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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, 30 Medi 2021 i drafod y busnes a nodir yn y wŷs Cyngor dyddiedig Dydd 
Gwener, 24 Medi 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, 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 
 

55 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd Mike Phillips. 
 
56 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Gwnaed y datganiadau buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau: 
 

Cynghorydd Eitem Natur y Buddiant 

Y Cynghorydd Rhys 
Taylor 

10  Personol – Ymgeisydd Absenoldeb 
Teuluol 

Y Cynghorydd Emma 
Sandrey 

10  Personol – Cyflenwi ar gyfer 
Ymgeisydd Absenoldeb Teuluol 

Y Cynghorydd Peter 
Bradbury  

11  Personol – Ar Bwyllgor Rheoli 
Prosiect Treftadaeth Caerau. 

 
57 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd a llofnodwyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Gorffennaf 
2021 yn gofnod cywir. 
 
58 :   DEISEBAU  
 
Cyflwynwyd y deisebau canlynol: 
 

Cynghorydd Nifer y 
Llofnodion 
Perthnasol  

Natur y Ddeiseb 
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Y Cynghorydd 
Carter 

191  Yn galw ar y Cyngor i fynd i'r afael â'r 
problemau gyda chwyn ym Mhentwyn 
a Llanedern. 

Y Cynghorydd 
Derbyshire 

264  Yn galw ar y Cyngor i wneud y 
ffordd/ffyrdd o amgylch Ysgol Gynradd 
Tredelerch yn fwy diogel. 

Y Cynghorydd 
Dilwar Ali 

223  Yn galw ar y Cyngor i enwi Iard Lo 
Mynachdy Road yn ymgeisydd ar 
gyfer tai cyngor/tai cymdeithasol 
gwarchod. 

Y Cynghorydd 
Hudson 

60 Yn galw ar y Cyngor i roi tarmac ar y 
palmentydd yn Crystal Wood a St 
Cenydd Road i atal rhagor o 
ddamweiniau. 

Y Cynghorydd 
Mia Rees, ar ran y 
Cynghorydd 
Phillips 

597 Yn galw ar y Cyngor i osod monitorau 
ansawdd aer byw yn Ysgol Gynradd 
Coryton.  

 
59 :   CWESTIYNAU CYHOEDDUS  
 
Cwestiwn - Miss Danielle Lowe 
 
Hoffwn ddeall pam yr anfonir rhai hysbysiadau o newidiadau yn fy ardal leol yn 
uniongyrchol i'm cyfeiriad a pham nad yw rhai'n cael eu cyfleu o gwbl. Er enghraifft, 
yn ddiweddar rhoddwyd lôn feiciau y tu allan i'n bloc o fflatiau, a derbyniais lythyr gan 
y Cyngor yn rhoi gwybod i mi am hynny gan fy ngalluogi i rannu fy meddyliau a'm 
pryderon. Digwyddodd yr un peth o ran estyniad i hostel prawf ar ein stryd. Fodd 
bynnag, ni chefais wybod am ganolfan asesu amlddisgyblaethol sy'n cynnwys llety 
brys, adeilad rwy’n edrych drosto.  
 
Mae fy nghwestiwn yn ymestyn y tu hwnt i'm hesiampl, ar ôl gweld hysbysiadau 
wedi’u gosod ar bolyn lamp. Onid oes gennych gyfrifoldeb i sicrhau bod gwybodaeth 
ar gael i gynifer o unigolion â phosibl? Os caiff hysbysiad ei osod yn rhy bell i fyny 
polyn lamp, nid oes gan rywun mewn cadair olwyn unrhyw obaith o weld y 
wybodaeth arno. Mewn dinas mor amlddiwylliannol â Chaerdydd, ble gall pobl sy'n 
cael trafferth gyda'r Saesneg ddod o hyd i fwy o wybodaeth? Beth am y rheiny sydd â 
nam ar eu golwg? Yn fyr, fy nghwestiwn yw, pam y bernir bod rhai hysbysiadau'n 
ddigon pwysig i fynd yn uniongyrchol i gartrefi unigol, tra nad yw eraill yn hygyrch o 
gwbl? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Weaver 

 

Diolch yn fawr am eich cwestiwn pwysig. 
 
Yn gyffredinol, rydym yn ceisio, o fewn y broses statudol, ymgysylltu mor eang â 
phosibl gan wneud yr ymgynghoriadau hyn yn ystyrlon ac yn mynd ati i dargedu'r 
unigolion a'r grwpiau hynny nad ydynt efallai'n ymwneud â busnes y Cyngor fel arall. 
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Mae gan y Cyngor nifer o rolau statudol o ran hysbysiadau safle lle byddwn bob 
amser yn ceisio defnyddio cymaint o ddulliau â phosibl i hysbysu trigolion. Yn hyn o 
beth, rydym yn aml yn mynd y tu hwnt i'r gofynion cyfreithiol. 
 
Rydym yn defnyddio cyfryngau digidol fwyfwy i ymgynghori ar brosiectau, drwy ein 
gwefan a thrwy'r cyfryngau cymdeithasol. At hynny, rydym bob amser yn ystyried 
cyfleoedd i arloesi yn y broses ymgysylltu. 
 
Pan arddangosir hysbysiadau safle ffisegol yn gyhoeddus, rydym yn eu rhoi yn y 
lleoliadau mwyaf hygyrch ac ar dir cyhoeddus. Mae swyddogion yn ymwybodol o'r 
angen i wneud y rhain mor weladwy â phosibl. 
 
Rwy'n ymwybodol o'r gofynion cyfreithiol ar gyfer ein swyddogaethau rheoleiddio 
amrywiol ac mae swyddogion yn aml yn ceisio mynd y tu hwnt i ofynion cyfreithiol 
drwy hysbysu ar ffurf llythyrau, hysbysiadau i'r wasg a hysbysiadau safle, yn ogystal 
â chyhoeddusrwydd ar ein gwefan. 
 
Gall llawer o feysydd eraill o fusnes y Cyngor fabwysiadu dull mwy pwrpasol drwy 
gynnal cyfarfodydd cyhoeddus (os yw’r cyfyngiadau’n caniatáu hynny) neu drwy ofyn 
i swyddogion gysylltu'n uniongyrchol â thrigolion yn bersonol. 
 

Cwestiwn Atodol – Miss Lowe 

Nid wyf yn hollol siŵr bod hynny'n ateb fy nghwestiwn.  Fy nghwestiwn oedd pam y 

bernir bod rhai hysbysiadau'n bwysicach nag eraill, credaf eich bod wedi esbonio'r 

rhesymau pam eu bod yn mynd mewn gwahanol leoedd er enghraifft ond pam y 

bernir bod rhai'n bwysicach nag eraill? 

 

Ateb – Y Cynghorydd Weaver 

Gall ddibynnu ar y math o ymgynghori, felly mae rheoliadau statudol gwahanol ar 

gyfer ymgynghoriadau Cynllunio a Thrafnidiaeth/Priffyrdd y mae'n rhaid eu dilyn. O 

ran eiddo cyfagos, mae angen stopio hysbysu rhywle.  Rwy'n hapus iawn, ac rwy'n 

siŵr y byddai'r Cynghorydd Wild hefyd yn hapus i dderbyn unrhyw ohebiaeth am 

unrhyw enghreifftiau penodol rydych wedi sôn amdanynt, dim ond i drafod ble 

roeddech yn teimlo y gellid bod wedi tynnu'r ffin a ble y byddai wedi bod yn fwy 

defnyddiol neu unrhyw ffyrdd arloesol eraill rydych yn teimlo y gallem ymgynghori â 

thrigolion mewn ardal leol.  Mae nifer o Reoliadau Statudol y gallwn ysgrifennu atoch 

yn eu cylch os hoffech gysylltu â mi wedyn hefyd, ond os oes gennych rai 

awgrymiadau ynghylch sut y gallem ehangu hynny gan gofio bod yn rhaid stopio 

hysbysu eiddo cyfagos rhywle.  Credaf i un o'r eiddo hynny y soniasoch amdano 

ddigwydd yn ystod argyfwng Covid o bosibl hefyd, pe bai hynny'n wir, yn sicr, nid 

oedd modd cynnal ymgynghoriad wyneb yn wyneb ar y pryd fel y byddem wedi ei 

wneud fel arfer.  Rwy'n hapus iawn i chi fy e-bostio os dymunwch a gallwn drafod 

rhai o'r awgrymiadau sydd gennych, yn fanwl. 
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Cwestiwn - Khuram Chowdhry 
 
Pryd fydd gan gymuned Pentwyn fynediad i'r safle nas defnyddir ar hyn o bryd a 
pham na all y gymuned ddefnyddio rhai o'r ystafelloedd cymunedol yng Nghanolfan 
Hamdden Pentwyn? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Bradbury 
 
Mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro wrthi’n adfer y cyfleuster yn ôl i fanyleb 
wreiddiol y neuadd chwaraeon ar ôl ei ddefnyddio’n ganolfan imiwneiddio. Mae hyn 
yn gofyn am gael gwared ar yr unedau trin aer a'r seilwaith offer cysylltiedig. Mae’r 
rhwystrau a’r sgriniau sy’n diogelu rhag Covid hefyd yn cael eu symud, gyda 
chyfleusterau lles staff iechyd yn cael eu dychwelyd i'w defnydd gwreiddiol yn ofod 
cymunedol. 
 
Mae staff wedi cael eu hadleoli i swyddi gwag mewn mannau eraill o fewn portffolio 
GLL o gyfleusterau hamdden ac felly nid oes digon o staff i weithredu'r cyfleuster 
llawn yn ddiogel. 
 
