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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, 22 Gorffennaf 2021 i drafod y busnes a nodir yn y wŷs Cyngor dyddiedig 
Dydd Gwener, 16 Gorffennaf 2021.  
 
Yn 

bresennol: 

 
Y Cynghorydd Sir McKerlich (Arglwydd Faer) 
 

 Cynghorwyr Sir  Ahmed, Asghar Ali, Dilwar Ali, Berman, Bowen-
Thomson, Bradbury, Bridgeman, Burke-Davies, Cowan, 
Cunnah, De'Ath, Derbyshire, Driscoll, Ebrahim, Elsmore, Ford, 
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, Naughton, Owen, 
Parkhill, Jackie Parry, Keith Parry, Patel, Dianne Rees, 
Mia Rees, Robson, Sandrey, Sattar, Simmons, Singh, Stubbs, 
Taylor, Huw Thomas, Lynda Thorne, Walker, Weaver, Wild, 
Williams, Wong a/ac Wood 
 

39 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr: Bowden, Boyle, Carter, Gibson, 
Linda Morgan, Phillips a Graham Thomas 
 
40 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Gwnaed y Datganiadau Buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau: 
 

Cynghorydd Eitem Buddiant  

Y Cynghorydd 
Henshaw 

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

Y Cynghorydd 
Hopkins  

7 Diddordeb Personol – Aelod o 
Better Leisure Ltd 

Y Cynghorydd 
Naughton 

7 Diddordeb Personol – Aelod o 
Better Leisure Ltd 

Y Cynghorydd 
Naughton 

7 Buddiant Personol - Aelod o’r 
Teulu yn cael ei gyflogi gan y 
Cyngor 

Y Cynghorydd 
Williams 

7 Buddiant Personol - Aelodau o’r 
Teulu yn cael eu cyflogi gan 
Gyngor Caerdydd 

 
41 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd a llofnodwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 24 Mai 2021 yn 
gofnod cywir. 
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42 :   DEISEBAU  
 
Derbyniwyd deiseb yn cynnwys 40 o lofnodion gan y Cynghorydd Ashley Wood yn 
galw ar y Cyngor i gyflwyno a gorfodi cyfyngiadau parcio ar ffurf 'llinellau melyn dwbl' 
ar hyd y ffordd fynediad i Maelog Place i atal parcio anystyriol rhag atal mynediad. 
 
43 :   CWESTIYNAU CYHOEDDUS  
 
Gofynnodd Mr Peter Hudson y cwestiwn canlynol: 
 
Gan gyfeirio at waharddiad arfaethedig Llywodraeth Cymru ar barcio ar balmentydd. 
Er ei bod yn iawn i gerddwyr, yn enwedig cerddwyr gyda chadeiriau gwthio a 
chadeiriau olwyn, gael mynediad rhydd i'r palmant, beth yw ymateb y Cyngor o ran 
strydoedd fel Crystal Avenue y mae’n rhaid i’r bobl sy’n byw ynddynt barcio ar y 
palmentydd i alluogi preswylwyr, y gwasanaethau brys a cherbydau cyfleustodau 
gael mynediad? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Wild 
 
Fel y gwyddoch efallai, cyhoeddwyd adroddiad Grŵp Tasglu Parcio ar y Palmant 
Cymru Llywodraeth Cymru ym mis Hydref y llynedd. Derbyniwyd argymhellion y 
Tasglu gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys cynigion i roi pwerau gorfodi sifil 
ychwanegol i gynghorau i roi dirwyon i bobl sy’n barcio mewn modd trafferthus 
problemau, i dargedu mannau lle ceir llawer o broblemau ac i amrywio eu dulliau 
gweithredu yn dibynnu ar amgylchiadau lleol. Byddem yn amlwg yn defnyddio 
synnwyr cyffredin wrth ystyried sefyllfaoedd fel yr un yr ydych wedi'i disgrifio. 
 
Cwestiwn Atodol – Mr Peter Hudson 
 
A ymgynghorir â phreswylwyr strydoedd cul fel Crystal Avenue, Hampton Grove a 
Heol Heathwood ar y cynnig hwn i roi sicrwydd na chaiff y preswylwyr eu peryglu gan 
gerbydau sy’n parcio yn y strydoedd cul? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Wild 
 
Fel y gwyddoch, mae dyletswydd ar y Cyngor i ymgynghori â phobl pan fydd yn 
gwneud newidiadau sy'n effeithio ar eu bywydau felly mae bob amser yn gwneud 
hynny ac rwy'n siŵr y bydd yn gwneud hynny yr achos hwn hefyd. 
 
44 :   CYHOEDDIADAU’R ARGLWYDD FAER  
 
Mae athro o Ysgol Uwchradd Willows wedi cael ei anrhydeddu gyda Gwobr Arian 
yng Ngwobrau Addysgu Cenedlaethol Pearson ar gyfer Athro Newydd Eithriadol y 
Flwyddyn.  
 
Wedi'i ddewis o filoedd o enwebiadau o bob rhan o'r DU, derbyniodd Joe Gill yr 
anrhydedd am ei ymrwymiad rhagorol i newid bywydau'r plant y mae'n gweithio gyda 
nhw bob dydd.  
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Mae gwaith rhagorol Joe wedi galluogi disgyblion sy’n agored i niwed i barhau i 
ddysgu er gwaethaf y pandemig. Mae hefyd wedi creu ac arwain rhaglen integreiddio 
fel y gellir cefnogi plant sy’n siarad ychydig iawn o Saesneg, neu ddim o gwbl, y mae 
llawer ohonynt wedi profi trawma yn eu gwledydd eu hunain, cyn iddyn nhw fynd i 
addysg brif ffrwd. 
 
Ers ymuno â'r ysgol ym mis Medi 2020, mae Joe wedi dod â dysgu'n fyw ac mae'n 
dod ag offer adeiladu ac offer garddio i mewn, gan geisio cadw diddordeb disgyblion. 
Mae hefyd yn defnyddio ei amser egwyl a chinio i annog disgyblion i wneud 
chwaraeon, gan annog yn bwrpasol blant o wahanol gefndiroedd ethnig i ryngweithio 
a chydweithio.  
 
Mae Joseph bellach ar y rhestr fer i ennill un o ddim ond 15 Gwobr Aur yn 
ddiweddarach yn y flwyddyn, mewn rhaglen a fydd yn cael ei darlledu ar y BBC ac 
sy’n dathlu'r staff ysgol eithriadol sydd wedi gwneud rhyfeddodau yn ystod cyfnod 
hynod heriol i addysgwyr ledled y wlad.  
 
Cynhaliodd yr Arglwydd Faer ddigwyddiad urddo ar 28 Mehefin yng Nghastell 
Caerdydd ar gyfer yr Athro Keshav Singhal, MBE, FLSW fel Is-gennad Anrhydeddus 
newydd Gweriniaeth Gwlad Pwyl i Gymru. Croesawodd yr Arglwydd Faer hefyd Ei 
Ardderchogrwydd Arkady Józef Rzegocki, Cennad Gweriniaeth Gwlad Pwyl i'r DU yn 
y digwyddiad a ddaeth i ben gyda’r parti Cenhadol yn gosod torchau yng Nghofeb 
Rhyfel Gwlad Pwyl, Neuadd y Ddinas.  
 
Aeth yr Arglwydd Faer i agoriad yr ardd 'Annwyl Fam' ym Mynwent y Gorllewin, Trelái 
ddydd Mercher 14 Gorffennaf.  Mae'r ardd goffa newydd yn  
ased cymunedol unigryw a fydd yn darparu gwasanaeth cymorth therapiwtig i 
deuluoedd mewn profedigaeth. Hi yw’r ardd gyntaf o'i math yn y DU. 

Llongyfarchiadau i'r Arweinydd, y Cynghorydd Huw Thomas a'i wraig Charlie ar 
enedigaeth eu hail blentyn.  Ganwyd y babi Bethan ddydd Llun 12 Gorffennaf yn 
pwyso 8 pwys 10 owns. 
 
45 :   STRATEGAETH Y GYLLIDEB  
 
Cyflwynwyd yr adroddiad ar Strategaeth y Gyllideb i'r Cyngor i roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf am y Cynllun Ariannol Tymor Canolig; i atgyfnerthu a diweddaru 
strategaeth ariannol y Cyngor yn barod ar gyfer paratoi cyllidebau refeniw a chyfalaf 
2022/23; i amlinellu'r amserlen y bydd proses y gyllideb yn ei dilyn er mwyn cyflwyno 
Cyllideb 2022/23 i'r Cyngor yng Ngwanwyn 2022; ac i roi'r wybodaeth ddiweddaraf 
am gadernid ariannol y Cyngor. 
 
Trafododd y Cyngor yr adroddiad. 
 
Cynigiodd y Cynghorydd Gavin Hill-John gyfeiriad yn ôl 
 
Eiliodd y Cynghorydd Robson y cyfeiriad yn ôl. 
 
Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar y cyfeiriad yn ôl. 
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COLLWYD y cynnig i gyfeirio’n ôl.  
PASIWYD y bleidlais ar yr argymhellion yn yr adroddiad. 
 
PENDERFYNWYD: 
 
Bod y Cyngor yn cytuno i fabwysiadu Fframwaith Amserlen y Gyllideb a nodir yn 
Atodlen 2 ac y caiff y gwaith a amlinellir ei symud ymlaen gyda'r nod o lywio 
paratoadau ar gyfer y gyllideb. 
 
