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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, 24 Mehefin 2021 i drafod y busnes a nodir yn y wŷs Cyngor dyddiedig 
Dydd Gwener, 18 Mehefin 2021.  
 
Yn 

bresennol: 

 
Y Cynghorydd Sir McKerlich (Arglwydd Faer) 
 

 Cynghorwyr Sir  Ahmed, Asghar Ali, Dilwar Ali, Berman, 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 
 

19 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Fenella Bowden. 
 
20 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Gwnaed y Datganiadau Buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau: 
 

Cynghorydd Eitem Buddiant  

Y Cynghorydd 
Melbourne  

11 Buddiant Personol – Mae’n gweithio i 
Gyngor Sir Fynwy 

Y Cynghorydd 
Jones-
Pritchard 

12 Buddiant Personol – Weithiau mae'n 
gweithredu fel asiant mewn materion 
cynllunio 

Y Cynghorydd 
Mia Rees 

13 - Datganiad ar 
Blant a Theuluoedd 

Buddiant Personol – Mae’n eistedd ar 
Fwrdd YMCA Caerdydd 

Y Cynghorydd 
Asghar Ali 

14  Buddiant Rhagfarnus – Buddiant mewn 
eiddo y gallai'r Cynnig effeithio arno 

Y Cynghorydd 
N Mackie 

14  Buddiant Rhagfarnus – Buddiant mewn 
eiddo y gallai'r Cynnig effeithio arno 

Cyng. Dianne 
Rees 

14  Buddiant Rhagfarnus - Mae aelodau o’i 
theulu â buddiant mewn eiddo y gallai'r 
Cynnig effeithio arno 

Y Cynghorydd 
Williams 

14  Buddiant Rhagfarnus – Buddiant mewn 
eiddo y gallai'r Cynnig effeithio arno 

Y Cynghorydd 
Wong 

14  Buddiant Rhagfarnus – Buddiant mewn 
eiddo y gallai'r Cynnig effeithio arno 
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21 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod ar 27 Mai 2021 yn gofnod cywir a chawson nhw 
eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
22 :   DEISEBAU  
 
Cyflwynwyd y deisebau canlynol: 
 

Cynghorydd Nifer y 
llofnodion 
perthnasol  

Natur y Ddeiseb 

Y Cynghorydd 
Carter 

223  Gofyn i'r Cyngor wneud Rhodfa Pentwyn yn 
barth 20 mya 

Y Cynghorydd 
Gibson 

70  Gofyn i'r Cyngor wneud Highbury Road a 
Wheatley Road, Trelái  yn barthau 20 mya a 
darparu mesurau arafu traffig 

Y Cynghorydd 
Gibson 

75 Gofyn i'r Cyngor wneud Redhouse Crescent yn 
ffordd nad yw’n un drwodd 

Y Cynghorydd 
McEvoy 

275  Gofyn i'r Cyngor gael gwared ar y Mannau 
Parcio i Breswylwyr â Thrwydded yng Ngerddi'r 
Ddinas, Caerdydd 

Y Cynghorydd 
Molik 

52 Gofyn i'r Cyngor osod llinellau melyn dwbl yn 
ardal y gylchfan sy'n cysylltu Heol Heathwood a 
Heath Halt Road 

 
23 :   CWESTIYNAU CYHOEDDUS  
 
Nid oedd unrhyw gwestiynau gan y cyhoedd. 
 
24 :   CYHOEDDIADAU’R ARGLWYDD FAER  
 
Llongyfarchodd yr Arglwydd Faer y Cynghorwyr David Walker a Dianne Rees ar 
dderbyn MBE. 
 
Mae Castell Caerdydd yn un o'r tirnodau mewn pedair dinas, ym mhob gwlad yn y 
DU i gael ei oleuo’n goch ddydd Sul diwethaf i nodi Diwrnod Ffoaduriaid y Byd i 
gefnogi ymgyrch newydd gan y Groes Goch Brydeinig Mae Pob Ffoadur yn Bwysig. 
 
Atgoffodd yr Arglwydd Faer y Cyngor am y gwasanaethau galw heibio ar y 
penwythnos i gael dos cyntaf y brechlyn COVID-19 yn y Bae ac am y ffaith bod 
clinigau galw heibio i gael y dos cyntaf yn cael eu cynnal bob penwythnos yng 
Nghanolfan Brechu Torfol y Bae. 
 
25 :   STRATEGAETH RHIANTA CORFFORAETHOL 2021 - 2024  
 
Cyflwynwyd y Strategaeth Rhianta Corfforaethol i'r Cyngor er gwybodaeth yn dilyn 
cymeradwyaeth gan y Cabinet ar 18 Mawrth 2021.  Amlinellodd y Strategaeth 
Rhianta Corfforaethol tair blynedd hon ymrwymiadau Cyngor Caerdydd, yr heriau a'r 
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camau allweddol y mae angen eu cymryd i sicrhau bod ein plant yn cael y 
canlyniadau gorau posibl mewn bywyd. 
 

PENDERFYNWYD: 

 

CYTUNODD y Cyngor i nodi Strategaeth Rhianta Corfforaethol 2021 - 2024, a 
gymeradwywyd gan y Cabinet ym mis Mawrth 2021. 
 
26 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL CRAFFU  
 
Yr adroddiad, a gyflwynwyd i'r Cyngor Llawn, oedd yr Adroddiad Blynyddol Craffu 
cyfunol cyntaf, dull newydd sydd wedi cymryd lle adroddiadau blynyddol unigol y pum 
pwyllgor craffu a gafodd eu llunio a’u cyflwyno i’r Cyngor yn y gorffennol. 
 
PENDERFYNWYD: 
 
CYTUNODD y Cyngor i dderbyn Adroddiad Blynyddol Craffu 2020/21, a nododd y 
trefniadau i'w gwneud ar gyfer ei gyhoeddi a’i wneud ar gael i'r cyhoedd. 
 
27 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL Y GWASANAETHAU DEMOCRATAIDD  
 
Amlinellodd yr adroddiad a gyflwynwyd i'r Cyngor y gwaith a wnaed gan y Pwyllgor 
Gwasanaethau Democrataidd ar gyfer 2020 gan gynnwys yr heriau a brofwyd gan y 
Gwasanaethau Democrataidd yn ystod y pandemig a thynnodd sylw at y gwaith o 
gynnal cyfarfodydd o bell yn llwyddiannus. Roedd modd i'r cyhoedd, gan gynnwys y 
Cyngor, y Cabinet, Cynllunio a Chraffu wylio’r cyfarfodydd oherwydd gwe-ddarlledu. 
 
PENDERFYNWYD: 
 
CYTUNODD y Cyngor i nodi'r adroddiad. 
 
28 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL SAFONAU’R GYMRAEG 2020-2021  
 
 
Ystyriodd y Cyngor gynnwys Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2020-21, cyn 
ei gyhoeddi'n ffurfiol yn unol â Safonau'r Gymraeg, dan Fesur y Gymraeg (Cymru) 
2011.   
 
PENDERFYNWYD: 
 
CYTUNODD y Cyngor i gymeradwyo Adroddiad Blynyddol Safonau'r Gymraeg 2020-
21 cyn ei gyhoeddi'n ffurfiol yn unol â Safonau'r Gymraeg (Mesur y Gymraeg (Cymru) 
2011). 
 
29 :   DERBYN DIRPRWYO SWYDDOGAETH GAFFAEL CYNGOR SIR FYNWY  
 
Datganodd y Prif Weithredwr fuddiant anragfarnus yn yr eitem hon gan mai ef yw 
Cadeirydd Atebion; cwmni masnachu gwasanaethau proffesiynol a chaffael y 
Cyngor.  
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Gofynnwyd i'r Cyngor awdurdodi derbyn Dirprwyo Gweithredol o Gyngor Sir Fynwy i 
gyflawni ei Swyddogaeth Gaffael yn rhan o Strategaeth Gyllideb 2021/22 cytunedig y 
Cyngor.   
 
PENDERFYNWYD: 
 
CYTUNODD y Cyngor i’r canlynol:  
 
1. Derbyn Dirprwyo Gweithredol o Gyngor Sir Fynwy i gyflawni ei 

Swyddogaethau Caffael, ar yr amod bod y Cytundeb Dirprwyo y cyfeirir ato yn 
2 isod yn cael ei gwblhau’n foddhaol. 

 
2. Dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau mewn 

ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Gyllid, Perfformiad a Moderneiddio i 
gwblhau Cytundeb Dirprwyo ar ffurf sy’n bodloni’r Cyngor a chwblhau'r holl 
drefniadau i gyflawni'r swyddogaethau caffael dirprwyedig.  

 
Yn amodol ar gwblhau’r cytundeb Dirprwyo arfaethedig yn 2 uchod, cytuno mai'r 
Rheolwr Gweithredol dros Gomisiynu a Chaffael sy'n gyfrifol am gyflawni'r 
swyddogaethau caffael dirprwyedig o ddydd i ddydd. 
 
30 :   ADRODDIAD NEWIDIADAU I’R CYFANSODDIAD  
 
Diben yr adroddiad oedd galluogi'r Cyngor i ystyried newidiadau drafftio arfaethedig 
i'r Cyfansoddiad a argymhellwyd gan y Swyddog Monitro a Phwyllgor y Cyfansoddiad 
i roi eglurder ychwanegol mewn perthynas â'r canlynol: 
 

(i) Bwrdd Pensiynau Lleol; 
(ii) Panel Sianeli Caerdydd a Bro Morgannwg; 
(iii) Dirprwyo’r Swyddog Adran 151 ar gyfer materion bancio;  
(iv) Dirprwyo Swyddogion ar gyfer neilltuo tir; 
(v) Penderfynu ar ailraddio ceisiadau’r Rheolwyr Gweithredol; a 
(vi) Phenderfynu ar gais cynllunio'r Aelodau a'r Uwch Swyddogion. 

 
PENDERFYNWYD: 
 
Yn amodol ar argymhellion Pwyllgor y Cyfansoddiad ar 21 Mehefin 2021, 
CYTUNODD y Cyngor i gymeradwyo’r newidiadau i’r Cyfansoddiad mewn perthynas 
â: 
 

(i) Bwrdd Pensiynau Lleol; 
 

(ii) Panel Sianeli Caerdydd a Bro Morgannwg; 
 

(iii) Dirprwyo’r Swyddog Adran 151 ar gyfer materion bancio;  
 

(iv) Dirprwyo Swyddogion ar gyfer neilltuo tir; 
 

(v) Penderfynu ar ailraddio ceisiadau’r Rheolwyr Gweithredol; a 
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(vi) Phenderfynu ar gais cynllunio'r Aelodau a'r Uwch Swyddogion,  
 
fel y nodir yn yr adroddiad ac a amlinellir ar y Daflen Ddiwygio. 
 
31 :   DATGANIADAU’R ARWEINYDD AC AELODAU’R CABINET  
 
1 Datganiad yr Arweinydd – Y Cynghorydd Huw Thomas 
 Ymatebodd yr Arweinydd i gwestiynau a ofynnwyd ar y canlynol:  
   Codi’r Gwastad a Chronfeydd Adnewyddu Cymunedau 

   Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Caerdydd, 
Strategaeth Cyfiawnder Ieuenctid 

 
2 Yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth - Y 

Cynghorydd Caro Wild 
 Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
   Ymgynghoriad ar y CDLl Newydd 

   Dyfodol Stryd y Castell 

   Beicffyrdd – Diweddariad ar gynnydd 

 
3  Yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu - Y Cynghorydd 

Goodway 
 Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
   Codi’r Gwastad, Cyfleusterau ieuenctid yn Nhrelái 

   Cymorth Busnes 

 
4 Yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden - Y Cynghorydd 

Bradbury 
 Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
   Prosiect Ynys Echni 

   Canwr y Byd Caerdydd  

 
5  Yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad - Y 

Cynghorydd Weaver 
 Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
   App Symudol a Gwefan y Cyngor 

 
6 Yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau - Y Cynghorydd Thorne 
 Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
   Ailagor Hybiau a Llyfrgelloedd 

   Digartrefedd 

   Llety dros dro o ansawdd uchel i deuluoedd digartref 

   Strydoedd Diogelach 

 
7 Yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd - Y 

Cynghorydd Michael  
 Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
   Rheoli Risg Llifogydd 

   Gwelliannau i Wasanaethau Casglu Gwastraff Hylendid 

   Biniau heb eu Casglu 

https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s49601/1%20-%20Leader%20Statement%20June%202021.pdf
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s49602/2%20-%20Cllr%20Wild%20statement%20June%202021.pdf
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s49603/3%20-%20Cllr%20Goodway%20Statement%20June%202021.pdf
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s49604/4%20-%20Cllr%20Bradbury%20Statement%20June%202021.pdf
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s49605/5%20-%20Cllr%20Weaver%20Statement%20June%202021.pdf
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s49606/6%20-%20Cllr%20Thorne%20Statement%20June%202021.pdf
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s49607/7%20-%20Cllr%20Michael%20Statement%20June%202021.pdf
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   Rheoli Beiciau Oddi ar y Ffordd 

 
8 Yr Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd - Y Cynghorydd Hinchey 
 Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
   Tŷ Coryton 

 
9  Yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles - Y 

Cynghorydd Elsmore 
 Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
   Gwasanaethau Byw'n Annibynnol - Pwynt Cyswllt Cyntaf 

(Cymunedol) 
   Cyfleoedd Gwasanaethau Dydd:  

   Cynhwysiant Digidol 

   Mentro Gyda’n Gilydd 

 
10 Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a 

Sgiliau - Y Cynghorydd Merry 
 Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  
   Gwên o Haf 

   Darpariaeth Gwasanaeth Ieuenctid Caerdydd – Haf 2021 

   Diweddariad ar Ysgolion 

 
32 :   HYSBYSIAD O GYNNIG  
 
Ailddatganodd y Cynghorwyr Ashgar Ali, Mackie, Dianne Rees, Williams a 
Wong eu buddiannau rhagfarnus a gadawon nhw’r cyfarfod wrth i’r eitem 
agenda hon gael ei hystyried. 
 
