  
 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Cunnah  
Pryd fydd llwybr beicio naid Cross City yn cael ei gwblhau i Barc Jiwbilî? 
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
Fel yr amlinellais yn fy natganiad, agorodd rhan gyntaf y llwybr beicio naid newydd ar 
draws y Ddinas o Blas Dumfries i Heol y Gadeirlan ddydd Llun yr wythnos hon. 
 
Bydd y cam nesaf sy'n cynnwys yr adran sy'n ymestyn i'r gorllewin hyd at ddiwedd 
Stryd Wellington ger Treganna, yn cael ei agor ddechrau mis Ebrill.  
 
Mae unrhyw estyniad y tu hwnt i'r pwynt hwnnw wedi'i ohirio am y tro a chaiff ei 
gynnwys yn y cynllun parhaol yn lle hynny.  
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Cunnah  
Fel y dywedasoch, mae'r rhan honno ger y Castell ar agor ac fe wnes i ei beicio fy 
hun yr wythnos hon.   Rwy'n credu ei fod yn wych, mae llwybrau beicio naid yn 
gyffredinol yn wych ac rwyf wedi cael llawer o adborth gan breswylwyr amdanynt 
hefyd. Yn amlwg, mae'r llwybr naid hwnnw fel y dywedais yn rhagflaenu'r hyn a fydd, 
gobeithio, yn llwybr parhaol a hirach i Orllewin Caerdydd. A oes gennych amserlen ar 
gyfer y llwybr hirach hwnnw, Cynghorydd Wild, ynghylch pryd y gallem ddisgwyl iddo 
gael ei ymestyn ymhellach i Dreganna. 
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
Cynghorydd Cunnah fel y gwyddoch rydym yn gwneud y pethau hyn mor gyflym ag y 
gallwn. Rwyf wedi cael gwybod yn y flwyddyn ariannol nesaf ei bod yn edrych fel y 
byddwn yn derbyn y cyllid i wneud y gwaith dylunio hwnnw a dilyn y cam nesaf.  Yn 
ddelfrydol, gan sicrhau ei fod yn cyd-fynd â'r ysgol newydd anhygoel Fitzalan, 
gobeithiwn y bydd popeth a ddaw at ei gilydd tua'r un pryd felly mae gennym 
seilwaith teithio llesol go iawn ar gyfer yr 21ain ganrif i fynd gyda'r ysgol newydd 
anhygoel honno.  
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Cwestiwn - y Cynghorydd Hopkins 
Mae cyhoeddiad y gweinidog addysg ar 8 Mawrth bod £72 miliwn arall ledled Cymru 
yn cael ei ddyrannu i gefnogi dysgu a lles disgyblion yn newyddion i'w groesawu'n 
fawr.  Er mai ysgolion eu hunain sydd yn y sefyllfa orau i benderfynu sut y caiff yr 
arian hwn ei ddefnyddio'n fwyaf priodol, a fydd y weinyddiaeth, serch hynny, yn 
darparu unrhyw ganllawiau atodol i sicrhau, cyn belled ag y bo modd, y bydd yr arian 
ychwanegol yn cael yr effaith fwyaf posibl ar draws pob ysgol yng Nghaerdydd?  
 
Ateb - y Cynghorydd Merry 
Hyd yma, mae Awdurdodau Lleol yng Nghymru dim ond wedi cael manylion ynghylch 
sut y bydd £33m o'r £72m a gyhoeddwyd gan y Gweinidog Addysg yn cael ei dalu 
iddynt yn y flwyddyn ariannol gyfredol. 
 
Cyfanswm y dyraniadau cyllid ychwanegol ar gyfer ysgolion Caerdydd yw £3.648m, 
sydd ar gyfer cefnogi dysgwyr ym Mlynyddoedd 1 i 10 a'i fwriad yw ychwanegu at y 
cyllid presennol ar gyfer Safonau 'Recriwtio, Adfer, Codi'.  
 
Bydd hefyd yn cefnogi costau ychwanegol a wynebir gan ysgolion o ran gwella eu 
darpariaeth i fynd i'r afael ag effeithiau Covid-19 a chostau newydd sy'n ymwneud â 
dychwelyd i weithgareddau'r ysgol cyn diwedd y flwyddyn ariannol gyfredol.  
 
Dyrannwyd £379 mil i Gaerdydd hefyd i gynorthwyo disgyblion mewn lleoliadau 
meithrin nas cynhelir nad ydynt wedi elwa ar ddyraniadau cyllid blaenorol. 
 
Bydd swyddogion yn gweithio gyda Chonsortiwm Canolbarth y De i roi cyngor a 
chymorth pellach i ysgolion a lleoliadau meithrin nas cynhelir i sicrhau bod y 
cronfeydd hyn yn cael yr effaith fwyaf posibl ar ddisgyblion yng Nghaerdydd.  
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Hopkins 
Yn amlwg, mae'n bwysig bod gan ysgolion yr hyblygrwydd i benderfynu ar y ffordd 
orau o ddefnyddio'r cyllid o ystyried eu hanghenion penodol eu hunain, ond rwy'n 
siŵr y byddech yn cytuno â'r Cynghorydd Merry bod angen gwneud y defnydd gorau 
o'r cyllid ychwanegol, yn enwedig gyda'r pryderon a fynegwyd gennym yn flaenorol 
yng nghyfarfodydd eraill y Cyngor am anghenion y rhai mwyaf agored i niwed. A 
ydych yn cytuno, a chredaf eich bod yn gwneud hynny o'ch ateb, mai rhannu arfer 
gorau yw un o'r ffyrdd mwyaf effeithiol o wireddu hynny ac a allech ddweud ychydig 
mwy am y cynlluniau ar gyfer gweithio gyda Chonsortiwm Canolbarth y De i gyflawni 
hynny.  
 
Ateb - y Cynghorydd Merry 
Wrth gwrs fy mod am i arian gael ei wario yn y ffordd orau bosibl ac y dylid rhannu 
arfer da, a beth yw un o fanteision mwy annisgwyl y newidiadau mewn arferion dros 
y flwyddyn ddiwethaf yw’r posibilrwydd o gydweithio rhwng ysgolion a lleddfu eu 
gwaith gyda'r consortiwm, yn amlwg o gwmpas amser ac ymdrech sy'n gysylltiedig â 
staff o'r blaen drwy fynychu cyfarfodydd yn gorfforol, mae wedi bod yn drawsnewidiol 
wrth ganiatáu ar gyfer y cydweithio hwnnw felly rwy'n disgwyl gweld rhai canlyniadau 
cyffrous yn dod allan o'r gwaith hwnnw dros y misoedd nesaf. 
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Cwestiwn – Y Cynghorydd Keith Parry 
Pa waith sy'n digwydd ar hyn o bryd yn Ysgol Gynradd y Tyllgoed?  
 