46 :   CYNLLUN LLES BLYNYDDOL  
 
Yr adroddiad hwn oedd adroddiad perfformiad blynyddol y Cyngor, gan gynnig 
asesiad o'r cynnydd a wnaed o ran cyflawni blaenoriaethau Uchelgais Prifddinas y 
weinyddiaeth fel y'u mynegwyd yng Nghynllun Corfforaethol 2020-23. Gwnaeth yr 
adroddiad hwn hefyd alluogi'r Cyngor i gyflawni nifer o rwymedigaethau statudol, fel 
cyhoeddi Adroddiad Lles Statudol Blynyddol fel sy'n ofynnol gan Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol (Cymru) 2015.  
 
PENDERFYNWYD: 
 
Bod y Cyngor yn cytuno i gymeradwyo'r Adroddiad Lles Blynyddol. 
 
47 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL 2020/21 YR AWDURDOD LLEOL AR 

WASANAETHAU CYMDEITHASOL  
 
Diben yr adroddiad hwn oedd i'r Cabinet a’r Cyngor dderbyn 12fed Adroddiad 
Blynyddol yr Awdurdod Lleol ar Wasanaethau Cymdeithasol (Atodiad 1) fel sy'n 
ofynnol dan Ran 8 o Ddeddf Gwasanaethau Cymdeithasol a Llesiant (Cymru) 2014 
(Deddf GCLl). 
 
PENDERFYNWYD: 
 
Bod y Cyngor yn cymeradwyo Adroddiad Blynyddol 2020/2021 yr Awdurdod Lleol ar 
Wasanaethau Cymdeithasol. 
 
48 :   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:  

 Diweddariad COVID-19 

 Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus (BGC) Caerdydd 

 Adeiladau Cyflog Byw 

2. Dirprwy Arweinydd a’r Aelod Cabinet dros Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau - Y 
Cynghorydd Sarah Merry. 
   Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

 Diweddariad COVID-19 i Ysgolion 

 Gwobrau Addysgu Cenedlaethol Pearson 2021 – Mr Joseph Gill, Ysgol 

Uwchradd Willows 

 Masgiau wyneb gorfodol mewn ysgolion uwchradd. 

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s50561/1%20-%20Leader%20Statement%20July%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s50564/4%20-%20Councillor%20Merry%20Statement%20July%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s50564/4%20-%20Councillor%20Merry%20Statement%20July%202021.pdf
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 Gwên o Haf 

3. Yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth - Y Cynghorydd Caro 
Wild 
    Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

 Ymgynghoriad ar Fap Rhwydwaith Teithio Llesol 

 Bysus allyriadau isel 

 Defnyddio ceir preifat 

 Diweddariad ar Feicffordd 1.2 

4. Yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu - Y Cynghorydd Goodway 
    Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

 Adfywio Glanfa'r Iwerydd a’r Arena Dan Do 

 Maes Parcio’r Arena Dan Do 

 Felodrom y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol 

5. Yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden - Y Cynghorydd Bradbury 
     Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

 Effaith Covid-19 ar Ddiwylliant a Hamdden 

 Prosiect Coed Caerdydd 

 Chwaraeon Awyr Agored  

6. Yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad - Y Cynghorydd 
Weaver 
    Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

 App ffôn symudol 

 BOBI (SgyrsBot) 

 Gwefan 

7. Yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau - Y Cynghorydd Thorne 
     Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

 Pobl sy’n Cysgu ar y Stryd 

 Cartrefi Cyntaf Caerdydd  

 Gwasanaeth Cymorth Lles Newydd   

 Partneriaeth Diogelwch Cymunedol 

8. Yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd - Y Cynghorydd 
Michael  
    Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

 Cynllun Amddiffyn Arfordir Caerdydd 

9. Yr Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd - Y Cynghorydd Hinchey 
    Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

 Iechyd Meddwl a Lles Emosiynol Pobl Ifanc – Partneriaeth Dechrau'n Dda 

10. 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 – Y Fyddin Binc 

Cynllun Pen Pal. 
 

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s50562/3%20-%20Cllr%20Wild%20Statement%20July%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s50562/3%20-%20Cllr%20Wild%20Statement%20July%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s50563/4%20-%20Cllr%20Goodway%20Statement%20July%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s50565/5%20-%20Cllr%20Bradbury%20Statement%20July%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s50566/6%20-%20Cllr%20Weaver%20Statement%20July%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s50566/6%20-%20Cllr%20Weaver%20Statement%20July%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s50567/7%20-%20Cllr%20Thorne%20Statement%20July%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s50568/8%20-%20Cllr%20Michael%20Statement%20July%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s50568/8%20-%20Cllr%20Michael%20Statement%20July%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s50569/9%20-%20Cllr%20Hinchey%20Statement%20July%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s50570/10%20-%20Cllr%20Elsmore%20Statement%20July%202021.pdf
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49 :   HYSBYSIAD O GYNNIG  
 
Dywedodd yr Arglwydd Faer fod yr Hysbysiad o Gynnig a gynigiwyd gan y 
Cynghorydd Cowan ac a eiliwyd gan y Cynghorydd Lancaster wedi'i dderbyn i'w 
ystyried.  Derbyniwyd dau Ddiwygiad gan y grŵp Propel a'r Democratiaid 
Rhyddfrydol. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Cowan i gynnig ei ddiwygiad fel a 
ganlyn: 
 
Mae’r Cyngor yn dal i gael ei siomi’n arw gan y problemau gwastraff sy’n parhau’n 
rheolaidd trwy nifer o wardiau. Nid ydym unrhyw faint yn nes at ddod o hyd i’r safle 
newydd y mae mawr ei angen yng Ngogledd Caerdydd yn lle’r Canolfannau Ailgylchu 
Gwastraff y Cartref yn Heol Wedal ac Waungron Road.  
 
Mae’r Cyngor yn nodi’r egwyddor bod y Cabinet yn gweithredu gyda chyfrifoldeb 
cyffredin, ond mae’n teimlo bod angen i’r Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, 
Ailgylchu a’r Amgylchedd fod yn atebol dros oruchwylio’r methiannau rheolaidd a 
chyson hyn.  
 
Felly, nid oes gan y Cyngor hwn ffydd yn y Cabinet. 
 
Yn ogystal, mae’r Cyngor yn galw ar yr Aelod Cabinet sy’n goruchwylio’r 
Gwasanaethau Gwastraff i adrodd yn ôl i’r Cyngor llawn gydag adolygiad ac 
adroddiad ar gynnydd ymhen tri mis. Bydd angen iddo roi diweddariad i’r aelodau 
ynghylch sut mae’r gwasanaeth wedi gwyrdroi a sut mae’n gweithio’n effeithiol ac 
effeithlon dros drigolion Caerdydd. 
 
Eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd Lancaster. 
 
Diwygiad 1 – Propel 
 
Galwodd yr Arglwydd Faer ar y Cynghorydd McEvoy i gynnig y diwygiad cyntaf fel a 
ganlyn: 
 
Ychwanegu’r canlynol ar ddechrau'r cynnig: 
 
Mae’r Cyngor yn dal i gael ei siomi’n arw gan y problemau gwastraff sy’n parhau’n 
rheolaidd trwy nifer o wardiau. Nid ydym unrhyw faint yn nes at ddod o hyd i’r safle 
newydd y mae mawr ei angen yng Ngogledd Caerdydd yn lle’r Canolfannau Ailgylchu 
Gwastraff y Cartref yn Heol Wedal ac Waungron Road. 
 
"Rydym felly yn galw ar y Cabinet i ailagor y safle yn Waungron Road yn 
ganolfan ailgylchu." 
 
Bydd y cynnig wedi’i ddiwygio’n darllen fel a ganlyn: 
 
Mae’r Cyngor yn dal i gael ei siomi’n arw gan y problemau gwastraff sy’n parhau’n 
rheolaidd trwy nifer o wardiau. Nid ydym unrhyw faint yn nes at ddod o hyd i’r safle 
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newydd y mae mawr ei angen yng Ngogledd Caerdydd yn lle Canolfannau Ailgylchu 
Gwastraff y Cartref yn Heol Wedal ac Waungron Road. 
 
"Rydym felly yn galw ar y Cabinet i ailagor y safle yn Waungron Road yn ganolfan 
ailgylchu." 
 
Mae’r Cyngor yn nodi’r egwyddor bod y Cabinet yn gweithredu gyda chyfrifoldeb 
cyffredin, ond mae’n teimlo bod angen i’r Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, 
Ailgylchu a’r Amgylchedd fod yn atebol dros oruchwylio’r methiannau rheolaidd a 
chyson hyn. 
 
Felly, nid oes gan y Cyngor hwn ffydd yn y Cabinet. 
 
Yn ogystal, mae’r Cyngor yn galw ar yr Aelod Cabinet sy’n goruchwylio’r Gwasanaethau 
Gwastraff i adrodd yn ôl i’r Cyngor llawn gydag adolygiad ac adroddiad ar gynnydd ymhen tri 
mis. Bydd angen iddo roi diweddariad i’r aelodau ynghylch sut mae’r gwasanaeth wedi 
gwyrdroi a sut mae’n gweithio’n effeithiol ac yn effeithlon dros drigolion Caerdydd. 
 
Eiliwyd y diwygiad cyntaf yn ffurfiol gan y Cynghorydd Keith Parry. 
 
Diwygiad 2 – Y Democratiaid Rhyddfrydol 
 
Galwodd yr Arglwydd Faer ar y Cynghorydd Taylor i gynnig y diwygiad cyntaf fel a 
ganlyn: 
 
Ychwanegu brawddeg newydd ar y dechrau 
 
Mae'r Cyngor hwn yn cofnodi ei werthfawrogiad i staff y Cyngor am eu cyfraniad at 
ymdrechion y ddinas i sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i weithredu 
drwy gydol y pandemig.   
 
