
PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU OEDOLION A CHYMUNEDOL 
 
DYDD MERCHER, 15 MEDI 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Jenkins(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Ahmed, Carter, Gibson, Lent, Lister, Mackie a/ac 
McGarry 
 

11 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriad am absenoldeb. Dywedodd y Cynghorwyr 
Carter a Hill-John y gallai fod angen iddynt adael y cyfarfod yn gynnar. 
 
12 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
13 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod blaenorol fel cofnod cywir, fel y cynigiwyd gan y 
Cynghorydd Mackie ac eiliwyd gan y Cynghorydd Ahmed Ali. 
 
14 :   CYNLLUN DATBLYGU LLEOL AMNEWID CAERDYDD - I DDILYN  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau y byddai pob Pwyllgor Craffu yn ystyried bod 
yr adroddiad yn berthnasol i'w gylch gorchwyl ei hun.  Gofynnwyd i'r Aelodau gadw 
eu trywydd holi yn unol â chylch gorchwyl y Pwyllgor.   
 
Croesawodd y Cadeirydd: Y Cynghorydd Caro Wild, yr Aelod Cabinet dros Gynllunio 
Strategol a Thrafnidiaeth, y Cynghorydd Susan Elsmore, yr Aelod Cabinet dros Ofal 
Cymdeithasol, Iechyd a Lles, y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai 
a Chymunedau, Andrew Gregory, Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r 
Amgylchedd, Simon Gilbert, Pennaeth Cynllunio, Stuart Williams, RhG, Y 
Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd, Sarah McGill, 
Cyfarwyddiaeth Pobl a Chymunedau. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Wild i wneud datganiad, pan atgoffodd yr 
Aelodau fod y Cyngor yn dal yng nghamau cynnar proses y Cynllun Datblygu Lleol 
Amnewid a mynegodd ddiolchgarwch y Cyngor i Gynghorwyr ac aelodau o'r cyhoedd 
a oedd wedi ymateb i'r ymgynghoriad. 
 
Croesawodd y Cynghorydd Thorne y ffaith bod y Cynghorydd Wild wedi bod yn 
cyfarfod â hi a Swyddogion i drafod anghenion tai.  
 
Rhoddodd Stuart Williams, RhG, Cyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a'r 
Amgylchedd, fanylion pellach am y CDLl Amnewid, y broses ymgynghori, yr 
ymatebion a gafwyd a'r cynlluniau ar gyfer ymgysylltu pellach. Cyflwynwyd 
diweddariad hefyd ar amcanestyniadau poblogaeth ac aelwydydd yn seiliedig ar 
ddata Llywodraeth Cymru.  
 



Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Nododd yr Aelodau fod yr amcanestyniadau poblogaeth wedi'u diwygio i lawr 
ers y CDLl blaenorol ac yn holi a oedd hyn yn golygu bod digon o dir eisoes 
wedi'i ddyrannu ar gyfer tai. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr adolygiad o'r 
cynllun yn gyfle i sicrhau bod y swm cywir a'r math o dir ar gael i'w ddatblygu 
yn y dyfodol pe bai angen.  Byddai gan y CDLl Amnewid fwy o bwyslais ar 
ansawdd lle mewn ymateb i'r galw gan y cyhoedd fel y mynegwyd drwy'r 
ymgynghoriad.   