Beth yw cynlluniau hirdymor y Cyngor ar gyfer y safle?  
 
Ateb - y Cynghorydd Merry 
Nid oes unrhyw waith yn mynd rhagddo ar y safle yn Ysgol Gynradd y Tyllgoed ar 
hyn o bryd.  
 
Cynhaliwyd arolygon ar gyfer cynllunio Band B yn ystod y misoedd diwethaf, a 
disgwylir i arolygon pellach gael eu cynnal fis nesaf.  
 
Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn ystyried opsiynau posibl ar gyfer cyflawni prosiectau 
yn y dyfodol a bydd rhanddeiliaid yn cael eu cynnwys pan fydd cynlluniau'n cael eu 
datblygu.  
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Keith Parry 
Ydyn, rydym yn cael ymholiadau gan drigolion lleol ynghylch yr hyn sy'n digwydd ac 
rwy'n gwybod bod cynlluniau hefyd yn cynnwys Ysgol y Tyllgoed ac yn cynyddu nifer 
y disgyblion yn sylweddol yn y pen draw sydd i'w croesawu rwy'n siŵr. A gaf ofyn 
cwestiwn atodol am safle Doyle Avenue fel y mae’n cael ei alw'n awr lle mae 2 ysgol 
arbennig yn trosglwyddo o Drelái i safle Ysgol Cantonian ond cyfeirir at y safle hwn 
bellach fel Campws Doyle Avenue, mae hyn yn codi pryderon gyda thrigolion lleol 
ynghylch a yw mynedfa Doyle Avenue i'r safle yn mynd i gael ei defnyddio mewn 
gwirionedd ar gyfer cerbydau sy'n mynd â disgyblion i'r ysgolion arbennig hyn, a 
fyddai'n golygu llawer iawn o draffig ychwanegol ar hyd stryd breswyl dawel. 
 
Ateb - y Cynghorydd Merry 
Arglwydd Faer, mae hyn yn ymwneud mewn gwirionedd â datblygiad ysgol ar wahân 
ond os ydych yn hapus i ganiatáu hynny rwy'n hapus i'w ateb, er mai ateb rhannol yn 
unig fydd ar hyn o bryd gan nad oes gennyf reswm dros gredu y byddai'r fynedfa yno. 
Gallaf ddeall eich rhesymu oherwydd y defnydd o'r enw Campws Doyle, dim ond er 
mwyn ei wahaniaethu o Ysgol Cantonian oedd hynny ond cyn gynted ag y bydd 
unrhyw gynlluniau mwy pendant byddaf yn sicrhau ein bod yn ymgysylltu â chi a chi 
fydd y cyntaf i gael gwahoddiad e-bost gennyf. 
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Dilwar Ali 
Rwy'n falch o weld Cyngor Caerdydd yn hyrwyddo cofrestru pleidleiswyr a chofrestru 
pleidleiswyr drwy'r post. Bydd pobl ifanc 16-17 oed yn pleidleisio am y tro cyntaf eleni 
yn Etholiad y Senedd.  A all yr Arweinydd wneud datganiad i'r Cyngor ar sut i 
hyrwyddo cofrestriad y pleidleisiwr a'r post yn yr ieithoedd mwyaf llafar eraill yng 
Nghaerdydd? 
 
Ateb – y Cynghorydd Huw Thomas 
Mae'r tîm Gwasanaethau Etholiadol yn arwain ymdrechion y Cyngor i hyrwyddo a 
chodi ymwybyddiaeth o'r newidiadau i'r fasnachfraint yng Nghymru sy'n caniatáu 
pleidleisio gan bobl ifanc 16 ac 17 oed a gan wladolion tramor cymwys yn 
etholiadau'r Senedd a'r Cyngor. 
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Mae Cam 1 yr ymgyrch hon wedi cynnwys amrywiaeth o ymgyrchoedd a chyfathrebu 
wedi'u targedu, gydag animeiddiadau'n cael eu darparu mewn Tsieinëeg, Arabeg a 
Somaleg.  Rhoddwyd yr adnoddau hyn ar wahanol sianelau cyfryngau cymdeithasol 
a'u rhannu gyda thîm Cydlyniant ac Ymgysylltu Cymunedol y Cyngor.  
 
Cynhyrchwyd animeiddiad penodol hefyd ar gyfer etholiad arfaethedig y Senedd ar 
6ed Mai gyda chyfieithiadau ar gael yn Arabeg, Bengaleg, Cantoneg, Hindi, 
Pwnjabeg, Somaleg, Wrdeg, Gwjarateg a Phwyleg. Bydd y rhain hefyd yn cael eu 
rhannu ar gyfryngau cymdeithasol a gyda'r tîm Cydlyniant ac Ymgysylltu Cymunedol.  
 
Bydd Cam 2 yr ymgyrch yn parhau i hyrwyddo newidiadau'r fasnachfraint yn yr 
ieithoedd hyn er mwyn annog cofrestru pleidleiswyr yn rhagweithiol drwy gydol y 
flwyddyn, gan gynnwys yn ystod y canfasio blynyddol.  
 
Cwestiwn Atodol - y Cynghorydd Dilwar Ali 
Rwy'n falch o weld eich ymateb a gwelais ymateb gan Reolwr y Gwasanaeth 
Etholiadol heddiw i'r holl Gynghorwyr ac rwy'n falch iawn fy hun sut mae'r adran 
Gwasanaethau Etholiadol yn gweithio a byddaf yn annog pob cyd-Aelod i bostio'r 
deunyddiau hynny diolch. 
 