Ychwanegu brawddegau newydd ar ôl "... nifer o wardiau." 
 
Ers cyflwyno'r model casglu 4 diwrnod newydd ym mis Chwefror eleni, cafwyd 9,430 
adroddiad o ran casgliadau a fethwyd yr oedd 1,817 ohonynt yn ailgylchu, 2,721 yn 
wastraff bwyd, 2,601 yn wastraff gweddilliol, 1,907 yn wastraff gardd, a 384 yn 
wastraff hylendid. Ni fydd hyn yn cynnwys y trigolion hynny na wnaethant roi gwybod 
am gasgliadau a fethwyd neu na allent wneud hynny.  
 
Rhowch "At hynny," ar ddechrau'r frawddeg "Nid ydym unrhyw faint yn nes..." 
 
Bydd y cynnig wedi’i ddiwygio’n darllen fel a ganlyn 
 
Mae'r Cyngor hwn yn cofnodi ei werthfawrogiad i staff y Cyngor am eu cyfraniad at 
ymdrechion y ddinas i sicrhau bod gwasanaethau hanfodol yn parhau i weithredu 
drwy gydol y pandemig. 
 
Mae’r Cyngor yn dal i gael ei siomi’n arw gan y problemau gwastraff sy’n parhau’n 
rheolaidd trwy nifer o wardiau. Ers cyflwyno'r model casglu 4 diwrnod newydd ym mis 
Chwefror eleni, cafwyd 9,430 adroddiad o ran casgliadau a fethwyd yr oedd 1,817 
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ohonynt yn ailgylchu, 2,721 yn wastraff bwyd, 2,601 yn wastraff gweddilliol, 1,907 yn 
wastraff gardd, a 384 yn wastraff hylendid. Ni fydd hyn yn cynnwys y trigolion hynny 
na wnaethant roi gwybod am gasgliadau a fethwyd neu na allent wneud hynny.  At 
hynny, nid ydym unrhyw faint yn nes at ddod o hyd i’r safle newydd y mae mawr ei 
angen yng Ngogledd Caerdydd yn lle’r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref yn 
Heol Wedal ac Waungron Road. 
 
Mae’r Cyngor yn nodi’r egwyddor bod y Cabinet yn gweithredu gyda chyfrifoldeb 
cyffredin, ond mae’n teimlo bod angen i’r Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, 
Ailgylchu a’r Amgylchedd fod yn atebol dros oruchwylio’r methiannau rheolaidd a 
chyson hyn. 
  
Felly, nid oes gan y Cyngor hwn ffydd yn y Cabinet. 
  
Yn ogystal, mae’r Cyngor yn galw ar yr Aelod Cabinet sy’n goruchwylio’r Gwasanaethau 
Gwastraff i adrodd yn ôl i’r Cyngor llawn gydag adolygiad ac adroddiad ar gynnydd ymhen tri 
mis. Bydd angen iddo roi diweddariad i’r aelodau ynghylch sut mae’r gwasanaeth wedi 
gwyrdroi a sut mae’n gweithio’n effeithiol ac yn effeithlon dros drigolion Caerdydd. 
 
Eiliwyd yr ail ddiwygiad yn ffurfiol gan y Cynghorydd Wood. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig a’r diwygiadau. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Cowan i ymateb i’r eitemau a godwyd 
yn ystod y drafodaeth. 
 
Ymatebodd y Cynghorydd Cowan i'r materion a godwyd a chadarnhaodd fod 
Diwygiad Un a Diwygiad Dau wedi'u derbyn.  
 
Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar y Cynnig Terfynol fel y'i diwygiwyd gan y 
Cynghorydd Cowan. 
 
COLLWYD y bleidlais ar y Cynnig Terfynol. 
 
50 :   CWESTIYNAU AR LAFAR  
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Cowan 

Faint o safleoedd y mae’r Cyngor yn bwriadu eu gwaredu ar hyn o bryd fesul ward? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Goodway 

Gallaf gadarnhau y caiff manylion gwaith gwaredu tir ac eiddo posibl eu nodi yn y 
Strategaeth Eiddo Corfforaethol newydd ar gyfer 2021-26 ac yng Nghynllun Eiddo 
Blynyddol 2021/22, a fydd yn cael eu hystyried gan y Cabinet yn yr Hydref. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Cowan 

A allwch gadarnhau a yw safle ysgol arbennig Greenhill wedi’i nodi’n un i'w gau ac ar 
gyfer beth y byddai'r safle'n cael ei ddefnyddio? 
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Ateb – Y Cynghorydd Goodway 

Deallaf fod y gwasanaeth ysgolion yn chwilio am safle amgen i'r ysgol. Hyd yma nid 
yw'r gwasanaeth ysgolion wedi datgan bod y safle dros ben i'w ofynion felly nid oes 
unrhyw waith yn cael ei wneud ar unrhyw gynlluniau ar hyn o bryd mewn perthynas â 
dyfodol y safle. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Berman 

A ydych chi’n cytuno â barn Sefydliad Brenhinol Penseiri Prydain (SBPP) a 
adroddwyd yn ddiweddar yn y cyfryngau sef o ystyried yr allyriadau carbon 
cysylltiedig, gan gynnwys o garbon ymgorfforedig, y dylem fod yn ceisio lleihau nifer 
yr adeiladau rydym yn eu dymchwel a’u hailadeiladu ac y dylem ystyried yn fwy ôl-
ffitio ac adnewyddu adeiladau’n lle yn rhan o'n hymrwymiad i fynd i'r afael â’r newid 
yn yr hinsawdd? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Byddai'r Cyngor yn cytuno â meddyliau sylfaenol barn SBPP ac yn parhau i gyflwyno 
rhaglenni ôl-ffitio ac adnewyddu yn ei ystâd weithredol ei hun ac ar gyfer tai 
deiliadaeth gymysg yn y ddinas. 
 
Mae ein gwaith ar resymoli ystadau hefyd yn edrych yn fanwl ar ymestyn oes yr 
adeiladau presennol lle bynnag y bo modd. 
 
Mae strategaeth Caerdydd Un Blaned, sydd i fod i gael ei chwblhau ym mis Medi, yn 
gwneud ymrwymiadau pellach yn hyn o beth, yn enwedig o ran ôl-ffitio 
effeithlonrwydd ynni. 
 
Yn ychwanegol at hyn, lle bernir bod angen adeiladu tai newydd - ac mewn achosion 
lle, oherwydd ansawdd adeiladu neu faterion strwythurol, mai dymchwel yw’r opsiwn 
gorau - rydym yn cymryd camau sylweddol i sicrhau ein bod yn dylunio ac yn 
adeiladu mewn ffordd sy’n bwrw targedau effeithlonrwydd ynni uchel ac mewn ffordd 
carbon-ymatebol. 
 
Mae hyn yn cynnwys ceisio ailddefnyddio cymaint o ddeunydd gwastraff â phosibl o'r 
gwaith dymchwel. Bydd yr uchelgeisiau hyn hefyd yn cael eu cydgrynhoi yn 
Strategaeth Caerdydd Un Blaned. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Berman 

Ar hyn o bryd mae'r Cyngor hwn yn edrych ar ddymchwel ac ailadeiladu'r Felodrom, 
ar ddymchwel a disodli arena'r ddinas, ar ddymchwel a disodli Canolfan y Ddraig 
Goch ac ar ddymchwel ac ailadeiladu Neuadd y Sir, mae'r rhestr yn mynd yn ei 
blaen.  A yw'r dull hwn yn wirioneddol briodol wedi i'r Cyngor ddatgan argyfwng 
hinsawdd ac onid yw'n bryd i'r Cyngor felly ystyried effaith carbon gyffredinol ei 
strategaeth ac ailedrych ar ei ddull o ddatblygu yn y ddinas? 
 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd  
Dydd Iau, 22 Gorffennaf 2021 

10 
 

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Rwy'n synnu clywed y feirniadaeth honno gan aelod a oedd, yn ystod ei gyfnod fel 
Arweinydd y Cyngor, yn goruchwylio'r gwaith o ddymchwel adeiladau'n eang gan 
gynnwys adeiladau'r Cyngor yng nghanol y ddinas. Wrth ystyried datblygiad Glanfa'r 
Iwerydd, er enghraifft, yr uchelgais yw i’r datblygiad hwnnw fydd yn cynnwys 
Canolfan y Ddraig Goch a'r Arena Dan Do fod yn garbon niwtral. O ran y felodrom 
rydych yn deall yr angen i symud y felodrom er mwyn adeiladu Ysgol Uwchradd 
Cathays a thybiaf nad ydych yn awgrymu y byddech yn gwrthwynebu adeiladu’r 
ysgol uwchradd Cathays newydd, credaf y dylech egluro hynny. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Keith Parry 

Pryd fydd yr orsaf fysus Ganolog newydd yn agor? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Wild 

Fel y gwyddoch, nid yw'r Cyngor yn gyfrifol am ddatblygu'r orsaf fysus newydd yng 
Nghaerdydd. Mae’n cael ei datblygu gan Trafnidiaeth Cymru sy'n rhoi 2023 fel y 
dyddiad disgwyliedig ar gyfer dechrau gweithredu’r orsaf fysus newydd. 
 