 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau, er y gallai fod gor-amcanestyniad o'r boblogaeth 
a'r angen am dai o'r blaen, nad oedd sicrwydd nad oedd tan-amcanestyniad 
erbyn hyn.  Roedd yn bwysig cymryd safbwynt canolig i ddarparu cwrs cyson i 
lywio'r weledigaeth tymor hwy ar gyfer Caerdydd. Roedd angen cydbwysedd 
rhwng safleoedd tir llwyd a maes glas, a oedd yn hanfodol i Gaerdydd symud 
ymlaen. Dywedwyd wrth yr Aelodau y gallai'r amcanestyniad is gael ei egluro'n 
rhannol gan y ffaith bod pobl wedi symud allan o'r ddinas am nad oedd digon 
o dai ar gael.  Mae mwy o dai ar gael oherwydd datblygiad safleoedd maes 
glas.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch sut y byddai'r CDLl Amnewid yn 
mynd i'r afael â'r diffyg tai fforddiadwy yng Nghaerdydd a phroblem datblygwyr 
sy'n defnyddio 'cymalau dianc' hyfywedd. Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y 
CDLl yn mynd i'r afael â'r angen am dai fforddiadwy drwy ei ddyraniadau.  Gall 
polisi cynllunio sicrhau tai fforddiadwy drwy bolisïau cadarn ond dim ond rhan 
o'r ateb ydyw.  Mae'r Cyngor a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig hefyd 
yn chwarae rhan yn y gwaith o ddarparu tai fforddiadwy.  Ar rai datblygiadau, 
nid yw'n bosibl darparu tai fforddiadwy oherwydd na fyddai'n hyfyw.  Mae 
safleoedd maes glas yn darparu 30% o dai fforddiadwy ar safleoedd strategol.  
Bydd ymgysylltu pellach â'r gymuned o ran darparu tai fforddiadwy.   
 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau y bydd y Cyngor, ar adegau, yn defnyddio cyllid 
gan ddatblygwyr i ddatblygu tai fforddiadwy mewn mannau eraill.  Efallai y 
bydd angen i'r rhai sy'n ceisio tai fforddiadwy ei gwneud yn ofynnol mewn 
lleoliadau penodol gan y gallai pobl fod eisiau aros yn eu cymunedau eu 
hunain.  Awgrymwyd y dylai cyllid Adran 106 fynd i'r Cyngor yn ogystal â 
chymdeithasau tai.   
 

 Roedd yr Aelodau'n pryderu a allai'r niferoedd bach o ymatebwyr i'r 
ymgynghoriad roi darlun anghynrychioliadol o farn y gymuned ehangach, ac a 
oedd cynlluniau i gael barn ehangach.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod 
Swyddogion yn falch o faint ac ansawdd yr ymatebion, ond y byddent yn ceisio 
barn rhan ehangach o'r gymuned yn y cam nesaf.  Gwneir ymdrechion 
penodol i dargedu grwpiau nad ydynt yn cael eu cynrychioli'n draddodiadol 
mewn ymatebion i'r ymgynghoriad.   
 

 Roedd yr Aelodau'n pryderu am ddwysedd y boblogaeth mewn rhai rhannau 
o'r ddinas ac a oedd cynlluniau i bennu safonau gofynnol ar gyfer maint llety.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod sgyrsiau wedi'u cynnal gyda chydweithwyr 
mewn awdurdodau eraill ynghylch safonau gofynnol.  Nid oedd yn bosibl 



cytuno eto beth ddylai'r safonau hynny fod ond byddai Swyddogion yn 
awyddus i gynnwys safonau o'r fath yn y CDLl.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch a oedd cynlluniau penodol ar 
gyfer tai ar gyfer pobl ifanc anabl.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod hwn yn faes 
polisi manwl.  Mewn trafodaethau gyda datblygwyr, cafwyd sgyrsiau yn aml 
am arlwyo ar gyfer cartrefi gydol oes a sicrhau bod y dyluniad yn hyblyg.  Ni 
ddylai dylunio da amharu ar bobl a dylai pobl ifanc anabl allu byw mewn 
cartrefi newydd heb addasu.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Cyngor yn 
adeiladu i safon cartrefi gydol oes.  Dylai fod angen yr un safon o'r sector 
preifat.   
 