Ateb – y Cynghorydd Huw Thomas 
Diolch am eich holl ymdrechion i hyrwyddo ymgysylltu â'r broses ddemocrataidd ac 
ydw, rwy'n credu ei bod er ein budd ni i gyd i annog y lefel uchaf bosibl o bleidleiswyr 
i bleidleisio yn yr etholiad sydd i ddod. 
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Sandrey 
O ystyried bod traffig ceir yn ystod y cyfyngiadau cloi wedi cynyddu 81% o'i gymharu 
â'r cyfyngiadau cloi diwethaf, ac o ystyried y rhagolwg y bydd yn cymryd 3 blynedd i 
drafnidiaeth gyhoeddus ddychwelyd i 80% o lefelau nawdd cyn pandemig, beth mae'r 
cyngor yn ei wneud yn y tymor byr i fynd i'r afael â hyn, er mwyn osgoi'r canlyniadau 
y bydd hyn yn eu cael ar lygredd aer, tagfeydd a'r amgylchedd? 
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
Nid wyf yn credu bod y ffigur o 81% yn berthnasol, gan fod hynny wedi'i seilio ar 
ddata o gyfrifon traffyrdd a chefnffyrdd yn unig. Dengys data lleol fod y lefelau traffig 
presennol yn y ddinas ar 65%.   
 
Er bod defnydd trafnidiaeth gyhoeddus yn parhau'n isel, rydym yn obeithiol y bydd 
hyn yn gwella wrth i bobl ddechrau dychwelyd i arferion rheolaidd a dechrau teimlo'n 
fwy diogel mewn mannau cyhoeddus.  
 
Dydw i ddim yn meddwl bod angen i mi sôn am yr holl bethau rydyn ni'n eu gwneud i 
hyrwyddo trafnidiaeth gynaliadwy drwy ein Papur Gwyn a'n cynllun adfer sy'n 
cynnwys ystod enfawr o gamau rydyn ni'n eu cymryd ar hyn o bryd.  
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Sandrey 
Credaf yn benodol yr hyn yr oeddwn yn ei wneud ac mae'n amlwg i mi sôn am hyn yn 
gynharach yn eich datganiad, y cyfeiriadau at sicrhau bod pobl yn teimlo'n ddiogel yn 
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dychwelyd i drafnidiaeth gyhoeddus. Rwy'n teimlo'n bersonol bod rôl i'r cyngor o ran 
hyrwyddo pa mor ddiogel yw trafnidiaeth gyhoeddus gyda'r holl fesurau COVID sydd 
wedi'u cymryd ac felly rwy'n dyfalu y byddwn yn eich annog i ystyried yr hyn y gallai'r 
Cyngor ei wneud i gynorthwyo hynny, diolch. 
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
Diolch i'r Cynghorydd Sandrey ac rwy'n cytuno'n llwyr ei fod yn bwynt dilys iawn a 
dyna'n union beth rydym yn ei wneud yn gweithio gyda gweithredwyr bysiau a 
Thrafnidiaeth Cymru ar rai deunyddiau ymgyrchu ac wrth gwrs darnau o gyngor 
ymarferol i sicrhau eu bod mor ddiogel â phosibl.  Mae angen i ni gael pobl yn ôl ar y 
bysiau a diolchaf i chi a'ch cyd-Aelodau sy'n ymwneud â bysiau yng Nghaerdydd am 
geisio gwneud i hynny ddigwydd. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Keith Parry 
Beth arall y gellir ei wneud i reoli faniau byrgers a stondinau bwyd cyflym sy'n sefydlu 
siop ar briffyrdd cyhoeddus a mannau cyhoeddus eraill, lle maent yn achosi 
problemau o ran rhwystro, sŵn, taflu sbwriel ac annifyrrwch i breswylwyr a 
masnachwyr eraill yn yr ardal?  
 
Ateb - y Cynghorydd Mackie  
Mae'r Cyngor wedi rhoi rheolaethau ar fasnachu ar y stryd yn y ddinas ar waith drwy 
sefydlu cyfres o 'strydoedd gwaharddedig' lle gwaherddir masnachu ar y stryd ac 
mae'n drosedd.  
 
Rydym hefyd wedi dynodi nifer o strydoedd yn y ddinas yn 'strydoedd trwydded' a 
'strydoedd cydsynio' er mwyn caniatáu masnachu ar y stryd mewn rhai 
amgylchiadau.  Ceir rhagor o fanylion ar wefan y Cyngor. 
 
Os oes tystiolaeth bod masnachu ar y stryd ar ffordd nad yw'n destun rheolaethau ar 
hyn o bryd yn achosi problem, yna mae mecanwaith sy'n caniatáu i'r Cyngor 
ddynodi'r ffordd yn stryd waharddedig neu gydsynio.  
 
Yn ogystal, mae gan dimau Priffyrdd a Gorfodi Gwastraff y Cyngor bwerau i ddelio â 
rhwystro priffordd a sbwriel yn y drefn honno.  Mae gan dîm Rheoli Llygredd Iechyd 
yr Amgylchedd yn y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir bwerau hefyd i ddelio â 
materion niwsans cyhoeddus.  
 
Os hoffech anfon unrhyw faterion penodol sy'n peri pryder ataf, yna gofynnaf i 
Swyddogion Trwyddedu ymchwilio i'r mater ac adrodd yn ôl.  
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Mackie  
A allech ddweud wrthym pa gynlluniau sydd gennym ar gyfer agor lletygarwch yn 
ddiogel yng Nghaerdydd pan fyddwn yn cael gwneud hynny?  
 
Ateb - y Cynghorydd Goodway 
Bydd cynghorwyr yn gwerthfawrogi, wrth i ni ddod allan o'r pandemig, mai iechyd a 
diogelwch y cyhoedd fydd ein blaenoriaeth o hyd a byddwn yn gweithio gyda'r 
Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir i sicrhau bod unrhyw drefniadau yn galluogi 
busnesau i weithredu o fewn y rheoliadau sy'n bodoli.  
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Yn y cyfamser, mae fy swyddogion eisoes wedi cynllunio'r cymorth cychwynnol y 
bydd ei angen i gefnogi ailagor canolfannau canol y ddinas a'r ardal yn ddiogel, gan 
gynnwys sefydlu marsialiaid stryd, arwyddion strydoedd, negeseuon cyhoeddus a 
chyngor i ymwelwyr tebyg i'r rhai a gyflwynwyd yr haf diwethaf.   
 