Rydym yn bwriadu symud o feddiannaeth y Bwrdd Iechyd yn syth i adeiladu'r 
cyfleusterau newydd er mwyn osgoi dod â chwsmeriaid yn ôl am gyfnod byrdymor yn 
unig. 
 
Mae'n debygol y bydd y gwaith adeiladu’n cymryd 12 mis o fis Mawrth 2022 i fis 
Mawrth 2023, gan ail-agor wedi hynny, yn amodol ar gwblhau’r fanyleb, y costau a'r 
broses dendro. 
 
Mae'n bwysig nodi y gall y gymuned ddefnyddio’r cyfleuster 3G awyr agored â 
goleuadau, sy'n parhau’n weithredol ac y gall grwpiau lleol ei gadw, ac sydd wedi'i 
gadw a'i ddefnyddio gan grwpiau lleol. 
 

Cwestiwn Atodol – Mr Chowdhry 

Dywedoch ‘Rydym yn bwriadu symud o feddiannaeth y Bwrdd Iechyd yn syth i 
adeiladu'r cyfleusterau newydd er mwyn osgoi dod â chwsmeriaid yn ôl am gyfnod 
byrdymor yn unig’. Pam? Mae angen gwasanaethau arnom nawr, mae lleoliadau yn 
rhannau eraill o Gaerdydd wedi’u hagor yn syth ar ôl y cyfnod clo, efallai y bydd yn 
fyrdymor i chi'ch hun ond mae 6-8 mis arall cyn dechrau adeiladu yn gwneud 
gwahaniaeth mawr i'n cymuned sydd wedi'i hesgeuluso, efallai nid i chi eich hun neu 
i rannau eraill o Gaerdydd, ond rydym wedi cael llawer o eiriau cynnes dros y 
blynyddoedd diwethaf gan GLL ac yn awr yma.  Rydym am weithredu'n awr, heddiw, 
rwy’n siarad ar ran y gymuned y cefais fy magu ynddi ers 40 mlynedd.  
Gwahaniaethwyd yn ein herbyn oherwydd nad oes gennym y gwasanaethau hyn o 
hyd, mae GLL wedi bod yn ddiofal wrth eu darparu, a dyna pam y maent wedi methu, 
mae'n debyg.  Yn fyr, beth fyddwch chi'n ei wneud i sicrhau y gall y grwpiau 
cymunedol ddefnyddio'r safle hwn ar unwaith?  Mae cannoedd o blant yr ardal yn 
barod i ddefnyddio'r neuadd chwaraeon ar gyfer Pêl-fasged, Pêl-droed, Gymnasteg a 
gwn fod pobl eraill yno hefyd.  Mae angen i allu ei ddefnyddio hyd yn oed os mai’r 
neuadd chwaraeon yn unig y cawn ei defnyddio.  Ni allwn aros 6-8 mis mae angen i 
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ni allu ei ddefnyddio heddiw, felly yn fyr, beth fyddwch chi'n ei wneud i sicrhau y 
gallwn ddefnyddio'r safle hwn ar unwaith. 
 

Ateb – Y Cynghorydd Bradbury 

Rydym yn ei gau nes i ni ei ail-adeiladu fel y gallwn wneud y gwaith adeiladu cyn 
gynted â phosibl nid dim ond am nad ydym am amharu ar gwsmeriaid.  Nid wyf yn 
cytuno â'ch honiad ein bod wedi esgeuluso Pentwyn.  Gadewch i mi ddarllen rhai o'r 
pethau y mae'r Weinyddiaeth Lafur hon wedi eu gwneud ers cael ei ethol yn 2012 ym 
Mhentwyn.  £20m ar gyfer canolfan siopa newydd Maelfa, £14m ar gyfer Canolfan 
Les a Hyb The Powerhouse, £5m wedi’i gynnig ar gyfer y gwaith ailadeiladu hwn.  Er 
gwybodaeth i chi, yng Nghanolfan Hamdden y Gorllewin pan oedd angen i ni 
atgyweirio'r pwll, roedd y pwll hwnnw ar gau am 3 i 4 mis ac mae hynny yn fy ward fy 
hun, nid ydym yn ffafrio unrhyw un ward dros un arall, byddwn yn gwneud y gwaith 
pan fyddwn yn gallu ei wneud, mewn modd diogel ac effeithlon. Pan allwn ddechrau'r 
gwaith adeiladu hwn, byddwn mewn sefyllfa ym mis Mawrth 2023, flwyddyn wedi 
dechrau'r gwaith adeiladu i gynnig cyfleuster cymunedol gwych a fydd o fudd i un o'r 
wardiau tlotaf yn y Ddinas.  Gobeithiaf fod hynny'n eich sicrhau ond cyn y 
weinyddiaeth hon roedd y Maelfa a The Powerhouse mewn cyflwr gwael ac roedd 
ysgol Llanedern ar gau felly nid ydym yn esgeuluso Pentwyn mewn gwirionedd 
rydym wedi buddsoddi ynddo'n eithaf sylweddol. 
 
60 :   CYHOEDDIADAU’R ARGLWYDD FAER  
 
Ymunodd cynrychiolwyr o Gymdeithas y Llynges Fasnachol (Cymru) â’r Arglwydd 
Faer i godi baner yn y Plasty i ddangos cefnogaeth i forwyr masnachol y DU. Cafodd 
baner y Llynges Fasnachol, y Lluman Coch, ei chodi i nodi Diwrnod y Llynges 
Fasnachol ac i dalu teyrnged i forwyr ddoe a heddiw sydd wedi gwasanaethu eu 
gwlad gyda rhagoriaeth dros y blynyddoedd. 
 
Aeth yr Arglwydd Faer i ddigwyddiad i goffáu Pen-blwydd Brwydr Prydain yn Neuadd 
y Ddinas ar 16 Medi.  Roedd y digwyddiad yn cynnwys agor arddangosfa hanesyddol 
fawr ynghylch 'Cymru a Brwydr Prydain', gorymdaith a saliwt awyr gan yr Awyrlu 
Brenhinol. 
 
Aeth yr Arglwydd Faer i Ddigwyddiad Cymdeithas Cyflawniadau Menywod Ethnig 
Lleiafrifol yn Neuadd y Ddinas ar 17 Medi.  Sefydlwyd digwyddiad y Gymdeithas i 
gydnabod, hysbysebu a chanmol menywod ethnig lleiafrifol haeddiannol ledled 
Cymru sydd wedi cyfrannu’n sylweddol at fywyd Cymru ac i dynnu sylw at eu 
cyflawniadau a'u llwyddiannau.  
 
Elusen yr Arglwydd Faer 
 
Aeth yr Arglwydd Faer i Gêm Griced codi arian yng Nghlwb Criced Sain Ffagan er 
budd Elusen yr Arglwydd Faer ar 20 Awst.  Codwyd £2,360 yn y digwyddiad ar gyfer 
Cymdeithas Alzheimer Cymru a gyflwynir gan y Cynghorydd Michael yng nghyfarfod 
y Cyngor ar 30 Medi. Ymwelodd yr Arglwydd Faer hefyd â Mosg Madina yn Cathays 
ddydd Gwener 24 Medi lle cynhaliwyd casgliad er budd Elusen yr Arglwydd Faer. 
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Ymddiswyddodd y CYNGHORYDD FENELLA BOWDEN o’r Cyngor ar 29 medi 
2021.  Diolchodd yr Arglwydd Faer i'r Cynghorydd Bowden am ei chyfraniad fel 
Cynghorydd, i'r Cyngor a thrigolion Ward y Mynydd Bychan.  
  
Gyda thristwch mawr y clywsom fod Ian Ephraim, rheolwr gwasanaeth Hostelau ac 
Allgymorth y Cyngor, wedi marw ar ddechrau’r mis ar ôl triniaeth estynedig ar gyfer 
canser. 
  
Bu Ian yn gweithio i'r Cyngor am bron i 30 mlynedd. Roedd yn ddyn gofalgar iawn ac 
yn gwbl ymroddedig i gefnogi rhai o'r bobl fwyaf agored i niwed ac wedi eu hallgáu yn 
y ddinas, a chymerodd ran ganolog yn y gwelliannau gwych a wnaed yn y 
gwasanaethau digartrefedd yn ddiweddar. 
 
Roedd Ian yn Gymro brwd, a oedd yn caru ei wlad a'r Gymraeg. Roedd yn gefnogwr 
chwaraeon brwd ac yn dilyn tîm pêl-droed Cymru ledled y byd. 
 
Roedd yn gydweithiwr gwerthfawr a bydd yn golled enfawr i'r gwasanaeth. Rwy'n siŵr 
y byddwch yn ymuno â mi i anfon ein cydymdeimladau dwysaf at deulu Ian a'i 
gydweithwyr yn y gwasanaethau digartref ar yr adeg drist iawn hon. 
 
Bu farw David Joseph Seligman OBE ar 20 Awst 2021 yn 93 oed.  Fe oedd un o hen 
Gadeiryddion y Pwyllgor Cynllunio ac roedd wedi bod yn Gynghorydd Caerdydd ar 
gyfer llawer o wardiau gwahanol, yr olaf oedd Caerau. 
 
Hoffwn hefyd anfon fy nghydymdeimladau at deulu'r cyn-Gynghorydd Martin Holland, 
a fu farw ar 5 Awst 2021.  Roedd Martin wedi bod yn Gynghorydd ar gyfer Ward 
Sblot ers 1999 – 2004, yna 2008 – 2012.  
 