 Roedd yr Aelodau'n pryderu a fyddai'r CDLl yn darparu seilwaith i gymunedau 
ac nid nifer fawr o dai yn unig.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod prif gynlluniau 
datblygu yn cynnwys canolfannau a chymunedau newydd.  Mae angen 
adeiladu nifer digonol o dai mewn datblygiad cyn i siopau lleol, meddygfeydd, 
trafnidiaeth a seilwaith arall ddod yn hyfyw.  Byddai seilwaith o'r fath yn 
hanfodol mewn datblygiadau presennol a newydd wrth symud ymlaen.  
Gwahoddwyd yr Aelodau i rannu eu mewnwelediadau am eu cymunedau gyda 
Swyddogion, ac i ofyn am weld cynlluniau ar gyfer datblygiadau yn y dyfodol.   
 

 Roedd yr aelodau'n awyddus i sicrhau bod ymdrechion yn cael eu gwneud i 
hwyluso cynrychiolaeth cymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol mewn 
perthynas â llety i bobl ifanc anabl.   
 

 Trafododd yr Aelodau a allai'r CDLl Amnewid fod yn ddigon manwl a phenodol 
i alluogi datblygu cymunedau enghreifftiol.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y 
CDLl yn sefydlu'r weledigaeth a'r polisïau, ond mae'r Tîm Cynllunio yn rhoi 
rhagor o fanylion yn ei ganllawiau cynllunio.  Mae'r Cyngor yn disgwyl safonau 
ac ansawdd uchel gan ddatblygwyr, a byddai hyn yn cael ei enghreifftio mewn 
datblygiadau.   
 

 Gofynnodd yr Aelodau am sicrwydd gan Swyddogion eu bod yn hyderus y 
byddai'r CDLl Amnewid yn eu galluogi i fynnu safonau uwch gan ddatblygwyr.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y CDLl blaenorol yn glir ynghylch y disgwyliad i 
ddatblygwyr mewn perthynas â'r gofynion ansawdd a seilwaith o ran 
datblygiadau.  Roedd yn ofynnol i ddatblygwyr a thirfeddianwyr lofnodi 
Datganiadau o Dir Cyffredin.  Byddai'r CDLl Amnewid yn cyflwyno agendâu 
ychwanegol fel creu lleoedd a mynediad i gyfleusterau cymunedol, felly 
byddai'r manteision hefyd yn cael eu mwynhau mewn dinasyddion mewn 
cymunedau presennol lle gallai fod diffygion.   
 

PENDERFYNWYD:  Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y 
ffordd ymlaen. 
 
15 :   GORCHUDD CLADIN BLOCIAU FFLATIAU UCHEL Y CYNGOR - I DDILYN  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau, oherwydd gwybodaeth gyfrinachol a gynhwysir yn yr 
atodiadau, y byddai'n rhaid cymryd cwestiynau yn ymwneud â'u manylion mewn 
sesiwn gaeedig.  
 



Croesawodd y Cadeirydd Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a 
Chymunedau, y Cynghorydd Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau, 
Jane Thomas, Cyfarwyddwr Oedolion, Tai a Chymunedau, a Colin Blackmore, RhG, 
Gwella Adeiladau a Diogelwch, i'r cyfarfod.  
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Thorne i wneud datganiad, pan amlinellodd y gofyniad i 
ail-gladio Fflatiau Lydstep.   
 
Rhoddodd Colin Blackmore, RhG, Gwella Adeiladau a Diogelwch, y wybodaeth 
ddiweddaraf i'r Aelodau am gynnydd y prosiect a'r opsiynau sydd ar gael. Rhoddwyd 
gwybod i'r Aelodau hefyd am gynnig i inswleiddio stoc tai BISF y Cyngor yng 
Ngogledd Llandaf a Thredelerch. 
 
Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Mynegodd yr Aelodau bryder am y cynnydd yng nghostau'r prosiect a thrafod 
a fyddai'n fwy priodol disodli'r fflatiau gyda datblygiad tai newydd uchder isel.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y cynnydd mewn costau yn deillio o amodau 
eithriadol presennol y farchnad ac na fu camgymeriad yn yr amcangyfrif 
gwreiddiol.  Bydd y contractwyr yn gwarantu'r amcangyfrif presennol os bydd y 
Cyngor yn bwrw ymlaen yn gyflym.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod 
cyfyngiadau datblygu sylweddol ar y safle.  Roedd y cynnydd mewn costau yn 
deillio o amgylchiadau eithriadol ac ystyrir ei bod yn debygol y bydd pwysau'r 
farchnad yn lleddfu.  Ystyriwyd oedi i'r prosiect ond rhaid ystyried anghenion y 
tenantiaid.  

 

 Mynegodd yr Aelod Cabinet ei gred ei bod yn anghywir awgrymu unrhyw 
anallu ar ran Swyddogion, a bod unrhyw oedi a chynnydd mewn costau yn 
ganlyniad i amgylchiadau eithriadol y tu hwnt i reolaeth y Cyngor.  Mae'r 
tenantiaid yn byw mewn amgylchiadau anodd iawn y mae angen mynd i'r afael 
â hwy.  Y fflatiau yw eu cartref a byddai'n well ganddynt barhau i fyw ynddynt.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch a fyddai'n ofynnol i lesddeiliaid 
dalu tuag at gost y prosiect.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y disgwylir i 
lesddeiliaid dalu cyfraniad fel arfer tuag at waith ar eiddo'r Cyngor.  Byddai'n 
ofynnol i lesddeiliaid yn yr achos hwn dalu tuag at ddisodli eu ffenestri eu 
hunain a'u ffenestri cymunedol.  Efallai y bydd angen ailasesu maint y 
cyfraniad oherwydd y cynnydd mewn costau. Ni ddisgwylir unrhyw gyfraniad 
tuag at yr ail-gladio.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch a oedd uchafswm lle'r ystyriwyd 
bod cost y prosiect yn afresymol.  Dywedwyd wrth yr Aelodau mai'r cam nesaf 
fyddai cytundeb Cam 2 gyda'r Contractwr a fyddai'n cynnwys gwarantau ar 
gost.  Roedd y Contractwr wedi dweud, pe gellid dod i gytundeb yn fuan, y 
byddai'r costau'n cael eu gwarantu.  
 

 Holodd yr Aelodau a fyddai Swyddogion yn ystyried cynlluniau amgen ar gyfer 
disodli'r fflatiau â datblygiad newydd.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod 
dewisiadau eraill eisoes wedi'u hystyried.  Byddai'n anodd iawn o dan yr 
amgylchiadau presennol i ailgartrefu'r tenantiaid mewn llety amgen tra bod 
datblygiad newydd yn cael ei adeiladu.   



 
PENDERFYNWYD:  Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y 
ffordd ymlaen. 
 
16 :   DATBLYGU DOGFEN SAFONAU DYLUNIO CAERDYDD  
 
Croesawodd y Cadeirydd Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a 
Chymunedau, y Cynghorydd Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau, a 
David Jacques, RhG, Datblygu ac Adfywio, i'r cyfarfod.  
 
Atgoffwyd yr Aelodau bod y Ddogfen Safonau Dylunio yn ddrafft gwaith a diben y 
sesiwn oedd rhoi adborth ar sylwadau a fyddai'n helpu i'w ddatblygu.  
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Thorne i wneud datganiad, pan atgoffodd yr Aelodau am 
eu hymwneud blaenorol â datblygu'r Ddogfen Ddylunio.   
 
Rhoddodd David Jacques, RhG, Datblygu ac Adfywio, y wybodaeth ddiweddaraf i'r 
Aelodau am ddatblygu'r Ddogfen Safonau Dylunio ac amlinellodd fanylion y Safonau. 
Rhoddwyd gwybod i'r Aelodau am y camau nesaf mewn perthynas â'r Ddogfen a'r 
defnydd a fwriadwyd.  
 