Es i i’r Sgwâr Canolog yn ddiweddar ac fe'm calonogwyd gan y cynnydd sy'n cael ei 
wneud ar yr orsaf, ond hefyd o ran y gwaith priffyrdd ar Stryd Wood, a fydd yn 
galluogi'r orsaf fysus i weithredu'n effeithlon ac a fydd yn ei gwneud yn haws teithio o 
gwmpas yr ardal gyfan. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Keith Parry 

Unwaith eto yr wythnos diwethaf pan gafwyd gêm rygbi yn Stadiwm Principality 
roedd cryn darfu ar fysus y ddinas lle cafodd gwasanaethau o orllewin y ddinas eu 
trosglwyddo i Tudor Road a gwasanaethau o rannau eraill o'r ddinas eu trosglwyddo i 
wahanol safleoedd bws. A fydd y tarfu hwn yn dod i ben pan fydd yr orsaf fysus 
newydd yn agor? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Wild 

Mae pob math o waith yn digwydd o amgylch canol y ddinas i'w gwneud yn haws i 
fysus ddod i mewn iddo, ei adael a symud o’i amgylch. Yr amserlenni ar gyfer y 
prosiectau ym mhob rhan o ganol y ddinas yw tua 9-18 mis felly mae'n debyg y 
byddent wedi’u cwblhau pan fydd yr Orsaf Fysus yn agor.  Roeddwn i ar Stryd Wood 
y diwrnod o'r blaen i weld y newidiadau sy'n gwbl wych, sut mae'r ardal gyfan honno 
wedi newid, sut mae swm y traffig wedi’i leihau’n fawr a gallwch weld yn dda iawn sut 
bydd y bysus, y beiciau a'r bobl sy'n cerdded yn teithio mewn modd llawer mwy 
effeithlon. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Dilwar Ali 

A all yr Aelod Cabinet wneud datganiad ar gyflwyno 20MYA a phryd y bydd 
strydoedd mewnol Ystum Taf yn cael eu cynnwys? 
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Ateb – Y Cynghorydd Wild 

Fel y gwyddoch, mae ardal sy'n cwmpasu wardiau Ystum Taf, yr Eglwys Newydd, 
Tongwynlais, Rhiwbeina a'r Mynydd Bychan yng Nghaerdydd wedi'i dewis yn un o 
ardaloedd peilot Llywodraeth Cymru ar gyfer ei phroses cyn deddfu o brofi'r dull o 
weithredu terfyn cyflymder diofyn o 20mya yng Nghymru dros y 2 flynedd nesaf. 
 
Dyrannwyd arian ar gyfer y prosiect gan Lywodraeth Cymru ac mae'r prosesau 
dylunio a GRhT yn datblygu'n dda. 
 
Ar hyn o bryd mae’r swyddogion yn gweithio i amserlen dynn a osodwyd gan 
Lywodraeth Cymru i sicrhau gweithredu ddiwedd yr haf eleni. Felly, os na fydd 
unrhyw broblemau, bydd yr holl strydoedd priodol yn Ystum Taf â therfynau 
cyflymder 20mya yn ddiweddarach yr haf hwn. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Robson 

Ers 2017 mae cynnydd yn Nhreth Gyngor Caerdydd wedi bod yn uwch na 
chwyddiant. Eleni mae strategaeth y gyllideb yn awgrymu cynnydd o 4% yn y dreth 
gyngor sydd eto’n uwch na chwyddiant ac wedyn gynnydd o 4% bob blwyddyn tan 
2025/26. Mae hyn yn dangos nad ystyriwyd trigolion Caerdydd, yn enwedig y rheiny 
ar incwm isel ac sydd wedi ymddeol sydd ar incwm sefydlog ac sydd wedi mynd drwy 
gyfnodau ariannol anodd oherwydd y pandemig. A wnewch ymrwymo i gapio'r 
cynnydd nesaf yn y Dreth Gyngor i uchafswm o 1% neu is? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Fel y gwyddoch, mae'r rhan fwyaf o'n cyllideb yn cael ei gwario ar redeg ysgolion a 
gwasanaethau cymdeithasol.   Heb incwm drwy’r dreth gyngor, gallai llawer o'r 
gwasanaethau cyhoeddus pwysig eraill a ddarparwn gael eu colli neu wynebu 
toriadau difrifol.   
 
Yr haf diwethaf, gwnaethom hefyd fodelu cynnydd o 4% yn y dreth gyngor, ond 
roeddem yn gallu gostwng hynny i 3.5% erbyn i ni gynnig ein cyllideb ar gyfer 
2021/22 ar ddechrau’r flwyddyn hon.  
 
Mae'n werth cofio hefyd mai 2.5% oedd cyfradd flynyddol chwyddiant prisiau 
defnyddwyr yn y DU ym mis Mehefin, gyda'r rhagolygon yn disgwyl i hyn godi i 3% 
neu hyd yn oed 4% eleni. 
 
Byddwn yn ymdrechu i wneud popeth o fewn ein gallu i gadw unrhyw gynnydd yn y 
dreth gyngor yn isel y flwyddyn ariannol nesaf, gan gydnabod bod hefyd angen i ni 
gynnal y gwasanaethau y mae ein dinasyddion yn dibynnu arnynt a buddsoddi 
ynddynt wrth i ni gynllunio ar gyfer dyfodol gwell.  
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Robson 

Fyddech chi’n cytuno y gallai'r dreth gyngor ddilyn chwyddiant yn fras a nodi nad yw 
chwyddiant ar hyn o bryd yn agos at y ganran y soniwyd amdani yn strategaeth y 
gyllideb, strategaeth fodelu dybiedig sydd ar gyfer y gyllideb nesaf ac ar gyfer y tair 
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neu bedair nesaf yn ôl yr adroddiad, ydych chi’n credu bod hynny efallai'n anghyfrifol 
yn ariannol? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Nid wyf yn derbyn bod hynny'n anghyfrifol yn ariannol oherwydd mae gwasanaethau 
hanfodol y mae angen parhau i'w darparu. Ailadroddaf y pwynt a wnaethpwyd yn y 
drafodaeth gynharach fod yr holl ffigurau hyn at ddibenion modelu a bydd y 
Weinyddiaeth yn cyflwyno ein cynigion ar gyfer y dreth Gyngor ar ddechrau 2022 ond 
yr hyn y byddwn yn ei ddweud yw os yw'r aelod yn ceisio capio’r dreth gyngor o ran 
chwyddiant yna mae angen iddo ymuno â mi i alw ar lywodraeth y DU i roi digon o 
arian i awdurdodau lleol ledled y DU fel y gallant ddarparu'r gwasanaethau hanfodol 
hyn a pheidio â throsglwyddo lefel y Dreth Gyngor i'r trigolion y mae'n pryderu 
amdanynt. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Hopkins 

Gwnaeth datganiad diweddar yr Arweinydd yn diweddaru cynghorwyr ar y sefyllfa 
bresennol ym maes iechyd y cyhoedd daro nodyn o rybudd a thynnodd sylw at yr 
angen i fod yn wyliadwrus yng ngoleuni'r cynnydd yn y cyfraddau heintio Covid-19. 
Pa sylwadau y mae'r Arweinydd wedi'u cyflwyno i Lywodraeth Cymru ar bolisi 
ynghylch y pandemig yn y cyfnod sydd i ddod ac a oes gan yr arweinydd unrhyw 
ddealltwriaeth ynghylch a ymgynghorodd Llywodraeth y DU â Llywodraeth Cymru 
cyn cyhoeddi y byddai'n dileu'r cyfyngiadau yn Lloegr? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Fel y dywedodd y Prif Weinidog ei hun yn ddiweddar, mae pedair gwlad y DU yn 
symud i'r un cyfeiriad yn "fras", tra'n ei gwneud yn glir na fydd cyfyngiadau Covid yn 
cael eu gadael yn "gyfan gwbl" yng Nghymru yn dilyn yr adolygiad diweddaraf. 
 
Byddwch yn ymwybodol bod bron pob cyfyngiad yn Lloegr wedi'i godi ddydd Llun yr 
wythnos hon, ond nid wyf wedi fy narbwyllo mai dyma'r adeg iawn i roi'r gorau i 
gyfyngiadau ar raddfa o'r fath, yn enwedig gyda'r cyfraddau heintio cynyddol sy'n 
gysylltiedig ag amrywiolyn Delta. 
Mae'r Prif Weinidog wedi parhau i ymgysylltu'n rheolaidd ag Arweinwyr Awdurdodau 
Lleol ledled Cymru ar ddechrau’r mis hwn cyfarfûm â Gweinidogion Cymru i nodi 
sefyllfa Caerdydd. 
 
O ystyried pa mor hawdd mae’r amrywiolyn Delta yn cael ei drosglwyddo, rwy’n falch 
bod y Prif Weinidog, fel erioed, wedi gweithredu yn unol â'r cyngor gwyddonol 
diweddaraf a’r cyngor Iechyd y Cyhoedd diweddaraf, yn ogystal ag argymhellion 
swyddogaeth POD Caerdydd a Bro Morgannwg. 
 