Yn ogystal, byddwn yn gweithio'n agos gyda busnesau i lywio ein dull o gefnogi 
adferiad busnesau dros gyfnod a fydd yn ddi-os yn gyfnod anodd.  Cyn ailagor y 
ddinas yn llawn, rydym wedi sefydlu cyfarfodydd rheolaidd wedi'u trefnu rhwng Ardal 
Gwella Busnes y ddinas a'n Cyfarwyddiaethau Datblygu Economaidd a Chynllunio, 
Trafnidiaeth a'r Amgylchedd i ystyried paratoadau.  Mae ein tîm Rheoli Canol y 
Ddinas hefyd yn cysylltu'n rheolaidd â rhanddeiliaid eraill gan gynnwys Fforwm y 
Trwyddedeion a phartneriaid manwerthu allweddol.   Y bwriad yw sicrhau, pan fydd 
yn ddiogel agor, y bydd pobl yn gallu cymryd rhan yn y cynnig.  
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Molik 
Byddwn hefyd yn ddiolchgar pe gallech roi gwybod i mi pa gymorth y mae'r Cyngor 
yn ei roi i ddychwelyd gweithwyr swyddfa'n ddiogel.  
 
Ateb - y Cynghorydd Goodway 
Mae hynny'n eithriadol o bwysig mewn gwirionedd Cynghorydd, oherwydd rydym yn 
ymwybodol bod nifer o gyflogwyr eisoes wedi nodi bod eu staff yn awyddus i 
ddychwelyd i'r swyddfa felly mae dychwelyd gweithwyr swyddfa yn ddiogel yn 
rhywbeth sydd hefyd yn hanfodol i'r sectorau manwerthu a lletygarwch yn enwedig yn 
ystod dyddiau'r wythnos. Ar hyn o bryd mae'r Cyngor yn gweithio gyda busnesau i roi 
cyngor a chymorth iddynt ar gyfer pryd y gallant ddod â'u staff yn ôl i'r swyddfa gan 
gynnwys cynllunio trafnidiaeth, edrych ar gyfleusterau parcio ychwanegol posibl a 
chefnogi cyflogwyr sydd am gyflwyno trefniadau profi, ond ni allaf danbrisio'r heriau y 
bydd hyn yn eu hachosi ond mae gennym dîm o bobl sy'n gweithio'n gydwybodol ar 
yr heriau hyn a byddaf yn sicrhau bod y manylion ar gael cyn gynted ag y byddant ar 
gael.  
 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Molik 
A yw ein rhaglen ffyrdd a seilwaith presennol yn anghofio pobl â phroblemau 
symudedd a hygyrchedd? 
 
Ateb - y Cynghorydd Wild  
Mae pob un o'n prosiectau yn destun Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb ac ystyrir 
effaith prosiect ar y rhai sydd â phroblemau symudedd neu hygyrchedd fel rhan o'r 
broses hon.  
 
Rydym hefyd yn ymgysylltu â grwpiau mynediad i bobl anabl yn y ddinas drwy ein 
proses ymgynghori cyhoeddus.  
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Molik  
Mae teithio llesol yn ei hanfod yn golygu teithio ar droed, trafnidiaeth gyhoeddus yn 
ogystal â beicio.  A ydych yn teimlo, drwy fwrw ymlaen â beicio a gwneud hynny’n 
blaenoriaeth, eich bod wedi gadael ar ôl rhan o’r boblogaeth, yr henoed neu bobl 
anabl neu’r rhai sydd â phroblemau symudedd neu anabledd fel colli golwg ac ati.  
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Soniasoch am asesiadau effaith yn teimlo y glynwyd yn llawn wrth yr asesiadau 
effaith hynny a bod ymgynghori â'r cyhoedd lleol wedi digwydd wrth i chi gyflwyno'r 
ffyrdd beicio.  
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
Mae'r Cynghorydd Molik wedi cynnal rhai digwyddiadau da iawn gyda'n swyddogion 
a'r grwpiau mynediad hyn y cyfeirir atynt ac rydym wedi cynnig dyluniadau dyfeisgar 
iawn, yn enwedig o amgylch arosfannau bysiau a phethau fel hynny ein bod wedi 
llwyddo i fynd yn bell ac rydym yn mynd i barhau i wella oherwydd wrth i'r gofod 
newid bydd angen i ni sicrhau ein bod yn ystyried popeth.  Y peth y byddwn i'n ei 
gwestiynu yw, mae yna bobl sydd ag anableddau sydd hefyd yn defnyddio beiciau a 
llawer o wahanol fathau o weithgareddau beicio. Byddwn yn gofyn i chi, os oes 
gennych y cyfle ar ôl cyfyngiadau cloi, i ddod i ymweld â Pedal Power yn Riverside, 
dewch i weld rhai o'r pethau gwych sy'n digwydd ac mae nifer y bobl bellach yn 
canfod eu bod yn gallu cael mynediad i rannau o'r ddinas hon na allent eu defnyddio 
o'r blaen gan nad oedd y seilwaith teithio llesol yn ddigon diogel, felly rwy’n meddwl 
bod llawer o bethau da iawn yn digwydd yng Nghaerdydd ar y pethau hyn. 
 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Gordon 
Mae Pentrefwyr Gardd Trelái yn Grŵp Elusennol adnabyddus yn ardal Trelái. 
Gwaredwyr a Gwarcheidwaid Maes Hamdden Trelái. A allwch egluro pam nad yw 
prydles yr Elusen i'r Ganolfan Chwarae ar y Maes wedi'i hadnewyddu yn ôl y 
disgwyl? Yn enwedig gan eu bod wedi bod yn chwilio am brydles hirdymor ers peth 
amser.  
 
Ateb – y Cynghorydd Goodway 
Er nad yw'r Cyngor bellach yn ymrwymo i Drosglwyddiadau Asedau Cymunedol, 
mae'n parhau i fod yn agored i gynigion gan sefydliadau sy'n ceisio prydlesu 
adeiladau yn y gymuned nad oes eu hangen bellach.   
 
Mae'n ofynnol i bartïon â diddordeb gyflwyno cynllun busnes manwl sy'n dangos eu 
gallu i ddatblygu a chynnal adeilad mewn cyflwr da drwy gydol cyfnod y brydles fel ei 
fod yn dileu unrhyw risgiau a fyddai fel arall yn disgyn ar y Cyngor.  Bydd hefyd yn 
ofynnol i sefydliadau ddangos sut y bydd y gweithgareddau arfaethedig sydd i'w 
cynnal yn yr adeilad yn dod â manteision sylweddol i'r gymuned leol er mwyn 
cyfiawnhau prydlesu'r adeilad am rent rhad.     
 
O ran Canolfan Chwarae Trelái, datganwyd bod yr adeilad dros ben i ofynion Adran 
Barciau'r Cyngor a'i roi ar osod i Bentrefwyr Gardd Trelái fel cynnig tymor byr ar 
brydles flynyddol.  
 