Gofynnwyd i’r Aelodau wneud sylwadau neu ofyn cwestiynau am y wybodaeth a 
roddwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar sut y byddai'r Ddogfen Ddylunio yn 
cyfrannu at ddatblygu'r cymunedau enghreifftiol yr oedd Caerdydd yn anelu 
atynt fel rhan o'i CDLl Amnewid.  Dywedwyd wrth yr Aelodau yr hoffai'r Cyngor 
annog datblygwyr a chymdeithasau tai i fabwysiadu'r un Safonau.  Byddai'r 
Ddogfen yn un o nifer o ganllawiau y byddai'n rhaid i dimau dylunio a 
chontractwyr roi sylw iddynt.   

 

 Holodd yr Aelodau a fyddai'r Safon Ddylunio yn cael ei hysbrydoli gan 
gynlluniau enghreifftiol mewn mannau eraill.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod 
cynghorau ledled y wlad yn cymryd yr arferion gorau o enghreifftiau o ddylunio 
da lle bynnag yr oeddent.  Mae cysondeb cynyddol rhwng canllawiau dylunio a 
chynlluniau ledled y DU.   
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch a fyddai Swyddogion yn gallu 
gofyn am sylwadau gan Sefydliad y Tywysog.  Dywedwyd wrth yr Aelodau ei 
bod yn bwysig cael amrywiaeth o sylwadau o wahanol ffynonellau.  Mae 
Sefydliad y Tywysog yn cyflwyno nifer o brosiectau enghreifftiol.   
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch a fyddai caniatâd cynllunio'n 
cael ei wrthod neu a fyddai angen ailgynllunio cynlluniau pe baent yn methu â 
bodloni gofynion y Safon Ddylunio.  Dywedwyd wrth yr Aelodau mai diben y 
Ddogfen oedd hysbysu timau dylunio o ofynion sylfaenol y Cyngor.  Bwriedir i 
bob eitem o fewn y Safon gael ei chyflawni o fewn cyfyngiadau safle.   
 

 Holodd yr Aelodau a fyddai cytundebau pecyn yn cael eu mesur yn erbyn y 
Safon.  Dywedwyd wrth yr Aelodau na fyddai'r Cyngor yn llunio cytundeb 



pecyn nad oedd yn ei ystyried yn gynllun y byddai am ei gyflawni.  Byddai'n 
rhaid i bob cynllun fodloni gofynion ansawdd y Cyngor.   
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar yr amserlen ddisgwyliedig ar gyfer 
cyflwyno'r Ddogfen.  Dywedwyd wrth yr Aelodau y bwriadwyd ei fabwysiadu 
erbyn diwedd 2021 yn dilyn cyfnod o ymgysylltu ac ymgynghori.  

 
PENDERFYNWYD:  Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau yn ystod y drafodaeth ar y 
ffordd ymlaen. 
 
17 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
18 :   RHAGLEN WAITH PWYLLGOR CRAFFU GWASANAETHAU CYMUNEDOL 

AC OEDOLION 2021-22  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd Naomi Tomic, Prif Swyddog Craffu, i roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf am Raglen Waith y Pwyllgorau 2021-22.  
 
Tynnwyd sylw'r Pwyllgor at ddyddiadau allweddol y Pwyllgor hyd at fis Mawrth 2022, 
a meysydd allweddol y Rhaglen Waith.   
 
PENDERFYNWYD:  I dderbyn y Rhaglen Waith a meysydd allweddol. 
 
19 :   Y FFORDD YMLAEN  
 
Trafododd aelodau y wybodaeth a dderbyniwyd a nodi nifer o broblemau y cytunai’r 
Cadeirydd fyddai’n cael eu cynnwys yn y llythyrau fyddai’n cael eu gyrru, ar ran y 
Pwyllgor, i’r Aelodau a’r Swyddogion perthnasol. 
 
20 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 13 HYDREF 2021  
 
Caiff y cyfarfod nesaf ei gynnal ar ddydd Mercher 13 Hydref 2021 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.30 pm 
 