Dywedodd yr Arglwydd Faer fod yr hysbysiad o gynnig a gynigiwyd gan y 
Cynghorydd Ebrahim ac a eiliwyd gan y Cynghorydd Huw Thomas wedi'i dderbyn i'w 
ystyried.  Derbyniwyd tri Diwygiad gan y grŵp Propel, y Ceidwadwyr a'r Democratiaid 
Rhyddfrydol. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Ebrahim i gynnig ei ddiwygiad fel a 
ganlyn: 
 
Mae'r mis hwn yn nodi 4 blynedd ers trychineb Tŵr Grenfell pan gollodd 72 o bobl eu 
bywydau'n drasig. 
 
Gweithredodd Cyngor Caerdydd yn gyflym i sicrhau bod holl flociau fflatiau uchel y 
Cyngor yn ddiogel, tra bod Llywodraeth Cymru hefyd wedi gweithredu i alluogi 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i wneud yr un peth. 
 
Fodd bynnag, mae'r sefyllfa o ran blociau fflatiau uchel preifat heb ei datrys o hyd, ac 
mae'r sgandal cladin hefyd wedi amlygu diffygion eraill sy'n effeithio ar ddatblygiadau 
fflatiau uchel preifat, gan gynnwys absenoldeb adrannu tân priodol, yn ogystal â 
mesurau atal tân aneffeithiol eraill, a balconïau anniogel, gyda llawer o adeiladau, 
gan gynnwys yng Nghaerdydd, yn gofyn am gyfundrefnau gwyliadwriaeth gyson i 
sicrhau diogelwch preswylwyr mewn achos tân.   

https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s49608/8%20-%20Cllr%20Hinchey%20Statement%20June%202021.pdf
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s49609/9%20-%20Cllr%20Elsmore%20Statement%20June%202021.pdf
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s49610/10%20-%20Cllr%20Merry%20Statement%20June%202021.pdf
https://cardiffintranet.moderngov.co.uk/documents/s49610/10%20-%20Cllr%20Merry%20Statement%20June%202021.pdf
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Mae cyflwyno ffurflenni EWS1, heb niferoedd digonol o beirianwyr cymwys i gynnal 
archwiliadau, wedi gwaethygu ymhellach y problemau a wynebir gan breswylwyr sy'n 
byw mewn blociau fflatiau uchel. 
 
Mae'n amlwg bod y trefniadau hyn wedi effeithio ar les meddyliol y preswylwyr sydd, 
heb unrhyw fai arnynt hwy eu hunain, yn ansicr a yw eu cartrefi'n ddiogel, gan orfod 
oedi eu bywydau bob dydd. Maent hefyd yn wynebu effaith ariannol sylweddol, gyda 
phreswylwyr yn ei chael hi'n anodd cael yswiriant ar gyfer eu heiddo, perchen-
feddianwyr yn syrthio i ecwiti negyddol ac yn methu gwerthu eu heiddo, a 
phreswylwyr yn wynebu'r posibilrwydd o orfod ariannu costau gwneud yn iawn 
ddiffygion i'w heiddo eu hunain, er iddynt brynu eu heiddo gyda phob ewyllys da. 
 
Felly mae’r Cyngor hwn -   

 Yn cymeradwyo'r egwyddor nad y Lesddeiliaid a greodd y problemau a 
nodwyd ac mae o’r farn na ddylent fod yn gorfod talu i unioni'r materion hyn.   

 Yn croesawu argymhellion Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar Ddiogelwch 
Adeiladau, ac yn galw am ei wneud yn ddeddfwriaeth cyn gynted â phosibl, 
gyda chymorth ychwanegol yn cael ei roi o ran arian ac adnoddau i gyflawni ei 
amcanion. 

 Wrth wneud hynny, ond gan gydnabod yr amser sydd ei angen i baratoi 
deddfwriaeth, mae hefyd yn credu y dylid cymryd cyfres o gamau brys ar 
unwaith, gan gynnwys   

o Sefydlu Timau Archwilio ar y Cyd yn gyflym i gynnal archwiliad o 
adeiladau yr effeithir arnynt gydag arian ar gael i fynd i'r afael â'r 
diffygion a nodwyd 

o Buddsoddi i gynyddu argaeledd syrfewyr cymwys sy'n gallu cyhoeddi 
tystysgrifau EWS1.   

o Proses brofi garlam ar gyfer cladin newydd 

 Yn galw ymhellach ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i weithio ar y 
cyd i gynnwys y datblygwyr yn hyn o beth fel y gellir creu pecyn ariannu 
ehangach i ddatrys y problemau sy'n parhau i effeithio ar fywydau preswylwyr 
mewn blociau fflatiau uchel yng Nghaerdydd a ledled y DU. Yn gofyn i'r 
Cabinet ystyried sut y gellir dwyn i gyfrif yn well y datblygwyr sydd â 
phroblemau cladin a rheoli adeiladu heb eu datrys am eu rhwymedigaethau 
drwy bolisi cynllunio a gan Wasanaethau Rheoliadol a Rennir 
 

Ac 

 Yn gofyn ymhellach i'r Cabinet ystyried pa gymorth ychwanegol y gellid ei roi i 
breswylwyr yr effeithir arnynt. 

 
Eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd Huw Thomas. 
 
Diwygiad 1 – Propel  
 
Galwodd yr Arglwydd Faer ar y Cynghorydd McEvoy i gynnig y diwygiad cyntaf fel a 
ganlyn: 
 
Ychwanegu’r canlynol ar ddiwedd y cynnig: 
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 at hynny, mae'r Cyngor hwn yn penderfynu sefydlu grŵp gweithredu 
gwleidyddol sy'n cynnwys 1 cynghorydd o bob grŵp gwleidyddol, dan 
gadeiryddiaeth cynghorydd gwrthblaid, a fydd yn gweithio gyda grwpiau 
preswylwyr i sicrhau atebolrwydd.  

 
Mae'r Cyngor yn galw ar y Weithrediaeth i ystyried adroddiad i neilltuo £250,000 o 
gronfeydd wrth gefn cyffredinol y Sir i ariannu camau cyfreithiol yn erbyn y cwmnïau 
adeiladu, os na chytunir ar atebolrwydd boddhaol gan y Grŵp Gweithredu a'r 
cwmnïau adeiladu erbyn 16 Medi 2021. 
Mae Cyngor Caerdydd yn galw ar Gynghorau eraill yng Nghymru a Llywodraeth 
Cymru i gyfrannu at y gronfa gyfreithiol sydd newydd ei chreu. Mae'n hanfodol ein 
bod yn sefyll dros ein dinasyddion.  
 
Er budd y cyhoedd, bydd Cyngor Caerdydd yn sicrhau bod y lluniadau gwreiddiol o’r 
hyn adeiladwyd ar gael ar gyfer pob adeilad yr effeithir arno, neu y dywedir bod y 
sgandal diogelwch yn effeithio arno. 
 
 
Byddai'r Cynnig Diwygiedig yn darllen fel a ganlyn:  
 
Mae'r mis hwn yn nodi 4 blynedd ers trychineb Tŵr Grenfell pan gollodd 72 o bobl eu 
bywydau'n drasig. 
 
Gweithredodd Cyngor Caerdydd yn gyflym i sicrhau bod holl flociau fflatiau uchel y 
Cyngor yn ddiogel, tra bod Llywodraeth Cymru hefyd wedi gweithredu i alluogi 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i wneud yr un peth. 
 
Fodd bynnag, mae'r sefyllfa o ran blociau fflatiau uchel preifat heb ei datrys o hyd, ac 
mae'r sgandal cladin hefyd wedi amlygu diffygion eraill sy'n effeithio ar ddatblygiadau 
fflatiau uchel preifat, gan gynnwys absenoldeb adrannu tân priodol, yn ogystal â 
mesurau atal tân aneffeithiol eraill, a balconïau anniogel, gyda llawer o adeiladau, 
gan gynnwys yng Nghaerdydd, yn gofyn am gyfundrefnau gwyliadwriaeth gyson i 
sicrhau diogelwch preswylwyr mewn achos tân.   
 
Mae cyflwyno ffurflenni EWS1, heb niferoedd digonol o beirianwyr cymwys i gynnal 
archwiliadau, wedi gwaethygu ymhellach y problemau a wynebir gan breswylwyr sy'n 
byw mewn blociau fflatiau uchel. 
 
Mae'n amlwg bod y trefniadau hyn wedi effeithio ar les meddyliol y preswylwyr sydd, 
heb unrhyw fai arnynt hwy eu hunain, yn ansicr a yw eu cartrefi'n ddiogel, gan orfod 
oedi eu bywydau bob dydd. Maent hefyd yn wynebu effaith ariannol sylweddol, gyda 
phreswylwyr yn ei chael hi'n anodd cael yswiriant ar gyfer eu heiddo, perchen-
feddianwyr yn syrthio i ecwiti negyddol ac yn methu gwerthu eu heiddo, a 
phreswylwyr yn wynebu'r posibilrwydd o orfod ariannu costau gwneud yn iawn 
ddiffygion i'w heiddo eu hunain, er iddynt brynu eu heiddo gyda phob ewyllys da. 
 
Felly mae’r Cyngor hwn -   

 Yn cymeradwyo'r egwyddor nad y Lesddeiliaid a greodd y problemau a 
nodwyd ac mae o’r farn na ddylent fod yn gorfod talu i unioni'r materion hyn.   
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 Yn croesawu argymhellion Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar Ddiogelwch 
Adeiladau, ac yn galw am ei wneud yn ddeddfwriaeth cyn gynted â phosibl, 
gyda chymorth ychwanegol yn cael ei roi o ran arian ac adnoddau i gyflawni ei 
amcanion. 

 Wrth wneud hynny, ond gan gydnabod yr amser sydd ei angen i baratoi 
deddfwriaeth, mae hefyd yn credu y dylid cymryd cyfres o gamau brys ar 
unwaith, gan gynnwys   

o Sefydlu Timau Archwilio ar y Cyd yn gyflym i gynnal archwiliad o 
adeiladau yr effeithir arnynt gydag arian ar gael i fynd i'r afael â'r 
diffygion a nodwyd 

o Buddsoddi i gynyddu argaeledd syrfewyr cymwys sy'n gallu cyhoeddi 
tystysgrifau EWS1.   

o Proses brofi garlam ar gyfer cladin newydd 

 Yn galw ymhellach ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i weithio ar y 
cyd i gynnwys y datblygwyr yn hyn o beth fel y gellir creu pecyn ariannu 
ehangach i ddatrys y problemau sy'n parhau i effeithio ar fywydau preswylwyr 
mewn blociau fflatiau uchel yng Nghaerdydd a ledled y DU. Yn gofyn i'r 
Cabinet ystyried sut y gellir dwyn i gyfrif yn well y datblygwyr sydd â 
phroblemau cladin a rheoli adeiladu heb eu datrys am eu rhwymedigaethau 
drwy bolisi cynllunio a gan Wasanaethau Rheoliadol a Rennir 
 

Ac 

 Yn gofyn ymhellach i'r Cabinet ystyried pa gymorth ychwanegol y gellid ei roi i 
breswylwyr yr effeithir arnynt. 