61 :   CYNLLUN DATBLYGU LLEOL NEWYDD CAERDYDD:  GWELEDIGAETH, 

MATERION AC AMCANION AC ADRODDIAD CWMPASU’R ARFARNIAD 
INTEGREDIG  

 
Diben yr adroddiad oedd adrodd yn ôl i'r Cyngor ganfyddiadau'r ymgynghoriad a 
gynhaliwyd ar Weledigaeth, Materion ac Amcanion drafft y Cynllun Datblygu Lleol 
(CDLl) Newydd ac Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd Integredig 
drafft a cheisio cymeradwyaeth y Cyngor ar gyfer y fersiynau terfynol, a gyflwynwyd 
yn Atodiadau 1 a 2 yr adroddiad hwn.  
 
PENDERFYNWYD:   PASIWYD yr argymhelliad yn yr adroddiad. 
 
CYTUNODD y Cyngor i argymell cymeradwyo Gweledigaeth ac Amcanion y Cynllun 
Datblygu Lleol Newydd ac Adroddiad Cwmpasu’r Arfarniad o Gynaliadwyedd 
Integredig. 
 
62 :   DYRANNU SEDDI A PHENODIADAU I BWYLLGORAU  
 
Gofynnwyd i'r Cyngor adolygu a phennu'r ffordd y dyrennir seddi, ar y Pwyllgorau a 
grwpiau gwleidyddol yn unol â’r Rheolau Cydbwysedd Gwleidyddol; a derbyn 
enwebiadau ar gyfer Aelodau a phenodi Aelodau mewn perthynas ag unrhyw 
newidiadau sydd i'w gwneud, yn unol â Dymuniadau’r Grwpiau Gwleidyddol. 
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PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Cyngor i’r canlynol:  
 
a. Cymeradwyo'r dyraniad diwygiedig o seddi ar Bwyllgorau fel y'i nodir yn 

Atodiad A;  
 

b. yn unol ag enwebiadau gan y grwpiau, gwneud unrhyw newidiadau i’r Aelodau 
a benodir i'r seddi a ddyrennir i bob grŵp;  
 

c. penodi'r Cynghorydd Gibson (Aelod Annibynnol) i'r Pwyllgor Craffu 
Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion . 
 

d. gofyn i'r Swyddog Monitro wneud penodiadau mewn perthynas ag unrhyw 
swyddi gwag sy'n weddill yn unol ag unrhyw enwebiadau neu newidiadau 
pellach a dderbyniwyd gan y grwpiau gwleidyddol perthnasol yn dilyn y 
cyfarfod hwn, ac i roi gwybod yng nghyfarfod nesaf y Cyngor am fanylion yr 
holl benodiadau i bwyllgorau er gwybodaeth. 

 
63 :   ADRODDIAD YR AELOD ANNIBYNNOL LLYWODRAETHU AC 

ARCHWILIO  
 
Derbyniodd y Cyngor argymhelliad y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer 
Penodi Aelod Annibynnol i'r Pwyllgor a phenodi'r ymgeisydd a argymhellwyd yn 
Aelod Annibynnol o'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio. 
 
PENDERFYNWYD:   CYTUNODD y Cyngor ar y canlynol, gan gynnwys 
argymhelliad y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, a amlinellir ar y Daflen 
Ddiwygiadau.  
 

1. Derbyn argymhelliad y Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio ar gyfer penodi 
Aelod Annibynnol i'r pwyllgor; ac 
 

2. Yn amodol ar dderbyn geirdaon boddhaol, penodi'r ymgeisydd a argymhellwyd 
yn Aelod Annibynnol o'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio am  5 mlynedd i 
ddechrau, gyda'r posibilrwydd o ailbenodi am dymor 5 mlynedd arall.  
 

3. Yn ei gyfarfod ar 28 Medi 2021, penderfynodd y Pwyllgor Llywodraethu ac 
Archwilio argymell y dylai’r Cyngor benodi Dr JANET WADEMAN BA, PhD, 
FCMI, FRSA yn Aelod Annibynnol o'r Pwyllgor Llywodraethu ac Archwilio, yn 
amodol ar dderbyn geirdaon boddhaol, am 5 mlynedd i ddechrau, gyda'r 
posibilrwydd o ailbenodi am dymor 5 mlynedd arall. 

 
64 :   CYFLENWI AR GYFER ABSENOLDEB TEULUOL  
 
Gofynnwyd i'r Cyngor gytuno ar unigolyn i gyflenwi ar gyfer Aelod Etholedig sy’n 
cymryd absenoldeb teuluol.  
 
PENDERFYNWYD:  CYTUNODD y Cyngor: 
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y byddai’r Cynghorydd Emma Sandrey yn cyflenwi ar gyfer y Cynghorydd Rhys 
Taylor fydd yn cymryd absenoldeb teuluol, fel Arweinydd Grŵp y Democratiaid 
Rhyddfrydol ac uwch ddeiliad cyflog am 3 mis yn dechrau ar 11 Hydref 2021.  
 
65 :   DATGANIADAU AELODAU'R CABINET  
 
Datganiad yr Arweinydd – Y Cynghorydd Huw Thomas 
Ymatebodd yr Arweinydd i gwestiynau a ofynnwyd ar y canlynol:  

 Cofeb Betty Campbell 
 Diweddariad COVID-19 

 
Yr Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles - Y Cynghorydd Elsmore 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

 Pwysau cynyddol ar Wasanaethau 

 Coleg newydd Caerdydd a'r Fro a Threial Gwasanaeth Dydd Anableddau 
Dysgu 

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

 Canllawiau COVID-19 ar gyfer Ysgolion (Medi 2021) 

 Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol (RhCGY) - Bwyd a Hwyl 2021 

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

 Tueddiadau Teithio'r Ddinas 

 Ymgynghoriad ar y Map Rhwydwaith Teithio Llesol 
 
Yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu - Y Cynghorydd Goodway 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

 Arena Ryngwladol 
 Adferiad Economaidd a Chanol y Ddinas 

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

 Neuadd y Ddinas 

 Gorchymyn Diogelu Mannau Cyhoeddus ar gyfer Rheoli Cŵn 

 Parciau 

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

 Cyfarfod â'r Dirprwy Weinidog dros Iechyd Meddwl a Lles 

 Digartrefedd 

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

 Agor Siop Ailddefnyddio yn Ffordd Lamby 

 Casgliadau Gwastraff Gardd 

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s51973/1%20-%20Leader%20Statement%20September%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s51974/2%20-%20Cllr%20Elsmore%20Statement%20September%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s51975/3%20-%20Cllr%20Merry%20Statement%20September%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s51987/4%20-%20Cllr%20Wild%20Statement%20September%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s51976/5%20-%20Cllr%20Goodway%20Statement%20September%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s51977/6%20-%20Cllr%20Bradbury%20Statement%20September%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s51979/8%20-%20Cllr%20Thorne%20Statement%20September%202021.pdf
https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s51980/9%20-%20Cllr%20Michael%20Statement%20September%202021.pdf
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Yr Aelod Cabinet dros Blant a Theuluoedd - Y Cynghorydd Hinchey 
Ymatebodd yr Aelod Cabinet i gwestiynau ar y canlynol:  

 Canolfan Asesu Falconwood 

 Cyngor a Chymorth i Deuluoedd Caerdydd (CChiDC) 

 
66 :   HYSBYSIAD O GYNNIG  
 
Dywedodd yr Arglwydd Faer fod yr Hysbysiad o Gynnig a gynigiwyd gan y 
Cynghorydd Bridgeman ac a eiliwyd gan y Cynghorydd Elsmore wedi'i dderbyn i'w 
ystyried.  Derbyniwyd dau Ddiwygiad gan y Ceidwadwyr a'r Democratiaid 
Rhyddfrydol. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Bridgeman i gynnig y diwygiad fel a 
ganlyn: 
 
Dymuna'r Cyngor hwn dalu teyrnged i waith ac ymroddiad eithriadol yr holl weithwyr 
gofal a gofalwyr di-dâl sy'n rhoi Gofal Cymdeithasol yn ystod pandemig Covid-19, 
sy'n achubiaeth amhrisiadwy i blant ac oedolion mewn perygl. 
 
Mae'r Cyngor yn nodi â phryder y pwysau staffio difrifol sydd bellach yn dod i'r amlwg 
ym maes Gofal Cymdeithasol sy'n gwaethygu pwysau demograffig hirsefydlog, ac 
wedi'i ddwysáu gan ddiwygio'r sector gofal cymdeithasol sydd wedi’i oedi ers amser 
maith. 
 
Mae'r Cyngor yn croesawu’r ymrwymiad a wnaeth Llywodraeth Cymru’n ddiweddar i 
roi £40 miliwn ychwanegol ar unwaith i gefnogi'r gwaith o Awdurdodau Lleol o roi 
Gofal Cymdeithasol, ac yn croesawu ymhellach ymrwymiad Llywodraeth Cymru i 
dalu'r Cyflog Byw Gwirioneddol i bob gweithiwr Gofal Cymdeithasol yn ystod tymor 
hwn y Senedd. 
  