O ystyried y ffaith bod Cymru yn un o’r gwledydd sy’n rhoi brechiadau gyflymaf yn y 
byd a’r angen parhaus i sicrhau nad yw cyfraddau achosion cynyddol yn gorlethu’r 
GIG, rwy’n croesawu'n fawr y dull ystyriol sy'n cael ei gymryd yng Nghymru. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Hopkins 
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Yn ystod y pandemig, rwy'n credu ein bod wedi dysgu bod ymdrech ar y cyd ac 
eglurder llwyr ynghylch disgwyliadau yn hanfodol ac mae'r penderfyniad i ddileu bron 
pob cyfyngiad gan ar yr un pryd ei adael i'r unigolyn ac er enghraifft siopau a 
thrafnidiaeth benderfynu a ddylid parhau’r gofyniad i wisgo masg a chadw pellter 
cymdeithasol, credaf ei bod yn ymddangos bod yr Arweinydd yn cytuno â mi y bydd 
hynny’n achosi dryswch. Beth yw effaith benodol hyn ar wneud penderfyniadau yng 
Nghaerdydd pan nad yw bob amser wedi'i egluro mewn briffiau gan Downing Street 
bod eu cyhoeddiadau'n berthnasol i Loegr yn unig? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Rwy’n rhannu eich asesiad o'r sefyllfa a'r pryder o ran y dryswch y mae'n ei achosi ac 
rwyf wedi gweld drosof fy hun yn bersonol wrth ryngweithio gyda thrigolion ac mewn 
busnesau lleol rywfaint o'r dryswch hwnnw oherwydd y negeseuon cymysg sy'n dod 
drwy swyddfa'r Prif Weinidog yn arbennig, felly mae'r pryderon hynny'n cael eu 
huwchgyfeirio drwy fwrdd Arwain Caerdydd a'r Fro.  Credaf fod yr angen am eglurder 
llwyr o ran cyfathrebu drwy Iechyd Cyhoeddus Cymru a Llywodraeth Cymru ar gyfer 
ein trigolion yn glir ond bod angen cydnabod ein bod yn byw mewn cyd-destun lle 
mae’r newyddion o Whitehall yn aml yn cael yr un dylanwad, os nid mwy o 
ddylanwad, na’r hyn a geir yng Nghaerdydd 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Keith Parry 

Pryd fydd arian ar gael i adfer gwasanaethau bws pedair awr ar hugain i faestrefi 
allanol? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Wild 

Cwmnïau bysus sy’n gwneud penderfyniadau masnachol – nid y Cyngor. Tynnwyd y 
gwasanaethau bws dros nos yn ôl beth amser cyn i bandemig Covid-19 ddechrau am 
nad oeddent yn gynnig economaidd a gweithredwyr bysus fydd yn gwneud unrhyw 
benderfyniadau yn y dyfodol o ran ailgyflwyno’r gwasanaethau hyn. 

 
Rydym am weld mwy o lwybrau bysus, yn gweithredu gwasanaethau mwy rheolaidd 
a hirach, ar frys. Dyna pam rydym wedi cyflwyno strategaeth fysus ddrafft, sy'n nodi'r 
gwelliannau a sut y credwn y gellir eu cyflawni. Byddwn yn annog pob aelod i'n helpu 
i gael barn y cyhoedd, yn enwedig defnyddwyr bysus, pan gyflwynir yr ymgynghoriad 
yn y dyfodol agos. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Keith Parry 

Credaf fod hynny'n ateb siomedig gan nad yw gwasanaethau bysus o'r fath yn 
debygol o fod yn hyfyw’n ariannol, yn enwedig hyd nes y caiff economi nos canol y 
ddinas ei hadfer ac yn awr mae gennych sefyllfa o ran sut mae gweithwyr yn 
cyrraedd canol y ddinas ar gyfer economi’r nos os nad oes bysus. Roeddwn hefyd 
wedi codi'r pwynt y dywedwyd wrthyf yn ddiweddar am fenywod ifanc yng nghanol y 
ddinas yn ceisio cyrraedd adref i'r maestrefi allanol a chael prisiau hurt gan yrwyr 
tacsis a oedd yn amharod i wneud teithiau byr a theithiau o fewn y ddinas ac a oedd 
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yn chwilio am bobl oedd am deithio pellteroedd hwy, gwyddoch fod hyn yn eithaf 
peryglus mewn gwirionedd dylai bysus redeg bob awr o’r dydd o fewn y ddinas. 
 

Ateb – Y Cynghorydd Wild 

Cymeradwyaf y Cynghorydd am ddechrau llawer o drafodaethau da ynghylch 
gwasanaethau bysus a gwn fod eich calon yn y lle iawn ar hyn ac mewn lle tebyg i ni 
mewn gwirionedd. O ran y rhwystredigaeth y mae'r diwydiant bysus wedi'i hwynebu 
dros y ddau neu dri degawd diwethaf, mae bysus Caerdydd mewn gwirionedd yn 
weddol hyfyw gan redeg llwybrau proffidiol ac ni fyddai'n cymryd cymaint â hynny i 
gael mwy o wasanaethau a gwn fod y diwydiant bysus am gynnig mwy o 
wasanaethau. Fel y gwyddoch, rydym newydd lunio ein strategaeth bysus ddrafft ac 
rwy’n gwybod eich bod chi ac Aelodau eraill yn gobeithio'n fawr y gallwch ein helpu i 
gael adborth da ar hynny gan ddefnyddwyr bysus fel y gallwn edrych i weld y 
gwelliannau yr ydym i gyd am eu gweld, felly unwaith eto cymeradwyaf yr Aelod am 
ei waith ar hyn ac rydym yn gwneud yr hyn a allwn i geisio gwella gwasanaethau 
bysus a chytunaf yn llwyr am economi’r nos a cheisio cael mwy o bobl ar y bysus, yn 
sicr, mae’n rhywbeth yr hoffwn ei weld yn ôl yn y ddinas hon a rhywbeth yr ydym yn 
mynd i geisio dylanwadu arno gyda phob lifer sydd gennym. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Mackie 

A allai'r Aelod Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am gynnydd y parc newydd 
ym Mharc Cathays a’r gwaith o  adnewyddu Parc Gelligaer Street a Pharc Cogan? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury 

Mae’r Cynllun Draenio Cynaliadwy a gyflawnir gan Brifysgol Caerdydd yn dylanwadu 
ar amserlen prosiect Parc Cathays. Disgwylir i'r cynllun hwn gael ei gwblhau ym mis 
Hydref eleni. 
 
Caiff y dogfennau tendro ar gyfer cynllun y Cyngor eu hanfon fis nesaf a chaiff 
contractwr ei benodi ym mis Hydref. Rwy'n rhagweld y bydd y gwaith ar y safle yn 
dechrau ym mis Tachwedd gan gael ei gwblhau ym mis Ionawr y flwyddyn nesaf. 
 
Caiff y dogfennau tendro ar gyfer cynllun Parc Gelligaer eu hanfon fis nesaf hefyd. 
Caiff y contractwr ei benodi ym mis Medi, gyda'r gwaith yn dechrau ar y safle ym mis 
Hydref ac yn cael ei gwblhau ym mis Tachwedd. 
 
Mae cynllun Gerddi Cogan ar y cam dylunio ac rwy'n rhagweld ymgynghori ag 
aelodau ward lleol ar gynigion manwl fis nesaf. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Driscoll 

Bydd y datblygiad arfaethedig ar Gyfnewidfa Fysus Heol Waun-gron yn cynnwys 44 
o fflatiau. Bydd 22 ohonynt yn gartrefi i rai trigolion ag anghenion cymhleth. Gallai 
rhai o’r trigolion hyn fod â phroblemau iechyd meddwl yn ogystal â chaethiwed. A 
ymgynghorwyd â'r Bwrdd Iechyd lleol neu'r Meddygfeydd Lleol yn rhan o'r 
ymgynghoriad ac, os na, pam? 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 22 Gorffennaf 2021 

15 
 

 

Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Oherwydd materion technegol, atebir yn ysgrifenedig i’r cwestiwn hwn. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Taylor 

A yw'r weinyddiaeth yn fodlon bod ei phrosesau ymgysylltu yn ddigon cadarn a 
chynrychioliadol? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Weaver 

Mae Canolfan Ymchwil Caerdydd yn cyflawni swyddogaeth ymgysylltu ac 
ymgynghori o ansawdd uchel i'r Cyngor yn gyson. 
 
Cesglir data demograffig, gan gynnwys data monitro cydraddoldebau a data cod 
post, yn arfer safonol yn rhan o holl waith ymgynghori corfforaethol y Cyngor ac 
mae'r data hwn yn cael ei adolygu'n weithredol drwy gydol y cyfnod ymgynghori er 
mwyn sicrhau strategaeth ymgysylltu ymatebol. 
 
Mae'r dull yn 'ddigidol yn ddiofyn' fel sy’n briodol, sy'n cynnwys hysbysebion wedi'u 
targedu, cyfryngau cymdeithasol a hyrwyddo drwy’r Panel Dinasyddion. 
 
Er mwyn sicrhau bod lleisiau trigolion yn cael eu clywed, ategir hyn gyda dulliau 
ymgysylltu wyneb yn wyneb, fel grwpiau ffocws gyda demograffeg allweddol a 
defnyddwyr gwasanaethau, sy'n cael eu recriwtio a'u cynllunio i wella hygyrchedd a 
chynrychiolaeth. 