 At hynny, mae'r Cyngor hwn yn penderfynu sefydlu grŵp gweithredu 
gwleidyddol sy'n cynnwys 1 cynghorydd o bob grŵp gwleidyddol, dan 
gadeiryddiaeth cynghorydd gwrthblaid, a fydd yn gweithio gyda grwpiau 
preswylwyr i sicrhau atebolrwydd.   

 
Mae'r Cyngor yn galw ar y Weithrediaeth i ystyried adroddiad i neilltuo £250,000 o 
gronfeydd wrth gefn cyffredinol y Sir i ariannu camau cyfreithiol yn erbyn y cwmnïau 
adeiladu, os na chytunir ar atebolrwydd boddhaol gan y Grŵp Gweithredu a'r 
cwmnïau adeiladu erbyn 16 Medi 2021. 
Mae Cyngor Caerdydd yn galw ar Gynghorau eraill yng Nghymru a Llywodraeth 
Cymru i gyfrannu at y gronfa gyfreithiol sydd newydd ei chreu. Mae'n hanfodol ein 
bod yn sefyll dros ein dinasyddion.   
 
Er budd y cyhoedd, bydd Cyngor Caerdydd yn sicrhau bod y lluniadau gwreiddiol o’r 
hyn a adeiladwyd ar gael ar gyfer pob adeilad yr effeithir arno, neu y dywedir bod y 
sgandal diogelwch yn effeithio arno. 
 
Eiliwyd y diwygiad cyntaf yn ffurfiol gan y Cynghorydd Keith Parry. 
 
 
Diwygiad 2 - Ceidwadwyr 
 
Galwodd yr Arglwydd Faer ar y Cynghorydd Robson i gynnig yr Ail ddiwygiad fel a 
ganlyn: 
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Ychwanegu pwynt bwled newydd ar ôl “Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir” 
  

        Yn nodi bod arian a roddwyd i Lywodraeth Cymru gan San Steffan yn y gorffennol (drwy fformiwla Barnett) i helpu lesddeiliaid i fynd i’r afael 

â phroblemau gyda chladin a systemau diogelwch tân wedi’i wario ar feysydd eraill ac yn gofyn am swm ychwanegol o arian ar gyfer cronfa 
diogelwch tân y gall lesddeiliaid o Gymru fanteisio arni. 
 
Byddai'r Cynnig Diwygiedig yn darllen fel a ganlyn:  
 
Mae'r mis hwn yn nodi 4 blynedd ers trychineb Tŵr Grenfell pan gollodd 72 o bobl eu 
bywydau'n drasig. 
 
Gweithredodd Cyngor Caerdydd yn gyflym i sicrhau bod holl flociau fflatiau uchel y 
Cyngor yn ddiogel, tra bod Llywodraeth Cymru hefyd wedi gweithredu i alluogi 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i wneud yr un peth. 
 
Fodd bynnag, mae'r sefyllfa o ran blociau fflatiau uchel preifat heb ei datrys o hyd, ac 
mae'r sgandal cladin hefyd wedi amlygu diffygion eraill sy'n effeithio ar ddatblygiadau 
fflatiau uchel preifat, gan gynnwys absenoldeb adrannu tân priodol, yn ogystal â 
mesurau atal tân aneffeithiol eraill, a balconïau anniogel, gyda llawer o adeiladau, 
gan gynnwys yng Nghaerdydd, yn gofyn am gyfundrefnau gwyliadwriaeth gyson i 
sicrhau diogelwch preswylwyr mewn achos tân.   
 
Mae cyflwyno ffurflenni EWS1, heb niferoedd digonol o beirianwyr cymwys i gynnal 
archwiliadau, wedi gwaethygu ymhellach y problemau a wynebir gan breswylwyr sy'n 
byw mewn blociau fflatiau uchel. 
 
Mae'n amlwg bod y trefniadau hyn wedi effeithio ar les meddyliol y preswylwyr sydd, 
heb unrhyw fai arnynt hwy eu hunain, yn ansicr a yw eu cartrefi'n ddiogel, gan orfod 
oedi eu bywydau bob dydd. Maent hefyd yn wynebu effaith ariannol sylweddol, gyda 
phreswylwyr yn ei chael hi'n anodd cael yswiriant ar gyfer eu heiddo, perchen-
feddianwyr yn syrthio i ecwiti negyddol ac yn methu gwerthu eu heiddo, a 
phreswylwyr yn wynebu'r posibilrwydd o orfod ariannu costau gwneud yn iawn 
ddiffygion i'w heiddo eu hunain, er iddynt brynu eu heiddo gyda phob ewyllys da. 
 
Felly mae’r Cyngor hwn -   

 Yn cymeradwyo'r egwyddor nad y Lesddeiliaid a greodd y problemau a 
nodwyd ac mae o’r farn na ddylent fod yn gorfod talu i unioni'r materion hyn.   

 Yn croesawu argymhellion Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar Ddiogelwch 
Adeiladau, ac yn galw am ei wneud yn ddeddfwriaeth cyn gynted â phosibl, 
gyda chymorth ychwanegol yn cael ei roi o ran arian ac adnoddau i gyflawni ei 
amcanion. 

 Wrth wneud hynny, ond gan gydnabod yr amser sydd ei angen i baratoi 
deddfwriaeth, mae hefyd yn credu y dylid cymryd cyfres o gamau brys ar 
unwaith, gan gynnwys   

o Sefydlu Timau Archwilio ar y Cyd yn gyflym i gynnal archwiliad o 
adeiladau yr effeithir arnynt gydag arian ar gael i fynd i'r afael â'r 
diffygion a nodwyd 

o Buddsoddi i gynyddu argaeledd syrfewyr cymwys sy'n gallu cyhoeddi 
tystysgrifau EWS1.   

o Proses brofi garlam ar gyfer cladin newydd 
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 Yn galw ymhellach ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i weithio ar y 
cyd i gynnwys y datblygwyr yn hyn o beth fel y gellir creu pecyn ariannu 
ehangach i ddatrys y problemau sy'n parhau i effeithio ar fywydau preswylwyr 
mewn blociau fflatiau uchel yng Nghaerdydd a ledled y DU. Yn gofyn i'r 
Cabinet ystyried sut y gellir dwyn i gyfrif yn well y datblygwyr sydd â 
phroblemau cladin a rheoli adeiladu heb eu datrys am eu rhwymedigaethau 
drwy bolisi cynllunio a gan Wasanaethau Rheoliadol a Rennir. 

 Yn nodi bod arian a roddwyd i Lywodraeth Cymru gan San Steffan yn y 
gorffennol (drwy fformiwla Barnett) i helpu lesddeiliaid i fynd i’r afael â 
phroblemau gyda chladin a systemau diogelwch tân wedi’i wario ar feysydd 
eraill ac yn gofyn am swm ychwanegol o arian ar gyfer cronfa diogelwch tân y 
gall lesddeiliaid o Gymru fanteisio arni. 
 

Ac 

 Yn gofyn ymhellach i'r Cabinet ystyried pa gymorth ychwanegol y gellid ei roi i 
breswylwyr yr effeithir arnynt. 

Eiliwyd yr ail ddiwygiad yn ffurfiol gan y Cynghorydd Jenkins. 
 
Diwygiad 3 – Y Democratiaid Rhyddfrydol  
 
Galwodd yr Arglwydd Faer ar y Cynghorydd Taylor i gynnig y Trydydd diwygiad fel a 
ganlyn: 
 
Cyn Felly, mae’r Cyngor hwn, ychwanegu 
 
Mae'r Cyngor hwn yn difaru bod y Bil Diogelwch Tân: 
 

 Yn cynnig amddiffyniadau a chefnogaeth wannach i lesddeiliaid neu 
denantiaid mewn adeiladau sy'n llai na 18 medr o uchder. 

 Ddim yn atal perchennog adeilad rhag trosglwyddo costau unrhyw waith 
adferol i lesddeiliaid neu denantiaid yr adeilad hwnnw. 

 
 
Byddai'r Cynnig Diwygiedig yn darllen fel a ganlyn:  
 
Mae'r mis hwn yn nodi 4 blynedd ers trychineb Tŵr Grenfell pan gollodd 72 o bobl eu 
bywydau'n drasig. 
 
Gweithredodd Cyngor Caerdydd yn gyflym i sicrhau bod holl flociau fflatiau uchel y 
Cyngor yn ddiogel, tra bod Llywodraeth Cymru hefyd wedi gweithredu i alluogi 
Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig i wneud yr un peth. 
 
Fodd bynnag, mae'r sefyllfa o ran blociau fflatiau uchel preifat heb ei datrys o hyd, ac 
mae'r sgandal cladin hefyd wedi amlygu diffygion eraill sy'n effeithio ar ddatblygiadau 
fflatiau uchel preifat, gan gynnwys absenoldeb adrannu tân priodol, yn ogystal â 
mesurau atal tân aneffeithiol eraill, a balconïau anniogel, gyda llawer o adeiladau, 
gan gynnwys yng Nghaerdydd, yn gofyn am gyfundrefnau gwyliadwriaeth gyson i 
sicrhau diogelwch preswylwyr mewn achos tân.   
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Mae cyflwyno ffurflenni EWS1, heb niferoedd digonol o beirianwyr cymwys i gynnal 
archwiliadau, wedi gwaethygu ymhellach y problemau a wynebir gan breswylwyr sy'n 
byw mewn blociau fflatiau uchel. 
 
Mae'n amlwg bod y trefniadau hyn wedi effeithio ar les meddyliol y preswylwyr sydd, 
heb unrhyw fai arnynt hwy eu hunain, yn ansicr a yw eu cartrefi'n ddiogel, gan orfod 
oedi eu bywydau bob dydd. Maent hefyd yn wynebu effaith ariannol sylweddol, gyda 
phreswylwyr yn ei chael hi'n anodd cael yswiriant ar gyfer eu heiddo, perchen-
feddianwyr yn syrthio i ecwiti negyddol ac yn methu gwerthu eu heiddo, a 
phreswylwyr yn wynebu'r posibilrwydd o orfod ariannu costau gwneud yn iawn 
ddiffygion i'w heiddo eu hunain, er iddynt brynu eu heiddo gyda phob ewyllys da. 
 
Mae'r Cyngor hwn yn difaru bod y Bil Diogelwch Tân: 
 

 Yn cynnig amddiffyniadau a chefnogaeth wannach i lesddeiliaid neu 
denantiaid mewn adeiladau sy'n llai na 18 medr o uchder. 

 Ddim yn atal perchennog adeilad rhag trosglwyddo costau unrhyw waith 
adferol i lesddeiliaid neu denantiaid yr adeilad hwnnw. 

 
Felly mae’r Cyngor hwn -   

 Yn cymeradwyo'r egwyddor nad y Lesddeiliaid a greodd y problemau a 
nodwyd ac mae o’r farn na ddylent fod yn gorfod talu i unioni'r materion hyn.   

 Yn croesawu argymhellion Papur Gwyn Llywodraeth Cymru ar Ddiogelwch 
Adeiladau, ac yn galw am ei wneud yn ddeddfwriaeth cyn gynted â phosibl, 
gyda chymorth ychwanegol yn cael ei roi o ran arian ac adnoddau i gyflawni ei 
amcanion. 

 Wrth wneud hynny, ond gan gydnabod yr amser sydd ei angen i baratoi 
deddfwriaeth, mae hefyd yn credu y dylid cymryd cyfres o gamau brys ar 
unwaith, gan gynnwys   

o Sefydlu Timau Archwilio ar y Cyd yn gyflym i gynnal archwiliad o 
adeiladau yr effeithir arnynt gydag arian ar gael i fynd i'r afael â'r 
diffygion a nodwyd 

o Buddsoddi i gynyddu argaeledd syrfewyr cymwys sy'n gallu cyhoeddi 
tystysgrifau EWS1.   

o Proses brofi garlam ar gyfer cladin newydd 

 Yn galw ymhellach ar Lywodraeth Cymru a Llywodraeth y DU i weithio ar y 
cyd i gynnwys y datblygwyr yn hyn o beth fel y gellir creu pecyn ariannu 
ehangach i ddatrys y problemau sy'n parhau i effeithio ar fywydau preswylwyr 
mewn blociau fflatiau uchel yng Nghaerdydd a ledled y DU. Yn gofyn i'r 
Cabinet ystyried sut y gellir dwyn i gyfrif yn well y datblygwyr sydd â 
phroblemau cladin a rheoli adeiladu heb eu datrys am eu rhwymedigaethau 
drwy bolisi cynllunio a gan Wasanaethau Rheoliadol a Rennir. 
 