Mae Pentrefwyr Gardd Trelái yn ymwybodol bod Gwasanaethau Cymdeithasol wedi 
gofyn am gael defnyddio'r adeilad dros y tymor byr i gefnogi ymateb COVID-19. Fodd 
bynnag, fe'm hysbyswyd heddiw nad yw Gwasanaethau Cymdeithasol yn gofyn am 
yr adeilad mwyach ac felly byddaf yn awr yn ceisio cytuno ar gynnig hirdymor ar 
gyfer yr adeilad.  Efallai y bydd angen i Gydweithiwr yn y Cabinet symud y mater yn 
ei flaen, oherwydd fy mod yn un o'r Aelodau Lleol ac nid wyf i fod i ddefnyddio fy 
safbwynt yn y Cabinet er budd fy niddordebau Ward fy hun. 
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Cwestiwn - y Cynghorydd McGarry 
A all yr Aelod Cabinet gadarnhau pa ymdrechion sydd wedi'u gwneud, dros y 
blynyddoedd, gan gynghorwyr ward Plasnewydd i gael y cyngor i wneud gwelliannau 
i'r llwybr troed sy'n rhedeg ar hyd ochr Ninian Road o Faes Hamdden Parc y Rhath?  
 
Ateb – y Cynghorydd Bradbury 
Cafwyd trafodaethau rhwng swyddogion ac Aelodau lleol dros amser am y mater 
hwn, yn ymwneud yn benodol â'r posibilrwydd o ddefnyddio'r arian Adran 106 sydd 
ar gael.  
 
Hoffwn ddiolch i chi a'ch cyd-Aelodau yn y ward am gyfarfod â swyddogion yn 
gynharach yn yr wythnos i adolygu'r sefyllfa a chytuno ar eich blaenoriaethau ar gyfer 
gwario arian o'r fath yn Ward Plasnewydd.  
 
Yn ogystal, gall buddsoddi mewn llwybrau teithio llesol yn y ddinas yn y dyfodol hefyd 
gynnwys gwelliannau i'r darn hwn o lwybr troed.  
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd McGarry  
Roeddwn yn meddwl tybed pa welliannau sydd wedi'u gwneud i'r llwybr hwn yn y 
blynyddoedd rhwng 2004 a 2012.  
 
Ateb – y Cynghorydd Bradbury 
Wel dim llawer ond os rhowch y cwestiwn i mi ysgrifennu gallaf gael y manylion 
penodol i chi. Afraid dweud bod y materion a godwyd ar gyfryngau cymdeithasol yn 
rhai hirsefydlog ac nad aethpwyd i'r afael â hwy ac yn sicr nid ydym yn mynd i'r afael 
â'r cyfnod hwnnw rhwng 2004 a 2012.  
 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Molik 
Sut mae'r cyngor yn sicrhau bod y rhai sy'n ddigartref, mewn llety dros dro neu nad 
ydynt wedi'u cofrestru gyda meddyg teulu, yn gallu cael mynediad i raglen frechu 
Covid19?  
 
Ateb – y Cynghorydd Thorne 
Mae'r Cyngor wedi gweithio'n agos gyda chydweithwyr iechyd ar y rhaglen frechu 
dorfol ac, yn benodol, i nodi unrhyw unigolion a allai ddisgyn drwy'r rhwyd.  
 
Bydd llawer o bobl sy'n profi digartrefedd yn byw gyda chyflyrau iechyd sylfaenol, 
sy'n eu rhoi mewn perygl o niwed o Covid-19.  Yn aml, nid ydynt yn manteisio ar y 
cymorth meddygol sydd ar gael; felly, penderfynwyd darparu brechiadau mewn 
amrywiaeth o hosteli a lleoliadau llety â chymorth.  
 
Hefyd, chynhaliodd y Bwrdd Iechyd arolwg gyda'r boblogaeth ddigartref a 
chadarnhaodd eu hadborth y byddent yn cymryd rhan mewn rhaglen frechu pe gellid 
ei ddarparu yn llety'r hostel.  
 
Yr wyf yn falch o ddweud bod hyn bellach wedi dechrau a bod y brechlynnau cyntaf 
wedi'u darparu yn hosteli Tŷ Tresilian, Huggard a Thŷ Gobaith ddydd Iau 11eg 
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Mawrth, gyda bron i 50% o'r trigolion yn cael eu brechu ar y safle. Roedd hosteli'r 
Walk a'r Ambassador i fod i gael eu cwblhau heddiw (18fed Mawrth). 
 
Ar gyfer yr unigolion hynny nad ydynt wedi cofrestru gyda meddyg teulu, gwnaed 
trefniadau arbennig i sicrhau bod eu brechiad wedi'i gofnodi'n gywir.  
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Molik 
I ddilyn ar bwynt y Cynghorydd Thorne, rwy'n meddwl hefyd am geiswyr lloches nad 
ydynt efallai wedi cofrestru, neu gymunedau teithiol nad ydynt efallai wedi cofrestru 
gyda meddyg teulu, a oes unrhyw waith sy'n mynd ymlaen o ran y cymunedau hynny 
hefyd. 
 
Ateb – y Cynghorydd Thorne 
Dydw i ddim yn ymwybodol ond rwy'n gwybod y byddwn yn nodi'r materion hynny 
felly os ydych chi'n hapus gallaf ddod yn ôl atoch ar hynny.  
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Keith Jones 
Beth mae Cyngor Caerdydd wedi'i wneud i gynorthwyo diogelwch cymunedol ym 
mharêd siopau Countisbury Avenue yn Llanrhymni?  
 
Ateb – y Cynghorydd Thorne 
Fel y gwyddoch, mae gan y Cyngor ddau gamera teledu cylch cyfyng ym mhen 
gogleddol a deheuol parêd siopa Countisbury Avenue. Gall Heddlu De Cymru a 
Chanolfan Rheoli Traffig y Cyngor weld y camerâu hyn, ac roeddent yn weithredol 
pan ddigwyddodd y ffrwydrad yn siop y Co-op yn oriau mân ddydd Gwener 26ain 
Chwefror. Rwy'n ymwybodol bod aelodau'r ward wedi gofyn i'r Heddlu adolygu'r 
lluniau teledu cylch cyfyng sydd ar gael fel rhan o'u hymchwiliad parhaus i'r 
digwyddiad hwn.  
 