 
Mae'r tîm yn gweithio i wneud y Panel Dinasyddion yn fwy amrywiol fel ased 
ymgynghori allweddol i'r ddinas ac i wella cynrychiolaeth trigolion o gefndiroedd 
lleiafrifoedd ethnig, pobl ifanc a thrigolion o'r Arc Ddeheuol. Mae'r weinyddiaeth yn 
croesawu cefnogaeth yr holl aelodau i helpu i gyflawni hyn. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Taylor 

Byddwn yn cytuno â chi, er ein bod yn gwneud cymaint, y gallwn bob amser fod yn 
gwneud mwy a byddwch yn ymwybodol bod Cyngor Blaenau Gwent mewn 
partneriaeth â'r gymdeithas diwygio ochrol yn rhedeg Cynulliad Dinasyddion cyntaf 
Cymru, roeddwn yn meddwl tybed a ydych wedi cael unrhyw sgyrsiau gyda Blaenau 
Gwent yn dilyn y cynnig gan ein Grŵp yr adeg hon y llynedd? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Weaver 

Nac ydw. Byddaf yn ceisio gweld canlyniad y Cynulliad Dinasyddion.  
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Lister 

Mae llawer o ddinasoedd ledled y DU yn gosod "croesfannau enfys" yng nghanol eu 
Dinasoedd yn nodwedd barhaol i dynnu sylw at y gymuned LHDTC+. Yn 2019, 
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ysgrifennais i ofyn i'r Cyngor ystyried gosod croesfan enfys mewn lleoliad amlwg yma 
yng Nghaerdydd, i ddangos undod â'r gymuned. A allwch roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf am gynlluniau i osod croesfan enfys yng Nghaerdydd? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Wild 

Rwy’n falch o roi gwybod i chi ein bod wedi nodi lleoliad proffil uchel yng nghanol y 
ddinas ar gyfer croesfan enfys. 
 
Bydd y gwaith gosod ar sail prawf yn ddiweddarach yr haf hwn, a bydd yn destun 
gwiriadau dichonoldeb pellach ac Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Jones-Pritchard 

Gyda’r adran parciau’n tanwario’n fawr eleni a'r ymgyrch i leihau carbon a'i ddal drwy 
blannu coed, a yw'r Cyngor wedi ystyried plannu "coedwig fechan" beilot, efallai 
drwy'r blanhigfa goed arfaethedig yn Fferm y Fforest, gan weithio gyda grwpiau 
cymunedol lleol? 
 
Maint cwrt tenis yw coedwigoedd bach, a dywedir eu bod yn tyfu 10 gwaith yn 
gyflymach, yn amsugno 30 gwaith yn fwy o garbon yr erw ac yn costio dim ond £25K. 
Os ydynt yn cael eu hystyried, a oes lleoliadau wedi'u cynnig ac, os nad ydynt, a 
wnewch chi edrych ar y posibilrwydd o blannu un, neu fwy? Rwy'n siŵr y gallwn 
awgrymu rhai lleoliadau. 
 

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury 

Rydym eisoes wedi creu Coedwig Fach gyntaf Cymru yma yng Nghaerdydd, a 
sefydlwyd ar hyd Rhodfa’r Bae ym mis Chwefror eleni. 
 
Roedd hwn yn un o bum safle Coedwig Fach a ddewiswyd yng Nghymru a 
ariannwyd gan Lywodraeth Cymru yn rhan o Goedwig Genedlaethol Cymru. 
 

Buom yn gweithio mewn partneriaeth â Cadwch Gymru'n Daclus, Coed Cadw, 
Earthwatch a Llywodraeth Cymru i blannu 1,000 o goed coetir brodorol yn cynnwys 
25 rhywogaeth wahanol. 
 
Mae'r manteision sy'n deillio o hynny'n ymestyn y tu hwnt i'r rhai a amlygwyd 
gennych yn eich cwestiwn a bydd y Goedwig Fach hefyd yn gwella bioamrywiaeth ac 
yn cynnig cyfleoedd addysgol, gydag ystafell ddosbarth awyr agored a grëwyd o 
fewn ôl troed cyffredinol y safle. 
 

Cwestiwn atodol – Y Cynghorydd Jones-Pritchard 

Os yw'r goedwig fach yn llwyddiannus a allwn weld y coedwigoedd efallai'n cael eu 
gosod mewn rhannau eraill o'r Ddinas maes o law? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury 
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Gallwch, mae'n rhywbeth yr ydym am ei wneud a byddaf yn barod i weithio gyda chi 
ac aelodau eraill sydd â diddordeb yn y cysyniad hwn i weld a yw'n bosibl.  
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd De'Ath 

A allech roi'r wybodaeth ddiweddaraf am ailagor adeilad Tŷ Parc y Rhath newydd ei 
adnewyddu yng Ngerddi Hamdden y Rhath? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury 

Fel y mae’r aelodau ward lleol yn gwybod, bwriad y Cyngor yw i'r adeilad weithredu'n 
gaffi. Oherwydd yr heriau masnachu yn ystod pandemig Covid-19, ni allaf roi dyddiad 
ar gyfer agor yr eiddo at y diben hwn. Mae’r swyddogion hefyd yn ystyried opsiynau 
ar gyfer ariannu'r gwaith gosod mewnol ar ôl cwblhau’r gwaith allanol. Rydym am 
symud y prosiect hwn yn ei flaen cyn gynted â phosibl a byddwn yn parhau i roi'r 
wybodaeth ddiweddaraf i chi a'ch cydweithwyr yn y ward am gynnydd. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd De’Ath 

Mae'r adeilad hwn yn rhan bwysig iawn o dreftadaeth Caerdydd ac yn rhan bwysig 
iawn o stori Parc y Rhath a phan fydd yn agor yn y pen draw a fyddech yn cytuno i 
ryw fath o agoriad swyddogol i nodi'r achlysur ac, os yn bosibl, a allech ddod o hyd i 
amser yn eich dyddiadur i ddod draw eich hun i dorri'r rhuban? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury 

Gallwn, rwy'n hapus iawn i wneud hynny ac rwyf bob amser yn hapus i agor 
cyfleuster newydd sydd wedi'i yrru gan gynghorwyr lleol fel chi a'ch cydweithwyr yn y 
ward. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Dianne Rees 

Ar hyn o bryd mae Caerdydd yn gweld rhai o'r cyfraddau uchaf yn y wlad o ran 
Covid-19. De Cathays a Pharc Bute sydd â'r cyfraddau uchaf yng Nghymru, gyda 
chyfartaledd saith diwrnod o 465.9 fesul 100,000 ac yna Gogledd Cathays gyda 
275.7 fesul 100,000. Pa gamau sy'n cael eu cymryd i ddeall achosion cyfraddau 
heintio mor uchel a pha gamau sy'n cael eu cymryd i atal cyfraddau mor uchel rhag 
lledaenu i wardiau eraill yn y Ddinas? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Mae'r Cyngor yn parhau i weithio'n agos gydag Iechyd Cyhoeddus Cymru a 
phartneriaid rhanbarthol eraill drwy'r trefniadau Profi, Olrhain, Diogelu (POD) 
rhanbarthol sy'n cwmpasu Caerdydd a Bro Morgannwg i ddeall a rheoli lledaeniad y 
feirws. 
 
Yn rhan o'r trefniadau hyn, sy'n cynnwys yr Ymgynghorydd Clefydau 
Trosglwyddadwy Allanol, Cyfarwyddwr Gweithredol Iechyd y Cyhoedd a 
Chyfarwyddwr Diogelu'r Cyhoedd, mae pob achos yng Nghaerdydd a Bro 
Morgannwg yn cael ei adolygu'n rheolaidd. 
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Er mwyn rhoi sicrwydd i chi, mae'r adolygiad yn ystyried pob amrywiolyn o bryder 
neu amrywiolyn sy'n destun ymchwiliad, sydd wedi'i ddilyniannu ar gyfer trigolion 
rhanbarth Caerdydd a'r Fro. 
 
Er bod yr amrywiolyn Delta wedi arwain at gynnydd yn nifer yr achosion ledled y DU, 
mae mesurau lleol a chenedlaethol yn parhau ar waith a dyna pam rwy’n croesawu 
penderfyniad y Prif Weinidog ar hyn o bryd i gadw nifer o gyfyngiadau Covid, sydd 
wedi'u dileu yn Lloegr. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Dianne Rees 

A oes targed penodol gan Gyngor Caerdydd a'r rhaglen imiwneiddio i dargedu'r bobl 
ifanc hynny yn yr ardal a'r rhai sy'n anodd eu cyrraedd o ran cael eu brechu 
oherwydd byddai hynny'n sicr o helpu i leihau nifer yr achosion? Rwy’n mynd ymlaen 
i ddweud eich bod, ar dudalen 166 yr adroddiad Lles Blynyddol, yn cyfeirio at banel 
craffu covid o bell a sefydlwyd ar ddiwedd y cyfnod clo cyntaf i brofi penderfyniadau 
hanfodol o ran amser ac i ystyried ymateb y Cyngor i'r pandemig, a fydd adroddiad 
blynyddol ar waith y panel craffu o bell gan gyfeirio'n benodol at ymateb y Cyngor i'r 
pandemig gan fod mwy na blwyddyn wedi mynd heibio nawr? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Mae llawer o sianeli cyfathrebu penodol yn ceisio targedu'r grwpiau anodd eu 
cyrraedd, byddwch yn sylweddoli, gyda'r genhedlaeth iau, mai dyma'r bobl ar ben ôl 
y broses frechu ond yn amlwg gwyddom fod rhaglenni a mesurau, er enghraifft, y 
clinigau galw heibio heb angen apwyntiad wedi'u rhoi ar waith i gael pobl o bob 
demograffeg a chefndir i gael eu brechu.  Cyfeiriodd y cyfeiriad at y pwyllgor craffu at 
y pwyllgor Craffu arbennig a gynullwyd yn ôl ym mis Mehefin/ Gorffennaf, yn 
cynnwys y pum cadeirydd craffu a gyfarfu am gyfnod ar ddiwedd y cyfnod clo cyntaf i 
roi trosolwg craffu o benderfyniadau yr oedd y cabinet yn eu cymryd mewn argyfwng, 
yn y bôn mae'r trefniadau hynny bellach wedi'u disodli gan ddychweliad i'r pwyllgorau 
craffu sefydlog safonol. 
 