Fodd bynnag, mae'r Cyngor hwn yn nodi gydag ofn y cyhoeddiad a wnaed gan 
Lywodraeth y DU yn ddiweddar ar Ofal Cymdeithasol oherwydd y canlynol – 
 

 Mae’n cyflwyno cynnydd annheg mewn cyfraniadau Yswiriant Gwladol a fydd 
yn effeithio'n anghymesur ar y tlotaf mewn cymdeithas; 
 

 Nid yw'n cynnig unrhyw arian newydd ar unwaith ar gyfer y sector Gofal 
Cymdeithasol sydd wedi'i ddinistrio gan dros ddegawd o gynni; a 

 

 Nid yw'n cynnig unrhyw gynlluniau i ddiwygio Gofal Cymdeithasol i fynd i'r 
afael â'r argyfwng sydd ar y gorwel ar unwaith, na'r materion strwythurol 
hirdymor a wynebir. 

  
Mae'r Cyngor yn nodi ymhellach y bydd y cynnydd yng nghyfraniadau Yswiriant 
Gwladol – y cynnydd mwyaf yn y dreth i deuluoedd mewn 50 mlynedd – yn dod yn 
fuan ar ôl toriad i Gredyd Cynhwysol a fydd yn effeithio ar 31,000 o aelwydydd yng 
Nghaerdydd. 
  
Mewn ymateb, mae'r Cyngor hwn yn penderfynu – 

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s51981/10%20-%20Cllr%20Hinchey%20Statement%20September%202021.pdf
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 y dylai Caerdydd geisio bod yn ardal beilot ar gyfer cyflwyno'r Cyflog Byw 
Gwirioneddol, ac yn gofyn i'r Cabinet gyflwyno adroddiad sy'n manylu ar 
oblygiadau ymarferol o ran sut y gellid gweithredu hyn ar y cyd â chymorth ac 
arian gan Lywodraeth Cymru; 
 

 na ellir oedi pellach o ran diwygio ac ariannu gofal cymdeithasol yn briodol, ac 
felly'n gofyn i'r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles 
ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog dros Ofal Cymdeithasol, gan annog 
Llywodraeth Cymru – yn absenoldeb unrhyw gynllun gan Lywodraeth y DU – i 
gyflwyno ei chynlluniau ei hun ar gyfer diwygio, i roi parch cydradd rhwng 
gweithwyr gofal cymdeithasol a'r rheiny ym maes iechyd, ac i roi arian 
hirdymor cynaliadwy ar waith; 

 

 y bydd cynigion anghyfiawn Llywodraeth y DU i gynyddu cyfraniadau Yswiriant 
Gwladol a thorri Credyd Cynhwysol yn taro aelodau tlotaf cymdeithas galetaf, 
ac yn dinistrio miloedd o deuluoedd sy'n gweithio'n galed yng Nghaerdydd, ac 
yn gofyn i'r Arweinydd ysgrifennu at y Prif Weinidog yn annog ei Lywodraeth i 
ailystyried ei chynigion. 

 
Eiliwyd y cynnig gan y Cynghorydd Elsmore. 
 
Diwygiad 1 – Y Democratiaid Rhyddfrydol 
 
Galwodd yr Arglwydd Faer ar y Cynghorydd Taylor i gynnig y diwygiad cyntaf fel a 
ganlyn: 
 
Diwygio trefn geiriau'r paragraff cyntaf fel ei fod yn darllen fel a ganlyn: 
 
Dymuna'r Cyngor hwn dalu teyrnged i waith ac ymroddiad eithriadol  yr holl weithwyr 
gofal a gofalwyr di-dâl sy'n rhoi Gofal Cymdeithasol, sy'n achubiaeth amhrisiadwy i 
blant ac oedolion sydd mewn perygl yn ystod pandemig COVID-19. 
 
Yn y pwynt bwled cyntaf ar ôl Mewn ymateb, mae'r Cyngor hwn yn penderfynu, 
ychwanegu 
 
ac Oriau Byw ar ôl Cyflog Byw Gwirioneddol 
 
Ar ôl y pwynt bwled cyntaf y cyfeirir ato uchod, ychwanegu’r pwynt bwled a 
pharagraff canlynol: 
 

 y byddai Incwm Sylfaenol Cyffredinol yn sicrhau bod pob unigolyn a theulu yn 
gallu talu am ei gostau byw sylfaenol ac ansicrwydd economaidd tywydd, ac 
yn gofyn i'r Arweinydd ysgrifennu at y Prif Weinidog yn mynegi cefnogaeth am 
gynllun peilot Pobl sy’n Gadael Gofal a Mwy ac i Gaerdydd gael ei hystyried 
yn rhan o'r cynllun peilot; 

 
Yn y pwynt bwled olaf, ychwanegu ar ôl y gair cynigion 'ac ystyried codi refeniw drwy 
drethu cyfoeth yn hytrach nag incwm, sy'n cosbi'r rheiny sy'n gweithio i fyw'. 
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Bydd y cynnig wedi’i ddiwygio’n darllen fel a ganlyn: 
 
Dymuna'r Cyngor hwn dalu teyrnged i waith ac ymroddiad eithriadol yr holl weithwyr 
gofal a gofalwyr di-dâl sy'n rhoi Gofal Cymdeithasol, sy'n achubiaeth amhrisiadwy i 
blant ac oedolion sydd mewn perygl yn ystod pandemig COVID-19.  
 
Mae'r Cyngor yn nodi â phryder y pwysau staffio difrifol sydd bellach yn dod i'r amlwg 
ym maes Gofal Cymdeithasol sy'n gwaethygu pwysau demograffig hirsefydlog, ac 
wedi'i ddwysáu gan ddiwygio'r sector gofal cymdeithasol sydd wedi’i oedi ers amser 
maith.  
 
Mae'r Cyngor yn croesawu’r ymrwymiad a wnaeth Llywodraeth Cymru’n ddiweddar i 
roi £40 miliwn ychwanegol ar unwaith i gefnogi'r gwaith o Awdurdodau Lleol o roi 
Gofal Cymdeithasol, ac yn croesawu ymhellach ymrwymiad Llywodraeth Cymru i 
dalu'r Cyflog Byw Gwirioneddol i bob gweithiwr Gofal Cymdeithasol yn ystod tymor 
hwn y Senedd. 
  
Fodd bynnag, mae'r Cyngor hwn yn nodi gydag ofn y cyhoeddiad a wnaed gan 
Lywodraeth y DU yn ddiweddar ar Ofal Cymdeithasol oherwydd y canlynol –  
 

 Mae’n cyflwyno cynnydd annheg mewn cyfraniadau Yswiriant Gwladol a fydd 
yn effeithio'n anghymesur ar y tlotaf mewn cymdeithas; 

 Nid yw'n cynnig unrhyw arian newydd ar unwaith ar gyfer y sector Gofal 
Cymdeithasol sydd wedi'i ddinistrio gan dros ddegawd o gynni; a 

 Nid yw'n cynnig unrhyw gynlluniau i ddiwygio Gofal Cymdeithasol i fynd i'r 
afael â'r argyfwng sydd ar y gorwel ar unwaith, na'r materion strwythurol 
hirdymor a wynebir.  
 

Mae'r Cyngor yn nodi ymhellach y bydd y cynnydd yng nghyfraniadau Yswiriant 
Gwladol – y cynnydd mwyaf yn y dreth i deuluoedd mewn 50 mlynedd – yn dod yn 
fuan ar ôl toriad i Gredyd Cynhwysol a fydd yn effeithio ar 31,000 o aelwydydd yng 
Nghaerdydd.  
 
Mewn ymateb, mae'r Cyngor hwn yn penderfynu – 

 y dylai Caerdydd geisio bod yn ardal beilot ar gyfer cyflwyno'r Cyflog Byw 
Gwirioneddol ac Oriau Byw, ac yn gofyn i'r Cabinet gyflwyno adroddiad sy'n 
manylu ar oblygiadau ymarferol o ran sut y gellid gweithredu hyn ar y cyd â 
chymorth ac arian gan Lywodraeth Cymru;  

 y byddai Incwm Sylfaenol Cyffredinol yn sicrhau bod pob unigolyn a theulu yn 
gallu talu am ei gostau byw sylfaenol ac ansicrwydd economaidd tywydd, ac 
yn gofyn i'r Arweinydd ysgrifennu at y Prif Weinidog yn mynegi cefnogaeth am 
gynllun peilot Pobl sy’n Gadael Gofal a Mwy ac i Gaerdydd gael ei hystyried 
yn rhan o'r cynllun peilot; 

 na ellir oedi pellach o ran diwygio ac ariannu gofal cymdeithasol yn briodol, ac 
felly'n gofyn i'r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles 
ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog dros Ofal Cymdeithasol, gan annog 
Llywodraeth Cymru – yn absenoldeb unrhyw gynllun gan Lywodraeth y DU – i 
gyflwyno ei chynlluniau ei hun ar gyfer diwygio, i roi parch cydradd rhwng 
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gweithwyr gofal cymdeithasol a'r rheiny ym maes iechyd, ac i roi arian 
hirdymor cynaliadwy ar waith; 

 y bydd cynigion anghyfiawn Llywodraeth y DU i gynyddu cyfraniadau Yswiriant 
Gwladol a thorri Credyd Cynhwysol yn taro aelodau tlotaf cymdeithas galetaf, 
ac yn dinistrio miloedd o deuluoedd sy'n gweithio'n galed yng Nghaerdydd, ac 
yn gofyn i'r Arweinydd ysgrifennu at y Prif Weinidog yn annog ei Lywodraeth i 
ailystyried ei chynigion ac ystyried codi refeniw drwy drethu cyfoeth yn hytrach 
nag incwm, sy'n cosbi'r rheiny sy'n gweithio i fyw.  

 
Eiliwyd y diwygiad cyntaf yn ffurfiol gan y Cynghorydd Sandrey. 
 