Ac 

 Yn gofyn ymhellach i'r Cabinet ystyried pa gymorth ychwanegol y gellid ei roi i 
breswylwyr yr effeithir arnynt. 

 
Eiliwyd y trydydd diwygiad yn ffurfiol gan y Cynghorydd Berman.  
 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 24 Mehefin 2021 

13 
 

Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig a’r diwygiadau. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Ebrahim i ymateb i’r eitemau a godwyd 
yn ystod y drafodaeth. 
 
Ymatebodd y Cynghorydd Ebrahim i'r materion a godwyd a chadarnhaodd fod 
Diwygiad 3 a gynigiwyd gan y Democratiaid Rhyddfrydol wedi'i dderbyn. 
 
Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar Ddiwygiad 1 a gynigiwyd gan y 
Cynghorydd McEvoy ac a eiliwyd gan y Cynghorydd Keith Parry. 
 
COLLWYD y bleidlais ar Ddiwygiad 1. 
 
Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar Ddiwygiad 2 a gynigiwyd gan y 
Cynghorydd Robson ac a eiliwyd gan y Cynghorydd Jenkins. 
 
COLLWYD y bleidlais ar Ddiwygiad 2. 
 
Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar y Cynnig Terfynol fel y'i diwygiwyd gan y 
Cynghorydd Ebrahim. 
 
PASIWYD y bleidlais ar y Cynnig Terfynol. 
 
33 :   CWESTIYNAU AR LAFAR  
 
Cwestiwn –Y Cynghorydd Cowan 
Faint yw'r bil goramser ar gyfer reoli gwastraff ers i'r system newydd ddod i 
fodolaeth? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Michael 
Byddwn yn eich cyfeirio at y wybodaeth a roddwyd mewn ymateb i'r Cwestiynau 
Ysgrifenedig mewn perthynas â thaliadau goramser. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Cowan 
Y Cynghorydd Michael, rwyf bob amser wedi bod â llwyth gwaith achos prysur iawn 
yn Rhiwbeina, ond mae nifer yr ymholiadau sy'n ymwneud â gwastraff wedi 
cynyddu’n enfawr. Os nad ydw i’n clywed pryderon am y ffaith bod yr ap yn hen, rydw 
i’n clywed am y diffyg casgliadau neu'r problemau wythnosol rheolaidd a chyson 
neu'r dyddiad casglu anghywir. Nawr nid wyf yn bod yn anghwrtais ond mae'r Cyngor 
yn gwybod faint o finiau sydd wedi'u rhoi i breswylwyr felly mae’n sicr y dylai fod 
cynllun gwell ar waith a chawsom sicrwydd gennych chi'r Cynghorydd Michael ar 
sawl achlysur y byddai'r cam hwn er gwell. Mae wedi bod yn gam er gwaeth yn fy 
marn i ac a ydych yn cymryd cyfrifoldeb am y methiannau truenus? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Michael 
Diolch i chi, y Cynghorydd Cowan am eich cwestiwn, credaf eich bod yn siarad heb 
wybod yr holl ffeithiau. Ar y dechrau fe'i gwneuthum yn glir iawn mai'r hyn yr oedd ei 
angen arnom oedd gwasanaeth a oedd yn well i bobl Caerdydd felly gwnaethom 
lawer o newidiadau yn y gwasanaeth dros y blynyddoedd diwethaf a rhoddais y 
wybodaeth ddiweddaraf i'r Cyngor. Mae gennym strwythur rheoli newydd, mae fflyd 
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newydd yn dod, mae gennym brosesau newydd, mae systemau digidol newydd yn 
dod. Yr wythnos hon mae 10 cerbyd casglu ailgylchu newydd a fydd â’r system 
ddigidol. Nawr pan fyddwch yn dweud y pethau hyn, byddai'n well pe baech yn 
gwirio'r ffeithiau; byddwch yn gweld drwy'r ffaith ein bod yn gwneud yn dda iawn ein 
bod yn ôl bron i'r man lle'r oeddem cyn y trosglwyddo ac eithrio’r ffaith bod gwastraff 
gweddilliol ac yn sicr gwastraff bwyd yn cael ei gasglu pum awr ynghynt.   Rydym 
wedi cael rhai problemau dros yr wythnosau diwethaf gyda chasgliadau gwastraff 
gardd ond mae casgliadau gwastraff gardd yn dibynnu ar y tywydd, pan fydd y 
tywydd yn newid gallem weld gwahaniaeth 100% o ran y tunelli felly mae hynny'n 
creu ychydig o broblemau i ni. Rwy’n hyderus iawn, wrth iddo setlo y gwelwch 
wasanaeth llawer gwell i bobl Caerdydd, ffordd llawer mwy cost-effeithiol a modern o 
weithio. Wrth gwrs, byddwn yn gwneud newidiadau eraill ar hyd y ffordd i ddarparu 
gwasanaeth y mae ei angen ar y brifddinas. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Berman 
Faint o wythnosau ers cyflwyno system newydd o rotas casglu gwastraff, a 
gynlluniwyd i gasglu'r holl wastraff wrth ymyl y ffordd dros bedwar diwrnod yr 
wythnos, y mae’r holl wastraff o'r fath ar draws y ddinas wedi'i gasglu dros y pedwar 
diwrnod hynny heb orfod cynnal casgliadau dal i fyny ar ddiwrnodau eraill yn ystod yr 
wythnos, a beth fu'r gost ychwanegol hyd yma o gynnal unrhyw gasgliadau dal i fyny 
gofynnol? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Michael 
Ers y newidiadau i'r model casglu 12 wythnos yn ôl, mae'r gwasanaeth yn parhau i 
fonitro'r broses o gwblhau casgliadau fesul ffrwd wastraff ar y diwrnod casglu 
dynodedig. 
 
Ac eithrio gwastraff gardd, gallaf gadarnhau bod gwastraff gweddilliol, bwyd ac 
ailgylchu yn cael ei gasglu ar y diwrnod casglu a dyma fu'r sefyllfa ers y 6 wythnos 
diwethaf, ar wahân i’r adegau pan fu problemau gyda cherbydau’n torri. 
 
Pan geir problemau fel cerbydau’n torri, mae'r gwasanaeth yn ceisio casglu'n 
ddiweddarach yn y dydd, ond os oes rhaid i'r casgliad ddigwydd y diwrnod canlynol, 
mae'r wefan a'r app yn cael eu diweddaru i gyfleu'r newid i breswylwyr. 
Mae'r Cabinet yn parhau i fonitro perfformiad yn rheolaidd ac yn herio'r gwasanaeth i 
wneud gwelliannau ar unrhyw feysydd lle teimlwn fod pryderon. 
 
Mae manylion costau goramser ers cyflwyno'r model casglu 4 diwrnod newydd 
wedi'u rhoi yn yr atebion i'r Cwestiynau Ysgrifenedig. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Berman 
Nid wyf yn credu y bydd yn rhoi llawer o gysur i lawer o breswylwyr sydd wedi bod yn 
cwyno drwy gydol yr holl wythnosau hynny ers mis Chwefror i mi a Chynghorwyr 
eraill yn y Siambr hon am y ffaith ei bod yn ymddangos eich bod yn wfftio fel dim ond 
mân ystadegyn y 9000+ o gasgliadau a gollwyd gennym ers hynny. Mewn 
gwirionedd rwy’n eistedd yma gyda'm gwastraff gardd wrth ymyl y cwrbyn y tu allan 
sydd heb ei gasglu heddiw hyd yma. Byddaf yn aros i weld a gaiff ei gasglu ond yn 
amlwg mae problemau i bawb ac rydych yn ceisio dweud bod hyn wedi gwneud y 
gwasanaeth yn well, nid yw’n teimlo felly i breswylwyr gan nad ydym wedi gallu cael 
y system i weithio'n iawn. Felly mae'n debyg bod fy nghwestiwn yn debyg i gwestiwn 
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y Cynghorydd Cowan, sef pryd rydych yn mynd i gymryd cyfrifoldeb am hyn a phryd 
y gallwch addo y byddwn yn ei ddatrys. 
 
Ateb – Y Cynghorydd Michael 
Unwaith eto, mae'r Cynghorydd Berman yn siarad heb ddefnyddio ffeithiau, mae'n 
ymddangos ei fod yn dda iawn yn gwneud hynny. Os edrychwch ar faint yn union o 
gasgliadau sy’n cael eu gwneud a faint sy'n cael eu gadael ar ôl, fe welwch ein bod 
mewn sefyllfa well nag yr oeddem gyda'r casgliadau diwethaf.  Credaf, pan fyddwch 
yn newid rhywbeth fel hyn, ei bod yn anodd iawn newid. Nid oedd gennym unrhyw 
ddewis ond gwneud hyn yn awr yn ystod y pandemig. Mae angen i ni gael hyn yn 
iawn i bobl yn y ddinas hon, mae gennym gytundeb gan yr undebau, mae fflyd 
newydd yn dod, rydym yn gosod systemau digidol i sicrhau y gallem ddarparu'r 
gwasanaeth sy'n addas ar gyfer y brifddinas ac rydym wir yn darparu'r gwasanaeth 
hwn felly credaf pe bai unrhyw un yn edrych ar y wybodaeth a roddwyd ar y 
cwestiynau ysgrifenedig, y gallai weld bod eich rhagosodiad a'ch cwestiynau yn 
ffeithiol anghywir. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Dilwar Ali 
A all yr Arweinydd wneud datganiad ar y bobl ifanc 16 ac 17 oed a bleidleisiodd am y 
tro cyntaf yn Etholiad y Senedd, lle'r oedd tua 70,000 o bobl ifanc 16 ac 17 oed yn 
gymwys i bleidleisio, a pha ganran o'r pleidleiswyr hyn yng Nghaerdydd a gymerodd 
ran yn Etholiad y Senedd? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 
Yn anffodus, nid oes ystadegau manwl ar ddemograffeg pleidleiswyr ar gael. 
 
Mae'r gofrestr etholwyr wedi’i marcio ar gyfer pob gorsaf bleidleisio ar bapur ac yn 
cael ei hargraffu i'w marcio gan staff yr orsaf bleidleisio ar y diwrnod pleidleisio. Ar y 
gofrestr wedi’i hargraffu mae dangosydd yn cael ei roi wrth fanylion y pleidleiswyr 16 
neu 17 oed neu’r gwladolion tramor cymwys. O ganlyniad, nid oes unrhyw opsiynau 
adrodd awtomataidd ar gael i roi'r lefel hon o fanylion. 
 
Caiff pleidiau gwleidyddol brynu'r gofrestr wedi’i marcio a chynnal eu hymchwil eu 
hunain i ddadansoddi nifer y pleidleiswyr a bleidleisiodd. Serch hynny, byddai hyn yn 
gofyn am ymyrraeth â llaw i dynnu data pleidleiswyr o'r copi caled o'r gofrestr ar gyfer 
pob gorsaf bleidleisio neu ddosbarth etholiadol. 
 
Cwestiwn Atodol- Y Cynghorydd Dilwar Ali 
Diolch i chi am eich ymateb, rwy'n siomedig braidd ond byddaf yn eich annog i 
weithio gyda Llywodraeth Cymru mewn cynlluniau yn y dyfodol i gynnwys y data 
hwn. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Hudson 
Yn 2014, dywedodd y Cynghorydd Patel fod gennym sefyllfaoedd digynnydd gan nad 
oedd uwchgynlluniau ar waith gan nad oedd CDLl wedi'i fabwysiadu. A ydych chi’n 
cytuno bod yn rhaid i gynllunio ddod cyn adeiladu er mwyn osgoi'r sefyllfa hon gyda 
CDLl newydd Caerdydd? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Wild 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd  
Dydd Iau, 24 Mehefin 2021 

16 
 

Diolch i chi, y Cynghorydd Hudson am eich cwestiwn ynghylch CDLlau a sut mae'n 
cysylltu â thrafnidiaeth. 
 
Mae'r CDLl presennol yn gweithredu o fewn system gynllunio dda gydag 
uwchgynllunio sy'n galluogi'r Cyngor i fynnu bod seilwaith trafnidiaeth yn cael ei 
ddarparu’n rhan o ddatblygiadau ehangach. Yr enghraifft amlycaf o hyn yw safle 
Plasdŵr lle mae'r Cyngor eisoes wedi sicrhau dros £25M mewn cyfraniadau A106 i 
ariannu pethau fel y canlynol: 
 

- Cymorthdaliadau a gwasanaethau bws newydd  
- Beicffyrdd  
- Cynlluniau blaenoriaethu bysus ar yr holl ffordd i mewn i'r ddinas 

 
Gwneir trefniadau tebyg ar y safleoedd mawr eraill yn y dyfodol agos.  
 