Cwestiwn - Y Cynghorydd Cunnah  

A all yr Aelod Cabinet amlinellu manteision disgwyliedig y Cynllun Adnewyddu 

Cymdogaethau ar Heol Ddwyreiniol y Bont-faen? 

Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Oherwydd materion technegol, atebir yn ysgrifenedig i’r cwestiwn hwn. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Hudson 

A fydd y Cyngor yn ystyried trefnu gwastraff wrth ymyl y ffordd er mwyn lleihau'r 
broblem gyda gwastraff ailgylchadwy cymysg a gyfrannodd at yr angen i anfon bron i 
draean o'n hailgylchu i'r llosgydd? 
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Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Mae'r gwaith o ddatblygu model casglu newydd ar gyfer ailgylchu yn digwydd ar hyn 
o bryd i gefnogi’r broses o wella perfformiad ailgylchu ac i sicrhau bod casgliadau'n 
effeithiol ac yn effeithlon. 
 
Mae'r gwaith hwn yn cynnwys adolygu gwahanu metel a chynwysyddion plastig, 
papur a cherdyn a gwydr wrth ymyl y ffordd i leihau halogiad gwastraff ailgylchadwy 
cymysg ac i wella perfformiad ailgylchu Caerdydd. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Hudson 

A yw hyn yn golygu wrth ymyl y ffordd felly?  
 

Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Caiff y strategaeth ailgylchu newydd ei datgelu yn yr hydref a byddwn yn awgrymu 
eich bod yn aros tan hynny i’w gweld. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Lister 

Yn dilyn buddsoddiad diweddar y Cyngor mewn ardaloedd chwarae ledled y Ddinas, 
gan gynnwys yng Ngerddi’r Fanor, pa gynlluniau pellach sydd ar gael ar gyfer 
buddsoddi ledled Caerdydd? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury 

Mae'r weinyddiaeth hon wedi ymrwymo i fuddsoddi mewn cyfleusterau chwarae awyr 
agored ac mae wedi ymrwymo tua £2.63Miliwn dros fywyd y Rhaglen Gyfalaf hyd at 
2025/26. Mae'r buddsoddiad hwn hefyd yn cyfrannu at ein hagenda Dinas sy'n Dda i 
Blant. 
 
O fewn y rhaglen, mae 28 o gynlluniau dros dro ledled y ddinas. Mae ein cynlluniau 
hefyd yn cynnwys datblygu Strategaeth Parc Sglefrio mewn ymgynghoriad â grwpiau 
defnyddwyr, gyda'r uchelgais o greu safleoedd cyrchfan yn y ddinas. 
 
O fewn y £2.63Miliwn, mae dyraniad o £300k ar gael i'w fuddsoddi mewn Ardal 
Gemau Aml-ddefnydd yn Neuadd Llanrhymni a chyfleusterau 3G ym Mharc Sblot.  
 
Roeddwn hefyd yn falch iawn o weld yr ymateb cadarnhaol i'r buddsoddiad yn y 
cyfleuster chwarae newydd yng Ngerddi’r Fanor yn eich ward a fydd, rwy’n siŵr, yn 
cael ei fwynhau gan genedlaethau presennol a rhai'r dyfodol. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Lister 

Diolch yn fawr iawn i'r Cynghorydd Bradbury am barhau i gefnogi fy hun a'm 
cydweithwyr pan godon ni faterion yn ymwneud â pharciau a gallaf ddweud yn onest 
bod yr ymateb ynghylch yr ardal chwarae newydd yng Ngerddi Grange wedi bod yn 
wych ac rydym yn edrych ymlaen at fuddsoddi pellach.  Mae Linda, Abdul a minnau 
hefyd wedi codi ymholiadau am welliannau pellach i Barc Seven Oaks ac ardal 
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chwarae Mal, nid i fod yn esgud ond a allem sicrhau bod swyddogion yn llunio 
cynlluniau ar gyfer pan fydd yr arian ar gael? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury 

Fel y dywedaf bob amser wrth bob Aelod lleol mae'n rhaid i ni geisio bod yn deg ar 
draws y ddinas, rwy’n deall y materion yn enwedig ar y Mal ond byddaf yn cyfarfod â 
chi a'ch cydweithwyr ward a chyda swyddogion i weld beth y gellir ei wneud i geisio 
cyflawni'r uchelgais rydych wedi’i nodi yma yn eich cwestiwn. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Cowan 

Wrth symud ymlaen, a fydd y Cyngor yn rhoi cymalau ar waith sy'n arwain at 
daliadau cosb os na chaiff cynlluniau gwaith eu cyflawni'n brydlon (oni bai bod 
amgylchiadau esgusodol)? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Weaver 

Mae'r rhan fwyaf o gontractau gwaith eisoes yn cael eu gosod gan y Cyngor gan 
ddefnyddio telerau cytundebol safonol y Cyd-dribiwnlys Contractau neu Gontractau 
Peirianneg Newydd, sydd eisoes yn lwfio ar gyfer iawndal am oedi. 
 
Dylid nodi bod y diwydiant yn profi materion o ran y gadwyn gyflenwi deunyddiau ac 
adnoddau, sy'n cael effaith wirioneddol ar y broses o gyflawni cynlluniau gwaith yng 
Nghaerdydd a ledled y DU. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Cowan 

Y Cynghorydd Weaver, yn anffodus, ni chlywais y rhan gyntaf o’ch ateb, felly 
ymddiheuraf os ydw i’n ailadrodd rhywbeth rydych eisoes wedi'i ddweud. Rwyf am 
gael cadarnhad bod gan y Cyngor gontractau ar waith a fyddai'n caniatáu i'r cymalau 
hyn gael eu rhoi ar waith ar gyfer unrhyw gontract y mae'r Cyngor yn cynnig i 
gontractwyr wneud cais amdano? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Weaver 

Maent eisoes ar waith yn y rhan fwyaf o achosion ond nid ym mhob achos, nid wyf yn 
credu ac felly credaf fod rhywbeth y gallwn ei adolygu bob amser wrth edrych ar 
adnewyddu contractau, ond os oes contract penodol sydd gennych mewn golwg 
gallwch gysylltu â mi a gallaf edrych i weld a oedd y cymal hwnnw ar waith ar gyfer y 
trefniant penodol hwnnw. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Jacobsen 

Mae ysgolion ledled Caerdydd wedi cynnal rhaglenni gwyliau ysgol cyffrous ers 
blynyddoedd, yn rhan o Raglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol Llywodraeth Cymru. A all y 
Dirprwy Arweinydd roi gwybod i ni am y cynlluniau ar gyfer yr haf hwn? 
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Ateb – Y Cynghorydd Merry 

Gan ategu ein rhaglen o weithgareddau 'Gwên o Haf' ar gyfer pobl ifanc, mae 
Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (RhCGY) benigamp Caerdydd, sydd â’r enw 
'Bwyd a Hwyl', yn parhau i ehangu gyda 29 o ysgolion yn cyflwyno'r rhaglen yr haf 
hwn. 
 
Eleni, mae RhCGY wedi'i hymestyn i gynnwys cymunedau y tu hwnt i'r ardaloedd a 
dargedir gan Lywodraeth Cymru yn draddodiadol. 
 
Dyma fydd y chweched flwyddyn o gyflwyno rhaglen Bwyd a Hwyl y RhCGY. 
 
Ers i Dîm RhCGY Caerdydd ei datblygu yn 2015, mae wedi’i mabwysiadu gan 
Lywodraeth Cymru yn 2016 a’i chyflwyno ledled Cymru yn 2017. Mae hefyd wedi’i 
defnyddio’n enghraifft o arfer gorau ledled y DU. 
 
Bydd sefydliadau partner yn cynnal amrywiaeth o weithgareddau cyfoethogi a bydd 
pob plentyn yn gallu mwynhau o leiaf awr o weithgarwch corfforol, brecwast a chinio 
iach, a sesiynau maeth a bwyd bob dydd mewn amgylchedd hwyliog, diogel a 
chyfarwydd. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Jacobsen 

A fydd y Dirprwy Arweinydd yn ymweld ag unrhyw ysgolion yn fy ward yn ystod y 
cynlluniau hyn? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Merry 

Byddwn wrth fy modd ac a hoffech ddod gyda mi? 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Driscoll 

Oherwydd datblygiad Redrow ym Mhlasdŵr sydd wedi achosi rhai materion priffyrdd 
i'r Cyngor. Mae un o'n hardaloedd parcdir a ddefnyddir yn aml yn Danescourt yn cael 
ei defnyddio’n bwll gwanhau gorlif i atal llif dŵr stormydd o Heol Llantrisant. Ein 
blaenoriaeth ni yw diogelu eiddo a bywyd rhag llifogydd. Fodd bynnag, a fydd hyn yn 
golygu colli gofod amwynder yn yr hirdymor i drigolion Danescourt a Radur sy'n 
defnyddio'r ardal hon ar gyfer hamdden, ac os felly sut mae'r Cyngor yn bwriadu 
lliniaru'r golled hon neu ei ddisodli ar gyfer y trigolion? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Mae'r Cyngor yn cydweithio ar draws Cyfarwyddiaethau a chyda datblygwyr i nodi 
atebion priodol i effaith deddfwriaeth Draenio Cynaliadwy (SDCau) ledled y ddinas. 
 