Diwygiad 2 - Ceidwadwyr 
 
Galwodd yr Arglwydd Faer ar y Cynghorydd Robson i gynnig yr Ail Ddiwygiad fel a 
ganlyn: 
 
Dim newid i’r paragraff cyntaf. 
 
Rhoi’r canlynol yn lle’r gweddill: 
 
 
Mae’r Cyngor hwn yn nodi:  

- Er gwaethaf cydnabyddiaeth gyffredinol bron fod angen diwygio, nid yw 

Llywodraeth Cymru wedi newid gofal cymdeithasol yn sylweddol yn ystod y 

blynyddoedd diwethaf, gan arwain at bwysau staffio difrifol bellach yn dod i'r 

amlwg o fewn Gofal Cymdeithasol sy’n gwaethygu pwysau demograffig 

hirsefydlog yng Nghymru. 

- Mae Llywodraeth y DU wedi cefnogi pob gweithiwr, gan gynnwys gofalwyr, yn 

ystod y pandemig drwy fesurau fel ffyrlo, amrywiaeth o arian grant busnes a 

chynnydd dros dro mewn Credyd Cynhwysol i helpu'r rheiny oedd ei angen 

fwyaf yn ystod y pandemig. 

- Bydd Cymru'n derbyn £700M yn ychwanegol ar gyfer gofal cymdeithasol gan 

San Steffan. 

Mae’r Cyngor hwn yn penderfynu: 

 y dylai Caerdydd geisio bod yn ardal beilot ar gyfer cyflwyno'r Cyflog Byw 

Gwirioneddol, ac yn gofyn i'r Cabinet gyflwyno adroddiad sy'n manylu ar 

oblygiadau ymarferol o ran sut y gellid gweithredu hyn ar y cyd â chymorth ac 

arian gan Lywodraeth Cymru. 

 na ellir oedi pellach o ran diwygio ac ariannu gofal cymdeithasol yn briodol, ac 

felly'n gofyn i'r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles 

ysgrifennu at y Dirprwy Weinidog dros Ofal Cymdeithasol, gan annog 

Llywodraeth Cymru i gyflwyno ei chynlluniau ei hun ar gyfer diwygio, i roi 

parch cydradd rhwng gweithwyr gofal cymdeithasol a'r rheiny ym maes iechyd, 

ac i roi arian hirdymor cynaliadwy ar waith; 

 y dylai’r Arweinydd ysgrifennu i ofyn am sicrwydd gan Lywodraeth Cymru y 

caiff y grant bloc ychwanegol ei ddyrannu'n llawn i'r GIG ac i anghenion gofal 

cymdeithasol, fel y bwriadwyd. 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd 
Dydd Iau, 30 Medi 2021 

13 
 

Eiliwyd yr ail ddiwygiad yn ffurfiol gan y Cynghorydd Hudson.  
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer drafodaeth ar y cynnig a’r diwygiadau. 
 
Gwahoddodd yr Arglwydd Faer y Cynghorydd Bridgeman i ymateb i’r eitemau a 
godwyd yn ystod y drafodaeth. 
 
Ymatebodd y Cynghorydd Bridgeman i'r eitemau a godwyd a chadarnhaodd na 
fyddai Diwygiad Un na Ddiwygiad Dau yn cael eu derbyn. 
 
Galwodd yr Arglwydd Faer am Bleidlais ar Ddiwygiad Un. 
 
COLLWYD y bleidlais ar Ddiwygiad Un. 
 
Galwodd yr Arglwydd Faer am Bleidlais ar Ddiwygiad Dau. 
 
COLLWYD y bleidlais ar Ddiwygiad Dau. 
 
Galwodd yr Arglwydd Faer am bleidlais ar yr Hysbysiad o Gynnig.  
 
PASIWYD y Bleidlais ar yr Hysbysiad o Gynnig.  
 
67 :   CWESTIYNAU AR LAFAR  
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Hudson 

Ydych chi wedi ystyried defnyddio safle Heol Wedal isaf sy'n cael ei feddiannu ar hyn 
o bryd gan Adran Parciau'r Cyngor ar gyfer canolfan ailgylchu newydd; os nad ydych, 
pam ddim? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Nid yw'n bosibl datblygu canolfan ailgylchu newydd ar y safle hwn. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Hudson 

A allai'r Cynghorydd Michael gadarnhau bod y safle yr wyf yn sôn amdano ar ran isaf 
y ffordd yn ddigon mawr, yn gallu darparu mynedfa ac allanfa ar wahân ac nad yw 
mor agos at dai â'r safle blaenorol ar Heol Wedal. 
 

Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Y Cynghorydd Hudson, yn aelod o'r Pwyllgor Cynllunio, roeddwn yn meddwl y byddai 
gennych y profiad i wybod, wrth ddarparu safleoedd fel y rhain, fod yn rhaid i chi fynd 
drwy broses. Ni chredaf y byddai'r safle hwn yn cael caniatâd cynllunio dim ond 
oherwydd y problemau y byddem yn eu cael gyda thrafnidiaeth.  Os cofiwch, yn y 
gorffennol, roedd yr heddlu yno’n rheolaidd yn atal y traffig ar y ffordd a oedd yn oedi 
ambiwlansys. Nid yn unig hynny, nid wyf yn credu y byddai'r safle hwn yn cael 
caniatâd cynllunio, dim ond am na fyddai'n cael caniatâd gan Cyfoeth Naturiol Cymru 
i wneud y safle hwn felly mae'n gwbl amhriodol. 
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Cwestiwn – Y Cynghorydd Hopkins 

Pa gynlluniau sydd ar waith i gynyddu'r defnydd o fysus dros y tymor canolig, yn 
enwedig yn y rhannau hynny o'r ddinas fel Cyncoed a Lakeside nad oes llawer o 
wasanaethau bysus ar gael iddynt? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Wild 

Fe'ch cyfeiriaf at yr ymateb i'm cwestiwn ysgrifenedig, yn enwedig gan y gofynnwyd i 
ni beidio ag ailadrodd atebion a chwestiynau yn y cyfarfod hwn er mwyn arbed 
amser. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Hopkins 

Diolch am yr ateb hwnnw, yn anffodus ni welais eich ateb ysgrifenedig cyn cyflwyno'r 
cwestiwn llafar yr wythnos hon fel y byddwch yn deall, mae'n debyg, felly a allaf 
ddilyn hynny gyda'r cwestiwn atodol. Fel y gwyddoch, tynnwyd y gwasanaeth bws ar 
hyd Llyn Road West a Rhodfa Celyn yn ôl yn 2019 ac i ychwanegu at hyn mae'r prif 
wasanaeth i Gyncoed bellach wedi'i leihau o wasanaeth bob hanner awr i wasanaeth 
bob awr rhwng 9.30 ac yn ddiweddarach yn y prynhawn ac nid oes gwasanaeth o 
ganol y ddinas i Gyncoed rhwng 2.45 a 4.15. Dywed trigolion yn rheolaidd fod bysus 
yn hwyr neu nad ydynt yn cyrraedd o gwbl. A ydych chi’n cytuno bod hyn yn creu 
cylch dieflig lle mae'r gwasanaeth yn datblygu enw da am fod yn annibynadwy ac yn 
anaml sy'n gweithio’n erbyn yr ymgais i gynyddu’r nifer sy’n defnyddio bysus ar adeg 
pan ddylem fod yn gwneud popeth o fewn ein gallu i annog defnydd ohonynt. 
 

Ateb – Y Cynghorydd Wild 

Y Cynghorydd, rydych yn dal i ofyn i mi am benderfyniadau masnachol Bws 
Caerdydd na allaf sylwi arnynt. Rydych yn gwybod mai gwasanaeth Bws Caerdydd 
yw e ond yr hyn y byddwn yn ei ddweud yw rydych yn gwybod am y strategaeth 
fysus newydd sydd gennym ar gyfer y Ddinas ac wedi’i gweld ac rydym wedi 
cymeradwyo adroddiad technegol yn ddiweddar sy'n nodi camau gweithredu posibl 
yn y dyfodol i wella'r gwasanaeth bysus a rhai syniadau mawr gan ein bod wedi galw 
am gynyddu'r defnydd o fysus ar draws y ddinas. Bydd ymgynghoriad cyhoeddus 
cysylltiedig yn dechrau'n fuan, a fydd yn nodi'r camau gweithredu hyn ac yn gofyn i 
ymatebwyr pa rai sydd bwysicaf yn eu barn nhw o ran gwella gwasanaethau bysus 
yng Nghaerdydd. 
 
Defnyddir yr ymatebion i baratoi Strategaeth Fysus newydd ar gyfer Caerdydd, a 
fydd yn nodi sut y bydd y Cyngor, ynghyd â gweithredwyr bysus, yn ceisio gwella 
gwasanaethau a chynyddu'r defnydd o fysus yn y ddinas oherwydd rwy'n cytuno, ac 
rwy’n credu ein bod i gyd yn cytuno, ei bod yn gwbl bwysig, diolch i chi. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Keith Parry 

Pa sylwadau y mae'r Cyngor wedi eu cyflwyno i Lywodraeth Cymru i achub 
lesddeiliaid a phobl eraill sy'n byw mewn blociau fflatiau â chladin a phroblemau 
diogelwch eraill sy'n bygwth eu bywydau a'u lles ariannol? 
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Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Mae'r Arweinydd a minnau wedi cyfarfod yn rheolaidd â'r Gweinidog dros y Newid yn 
yr Hinsawdd ar y mater hwn, gyda'r cyfarfod diweddaraf rhwng yr Arweinydd a'r 
Gweinidog yn cael ei gynnal ddydd Mawrth yr wythnos hon. 
 