Bydd unrhyw CDLl newydd hefyd yn rhoi cyfle i ni ystyried egwyddorion pethau fel 
datblygu sy'n seiliedig ar systemau trafnidiaeth a chymdogaethau 20munud – gan 
gysylltu â'n cynlluniau newydd cyffrous ar gyfer y Metro. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Hudson 
Gan nad yw llawer o bobl ar wasanaethau digidol ac oherwydd Covid, nid ydym wedi 
cael ymgynghoriadau wyneb yn wyneb. Rwy'n gobeithio fy mod yn iawn wrth ddweud 
y gallwn gael mwy o ymateb gan y cyhoedd ar y CDLl newydd oherwydd aeth llawer 
o bobl i’r ymgynghoriadau a'r cyfarfodydd ar y CDLl diwethaf a nodwyd ambell beth 
bryd hynny am y seilwaith trafnidiaeth ac ati, felly a allwn gael ymgynghoriad cadarn 
tebyg ar hynny os gwelwch yn dda? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Wild 
Credaf y bydd yn fwy cadarn na'r un blaenorol, mae hynny'n rhywbeth yr ydym wedi'i 
nodi mewn dogfennau a gyflwynwyd i’r Cyngor hwn. Nawr yn amlwg pan 
ysgrifennwyd y dogfennau a'r cynlluniau hynny ar gyfer yr ymgynghoriad roeddem 
yng nghanol pandemig, mae gennym gyfyngiadau o hyd sy'n cyfyngu ar yr hyn y 
gallwn ei wneud,  pan gaiff y cyfyngiadau hynny eu llacio, byddwn yn gallu gwneud 
mwy wyneb yn wyneb a chael ymateb da iawn gan bobl. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Sandrey 
Beth yw barn y weinyddiaeth ar Gomisiynydd Cenedlaethau'r Dyfodol yn galw'r 
penderfyniad ar ddyfodol Stryd y Castell yn 'wrthredol'? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Wild 
Ni alwodd y penderfyniad yn 'wrthredol'. Dwedodd:  
 
"Byddwn yn dweud ei bod yn ymddangos yn gam wrthredol" mae hi wedyn yn mynd 
ymlaen i ddweud nad oedd hi, fodd bynnag, wedi gweld yr adroddiadau. 
 
Rydym i gyd wedi darllen yr adroddiadau a'r papurau, ac mae awgrymu nad oes 
tystiolaeth am bryderon ynghylch ansawdd aer gwael mewn ardaloedd preswyl 
cyfagos yn ffug.   
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Credaf yn bersonol, pan fyddwn yn trafod materion pwysig fel effeithiau 
penderfyniadau ar iechyd, fod angen i ni fod yn glir ac yn onest iawn am oblygiadau. 
Felly, rwy'n ei chael yn siomedig y byddai'r Cynghorydd yn parhau i geisio drysu 
materion drwy gamddyfynnu twît gyda bwriadau da gan Gomisiynydd Cenedlaethau'r 
Dyfodol a byddai'n gofyn i’r Cynghorwyr yn lle hynny gefnogi rhannu gwybodaeth dda 
fel y mae'r Cyngor wedi ceisio'i wneud.  
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Dilwar Ali 
A allaf gael y wybodaeth ddiweddaraf am gladin Fflatiau Lydstep a phryd y bydd y 
gwaith yn dechrau? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Thorne 
Fel y mae’r Aelodau’n gwybod, tynnwyd y cladin o Fflatiau Lydstep a blociau fflatiau 
uchel y Cyngor yn dilyn trychineb Tŵr Grenfell.  
 
Cynhaliwyd ymgynghoriad llawn â’r preswylwyr ynghylch dyluniad y cladin newydd 
ac mae contractwr wedi'i benodi ac ar hyn o bryd mae'n cwblhau'r gwaith dylunio ac 
arolygu.  
 
Yn dilyn penodi'r contractwr, bu newid mawr mewn deddfwriaeth a fydd yn effeithio ar 
ddyddiad dechrau'r gwaith. 
 
Yn unol â’r ddeddfwriaeth newydd hon, mae hi bellach yn ofynnol cynnal profion 
diogelwch tân ychwanegol, fel y byddwch yn disgwyl ac mae'r labordai sy'n cynnal y 
profion hyn yn brysur iawn ar hyn o bryd. 
 
Er bod y prawf tân wedi'i drefnu ar gyfer diwedd y mis nesaf, rydym wedi cael 
gwybod y gall fod oedi sylweddol o hyd at 6 mis o bosibl. 
 
Rwy’n deall yn iawn rwystredigaeth y preswylwyr o ran yr oedi hwn a hoffwn eich 
sicrhau ein bod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddechrau’r gwaith cyn gynted â 
phosibl. 
 
Byddwn, wrth gwrs, yn parhau i ddigolledu’r preswylwyr am eu costau tanwydd 
ychwanegol ac, ar gyfer y fflatiau hynny yr effeithir arnynt fwyaf, mae inswleiddio 
mewnol hefyd yn cael ei ddefnyddio. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Driscoll 
Dywedir mai Coridorau Afonydd yw ysgyfaint ein dinas a’u bod yn ardaloedd 
Bioamrywiaeth pwysig. Yn ystod y Pandemig, mae ein coetiroedd, ein parciau a’n 
mannau awyr agored wedi bod yn amhrisiadwy ar gyfer ymarfer corff ac ar gyfer 
mwynhau amser heddychlon tawel sydd wedi bod ac sy'n dal i fod yn amhrisiadwy i 
iechyd, iechyd meddwl a lles trigolion. Yn Llandaf, mae Dŵr Cymru yn rhedeg ffordd 
dros dro i osod Gorsaf Bwmpio Carthion i hwyluso Datblygiad Plasdŵr. Pa statws 
amddiffyn a roddir i Goridor Afon Taf yn Llandaf a pha fesurau i ddiogelu Ffawna, 
Fflora a bywyd gwyllt y mae'r Cyngor yn eu rhoi ar waith i wella a diogelu 
bioamrywiaeth yng Nghoridor Afon Taf drwy Landaf? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Wild 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd  
Dydd Iau, 24 Mehefin 2021 

18 
 

Mae llawer o waith ar dir preifat gan gyrff statudol fel Dŵr Cymru y tu allan i gylch 
gwaith y Cyngor ac yn cael ei ystyried yn "ddatblygu a ganiateir". 
 
Fel y mae’r cynghorydd yn gwybod, rydym wedi gweithredu polisïau cryf i ddiogelu a 
gwella coridorau afonydd  
 
Ochr yn ochr â pholisi cynllunio cenedlaethol a dynodiadau statudol, mae CDLl 
Caerdydd yn cynnwys Polisi Allweddol 16 ar Seilwaith Gwyrdd, yn ogystal â 
Pholisïau Manwl EN1 i EN8 sy'n ystyried diogelu cefn gwlad a'r amgylchedd naturiol. 
Mae Polisi EN4 ar Goridorau Afonydd yn arbennig o berthnasol i'ch cwestiwn. 
 
At hynny, mae'r Cyngor wedi cymeradwyo Canllaw Cynllunio Atodol (CCA) Seilwaith 
Gwyrdd, sy'n rhoi cyngor cynhwysfawr ar fioamrywiaeth a gwydnwch ecosystemau. 
Mae'r CCA hwn yn cynnwys Nodyn Canllaw Technegol penodol ynghylch Coridorau 
Afonydd. 
 
Sydd yn amlwg yn gwneud rhywfaint o les gan fod coridorau ein hafonydd yn edrych 
mor wych a llawn bywyd. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Driscoll 
Diolch am yr ymateb cynhwysfawr ac rwy'n falch bod gennym rai amddiffyniadau ar 
waith ar gyfer yr ardaloedd pwysig hyn o fioamrywiaeth o fewn coridor afon ond yn 
Danescourt mae gennym ddôl a choetir sydd i bob pwrpas yn estyniad o goetir Radur 
a ddynodwyd yn safle o bwysigrwydd cadwraeth natur sydd o fewn y coridor afon 
hwnnw ac sy'n garreg gamu ar gyfer rhywogaethau a bywyd gwyllt gwarchodedig ac 
a ddarganfuwyd gan lawer o drigolion yn Radur a Llandaf yn ystod y cyfnod clo ac 
sy’n gam pwysig o ran cysylltu ein cymunedau 15 munud ac roeddwn yn meddwl 
tybed a gytunwch i gyfarfod â mi o leiaf yn y coetir yn eithaf buan i weld pa ddifrod 
sydd wedi'i wneud gan y ffordd dros dro y mae trigolion yn ofni y bydd yn barhaol yn 
y pen draw. Rwy'n cydnabod bod hyn ar goridor yr Afon felly mae'n bwysig iawn a 
byddwn yn ddiolchgar pe gallech wneud hynny. 
 
Ateb – Y Cynghorydd Wild 
Bydd y Cynghorydd yn falch o wybod fy mod eisoes wedi ymweld â'r safle gydag 
aelodau o’r Pwyllgor Cynllunio i weld y pryderon a fynegwyd ac rwy'n hapus eu bod 
yn dilyn fel y gwyddoch ac mae'n bwysig nodi bod hyn yn ymwneud â gwasanaethau 
dŵr a charthffosiaeth ar gyfer tai sydd yn amlwg yn rhywbeth y mae angen i ni 
sicrhau ein bod yn ei ddarparu i ddinasyddion. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Henshaw 
Amlygodd adroddiad diweddar Ofsted yr aflonyddu rhywiol y mae llawer o ferched yn 
ei brofi ledled y DU. Beth arall y gallwn ei wneud yn ein hysgolion yma yng 
Nghaerdydd i wella'r sefyllfa? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Merry 
Mae unrhyw fath o aflonyddu neu gam-drin rhywiol yn annerbyniol – ac roedd yn 
arbennig o ofidus darllen adroddiad diweddar Ofsted. 
 
Yma yng Nghymru, cyhoeddodd Gweinidog y Gymraeg ac Addysg Llywodraeth 
Cymru Ddatganiad Ysgrifenedig ar 16 Mehefin 2021, gan gyhoeddi y bydd Estyn yn 
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cynnal adolygiad o ddiwylliant a phrosesau ysgolion i helpu i ddiogelu a chefnogi pobl 
ifanc yn well. Byddwn yn cynghori'r aelodau'n gryf i ddarllen y datganiad yn llawn, yn 
enwedig y rheiny sy'n llywodraethwyr ysgol. 
 
Fel mater o frys, byddwn yn sicrhau bod holl ysgolion Caerdydd yn ymwybodol o'r 
materion a godwyd ac argymhellion perthnasol adroddiad Ofsted ac yn cael cyfle i 
fyfyrio ar arfer a pholisïau yn eu hysgol eu hunain cyn proses adolygu Estyn. 
 
Gan fod gennym ymrwymiad i fod yn Ddinas sy'n Dda i Blant, mae'n arbennig o 
bwysig sicrhau ein bod yn clywed lleisiau a phrofiadau pobl ifanc. 
 
Bydd Addysg Perthnasau a Rhywioldeb (APaRh) yn dod yn rhan orfodol o’r 
cwricwlwm. Mae codi ymwybyddiaeth plant a phobl ifanc o gydraddoldeb, parch a 
chydsyniad yn hanfodol os ydym am atal trais yn erbyn menywod a merched, cam-
drin domestig a thrais rhywiol. Bydd APaRh dda a pherthnasol yn chwarae rhan 
bwysig wrth godi ymwybyddiaeth yn y frwydr honno. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Henshaw 
Mae gan ferched yr hawl i ddysgu'n ddiogel yn ein hysgolion, pan fydd Estyn wedi 
cynnal eu hadolygiad, a wnewch roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am eu 
canfyddiadau? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Merry 
Wrth gwrs, y Cynghorydd Henshaw a hoffwn i ni ddefnyddio’r fframwaith dinas sy'n 
dda i blant a’r ymgynghoriad â phlant a phobl ifanc i ddysgu mwy am eu barn ar y 
mater arbennig hwn ond hefyd ar yr APaRh y byddwn yn ei chynnig yn rhan o'r 
cwricwlwm gorfodol hwnnw ac mae angen i'w profiadau lywio hynny. 
 