Gallaf gadarnhau y gofynnwyd i Syrfëwr Rheoli Adeiladu ddod i'r lleoliad gan y 
gwasanaethau brys i sicrhau diogelwch y cyhoedd yn union ar ôl y digwyddiad.  
Aseswyd arwynebedd yr adeilad yr effeithiwyd arno gan y ffrwydrad; cadarnhawyd 
manylion perchnogaeth a chysylltwyd â'r perchennog.  Cysylltodd y perchennog â'i 
yswirwyr a'i gontractwr enwebedig i drefnu mesurau diogelwch a gwneud yr eiddo'n 
ddiogel ar ôl i Heddlu De Cymru ryddhau'r sefyllfa trosedd.  
 
Mae Swyddogion Gorfodi Tai yn y Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir hefyd wedi 
cael gwybod am y peryglon posibl i breswylwyr yn siopau Countisbury Avenue a 
byddant hefyd yn cynnal asesiad o dan y System Mesur Iechyd a Diogelwch ar gyfer 
Tai.  Cymerir camau i fynd i'r afael ag unrhyw beryglon a nodwyd.  
 
Edrychaf ymlaen at gyfarfod â chi ac aelodau eraill o'r ward ddydd Llun 22ain Mawrth, 
ynghyd â swyddogion perthnasol, i drafod mesurau pellach y gall y Cyngor eu 
cymryd i gefnogi trigolion a diogelwch cymunedol yn yr ardal. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Keith Jones 
Mae'n glod mawr i'r Cyngor Caerdydd hwn sy'n cael ei redeg gan Lafur, ar ôl y ddau 
ymosodiad blaenorol ar y Co-op, fod y Cyngor wedi buddsoddi mewn teledu cylch 
cyfyng o'r radd flaenaf ac mae'r ddau gamera teledu cylch cyfyng o'r radd flaenaf 
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hynny yn symbol gweladwy o ymrwymiad y Cyngor i ddiogelwch cymunedol yn 
Llanrhymni. Cynghorydd Thorne, pa waith pellach y gall y Cyngor ei wneud felly gyda 
Heddlu De Cymru i nodi landlordiaid preifat sy'n berchen ar unedau manwerthu a thai 
yn y bloc i gynllunio ffordd ymlaen gyda nhw a'r gymuned leol, ar gyfer yr ardal siopa 
drefol boblogaidd hon i wella diogelwch cymunedol yng nghanol Llanrhymni.  
 
Ateb – y Cynghorydd Thorne 
Wel rwy'n gobeithio mai dyna'r math o bethau y byddwn yn eu trafod ddydd Llun ac 
yn amlwg hoffem ystyried eich barn ac unrhyw awgrymiadau ac mae'n amlwg ein bod 
am weithio'n agos gyda phawb yn y gymuned, trigolion a pherchnogion siopau ar 
hyn, i sicrhau bod yr ardal yn ddiogel i bobl wneud eu siopa. 
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Berman 
Rwyf wedi derbyn llawer o gwynion diweddar gan breswylwyr ynglŷn ag achosion o 
dorri'r rheolau cloi presennol gan gynnwys pobl yn chwarae chwaraeon tîm; torri i 
mewn i gyfleusterau caeedig fel y cwrt pêl-fasged a lawntiau bowlio yng Ngerddi’r 
Rhath; a chasglu mewn grwpiau i yfed alcohol o siopau heb roi digon o sylw i 
ymbellhau cymdeithasol. Pa gamau y gall y cyngor eu cymryd i ddelio â phryderon o'r 
fath, ac a ydych o'r farn bod ganddo ddigon o adnoddau i wneud hynny?  
 
Ateb – y Cynghorydd Bradbury  
Mae'r Cyngor yn gweithio'n ddyddiol gyda'r Heddlu i sicrhau bod rheolau Covid-19 yn 
cael eu dilyn.  
 
Rydym hefyd yn dibynnu ar ddefnyddwyr parciau yn cymryd cyfrifoldeb personol am 
eu gweithredoedd wrth ddilyn Rheoliadau Coronafeirws Llywodraeth Cymru ac 
arwyddion lleol sydd wedi'u gosod.  
 
Os oes gennych unrhyw enghreifftiau lle nad yw hyn yn digwydd, yna dylech roi 
gwybod i'r Heddlu yn y lle cyntaf a hefyd hysbysu swyddogion o Wasanaeth y 
Parciau, y gwn eu bod wedi bod yn ymateb i adroddiadau a wnaed gan aelodau 
wardiau lleol y tu allan i oriau, 7 diwrnod yr wythnos. 
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Berman 
Rwyf wedi bod yn rhoi gwybod i'r Cyngor ac i'r Heddlu lleol am amryw o achosion a 
godwyd gan drigolion.  Rwy'n credu mai'r broblem yw ein bod wedi cael dyddiau 
arbennig o heulog, mae pobl wedi dod allan mewn niferoedd ac mae llawer o bobl 
wedi bod yn ymddwyn mewn ffyrdd sy'n groes i'r rheoliadau. Rwy'n gwerthfawrogi 
bod rhai o'r rheoliadau bellach wedi newid ychydig felly efallai nad yw rhai o'r 
materion yn broblemau nawr.  Ond mae canfyddiad gan drigolion yn yr ardal nad oes 
digon yn cael ei wneud i ddelio â'r materion hynny boed yn gyfrifoldeb i'r Cyngor 
neu'r Heddlu felly beth ydych chi'n meddwl y gellid ei wneud i geisio cael gwell 
ymateb pan fyddwn yn cael diffygion, yn enwedig ar benwythnosau heulog.  
 