Mae ateb ymarferol na fydd yn effeithio’n fawr ar y parcdir wedi'i nodi a gallaf 
gadarnhau na fydd yn arwain at golli'r parc yn yr hirdymor. 
 
Bydd dyluniad y cynllun arfaethedig yn cynnwys ardal sych, a fydd ond yn wlyb pan 
fydd llifogydd neu law trwm yn digwydd. 
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Bydd y cynllun arfaethedig yn cynyddu bioamrywiaeth yn y parc, yn ogystal â 
darparu'r swyddogaeth ddraenio. Mae'r nodwedd ddraenio i'w lleoli o fewn ardal o 
laswelltir amwynder, gyda'r coed a'r llystyfiant presennol o'i amgylch yn cael eu 
cadw. 
 
Deallaf fod swyddogion o’r Gwasanaeth Parciau wedi anfon cynnig tirlunio manwl 
atoch a'ch bod i fod i gyfarfod ar y safle yfory (dydd Gwener) gyda swyddogion 
perthnasol. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Driscoll 

Hoffwn ddweud bod hyn wedi achosi cryn bryder yn y gymuned, hoffai trigolion a 
Chynghorwyr gael gwybodaeth yn fwy ymlaen llaw ond fel y gwyddoch rydym wedi 
cael nifer o gyfarfodydd gyda thrigolion yn ystod yr wythnos neu ddwy ddiwethaf ac 
rwy'n ddiolchgar i chi a'r Aelod Cabinet dros Barciau hefyd am sicrhau bod 
swyddogion ar gael i fynychu cyfarfod 2 awr arall y bore yma, a werthfawrogwyd yn 
fawr gan y trigolion. A ydych chi’n cytuno bod angen i ni wneud mwy yn awr i roi 
gwybod i’r gymuned ehangach am y cynlluniau hyn ac i roi i’r gymuned fwy o 
wybodaeth a sicrwydd y caiff yr ardal hon ei gwella ar eu cyfer? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Ydw, mae SDCau’n ddeddfwriaeth newydd ac yn nodi, wrth osod llwybr i liniaru'r 
cynllun, y gallwch wneud pob math o addasiadau o ardaloedd gwlyb i byllau yn yr 
achos hwn. Bydd yn galluogi lliniaru dŵr rhywfaint, rwy'n credu ei bod yn anodd ei 
egluro i rai trigolion sy'n gweld y gwaith hwn yn newid ac sy’n ofni’r gwaethaf. Yn yr 
achos hwn, rwy'n credu bod hwn yn gynllun da iawn, wedi'i gynllunio i dynnu dŵr 
oddi ar Heol Llantrisant, mae'n rhaid iddo fynd gerbron y bwrdd SDC i'w gymeradwyo 
ac rwy'n hapus i gwrdd â chi ar y safle gyda thrigolion ac i’r Swyddogion esbonio 
manteision y math hwn o ddraenio. 
 

Cwestiwn - Y Cynghorydd Ahmed 

Mae angen tai fforddiadwy o ansawdd da ar lawer o drigolion fy ardal i, ac yng 
Nghaerdydd gyfan. Sut mae gwaith y Cyngor yn mynd o ran ei darged uchelgeisiol i 
adeiladu 2,000 o gartrefi cyngor newydd? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Mae rhaglen adeiladu tai'r Cyngor yn parhau i gyflawni ar gyflymder ac ar raddfa. 
Hyd yma, mae dros 570 o gartrefi cyngor newydd wedi'u hadeiladu drwy amrywiaeth 
o lwybrau cyflawni. 
 
Mae gan ein rhaglen ddatblygu lawer o safleoedd ar y gorwel a fydd yn cynnig dros 
2,500 o dai cyngor newydd a thua 4,000 o gartrefi newydd, gan gynnwys cartrefi 
fforddiadwy i'w gwerthu i'n cymunedau lleol. 
 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 22 Gorffennaf 2021 

23 
 

Rydym yn croesawu dulliau adeiladu arloesol a modern er mwyn cyflymu'r gwaith 
adeiladu a chynnig y cartrefi cywir yn y lleoedd cywir, yn ogystal â symud i safon 
carbon isel. 
 
Ein rhaglen yw'r rhaglen adeiladu tai fwyaf a arweinir gan gyngor yng Nghymru sy'n 
dod i gyfanswm o tua £1 biliwn o bunnoedd o fuddsoddiad cyfalaf. Mae'n adeiladu 
cartrefi fforddiadwy yn ein cymunedau lleol ac yn creu amrywiaeth sylweddol o 
fanteision cymunedol ehangach. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Ahmed 

Pa waith partneriaeth sy'n gysylltiedig?  
 

Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Mae nifer fawr o bartneriaethau, mae gennym gytundebau pecyn gyda datblygwyr, 
cytundebau partneriaeth gyda chymdeithasau tai ac yn amlwg mae gennym y 
rhaglen Cartrefi Caerdydd sy'n bartneriaeth gyda Waites a'r Cyngor felly mae nifer o 
bartneriaethau ac wrth symud ymlaen, credaf y bydd hyd yn oed mwy sydd wir eisiau 
gweithio gyda ni a bydd hynny'n ein helpu i gyflawni'n gyflymach oherwydd mae'n 
golygu y gallwn rannu'r adnodd o ran datblygu a llunio'r cynlluniau a chyflwyno 
tendrau felly rwy'n agored i bartneriaethau gyda sefydliadau eraill gan y bydd mewn 
gwirionedd yn helpu i gyflymu'r broses o gyflawni’r rhaglen. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Gordon 

Ym Mhontcanna gallem leihau'r broblem sbwriel picnic ac annog ailgylchu pe bai'r 
Cyngor yn newid y math o finiau sbwriel a ddarperir. Yng Nghaeau Llandaf, mewn 
ymateb i geisiadau trigolion am fwy o finiau, darparodd y Cyngor ddau fin olwynion 
metel mawr. Diolch am y rhain, ond mae'n anodd ymestyn i roi sbwriel ynddynt ac 
maent yn edrych yn hyll mewn parc Gradd II. Mae'r caffi cyfagos yn gwerthu pizzas a 
diodydd tecawê felly mae llawer iawn o wastraff ailgylchadwy yn cael ei gynhyrchu. A 
allai'r Gwasanaethau Cymdogaeth ymchwilio i'r mater hwn a darparu biniau sy'n 
edrych yn well sy'n haws eu defnyddio, ac os yn bosibl 2 fin ar wahân ar gyfer 
gwastraff bwyd a chaniau alwminiwm / gwydr / plastig a bin digwyddiadau â bag 
ynddo ar gyfer y blychau pizza swmpus. Byddai'r biniau hyn nid yn unig yn edrych yn 
well yn y parc hardd hwn, ond byddent hefyd yn atgyfnerthu ein neges i'n 
dinasyddion am bwysigrwydd lleihau gwastraff ac ailgylchu'r hyn y gellir ei ailgylchu. 
 

Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Yn dilyn trafodaethau gyda swyddogion addysg a gorfodi, mae perchnogion y caffi yn 
ymgysylltu â'r tîm gwastraff masnach i ddarparu bin bwyd a chardbord i gefnogi 
ailgylchu. 
 
Bydd y biniau digwyddiadau ailgylchu mawr yn helpu’n barhaus gydag ailgylchu 
gwydr a chaniau a bydd y bin digwyddiadau gwastraff cyffredinol mawr yn rheoli 
unrhyw eitemau na ellir eu hailgylchu. 
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Mae angen y biniau digwyddiadau mawr i gefnogi'r cynnydd yn y galw yn ystod 
misoedd y gwanwyn, yr haf a'r hydref. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Gordon 

Pryd ydych chi'n meddwl y bydd y trefniadau newydd hyn yn digwydd oherwydd bod 
eu hangen arnom yn awr yn ystod tywydd poeth yr haf? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Michael 

 
Cyn gynted â phosibl. 
 
51 :   MATERION BRYS  
 
Nid oedd unrhyw faterion brys. 
 
52 :   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 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 grwpiau'r pleidiau fel y nodir ar y Daflen 
Ddiwygio.   
 
53 :   RHAGLEN O GYFARFODYDD  
 
Cymeradwyo rhaglen cyfarfodydd y Cyngor Llawn ar gyfer y cyfnod rhwng mis 
Gorffennaf 2021 a mis Awst 2022 a nodi rhaglen dros dro'r Cabinet a'r Pwyllgorau ar 
gyfer y cyfnod rhwng mis Gorffennaf 2021 a mis Awst 2022, i'w chwblhau mewn 
ymgynghoriad â Chadeiryddion y Pwyllgorau ac yn unol â Blaengynlluniau Gwaith. 
 
PENDERFYNWYD: 
 
1. Argymhellir bod y Cyngor yn 
 

(1) cymeradwyo dyddiadau cyfarfodydd y Cyngor a'r Pwyllgorau ar gyfer 
Gorffennaf 2021 – Awst 2022. 
 

(2) Nodi dyddiadau dros dro cyfarfodydd y Cabinet yn ystod y cyfnod rhwng 
mis Mehefin 2021 a mis Mehefin 2022; ac 
 

(3) dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Llywodraethu a Gwasanaethau 
Cyfreithiol i wneud unrhyw newidiadau angenrheidiol i raglen 
cyfarfodydd y Pwyllgorau fel sydd angen. 
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54 :   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/s50714/Age%20Item%2016%20-%20Written%20Questions.pdf