Cwestiwn - y Cynghorydd Robson 
Rydym bellach 4 mis i mewn i'r drefn casglu gwastraff newydd, ac eto mae ardaloedd 
ledled y ddinas yn dal i brofi oedi ac mae ffyrdd yn dal i gael eu colli. Pa newidiadau y 
byddwch yn eu gwneud i sicrhau bod y Cyngor hwn yn darparu gwasanaeth casglu 
gwastraff sy'n addas at y diben? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 
Mae'r Cynghorydd Michael wedi delio â rhywfaint o'r ateb hwn rwy’n credu. Fel yr 
oeddech yn nodi cydnabyddir yn gyntaf mai dyma'r broses newid fwyaf arwyddocaol 
y mae'r gwasanaeth hwn wedi mynd drwyddi yn ei fodolaeth a chan ei fod yn ddarn 
sylweddol o waith rwy'n credu bod angen ei roi mewn cyd-destun hefyd fod nifer y 
casgliadau a gollwyd yr ydym wedi bod yn delio â hwy dros y tri mis diwethaf yn 0.2% 
o'r holl gasgliadau a wnaed ond mae'r Cynghorydd Michael wedi gwneud y pwynt 
bod gwastraff ailgylchu bwyd gweddilliol yw'r bellach yn cael ei gasglu ar y diwrnod 
casglu ac mewn gwirionedd o'r data a welais ar ddiwedd mis Mawrth mae rhywbeth 
fel 98 y cant o'r tair ffrwd hynny wedi'i gasglu erbyn 3.45 yn y prynhawn a dyna'n 
union pam y cyflwynon ni’r newid i gael y gwastraff hwnnw oddi ar y strydoedd yn 
gyflymach ac mae hynny'n gwneud cymaint o wahaniaeth i ansawdd y strydlun. 
Hoffwn dynnu sylw a gwn fod cwestiynau ysgrifenedig wedi bod ar hyn, at y gwariant 
ar oramser yn nhri mis cyntaf y flwyddyn o'i gymharu â dwy flynedd yn ôl, gan nad yw 
ffigurau cov yn gymaradwy, yn llai na hanner felly unwaith eto rydym mewn 
gwirionedd yn arbed llawer o arian. Credaf fod y Cynghorydd Michael a minnau'n 
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cydnabod bod problemau parhaus gyda gwastraff gardd ond ni fyddwn yn dweud bod 
hynny'n gysylltiedig â'r newidiadau i'r casgliad pedwar diwrnod ond credaf fod 
hynny’n effeithio ar rai ffactorau ehangach gan gynnwys dod allan o'r pandemig a 
phrinder gyrwyr yn genedlaethol felly i ateb y cwestiwn rydym yn parhau i ymdrechu 
a defnyddio adnoddau ac i ddod o hyd i adnoddau i gadw ar ben y casgliadau 
gwastraff gwyrdd gan gydnabod yr amrywiadau a brofir o fewn tunelli yn y ffrwd 
honno hefyd, sydd eisoes wedi’i nodi. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Robson 
Gwerthfawrogaf y manylion yn yr ateb hwnnw a hyd yr ateb i geisio ein sicrhau.  
Byddaf yn ailafael yn yr agweddau ar wastraff gardd yn eich ateb. Mewn sawl rhan 
o'r ddinas rydym wedi cael problemau gwirioneddol gyda gwastraff gardd, mae llawer 
o gyd-aelodau yn nodi bod etholwyr yn cysylltu â hwy, o fewn eich grŵp hefyd mae’n 
siŵr er na fyddech yn dweud yn gyhoeddus eu bod yn cael problemau tebyg. Dim 
ond un tro allan o bump y mae gwastraff gardd rhai o’m hetholwyr yn fy ward wedi’i 
gasglu ar y diwrnod iawn tua’r amser iawn, byddai hyd yn oed y diwrnod iawn yn 
ddechrau. A allwn ddechrau edrych ar wastraff gardd oherwydd mae bob amser yn 
cael ei ystyried fel y rhan olaf o'r gwasanaeth i'w chasglu pan fo’r gwasanaeth mewn 
gwirionedd yn bwysig iawn i lawer ac mae pobl yn sylwi'n wirioneddol pan nad yw'n 
cael ei gasglu.  
 
Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 
Gallaf eich sicrhau bod ein ffocws ar wastraff gardd ond credaf y byddem i gyd yn 
cydnabod wrth gymharu gwastraff gardd â gwastraff gweddilliol, gwastraff bwyd neu 
ailgylchu sy'n cael ei adael allan fod llai o effaith amgylcheddol. Rwy'n credu o ran y 
casgliadau yn sicr os collir casgliad gwastraff gardd ar y diwrnod casglu yna gwneir 
pob ymdrech i gasglu'r diwrnod canlynol ac os nad yw casgliad yn cael ei wneud mae 
hynny'n amlwg yn gamgymeriad ond nid wyf yn ymwybodol o hynny'n digwydd ar 
raddfa eang, fel y dywedais, mae’r ffocws yn awr yn ymwneud â dod o hyd i 
adnoddau ychwanegol fel y gallwn sicrhau bod casgliadau gwastraff gardd yn cael eu 
gwneud i’r un lefel â chasgliadau gwastraff eraill. 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Taylor 
A yw'r weinyddiaeth yn cytuno â sylwadau'r Comisiynydd Plant ei bod yn bryd rhoi 
terfyn ar wneud elw yn y sector gofal preswyl i blant yng Nghymru? 
 
Ateb- Y Cynghorydd Hinchey 
Ydy, byddem yn cefnogi ymrwymiad Llywodraeth Cymru i "ddileu elw preifat o ofal 
plant sy'n derbyn gofal yn ystod tymor nesaf y Senedd" ac rydym yn croesawu ei 
gynnwys yn y Rhaglen Lywodraethu ar gyfer 2021-2026, a gyhoeddwyd ar 
ddechrau’r mis hwn. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Taylor 
Rwy'n falch o glywed yr ymateb hwnnw ac edrychaf ymlaen at hynny. 
 
Ateb- Y Cynghorydd Hinchey 
Roeddwn yn mynd i ddweud, yr Arglwydd Faer fod gennyf y parch mwyaf at y 
Comisiynydd Plant. Rwy'n credu ei bod yn eiriolwr gwych dros blant a phobl ifanc yng 
Nghymru a gwn fod y Cynghorydd Taylor yn teimlo'r un fath. 
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Cwestiwn – Y Cynghorydd Mackie 
Beth yw'r cynnydd o ran y cynigion ar gyfer rhwydwaith Gwres Caerdydd a beth yw'r 
manteision a ragwelir i'r agenda newid yn yr hinsawdd? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Michael 
Sicrhawyd arian ar gyfer Cam Un y Rhwydwaith Gwres, sy'n cynnwys grant £6.6m 
gan Raglen Fuddsoddi Rhwydwaith Gwres Llywodraeth y DU a benthyciad di-log 
£8.6m gan Lywodraeth Cymru. 
 
Yn dilyn ymarfer caffael llwyddiannus dros y gaeaf, mae contractwr bellach wedi 
ymrwymo i gontract Dylunio, Adeiladu, Gweithredu a Chynnal llawn i ddatblygu a 
rheoli'r cynllun. Ar hyn o bryd mae’n mireinio’r dyluniadau terfynol ac yn bwriadu 
dechrau ar y gwaith ar y safle yn yr hydref. Bwriedir i'r cysylltiadau cyntaf fynd yn fyw 
erbyn mis Mawrth 2023, gyda cham un yn cael ei gwblhau erbyn diwedd 2024. 
 
Ni fydd angen i adeiladau sy'n cysylltu â'r Rhwydwaith Gwres ddibynnu mwyach ar 
danwydd ffosil ar gyfer gwres a dŵr poeth ac amcangyfrifir mai oddeutu 80% fydd y 
gostyngiadau mewn carbon ar gyfer pob cwsmer. 
 
Gyda'i gilydd, bydd cwsmeriaid y cam 1 cychwynnol (y sector cyhoeddus) yn arbed 
tua 2,100 tunnell o garbon y flwyddyn, gyda thua 3,500 yn fwy o dunelli yn cael eu 
harbed gyda chysylltiadau sector preifat ychwanegol posibl. 
 
Rhagwelir y bydd y gostyngiadau carbon llawn a ragwelir sy'n gysylltiedig â chamau 
1 a 2 (sy'n cyfateb i gyfanswm y gwres sydd ar gael yn ffatri troi gwastraff yn ynni 
Parc Trident y mae'r cynllun wedi'i seilio arni), tua 10,200 tunnell o garbon y 
flwyddyn. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Mackie 
Byddwn yn ddiolchgar pe gallech ddweud wrthym pa ffynonellau ynni eraill y mae'r 
Cyngor yn edrych arnynt hefyd er mwyn bod yn garbon niwtral erbyn 2030? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Michael 
Mae'r Cyngor, fel y gwyddoch, wedi adeiladu fferm solar, rydym wedi defnyddio 
ffynhonnell tir a byddwn yn parhau i ddefnyddio hynny yn enwedig ger y rhaglen 
adeiladu tai newydd sydd gennym yn Ngored Radur, mae gennym gyfnewidydd 
gwres rydym yn edrych arno ac rydym ar hyn o bryd yn edrych ar gyfleoedd eraill fel 
hydrogen solar gwynt. Mae angen i ni gael ynni o ynni adnewyddadwy a ddim o 
danwydd ffosil os ydym am chwarae ein rhan wrth fynd i'r afael â’r Newid yn yr 
hinsawdd a chredaf, er mwyn bwrw’r targed Carbon Niwtral erbyn 2030, y bydd hyn 
yn chwarae rhan bwysicach fyth yn y ffordd yr ydym ni fel Cyngor a'r holl bartneriaid 
gwasanaethau cyhoeddus eraill ac eraill yn cydweithio. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Hudson 
A all y Cynghorydd Weaver fynd i'r afael â'm cwestiwn o gyfarfod y Cyngor ym mis 
Mehefin 2019 pan ofynnais am ddadansoddiad rhwng cynghorwyr arbenigol allanol a 
Chyfarwyddwyr a Chyfarwyddwyr Cynorthwyol o ran cost a gwerth am arian? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Weaver 
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Gwnaethom gyfnewid negeseuon e-bost dros yr haf yn dilyn y cwestiwn hwnnw, ac 
ym mis Medi 2019 cadarnheais fod y gwariant ar gyflogau ar lefel Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol ychydig yn is bryd hynny nag yn 2017-18. 
 
Roedd y cynnig ailstrwythuro rheolwyr yn 2017 yn gost-niwtral, yn seiliedig ar 
ailstrwythuro swyddi o fewn y gyllideb a wariwyd ar gyflogau rheolwyr, ac nid oedd yn 
seiliedig ar wariant ar ymgynghorwyr allanol. 
 
Rhoddais wybodaeth hefyd am y gwariant ar brosesau recriwtio uwch reolwyr; a 
oedd yn sero yn 2017-18, £35,276 yn 2018-19, a £10,753 bryd hynny yn 2019-20. 
 
Rwy’n hapus iawn i gwrdd neu e-bostio ar ôl y cyfarfod hwn i roi unrhyw fanylion am 
wariant yr hoffech eu cael, neu os oedd unrhyw o'r wybodaeth honno'n anghyflawn o 
ran yr hyn yr oeddech yn chwilio amdano. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Hudson 
A allwn barhau i fonitro'r dadansoddiad hwn o gostau yn y dyfodol oherwydd pan 
ddaw'n ôl i'r Cyngor bod angen i ni arbed arian mae angen edrych ar bob maes ac 
mae hwn yn un maes y mae'n rhaid i ni edrych arno felly gallaf ofyn i'r dadansoddiad 
hwn gael ei fonitro flwyddyn yn ôl blwyddyn os gwelwch yn dda? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Weaver 
Byddwn yn hapus i fonitro hynny oherwydd ei fod yn rhan o'n proses pennu’r gyllideb, 
mae angen i ni edrych ar arbedion mewn unrhyw faes ac felly wrth gwrs drwy'r 
broses honno byddwn yn sicrhau ei fod yn cael ei fonitro ond byddaf yn cwrdd â chi 
hefyd y Cynghorydd Hudson wrth i ni fynd drwy hynny. 
 
Cwestiwn – y Cynghorydd Taylor 
A yw'r weinyddiaeth yn derbyn sylwadau a wnaed wrth asesu opsiynau ar gyfer 
coridor trafnidiaeth y Gogledd Orllewin fod y gwelliannau trafnidiaeth arfaethedig "yn 
methu â chyflawni newid sylweddol yn ansawdd a chapasiti'r ddarpariaeth 
trafnidiaeth gyhoeddus"? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Wild 
Diolch am eich cwestiwn ynghylch yr asesiad o broblemau trafnidiaeth yn astudiaeth 
ddiweddar welTAG ar goridor y gogledd-orllewin. 
 