Ateb – y Cynghorydd Bradbury  
Ydw, rwy'n deall y mater yr ydych yn ei godi ac rwy'n deall eich pryder yn ei gylch 
ond rwy'n fodlon â'r ymgysylltu lefel a datrys problemau y mae'r Cyngor a'r heddlu 
wedi'u mabwysiadu o ddechrau'r pandemig.   O ran y camau gweithredu, gofynnais i 
swyddogion roi rhestr i mi ar gyfer y cwestiwn hwn. Nodir mannau problemus fel 
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mater o drefn drwy rannu gwybodaeth wedi'i thargedu ar gyfer patrolau gweledol yn 
ogystal â gweithgareddau gorfodi addysg gan gynnwys rôl cydweithwyr mewn 
Gwasanaethau a Rennir yn rheolaidd.  Mae gan Heddlu De Cymru a'r 
Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir bwerau gorfodi mewn perthynas â'r Rheoliadau 
Coronafeirws ac maent wedi bod yn ein helpu i fflagio'r rhain yn y parc; mae paent 
gwrth-fandal wedi'i ddefnyddio ar ben ffens perimedr y cwrt pêl-fasged yng Ngerddi 
Parc y Rhath gan fod oedolion a phlant yn dringo yno. Mae ein gwasanaeth parciau 
wedi cael presenoldeb saith diwrnod yr wythnos yn ein parciau yn ystod cyfnod y 
cyfyngiadau cloi a byddwn yn parhau i weithio gyda rhanddeiliaid i ymateb i'r 
newidiadau yn y rheoliadau wrth iddynt ddigwydd ond mae mwy y gallwn ei wneud 
bob amser gyda'r Heddlu, a phob tro y byddwch yn rhoi gwybod i mi am y materion 
hyn, rwy'n mynd yn ôl at ein swyddogion ac yn gweld beth arall y gallwn ei wneud i 
sicrhau y gall pobl fwynhau ein Parciau mewn ffordd ddiogel ffordd a heb dorri'r 
canllawiau. Os oes gennych unrhyw achosion, anfonwch nhw ataf yn ogystal â'r 
Heddlu a byddaf yn sicrhau eu bod yn cael eu dilyn.  
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Gordon 
Pan gaeodd yr orsaf fysiau yn Stryd Wood, codwyd gorsaf fysiau dros dro yng 
Ngerddi Sophia. Pryd ydych chi'n meddwl y bydd y coetsis pellter hir yn symud i'r 
lleoliad arfaethedig i'r de o'r orsaf reilffordd? Bydd trigolion Glanyrafon yn falch pan 
nad yw coestsis National Express bellach yn teithio i fyny ac i lawr Heol y Gadeirlan. 
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
Cytunaf â chi mai yn yr Orsaf Ganolog yw’r lleoliad orau ar gyfer y gwasanaeth 
National Express. 
 
Fel y gwelwch, mae cynnydd o amgylch y Sgwâr Canolog yn digwydd yn gyflym, ac 
er bod llawer o'r prosiect hwn yn brosiect gan Lywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth 
Cymru, rydym yn gweithio'n agos gyda nhw i sicrhau bod yr holl elfennau trafnidiaeth 
yn gydgysylltiedig.  
 
Yn y cyfamser, rwy'n falch o weld y ddarpariaeth feicio a cherdded gwell yn yr ardal, 
a byddwch wedi gweld ein bod newydd ddechrau gweithio i ailosod Rhodfa'r 
Mileniwm – gan ddarparu cysylltiadau da rhwng y gwahanol ddulliau trafnidiaeth. 
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Gordon 
A oes gennych unrhyw syniad a fydd y National Express pan fyddant yn dechrau 
gweithredu eto yn dechrau mynd drwy Stryd y Castell ac i fyny Heol y Gogledd fel yr 
arferent neu a fyddant yn parhau i ddefnyddio Heol y Gadeirlan.  
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
Rwy'n credu o fy nealltwriaeth i neu efallai dim ond rhagdybiaeth weithredol ac wrth 
siarad â'r cwmni eu hunain, byddai'n well ganddyn nhw ddefnyddio'r llwybr mwyaf 
uniongyrchol y gallan nhw ac nid yw mynd i fyny Heol y Gadeiriol brysur yn helpu hyn 
yn arbennig, byddan nhw eisiau mynd trwy'r dref cyn gynted ag y gallant, felly dyna 
beth y byddwn yn gweithio gyda nhw yn y dyfodol agos.  
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Owen-Jones  
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A fyddech cystal â rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am gynnydd Llwybr Beicio Heol 
Casnewydd? 
 
 
Ateb - y Cynghorydd Wild 
Mae fersiwn dros dro’r cynllun llwybrau beicio wedi'i gynllunio a disgwylir i'r gwaith 
ddechrau ar y safle yn fuan (Mawrth/Ebrill 2021), a disgwylir iddo gael ei gwblhau 
erbyn yr haf hwn.  Bydd hyn yn wych i drigolion sydd am feicio – gan gysylltu 
rhannau helaeth o ardal ganol y ddinas â llwybrau ar wahân.  
 
Cwestiwn Atodol – y Cynghorydd Owen-Jones  
Diolch i chi am hynny, sylwaf fod y Cynghorydd Cunnah yn ymdrechu'n daer i'w 
lusgo i'r Gorllewin tra bod i’r Dwyrain yn bendant ar ei orau yn yr achos hwn.  Rydym 
wedi bod yn sôn am ddinasoedd 20 munud ac uwchbriffordd feicio i lawr Heol 
Casnewydd sy'n cysylltu Adamsdown, yn y bôn yn cysylltu Parc Castell Bute â Stryd 
y Frenhines gyfan yn daith feicio 10 munud i Adamsdown. Sylwaf fod yr haf yn 
darged ond gorau po gyntaf y gallwn gael hynny cyn y tywydd braf po fwyaf y gallwn 
gloi mewn ymddygiad da am flwyddyn newydd gyfan oherwydd bydd yn anodd cael 
pobl i feicio ym mis Tachwedd neu fis Hydref ond os daw ym mis Mai-Mehefin pan 
ddaw'n dywydd gogoneddus mae'r budd yno felly os gallwn edrych arno'n gynt, 
gorau oll.   
 
Ateb - y Cynghorydd Wild  
Rydych wedi dweud bron air am air yr hyn rwyf wedi'i ddweud wrth swyddogion yr 
wythnos hon Cynghorydd, diolch am eich brwdfrydedd, rydym yn mynd tuag ato.   
 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Dilwar Ali 
Byddwch wedi gweld Ocsid Nitraidd (nwy chwerthin) ar hyd y strydoedd yng 
Nghaerdydd yn prysur ddod yn broblem sbwriel.  Mae grŵp Cymunedol YGC Rebel 
Mums yn fy ward, Ystum Taf, wedi dechrau casglu'r nwy chwerthin hwn i'w ailgylchu. 
Pa gymorth ac offer allwch chi eu darparu i'r grŵp?  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
Diolch i ymdrechion preswylydd lleol, gallwn yn awr fynd â'r canisterau ocsid nitraidd 
sydd i'w cael ar draws y ddinas i EMR Cardiff, cwmni ailgylchu metel sydd wedi'i leoli 
yng Nglanfa Dowlais yn Nociau Caerdydd. 
 
Mae'r Gwasanaethau Ailgylchu yn ystyried darparu blwch storio bach ar gyfer y 
canisterau nwy hyn yn ein Canolfannau Ailgylchu a'n Hybiau Cymunedol, y byddant 
wedyn yn eu casglu i'w hailgylchu yn EMR Cardiff. 
 