Gwnaed sylwadau i Lywodraeth Cymru ar amrywiaeth o faterion, gan gynnwys 
sefydlu Tîm Arolygu ar y Cyd, a fyddai'n dwyn ynghyd gynrychiolwyr o Awdurdod 
Lleol a Gwasanaeth Tân ac Achub i gynnal arolygiadau ar y cyd. Gallai hyn helpu i 
gyflymu camau arolygu a gorfodi. 
 
Fodd bynnag, er mwyn rhoi swm yr arian sydd ei angen ar frys i fynd i'r afael â'r 

mater hwn, rhaid i Lywodraeth y DU sicrhau bod manylion ar gael am yr arian y bydd 

Cymru'n ei gael o ganlyniad i'r £3.5 biliwn a ddyrannwyd ganddi ar gyfer Lloegr ym 

mis Chwefror eleni. Mae angen yr arian hwn ar frys i helpu i dalu'r gost o ddisodli 

cladin anniogel ar gyfer pob lesddeiliad mewn blociau fflatiau uchel yng Nghymru. 

Mae'r Cyngor wedi llwyr gefnogi'r sylwadau y mae Llywodraeth Cymru wedi eu 
gwneud – ac yn parhau i wneud felly – i Lywodraeth y DU ar y mater hwn a byddwn 
yn galw ar bob aelod o'r Cyngor hwn i gefnogi ein hymdrechion i sicrhau ymateb brys 
gan yr Ysgrifennydd Gwladol newydd dros Godi’r Gwastad, Tai a Chymunedau, 
Michael Gove AS. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Parry 

Hoffwn ddiolch i'r Cynghorydd Thorne am ei hateb, mae'n 4 blynedd ers i Grenfell 

ddigwydd ac mae’n amser dod â'r mater hwn i ben ond diolchaf iddi am ei 

hymdrechion. 

Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Cytunaf yn llwyr â chi ac nid oes modd disgrifio’r straen y mae’r preswylwyr hynny’n 

ei brofi. 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Mackie 

Wrth i ni ddod i'r allan o'r pandemig mae'r Cyngor wedi bod yn buddsoddi mewn 
marchnata ac yn hyrwyddo'r ddinas yn gyrchfan eto. Pa mor effeithiol y mae hynny 
wedi bod wrth gymharu â Dinasoedd Craidd eraill a rhannau eraill o Gymru? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Goodway 

Rwy’n ddiolchgar i'r Cynghorydd am gydnabod y gwaith a wnaed gan y Cyngor, 
mewn partneriaeth ag eraill, i hyrwyddo'r ddinas yn gyrchfan wrth iddi adfer o effaith 
pandemig Covid-19. Mae hyn wedi cynnwys yr ymgyrch 'Yr Un Ddinas', ond hefyd 
ein dull gweithredol o gefnogi a chynnal digwyddiadau fel y gyfres Yn Fyw ac yn 
Rhydd yn y Castell i ddenu pobl yn ôl i'r ddinas mewn ffordd ddiogel. 
 
Mae'r Cyngor hefyd wedi buddsoddi yn ei wefan a'i lwyfannau digidol, gyda llwyfan 
newydd Croeso Caerdydd yn cael ei lansio yn gynharach eleni i gynnig mwy o 
adnoddau ar-lein i ymwelwyr. 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd  
Dydd Iau, 30 Medi 2021 

16 
 

 
Wedi hynny, mae nifer yr ymwelwyr â chanol dinas Caerdydd wedi cynyddu’n 
gyflymach nag mewn dinasoedd eraill y DU. Ar gyfer mis Awst, roedd nifer yr 
ymwelwyr â’r ddinas dim ond 5% yn is na'r un cyfnod yn 2019, sy'n llawer gwell na 
chyfartaledd dinasoedd rhanbarthol y DU sef 27% yn is, cyfartaledd Cymru sef 18% 
yn is a ffigur y DU sef 23% yn is. Drwy gydol mis Awst, roedd nifer yr ymwelwyr ar 
Heol y Frenhines a'r Stryd Fawr yn fwy na lefelau cyn y pandemig.  Bu cynnydd 5.3% 
yn nifer yr ymwelwyr yr wythnos diwethaf, sy’n ychydig yn well na’r cynnydd ledled y 
DU sef 5.1%. Dyma’r tro cyntaf yn gyffredinol i nifer yr ymwelwyr ragori ar nifer yr 
ymwelwyr yn ystod yr wythnos a gafwyd yn 2019 gyda chynnydd 0.9% ar yr un 
wythnos 2 flynedd yn ôl.  Mae hyn hyd yn oed yn fwy cadarnhaol wrth edrych ar y 
gostyngiad 15.1% yn y DU, y gostyngiad 11.2% yng Nghymru a’r gostyngiad 20.4% 
yn ninasoedd rhanbarthol y DU wrth gymharu â 2019. Bu cynnydd ar 4 allan o 7 
diwrnod wrth gymharu â 2019, dydd Llun, dydd Gwener, dydd Sadwrn a dydd Sul, 
gyda chynnydd 10.8% a 19.4% yn y drefn honno ar ddau olaf.  Mae’r Cyngor yn 
disgwyl i nifer yr ymwelwyr barhau i gynyddu wrth i ddigwyddiadau mawr, gan 
gynnwys digwyddiadau nad oes tocynnau ar ôl ar eu cyfer yn Stadiwm Principality, 
ddychwelyd yn ddiweddarach eleni. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Mackie 

Mae hynny'n dda iawn i'w glywed, clywais yr hyn a ddywedasoch yn gynharach am 
gefnogi busnesau drwy'r pandemig. A allwch chi roi sicrwydd bod y Cyngor yn 
parhau i gefnogi busnesau canol y ddinas gan fod effaith y pandemig yn dal i 
effeithio’n andwyol ar eu busnesau. 
 

Ateb – Y Cynghorydd Goodway 

Mae'r Cyngor wedi cefnogi busnesau ledled y ddinas a theimlir bod angen 
canolbwyntio nawr ar ddiogelu swyddi yng nghanol y ddinas o ystyried nifer y swyddi 
y mae'n eu darparu ar gyfer Caerdydd a'r Ddinas-ranbarth ehangach, felly bydd y 
Cyngor yn parhau i weithio gyda'r busnesau hynny i liniaru effaith y pandemig yn 
ogystal â chefnogi eu twf yn y dyfodol. Rydym wedi gweithio'n agos gyda 
Llywodraeth Cymru i sicrhau bod arian ar gael i helpu'r rhai mwyaf anghenus ac yn 
enwedig miloedd o fusnesau nad ydynt wedi cael unrhyw gymorth sy'n cynnwys rhai 
busnesau yng nghanol y ddinas, mae'r seibiant ardrethi busnes wedi'i ymestyn ar 
gyfer busnesau manwerthu, hamdden a lletygarwch yng Nghymru hyd at ddiwedd y 
flwyddyn ariannol ac mae hyn yn hanfodol ar gyfer diogelu ein busnesau yng nghanol 
y ddinas. Bydd y Cyngor yn parhau i weithio gyda chydweithwyr yn Llywodraeth 
Cymru i ymestyn y cymorth i fusnesau yng nghanol y ddinas ond hefyd ledled y 
ddinas a bydd yn buddsoddi yn y gwaith o farchnata a hyrwyddo canol y ddinas yn 
barhaus a byddwn yn gweithio gyda Llywodraeth Cymru i roi cymorth ychwanegol, fel 
eu bod yn deillio o'r pandemig yn gryfach ac yn fwy cynhyrchiol.  Bydd y Cyngor yn 
gweithio gyda busnesau i'w helpu i gael eu gweithwyr i'r drws pan fydd yn ddiogel 
gwneud hynny, a byddwn yn parhau i gefnogi'r digwyddiadau mawr sy'n denu cynifer 
o bobl i Gaerdydd ac i ganol y ddinas yn benodol. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Driscoll 
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Gyda'r cynlluniau arfaethedig ar gyfer cyflwyno gorsaf bwmpio carthffosiaeth newydd 
ar gyfer datblygiad ym Mhlasdŵr. Os bydd unrhyw lifogydd, neu orlwytho hydrolig ar 
y system, a fydd hyn yn golygu bod potensial i'r orsaf bwmpio fethu, gan achosi 
carthffosiaeth heb ei drin i orlifo i system yr afon? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Yr Awdurdod Cynllunio Lleol sy'n asesu ac yn archwilio strategaethau draenio ar 
gyfer carthffosiaeth fudr, yn ogystal â Dŵr Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru yn 
ymgyngoreion statudol. 
 
Pe bai perygl llifogydd yn gwaethygu oherwydd methiant posibl neu orlwytho 
hydrolig, byddai Tîm Rheoli Perygl Llifogydd ac Arfordiroedd y Cyngor yn asesu'r 
strategaeth arfaethedig yn unol â'i ddyletswyddau statudol dan Ddeddf Rheoli 
Llifogydd a Dŵr (2010) a Rheoliadau Perygl Llifogydd (2009). 
  