Yn amlwg, pe na bai unrhyw broblemau trafnidiaeth, ni fyddai llawer o bwynt mewn 
cynnal yr astudiaeth hon.  
 
Credaf ein bod i gyd yn cytuno bod angen newid sylweddol o ran trafnidiaeth 
gyhoeddus, a dyna'n union pam yr ydym wedi bod yn bwrw ymlaen â gwneud y 
gwelliannau hyn i goridor y gogledd-orllewin yn arbennig 
 

- Mesurau blaenoriaethu bysus newydd 
- Cynnydd ar feicffyrdd 
- Gwyddom hefyd y bydd y gwaith o greu’r cyfleuster parcio a theithio wrth C33 

ar y gweill yn fuan 
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Ond mae angen i ni wneud mwy, yn enwedig wrth i ddatblygiadau newydd yn RhCT 
fynd rhagddynt. Dyna pam y gwnaethom groesawu'r astudiaeth hon ac y byddwn yn 
pwyso ar Lywodraeth Cymru i fwrw ymlaen â'r opsiynau a amlinellwyd. Ac yn 
benodol, cefnogi ein cynnig Metro Cledrau Croesi. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Taylor 
Diolch am yr ymateb hwnnw ac eto croesawn y cydweithio â RhCT wrth gyflwyno'r 
cynigion hyn ond y pwynt yr oedd yr adroddiad yn ei wneud a'm dehongliad o'r 
adroddiad oedd bod y CDLl presennol wedi'i gyflwyno a bod gwaith sylweddol wedi 
dechrau ar safleoedd strategol presennol yn y CDLl cyn i'r prosiectau trafnidiaeth 
strategol gael eu cyflwyno ar gyfer y safleoedd penodol hynny ac ar gyfer y coridor 
hwnnw felly fy nghwestiwn yn awr yw beth fydd yn cael ei wneud yn wahanol yn awr 
yn y CDLl i sicrhau ein bod yn dilyn y rheiny'n iawn fel nad ydym yn gweld 
datblygiadau mawr yn cael eu hadeiladu heb y rhwydwaith trafnidiaeth strategol 
hwnnw ar waith i'w cefnogi. 
 
Ateb – Y Cynghorydd Wild 
Mae'n gwestiwn teg iawn ac nid wyf yn credu y byddai unrhyw un ohonom yn gwadu 
a byddai unrhyw un sy'n gweithio ym maes cynllunio trafnidiaeth yn y rhan fwyaf o 
leoedd ledled y byd wrth ei fodd yn gallu rhoi'r holl seilwaith ar waith, fel pe baech 
chi'n chwarae SimCity ac rydych chi'n adeiladu'r llinellau rheilffordd a phopeth yn 
gyntaf ond wrth gwrs maen nhw'n costio cannoedd o filiynau o bunnoedd a dyma sut 
mae'r cynllunio neu'r system ddatblygu yn gweithio yn y wlad hon.  Yr hyn sydd 
gennym serch hynny yw £25miliwn fel y dywedais tuag at deithio ar fysiau yn unig, 
darperir ar gyfer seilwaith trafnidiaeth arall ac mae'n cael ei wneud yn seiliedig ar 
pryd y mae pobl wedi symud i mewn ac yn cael ei ariannu bron yn gyfan gwbl gan y 
datblygwr. Pan edrychwch ar goridor y gogledd-orllewin a gwaith monitro’r CDLl 
mae'n dangos yr oeddem yn gwneud llawer o gynnydd tuag at hollt moddol hanner a 
hanner, mae'r niferoedd hynny'n edrych yn eithaf da ond fel y dywedasom, gwyddom 
fod angen i ni wneud mwy, mae'r ddinas yn tyfu'n gyflym ac yn onest rydym yn llawer 
mwy ymwybodol yn awr efallai nag yr oeddem gyda CDLlau blaenorol o bwysigrwydd 
pethau fel teithio llesol ac ansawdd aer a'r argyfwng hinsawdd felly yn sicr rydym yn 
ymwybodol o’r ffaith bod angen i ni wneud mwy felly rwy'n credu ei fod yn gwestiwn 
teg. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Lay 
Yr wythnos diwethaf, cyhoeddodd Llywodraeth Cymru arian ychwanegol ar gyfer 
Prydau Ysgol am Ddim drwy gydol gwyliau'r ysgol, gan ddod â'r cyfanswm i dros 
£110 miliwn. Rwy'n siŵr y bydd yr Aelod Cabinet yn ymuno â mi i gydnabod yr effaith 
enfawr y mae hyn yn ei chael ar wella lles plant ac ar waith mynd i'r afael â thlodi 
bwyd yn ystod gwyliau'r ysgol ac a allai roi gwybod i ni pa gynlluniau sydd ar gael i 
weithio gydag ysgolion yn fy Ward ac ar draws y Ddinas, i wneud y gorau o'r arian 
ychwanegol y mae Llywodraeth Cymru wedi'i roi i wella seilwaith digidol? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Merry 
Fel chithau, rwy’n croesawu'n fawr yr arian ychwanegol ar gyfer Prydau Ysgol am 
Ddim drwy gydol gwyliau'r ysgol a'r effaith gadarnhaol y bydd hyn yn ei chael ar blant 
ledled y ddinas. 
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O ran y buddsoddiad mewn TGCh, rwyf hefyd yn croesawu arian grant ychwanegol 
gan Lywodraeth Cymru. Eleni, bydd Caerdydd yn cael £1.7m yn ychwanegol, sef y 
drydedd flwyddyn i ni gael cymorth ariannol gan Lywodraeth Cymru ar gyfer 
buddsoddi mewn TGCh. 
 
Defnyddir yr arian hwn i ategu'r cynllun buddsoddi TGCh ysgolion hirdymor y 
cytunwyd arno gydag ysgolion ledled y ddinas a bydd yn arwain at wario dros £6m ar 
offer newydd a phecynnau cymorth TGCh yn ysgolion Caerdydd yn y flwyddyn 
ariannol hon. 
 
O ganlyniad i'r buddsoddiad parhaus hwn, erbyn diwedd y flwyddyn ariannol hon, 
dylem fod wedi adnewyddu'r seilwaith Wi-Fi yn llwyr ym mhob ysgol yng Nghaerdydd 
yn ogystal â'r gwelliannau TGCh eraill a wnaed ers dechrau'r pandemig. 
 
Cwestiwn –Y Cynghorydd Cowan 
Gwnaed datganiad cyn Etholiadau Llywodraeth Leol 2017 y byddai safle newydd yn 
cael ei nodi ar gyfer Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref Heol Wedal. Pryd allwn ni 
ddisgwyl gwybod lleoliad y safle? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Michael 
Os cofiaf yn iawn, rydym wedi edrych ar tua 8 safle ar draws Gogledd Caerdydd, 
mae rhai wedi bod yn rhy ddrud, mae rhai wedi bod yn y lle anghywir neu mae 
materion cynllunio wedi bod gan rai. Byddwn yn parhau i weithio gyda'n cydweithwyr 
yn yr adran Eiddo i ddod o hyd i le ac mae gennym arian yn y gyllideb felly byddwn 
yn parhau i chwilio am safle yng Ngogledd Caerdydd. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Cowan 
Y Cynghorydd Michael rydych bob amser yn fy rhyfeddu. Mae'n rhaid i mi ddweud na 
wnaethoch sôn yn eich cwestiwn blaenorol eich bod wedi gwario £115k ar oramser 
ar gyfer system sy'n methu a nawr rydych yn dweud wrthyf ein bod wedi gwylio fideo 
yn 2017 gan Aelod o'r Cabinet yn dweud na fyddai Heol Wedal yn cael ei gau nes 
bod safle newydd ar gael. Ni ddigwyddodd hynny’n amlwg a nawr rydych yn dweud 
eich bod yn dal i ystyried yr opsiynau bum mlynedd yn ddiweddarach felly a allwn 
ddisgwyl cael diweddariad cyn yr etholiad nesaf, yw hynny'n ormod i'w ofyn? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Michael 
Nid oedd yn rhaid i mi ddweud ei fod yn £115k o oramser ond roedd yn llai na hanner 
yr hyn yr oeddem yn ei wario, rwy'n credu bod hynny'n newyddion da, y Cynghorydd 
Cowan. Cysylltodd yr unig Aelod o'ch plaid sydd erioed wedi cyflwyno awgrym ar 
gyfer y safle, ac rwy'n dal i ofyn i chi bob cyfle rwy’n ei gael, â mi gan awgrymu fy 
mod yn edrych ar Fferm y Fforest a wnaethom ac yn anffodus nid oedd yn addas am 
wahanol resymau gan gynnwys y ffaith ei bod yn dueddol i lifogydd. Os ydych chi 
neu unrhyw aelod arall o'ch plaid, ac wrth gwrs rydych chi'n adnabod Rhiwbeina'n 
dda, am gysylltu â mi gyda rhestr o safleoedd addas posibl byddaf yn hapus i fynd i 
edrych ond mae'n ymddangos eich bod yn arbenigo mewn gofyn cwestiynau ac 
esgus ei fod yn mynd i ddigwydd gyda hud a lledrith. Nid yw'n gweithio fel hynny, yn 
wir yn gynharach roeddech yn cwyno am gasgliadau gwastraff, rhaid i mi ddweud 
wrthych pe baech yn edrych ar y ffigurau a’r ffeithiau go iawn sef yr hyn rwy’n delio â 
fe byddech yn gweld ein bod wedi cyflawni tua 11 miliwn o gasgliadau yn y pedwar 
mis diwethaf, felly pan mai dim  ond 9000 sydd heb eu casglu ac am ystod eang o 
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faterion posibl fel halogiad i wastraff heb ei gyflwyno’n dda felly mae angen edrych ar 
y ffeithiau a chael eich ffeithiau'n iawn. Helpwch y Cyngor, nodwch rai o'r safleoedd 
yr hoffech i mi edrych arnynt, rwy'n hapus i wneud hynny. 
 
Cwestiwn - y Cynghorydd Hopkins 
A all y weinyddiaeth gadarnhau natur a graddau'r prosiectau y cytunwyd arnynt i'w 
cyflwyno mewn ymateb i Gronfa Codi’r Gwastad a Chronfa Adnewyddu Cymunedol y 
DU? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 
Mae llawer o fanylion am hyn yn fy natganiad a hefyd yn adroddiad y Cabinet felly 
mae’r rheiny’n lleoedd da i chwilio am yr holl fanylion ond gallaf gadarnhau y 
gwnaethom, yn dilyn cyfarfod y Cabinet yr wythnos diwethaf, gyflwyno cais penodol i 
adnewyddu marchnad Caerdydd gan ofyn am tua £5.4miliwn. Mae'r adroddiad 
hwnnw hefyd yn nodi ein bwriad i gyflwyno ceisiadau yn y dyfodol pan fyddant yn 
agor yn ddiweddarach yn y flwyddyn sy’n ymwneud â datblygu parc trefol, cyswllt 
trafnidiaeth rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd, cyfleusterau ieuenctid newydd yn 
Nhrelái a chynllun adfywio coridor Taf yn Butetown a Grangetown yn ogystal â 
buddsoddi mewn adnewyddu Fferm y Fforest a chyfleusterau newydd ynddi. O ran y 
gronfa adnewyddu Cymunedol, gwnaethom gyflwyno ceisiadau gwerth dros 800k ar 
ran sefydliadau partner. Mae'r ceisiadau hyn yn cynnwys cynigion ar gyfer uwchsgilio 
gweithwyr sydd wedi cael eu heffeithio a chymorth i weithwyr mudol a buddsoddi 
mewn gweithgareddau entrepreneuraidd neu yn wir gefnogi'r economi gylchol ac 
asesiad teithio llesol newydd i bobl ifanc. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Hopkins 
Diolch i chi, y Cynghorydd Thomas am y wybodaeth a roddwyd gennych yn yr ateb 
yno ac rwy'n siŵr bod y broses yn gofyn am brosiectau sydd bron yn barod i fynd 
oherwydd yr amserlenni cymharol fyr ond o gofio bod y broses o wneud 
penderfyniadau ynghylch a ddylid cymeradwyo prosiectau o fewn cronfa codi’r 
gwastad a Chronfa Adnewyddu Cymunedol y DU bellach yn cael ei gwneud ar lefel y 
DU, proses y gallai Llywodraeth Cymru, dan gronfa strwythurol flaenorol yr UE, 
ymgymryd â hi, a ydych yn cytuno â Gweinidog Llywodraeth Cymru dros yr economi 
fod llywodraeth y DU bellach yn ymosod yn fwriadol ar ddatganoli yng Nghymru o ran 
sut y mae'r cronfeydd hyn yn cael eu rheoli? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 
Byddwn yn sicr yn cefnogi'r egwyddor sydd wedi'i nodi gan lywodraeth Cymru sef dim 
ceiniog yn llai, heb golli unrhyw bwerau. Credaf ei bod yn bwysig gwahaniaethu 
rhwng y gronfa codi’r gwastad a'r cronfeydd strwythurol ehangach fel y'u gelwir i 
gymryd lle arian gan yr UE oherwydd wrth ystyried y gronfa codi’r gwastad yn unigol 
ac o'r cof rydym yn sôn am 800miliwn dros bedair blynedd rhwng Cymru, Yr Alban a 
Gogledd Iwerddon ac mae hynny'n swm isel iawn ac felly credaf fod yr ystyriaeth 
allweddol yn deillio o'r modd y caiff y cronfeydd strwythurol newydd eu dosbarthu. 
Credaf ein bod i gyd yn aros am eglurder pellach gan lywodraeth y DU yn hynny o 
beth. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Bridgeman 
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A all yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd amlinellu'r gwaith i atal llifogydd yng 
Nghaerdydd o Afon Rhymni yng ngoleuni'r tebygolrwydd y bydd lefelau'r môr yn codi 
oherwydd y newid yn yr hinsawdd? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Michael 
Cyfrifoldeb Cyfoeth Naturiol Cymru yw rheoli'r perygl o lifogydd o brif afonydd – Afon 
Rhymni yn un – ac maent yn monitro ac yn cynnal yr amddiffynfeydd llifogydd 
presennol ac yn rheoli unrhyw gynlluniau gwella yn y dyfodol. 
 