Ar hyn o bryd, mae pandemig Covid-19 yn cyfyngu ar fynediad i nifer o'n Hybiau 
Cymunedol ond, ar ôl llacio'r cyfyngiadau cloi presennol, bydd y Gwasanaethau 
Ailgylchu yn ceisio cefnogi ailgylchu lleol mewn Hybiau Cymunedol ynghyd â 
mentrau ailgylchu eraill. 
 
 
Cwestiwn - y Cynghorydd Lister 
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A all yr Aelod Cabinet ymrwymo i adolygu'r newidiadau i'n rhaglen casglu gwastraff, 
er mwyn sicrhau bod trigolion Grangetown, a Chaerdydd, yn cael y gwasanaethau 
gorau posibl, yn dilyn rhai problemau cychwynnol disgwyliedig?  
 
Ateb - y Cynghorydd Michael  
Yn gyntaf, a allaf gydnabod y gefnogaeth yr ydych chi a'ch cyd-Aelodau yn y Ward yn 
ei rhoi yn eich ardal, yr ydych yn gwneud gwaith aruthrol gyda Chadwch Grangetown 
yn Daclus a grwpiau cymunedol eraill.   Fel yr wyf wedi cydnabod yn fy natganiad, 
mae'n anochel y bu rhai problemau cychwynnol yn gysylltiedig â newid mor fawr i 
drefniadau darparu a gweithio gwasanaethau, ond mae gwelliannau'n parhau i gael 
eu gwneud ac yr ydym yn parhau i adolygu'r modd y caiff y model newydd ei 
weithredu er mwyn sicrhau bod gwasanaeth effeithlon ac effeithiol yn cael ei 
ddarparu i drigolion Caerdydd.  
 
Mae'r gwasanaeth yn gweithio drwy nifer o newidiadau mewn perthynas â'r 
trefniadau gweithio 4 diwrnod newydd a'r model darparu gwasanaethau, gan 
gynnwys rheoli criwiau casglu ar draws rowndiau newydd. 
 
Rydym hefyd wedi cyflwyno rolau newydd ac ystafell reoli i reoli'r gwaith o ddarparu'r 
gwasanaeth casglu yn rhagweithiol drwy gydol y dydd, yn ogystal â fflyd newydd i 
wella dibynadwyedd wrth ddarparu gwasanaethau a gwasanaethau digidol i roi 
gwybod i breswylwyr am gasgliadau yn eu strydoedd.  
 
Yn anochel, pan fyddwch chi'n ceisio gwneud cymaint, mewn pandemig, gyda gyrwyr 
yn dal i gysgodi, mae bob amser yn mynd i fod yn anodd ond nid yw'n golygu na 
ddylem ei wneud.   Bydd y newidiadau, pan fyddwn yn eu cael yn iawn, ac yr ydym 
yn mynd i'w cael yn iawn, yn gwneud gwahaniaeth enfawr i drigolion y Ddinas hon; 
gwasanaethau gwastraff gwell a mwy effeithlon, gwell ailgylchu, a ffordd ddoethach o 
weithio.   Hoffwn atgoffa pawb mai'r ŵyl banc hon fydd yr ŵyl banc gyntaf nad ydym 
wedi gorfod newid ei diwrnod ar gyfer casgliadau.  
 
Cwestiwn Atodol - y Cynghorydd Lister 
Diolch i'r Cynghorydd Michael am yr ymateb manwl hwnnw ac i chi a'r swyddogion 
sy'n parhau i weithio gyda mi, Lynda ac Abdul a byddwn wrth gwrs yn parhau i roi 
gwybod am bryderon a'u bwydo'n ôl i chi eich hunain gan breswylwyr a dim ond heno 
rydym wedi gweld rhai casgliadau a gollwyd yn llawer llai nag wythnosau blaenorol, 
sy'n gadarnhaol iawn i'r ardal.  Beth allwn ni ei wneud i sicrhau ein bod yn hyrwyddo'r 
wefan fel bod preswylwyr yn ymwybodol y gallant wirio i weld a yw eu casgliad wedi'i 
aildrefnu neu i gysylltu os ydynt yn credu eu bod wedi'u colli.  
 
Ateb – y Cynghorydd Michael 
Mae Ap Caerdydd yn Ap gwych, rhowch eich cyfeiriad yno a chod post a bydd yn 
dweud wrthych beth y gellir ei gasglu; rydym yn gweithio ac yn diweddaru hynny'n 
gyson ynghyd â'r Cynghorydd Weaver a'r tîm digidol ond nid yw pawb ar hyn, mae 
rhif ffôn i gysylltu â nhw i roi gwybod am gasgliadau a gollwyd, unwaith eto rwy'n fwy 
na bodlon os yw pobl am anfon e-bost ataf, mae aelodau o'r cyhoedd yn anfon e-bost 
ataf ac yn siarad â mi ac nid yw hynny'n broblem. Rwy'n cymryd ymatebion pawb fel 
rhan o broses ddysgu i sicrhau ein bod yn deall y newidiadau a sut mae'n effeithio 
arnynt, oherwydd yn y pen draw bydd y mewnbwn hwnnw'n arwain at wasanaeth 
llawer gwell. 
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168 :   MATERION BRYS  
 
Dim 
 
169 :   AELODAETH PWYLLGORAU  
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Cyngor:  
 
I benodi i'r swyddi gwag ar y Pwyllgorau’n unol â'r dyraniad cymeradwy o seddi a 
dymuniadau Grwpiau'r Pleidiau fel y nodir ar y Daflen Diwygio.  
 
170 :   PENODI LLYWODRAETHWYR YR AWDURDOD LLEOL  
 
(Ail-bwysleisiodd y Cynghorydd Robson ei ddiddordeb personol a rhagfarnol yn yr 
eitem hon ac ni chymerodd ran yn ystyriaeth yr eitem hon) 
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Cyngor:  
 
Bod y Cyngor, yn unol ag argymhellion Panel Llywodraethwyr Awdurdod Lleol, yn 
cymeradwyo'r penodiadau newydd ac ailbenodiadau llywodraethwyr Awdurdod Lleol i 
gyrff llywodraethu ysgolion fel y nodir yn Atodiad 1, bob un am dymor o 4 blynedd o’r 
dyddiad penodi. 
 
171 :   CWESTIYNAU YSGRIFENEDIG  
 
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. 
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