Perchennog yr ased fyddai'n gyfrifol am reoli, cynnal a chadw ac arolygu unrhyw 
orsaf bwmpio carthffosiaeth arfaethedig, a gallai’r perchennog hwnnw fod yn 
ddatblygwyr, trigolion, cwmni rheoli preifat neu Dŵr Cymru os caiff yr ased ei 
fabwysiadu ganddynt. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Driscoll 

Gobeithio y bydd trigolion yn dawel eu meddwl, rwy'n ddiolchgar i chi a’ch 
swyddogion am gyfarfod â'r trigolion ac fel y gwyddoch y rheswm dros fy nghwestiwn 
yw bod y gwaith yn gysylltiedig â gwaith gan Dŵr Cymru ymhellach i fyny'r bryn yn 
Danescourt lle mae gwaith lliniaru llifogydd yn digwydd - daethoch i ymweld â’r ardal 
honno â mi’n garedig.  A ydych chi’n hyderus y bydd y pyllau gwanhau newydd a'r 
system ddraenio a'r gwaith sy'n cael ei wneud yn ymdopi â'r llif gormodol hwn ac na 
fydd yn effeithio ar orsafoedd pwmpio newydd arfaethedig ymhellach i lawr y llinell?  
 

Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Y safonau rydym yn eu defnyddio yw safonau 100 mlynedd oed a 30%. Mae hynny’n 
safon uchel iawn ar gyfer amddiffyn rhag llifogydd. Mae gan y safle gyfleuster 
ardderchog yno, fel y gwyddoch, sef pyllau gwanhau a fydd yn wag y rhan fwyaf o'r 
flwyddyn. Rwy’n hapus i ailedrych eto ar yr ardal gyda chi a siarad â thrigolion i'w 
sicrhau fel y gwnaethom y tro diwethaf. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Carter 

Ar ôl i arolwg barn diweddar restru Caerdydd fel y ddinas leiaf diogel yn y DU, beth 
mae'r Cyngor yn ei wneud i wneud y ddinas yn fwy diogel? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Byddwn yn rhybuddio yn erbyn credu popeth a ddarllenwch yn yr Express. Yn 
hytrach, gadewch i mi dynnu sylw'r aelodau at y ffeithiau: 
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Caerdydd sydd â'r gyfradd troseddu isaf ond un ymysg yr holl Ddinasoedd Craidd yn 
y DU, yn ail i Sheffield yn unig, a Chaerdydd sydd â'r gyfradd isaf o droseddau 
treisgar ymysg yr holl Ddinasoedd Craidd hefyd. 
 
Nid yw'r arolwg y cyfeiriwch ato yn adlewyrchu canfyddiadau’r arolwg blynyddol Holi 
Caerdydd: sampl llawer mwy cynrychioliadol o drigolion Caerdydd, sy'n derbyn 
miloedd o ymatebion bob blwyddyn gan bobl leol. 
 
Mae Partneriaeth Diogelwch Cymunedol Caerdydd yn gwneud gwaith rhagorol i'n 
dinas, gan gynnwys gweithio gyda Chaerdydd AM BYTH i adnewyddu’r achrediad 
Baner Borffor ar gyfer economi nos y ddinas. 
 
Mae hefyd wedi denu £432,000 ychwanegol gan y Gronfa Strydoedd Diogelach, sy'n 
ariannu buddsoddiadau lleihau trosedd mewn rhannau o Gaerdydd lle y cofnodir y 
nifer fwyaf o droseddau. 
 
Dylai’r Aelodau deimlo'n dawel eu meddwl ein bod yn elwa o Bartneriaeth Diogelwch 
Cymunedol gadarn, ymatebol ac ymroddedig sy'n parhau i gyflawni gwaith sylweddol 
i wneud ein dinas yn ddiogel ac i sicrhau bod y cyhoedd yn teimlo'n ddiogel. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Carter 

Ie, er ei bod yn anodd cymharu arolygon ac yn amlwg fod ganddynt wahanol feintiau 

sampl, y realiti yw bod pobl yng Nghaerdydd yn teimlo'n anniogel.  Yn fy ward fy hun, 

rydym wedi gweld cynnydd mewn troseddau treisgar, troseddau cyllyll, rydym wedi 

gweld mwy o ddigwyddiadau’n cynnwys yr heddlu, mae pobl yn teimlo'n anniogel, 

mae problemau cyffuriau ar gynnydd.  Diolch am eich sicrwydd am y gwaith sy'n 

digwydd yng nghanol y ddinas ond a allaf ofyn beth yr ydych yn ei wneud yn y 

wardiau allanol i wneud i'n trigolion deimlo'n fwy diogel? 

Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Mae nifer ond hoffwn fynd yn ôl i'r arolwg oherwydd roedd yr arolwg mewn 

gwirionedd yn seiliedig ar 2000 o oedolion o bob rhan o 15 o ddinasoedd y DU sy'n 

dangos ei fod yn gamliwio poblogaeth Caerdydd i raddau helaeth ond yn ogystal 

mae'r bartneriaeth diogelwch cymunedol yn parhau i ganolbwyntio ar y 

blaenoriaethau canlynol i wneud y ddinas yn fwy diogel, mae'r grŵp ffyrdd o fyw ar y 

stryd ac anghenion cymhleth yn canolbwyntio ar anghenion cymhleth sy'n ymwneud 

â chamddefnyddio sylweddau hirdymor, mae'r grŵp datrys problemau yn ystyried 

ymddygiad gwrthgymdeithasol a rhaid i mi ddweud os ydych yn teimlo bod 

problemau mawr yn eich ward, gallwch anfon e-bost ataf i a'r bartneriaeth diogelwch 

cymunedol a gallwn ei anfon at y grŵp datrys problemau, mae'r grŵp trais difrifol yn 

canolbwyntio ar economi'r nos, trais difrifol, troseddau cyfundrefnol a thrais yn erbyn 

menywod a merched ac rydym wedi cael nifer o themâu sy'n seiliedig ar ardal lle 

rydym wedi cael cyfarfodydd gydag aelodau lleol mewn ymateb ac rydym wedi cael 

adborth gwych gan yr aelodau ward hynny felly cysylltwch â mi. 

Cwestiwn – Y Cynghorydd K Parry 
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A fydd y Cyngor yn sicrhau bod cynlluniau 'Fel y’i Adeiladwyd' ar gael i lesddeiliaid 
blociau o fflatiau sy’n destun y sgandal cladin? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Yn gyffredinol ystyrir bod gwybodaeth a gedwir dan Ddeddf Cynllunio Gwlad a Thref 
yn wybodaeth gyhoeddus, a lle cedwir gwybodaeth o’r fath, bydd ar gael ar gais. 
Ystyrir ceisiadau am weld gwybodaeth ar sail unigol. 
 
Mae'r wybodaeth a gedwir dan gais Rheoliad Adeiladu yn wahanol gan nad ystyrir ei 
bod yn wybodaeth gyhoeddus. Mae'n ddarostyngedig i Ddeddf Hawlfraint, 
Dyluniadau a Phatentau 1988 ac ni ellir ei rhannu â thrydydd parti heb gydsyniad y 
perchennog neu ddeiliad yr hawlfraint. 
 
Bydd y Cyngor bob amser yn ymdrechu i hwyluso pob cais perthnasol lle mae'n 
ffisegol bosibl gwneud hynny. 
 
Dylid nodi hefyd fod angen i gontractwyr a datblygwyr yn ôl y gyfraith roi'r holl 
wybodaeth ddylunio berthnasol i berchnogion adeilad ar yr adeg cwblhau. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Parry 

Cynigiwyd golwg ar y cynlluniau hyn i gynghorwyr yn gynharach ond nid oedd llawer 

o gymorth i'r lesddeiliaid, ond gobeithio y gellir datrys y mater hwn eto. 

Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Oes, mae yna fater pwysig arall hefyd, mae llawer o gynlluniau 'Fel y'i adeiladwyd' 

gan y cwmni rheoli adeiladu sy'n rheoli safleoedd ac mae rhai ohonynt yn gwmnïau 

preifat, felly nid ydynt i gyd ym meddiant y Cyngor felly mae problem fawr a chredaf 

ei bod yn bwysig bod grwpiau trigolion yn gallu cael gafael ar y wybodaeth honno. 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Owen Jones 

A all yr Aelod Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr effaith y mae materion 
cyflenwi a achosir gan Brexit yn ei chael ar Welliannau Cyfalaf i Feysydd Chwarae a’r 
Seilwaith Parciau? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Bradbury 

Rydym wedi profi – ac yn parhau i brofi – materion yn ymwneud â'r gadwyn gyflenwi 
gydag effaith costau cynyddol ac argaeledd deunyddiau. 
 
Mae’r broblem i’w gweld ledled y DU, gyda phob awdurdod lleol yn profi oedi wrth 
gyflawni prosiectau a chostau uwch. 
 
Mae contractwyr yn gorfod gohirio cynlluniau ledled y DU ac mae'n ddigon posibl y 
gwelwn oedi pellach wrth iddynt weithio i ddal i fyny ag ôl-groniadau o gynlluniau 
gohiriedig gan beidio â gallu ymrwymo i waith newydd. 
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Rydym yn rheoli'r risgiau sy'n bodoli drwy ddatblygu cytundebau fframwaith hirdymor 
mwy cadarn i'w defnyddio ac, o ran cyflenwi, rydym yn archebu offer ymhell cyn 
cyflwyno cynllun. 
 