Fodd bynnag, cynigir gwelliannau i amddiffynfeydd llifogydd ar hyd rhannau o Afon 
Rhymni sydd wedi'u cynnwys yng nghynllun Diogelu'r Arfordir Caerdydd. 
 
Nod y cynllun yn bennaf yw lleihau'r perygl o lifogydd o'r môr oherwydd dirywiad yr 
amddiffynfeydd llifogydd presennol yn Ffordd Rover, ond mae'r gwaith hefyd yn 
ymestyn ar hyd rhannau o Afon Rhymni i atal methiannau pellach ar argloddiau ac i 
wella gwydnwch. 
 
Ceir rhagor o fanylion am y cynllun arfaethedig yn yr adroddiad ar y Rhaglen Rheoli 
Perygl Arfordirol a ystyriwyd yr wythnos diwethaf gan y Cabinet. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Bridgeman 
O ystyried yr adroddiadau diweddar yn y wasg ar y ffaith bod y cynnydd yn lefelau'r 
môr yn effeithio’n ddramatig ar rannau o Gaerdydd, a fyddech yn gallu egluro pa 
wahaniaeth y byddai hyn yn ei olygu i'r trigolion sy'n byw ger aber Afon Rhymni? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Michael 
Gyda'r rhaglen rydym yn ei llunio sydd bellach yn ei chamau olaf cyn gobeithio y 
dechreuwn rywbryd yn y gwanwyn roeddem yn edrych ar roi 100,000 tunnell o graig 
yn bennaf ar ran yr aber, symudwn ymlaen wedyn i godi'r arglawdd ar hyd safle 
Ffordd Rover ac edrychwn ar gryfhau'r amddiffyniad wrth Bont Ffordd Lamby i atal y 
llithriad i mewn i Afon yr arglawdd. Mae'n gynllun amddiffyn rhag llifogydd un mewn 
200 mlynedd nawr felly mae angen i ni gael y lefelau cywir i dorri hyn. Rydym yn sôn 
am wynt a glaw llanw felly dylai hyn atal y posibilrwydd o lifogydd ar hyd hynny 
oherwydd os bydd byth doriadau, mae arnaf ofn y bydd canlyniadau difrifol i rannau o 
Gaerdydd o Sblot i Ben-y-lan. Mae rhai o'r adroddiadau a welais wedi rhagweld 
canlyniadau enbyd mewn gwirionedd ac yn edrych yn erchyll ond pan edrychwch yn 
fanwl arnynt, roedd yr un yma’n rhagweld y byddai'r rhan fwyaf o Gaerdydd fewnol yn 
dioddef llifogydd ac nid ystyriodd y Morglawdd sydd wedi atal llifogydd yng 
Nghaerdydd ers cryn amser felly rwy’n meddwl y dylid cymryd rhagfynegiadau bob 
amser gyda phinsiad o halen pan fyddwch yn dechrau ymchwilio iddynt cyhyd â'n 
bod ni yng Nghaerdydd yn chwarae ein rhan gyda'r niwtraliaeth carbon ac yn cymryd 
cymaint o gamau ag y gallwn i atal toriadau a bydd cynlluniau llifogydd fel hyn bob 
amser yn cael eu croesawu. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Driscoll 
Gwyddom y bydd lleihau'r terfyn cyflymder i 50mya ar yr A4232 yn lleihau Llygredd 
Aer ac yn lleihau damweiniau a’i fod yn fesur y gallai'r Aelod Cabinet dros 
Drafnidiaeth fod wedi'i wneud ar yr un pryd â chau Stryd y Castell, ond na wnaeth 
felly. Felly, a fydd yn ailystyried gwneud hyn yn awr? 
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Ateb – Y Cynghorydd Wild 
Mae gennym gynnig i leihau'r terfyn cyflymder i 50mya ar yr A4232 o Groes Cwrlwys 
i Gylchfan Porth y Frenhines ym Mae Caerdydd. Byddai'r terfyn cyflymder yn cael ei 
orfodi gan gamerâu cyflymder cyfartalog. 
 
Mae cynllun wedi'i ddatblygu a byddwn yn gofyn am arian ar gyfer hyn gan 
Lywodraeth Cymru yn y rownd nesaf o geisiadau am grantiau. Os ceir arian, byddai'r 
cynllun yn cael ei gyflawni ym mlwyddyn ariannol 2022/23. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Driscoll 
Deallaf mai dyna un o'r mesurau sydd i'w cymryd mewn strategaeth aer glân a'r 
cynllun gweithredu ond mae hwn yn fesur y gellid bod wedi'i weithredu'n hawdd heb 
fawr o gost mewn amser byr ac fel y dywed cadwyn archfarchnadoedd ‘every little 
helps’ felly tybed pam nad ydych wedi'i gyflwyno'n gynt. 
 
Ateb – Y Cynghorydd Wild 
O ran y cynllun gweithredu aer glân, mae cannoedd o bethau gwahanol y gallem ei 
wneud ond roedd yn rhaid i ni ganolbwyntio ar Stryd y Castell gan mai dyna lle'r oedd 
y gyfarwyddeb gyfreithiol felly roedd rhaid i hynny fod yn flaenoriaeth yn bennaf. 
Rwy’n gwybod bod llawer o wahanol amrywiannau o ran pa rai eraill o’r rhestr ddylai 
fod wedi bod yn gyntaf ond roedd rhaid gwneud Stryd y Castell gyntaf a byddwn yn 
delio â’r A4232 ac ni ddylai fod yn rhy hir nawr y Cynghorydd. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Gordon 
Beth yw'r amserlen ar gyfer ad-drefnu'r cyffyrdd yn Heol Lecwydd / Lansdowne Road 
/ Stryd Wellington yn rhan o Feicffordd 5? Mae angen uwchraddio cyffyrdd 
cymunedau Glan-yr-afon i sicrhau teithiau mwy diogel i bobl ifanc, plant a rhieni sy'n 
croesi bob dydd ar droed neu ar feiciau i gyrraedd Ysgol Pwll Coch ac Ysgol 
Uwchradd Fitzalan. 
 
Ateb – Y Cynghorydd Wild 
Rydym wrthi’n datblygu'r cynllun ar gyfer rhan Rhodfa Lawrenny o Feicffordd 5, sy'n 
cynnwys ad-drefnu cyffordd Heol Lecwydd. 
 
Mae'r rhaglen bresennol ar gyfer y cynllun yn dangos y gwaith a gaiff ei gwblhau tua 
diwedd 2022, cyn i Ysgol Uwchradd Fitzalan newydd agor ar ddechrau 2023. 
 
Bydd y rhan newydd hon o'r beicffordd yn cynnig llwybr diogel ar hyd Rhodfa 
Lawrenny ar gyfer disgyblion, rhieni a staff Ysgol Pwll Coch ac Ysgol Uwchradd 
Fitzalan. 
 
Rydym yn bwriadu ymgysylltu ag ymgynghorwyr allanol i ymchwilio i weddill y llwybr 
ar gyfer Beicffordd 5 i gysylltu Canol y Ddinas â Rhodfa Lawrenny yn ddiweddarach 
yn y flwyddyn. Bydd hyn yn cynnwys cyffordd Stryd Wellington. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Gordon 
Mae'n newyddion da gwybod bod hyn yn digwydd ond fel y gwyddoch mae blwyddyn 
ym mywyd plentyn ysgol gynradd bach yn amser hir iawn ac rwy'n meddwl tybed a 
yw’n bosibl ceisio rhoi rhywbeth i mewn dros dro a fyddai’n modelu sut mae'r 
croesfannau wedi'u cynllunio ac ni fyddai'n costio llawer iawn pe na bai llawer o waith 
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i godi a lefelu palmentydd ac ati. ond pe gellid rhoi rhyw fath o fesur dros dro ar waith 
i gynorthwyo'r disgyblion sy'n mynd i Ysgol Pwll Coch a Fitzalan yn y cyfamser cyn 
diwedd 2022. 
 
Ateb – Y Cynghorydd Wild 
Rwy'n awyddus i newid yr holl bethau hyn cyn gynted â phosibl. Rwy'n credu y 
byddaf yn gofyn i’r swyddogion ymchwilio iddo, rydych yn gwybod ein bod wedi 
treialu ffyrdd o wneud pethau fel rydych wedi nodi ac rwy'n credu ei bod yn deg 
dweud nad ydynt mor hawdd ag y maent yn edrych gan fod dal angen eu profi’n fawr 
o ran diogelwch a’u cywiro felly rhaid i mi gofnodi cafeat ond gofynnaf i’r swyddogion 
edrych ar y gyffordd honno i weld a oes unrhyw welliannau y gellir eu gwneud, yn 
enwedig gan fod y beicffordd newydd hwnnw'n dod i ben yn sydyn. 
 
34 :   MATERION BRYS  
 
Nid oedd unrhyw faterion brys. 
 
35 :   AELODAETH PWYLLGORAU  
 

Derbyn enwebiadau a gwneud penodiadau i swyddi gwag cyfredol y pwyllgorau 
fel y nodir yn yr adroddiad ac yn unol â'r dyraniad cymeradwy o seddi a 
dymuniadau’r grwpiau gwleidyddol. 
 
PENDERFYNWYD: 
 

bod y Cyngor yn CYTUNO i benodi i'r swyddi gwag ar y Pwyllgorau yn unol â'r 
dyraniad cymeradwy o seddi a dymuniadau’r grwpiau gwleidyddol fel y nodir ar y 
Daflen Ddiwygio.      
 
36 :   CYRFF ALLANOL  
 
Enwebu a phenodi Aelodau i gyrff allanol statudol ac anstatudol sy'n ofynnol bob 
blwyddyn.  
 
PENDERFYNWYD: 
 
bod y Cyngor yn CYTUNO i gymeradwyo penodiadau i gyrff allanol fel y'u rhestrir ar 
y Daflen Ddiwygio. 
 
37 :   LLYWODRAETHWYR YSGOLION YR AWDURDOD LLEOL  
 
Penodi Llywodraethwyr Ysgolion yr Awdurdod Lleol i lenwi swyddi gwag. 
 
PENDERFYNWYD: 
 
Bod y Cyngor yn CYTUNO i gymeradwyo penodiadau newydd Llywodraethwyr yr 
Awdurdod Lleol i gyrff llywodraethu ysgolion fel y nodir yn Nhaflen Ddiwygio'r Cyngor, 
pob un am dymor o 4 blynedd o ddyddiad y penodiad, yn unol ag argymhellion Panel 
Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol. 
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38 :   CWESTIYNAU YSGRIFENEDIG  
 
Yn unol â Rheol 17 (f) Gweithdrefn y Cyngor, caiff y Cwestiynau Ysgrifenedig a 
dderbyniwyd i’w hystyried, a’r ymateb iddynt, eu cynnwys yn gofnod yng nghofnodion 
y cyfarfod. 
 
 

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s49774/Ag.%20Item%2020%20-%20Written%20Questions%20Answers.pdf