Er gwaethaf y materion sy'n bodoli, rydym ar y trywydd iawn o ran cyflawni rhaglen 
sylweddol yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol ac mae swyddogion yn cydgysylltu 
ag aelodau ward lleol o ran statws cynlluniau o fewn y rhaglen. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Owen Jones  

Disgwylir i lawer o'r parciau ym mannau gwyrdd cyfyngedig Adamsdown gael eu 
gwella’n sylweddol ond mae cyfarfodydd fel y dywedasoch wedi dangos problemau 
trafnidiaeth a mewnforio a chostau cynyddol y prosiectau. Rwy'n wirioneddol ddig 
bod y penderfyniadau wedi’u gwneud gan y zealots sy'n ffurfio cabinet y DU yn 
effeithio mor negyddol ar allu’r Cyngor hwn fel y dywedwch ac ar allu y rhan fwyaf o 
gynghorau mae’n debyg i wella mannau cyhoeddus. A yw'r Aelod Cabinet yn rhannu 
fy rhwystredigaeth o ran y canlynol; pan ddywedodd arbenigwyr y byddai cytundeb 
Boris Johnson yn golygu cost gynyddol a mwy o drafferth dosbarthu nwyddau, 
cafodd hynny ei anwybyddu a'i labelu’n ofn prosiect ac a yw'n ei chael yn rhyfedd 
nad oedd y rheiny a oedd yn gyfrifol am y bleidlais gadael yn onest gyda'r cyhoedd 
ym Mhrydain ac na wnaethant nodi ar ochr bws coch mawr y bydd eich parc lleol yn 
costio’n fwy. 
 
Ateb – Y Cynghorydd Bradbury 

Rwy'n deall eich dicter oherwydd fy mod yn rhannu eich dicter. Nid oedd materion 
cyflenwi ar ochr y bws fel y dywedasoch, ni addawyd costau cynyddol o ran offer yn 
2016 ac fel y dywedais yn gynharach, mae Cynghorwyr yn y Siambr hon sydd wedi 
cefnogi'r prif Weinidog yn gyson ac wedi cefnogi ei safbwynt ar y materion hyn ac 
sydd ar Facebook ac ar y cyfryngau cymdeithasol yn cwyno bod eu parc lleol yn cael 
ei ohirio oherwydd costau cynyddol toriad cyfalaf,  nid yw'r eironi wedi'i golli arnaf, 
Cynghorydd, mae’n fy rhwystro, yn fy ngwylltio ond byddwn yn gwneud popeth o 
fewn ein gallu i sicrhau ein bod yn lliniaru materion cyflenwi presennol ac yn cyflawni 
ein rhaglen gyfalaf yn y ffordd orau y gallwn. Fel y dywedais yn fy ateb gwreiddiol, 
mae hon yn broblem ledled y DU ond credaf ein bod ar y blaen ac rwyf am ddiolch i 
chi a'ch cydweithiwr ward am ymgysylltu â'm swyddogion a minnau er mwyn delio â'r 
materion yr ydych yn eu hwynebu yn Adamsdown. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Dianne Rees 

Cafodd Pontprennau a Phentref Llaneirwg eu cynnwys mewn treial eleni i drin chwyn 
mewn ymylon palmentydd a gwteri heb ddefnyddio cemegau peryglus. Yn anffodus, 
ar adeg cynnal y driniaeth, roedd angen dychwelyd oherwydd tywydd gwlyb ac nid 
yw'r canlyniadau wedi cael eu barnu'n llwyddiant gan drigolion sy'n cwyno am 
ymddangosiad anniben ffyrdd a strydoedd. A fydd y system arbrofol hon yn cael ei 
chyflwyno ar draws y Ddinas neu a fydd y Cyngor yn defnyddio dull arall o reoli 
chwyn? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Michael 
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Gellir defnyddio'r cynnyrch y mae'r Cyngor wedi'i ddefnyddio ar strydoedd a 
phalmentydd o fewn y ward mewn tywydd gwlyb ac nid yw tywydd gwlyb yn effeithio 
ar ei effeithiolrwydd. 
 
Mae'r triniaethau a drefnwyd ar gyfer chwyn yn y ward wedi eu gwneud yn unol â'r 
amserlen sef ym mis Ebrill, mis Gorffennaf a mis Medi. 
 
Nodaf y pryderon a fynegwyd gan drigolion am ansawdd prosesau rheoli chwyn, sy'n 
cael ei ystyried ynghyd â ffactorau cost ac amgylcheddol. Bydd yr un dadansoddiad 
yn cael ei gwblhau ar gyfer yr ail ardal beilot yn ward Glan yr afon lle mae cynnyrch 
arall yn cael ei ddefnyddio. 
 
Nid oes unrhyw benderfyniadau wedi eu gwneud ar gynhyrchion na dulliau rheoli 
chwyn wrth symud ymlaen. 
 
Efallai y cofiwch i'r treial gael ei greu yn dilyn argymhelliad mewn adroddiad gan y 
Pwyllgor Craffu Amgylcheddol, o'r enw 'Rheoli Bioamrywiaeth a'r Amgylchedd 
Naturiol yng Nghaerdydd', a disgwylir i ganlyniadau'r treial gael eu hystyried gan y 
Pwyllgor Craffu yn ei gyfarfod ym mis Rhagfyr. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Dianne Rees 

Hoffwn gael cymhariaeth o gostau'r ddwy system a thybed a all y Cynghorydd 
Michael ddweud wrthyf a gafodd y cartiau arbennig os mynnwch a ddefnyddiwyd yn y 
treial eu prynu neu eu llogi ac am sut mae’r costau’n cymharu i'r driniaeth 
gonfensiynol. Rwy’n deall yr egwyddor y tu ôl iddi ond nid wyf am weld ein strydoedd 
a'n ffyrdd yn edrych yn anniben iawn. 
 

Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Mae'r treial yn parhau, mae’n cael ei gynnal yng Nglan yr Afon. Pan fydd y treial 
hwnnw'n dod i ben, bydd cymhariaeth lawn ar effeithiolrwydd y lladdwyr chwyn a 
ddefnyddiwyd ac yna penderfynir ble y byddwn yn eu defnyddio. Nid oes gennyf 
gostau'r pethau eraill yr ydych am eu cael, yn sicr, gallwn ofyn i’r adran Parciau ddod 
o hyd iddynt a sicrhau eu bod ar gael i chi os yn bosibl. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Sandrey 

Mae canllawiau Sefydliad Iechyd y Byd ar lefelau diogel o lygredd aer No2 wedi eu 
diwygio'n ddramatig, sy'n golygu y gallai'r cynlluniau presennol ar gyfer Stryd y 
Castell bellach dorri terfynau diogel. A fydd y cynlluniau ar gyfer ailagor y stryd i 
draffig cyffredinol yn cael eu hailystyried o ganlyniad i hyn? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Wild 

Rydym yn ymwybodol o'r canllawiau ansawdd aer byd-eang diwygiedig gan Sefydliad 
Iechyd y Byd, ond gwerthoedd canllaw yn unig yw'r rhain ac nid safonau cyfreithiol 
rwymol fel y mae Sefydliad Iechyd y Byd ei hun yn eu cydnabod. 
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Mewn gwirionedd, byddai'r canllawiau newydd yn golygu bod bron pob ffordd yng 
Nghaerdydd y tu allan i'r canllawiau o ran yr hyn a elwir yn lygredd 'cefndirol' (er 
enghraifft, allyriadau o ddiwydiant neu simneiau preswyl) sy'n golygu bod gan hyd yn 
oed rhai o'r ffyrdd mwy gwledig yng Nghaerdydd lefelau uwch na 10 μg/m3. 
 
Bydd yr amcanestyniadau presennol ar gyfer Stryd y Castell yn sicrhau ein bod yn 
lleihau crynodiadau nitrogen deuocsid islaw'r gwerthoedd terfyn cyfreithiol presennol, 
a dylwn atgoffa'r aelodau fod ein penderfyniad diweddar ar Stryd y Castell wedi'i 
wneud ar ôl gweld canlyniadau modelu a ddangosodd gynnydd cymharol yn y 
dyfodol mewn ardaloedd preswyl cyfagos pe na chaniatawyd traffig cyffredinol yn 
Stryd y Castell eto.  Ein gwaith ni yw sicrhau aer glân ar draws y ddinas gyfan ac nid 
canolbwyntio ar un stryd yn unig. 
 
Mae'n galonogol iawn y rhagwelir y bydd y lefelau a fodelwyd ar gyfer nitrogen 
deuocsid ar Stryd y Castell yn dod o fewn y gwerthoedd targed interim a osodwyd 
gan Sefydliad Iechyd y Byd mewn ardaloedd lle mae llygredd uwch eisoes yn amlwg. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Ahmed 

Mae'n peri pryder gwybod y byddai'r rhan fwyaf o'r ffyrdd y tu allan i'r canllawiau 
hynny a gwn y dywedwyd o'r blaen y dylem anelu at fod yn well na'r canllawiau sy'n 
gyfreithiol rwymol felly rwy'n dyfalu mai fy nghwestiwn fyddai, a wyddoch ar ba bwynt 
y byddem yn penderfynu y byddai angen cymryd camau gan gydnabod nad oes lefel 
ddiogel o lygredd aer? 
 

Ateb – Y Cynghorydd Wild 

Diolch, dyna'r cwestiwn a ofynnodd ein cynllun aer glân mewn gwirionedd, rydym bob 
amser wedi dweud nad oes terfyn diogel ac rydym am gael ansawdd aer mor lân â 
phosibl. Nid wyf yn credu bod yr un ohonom yn hapus i ddweud bod terfynau'n rhifau 
o gwmpas y 30au neu hyd yn oed 20 o unrhyw beth yr ydym am iddynt fod, mae'n 
ofnadwy ac rydym wedi bod yn onest iawn gyda'r cyhoedd am y niwed y mae'n ei 
wneud i iechyd pobl ac yn enwedig pobl sy'n agored i niwed ac yn enwedig plant. 
Byddwn yn dweud ers ein cynllun aer glân ein bod wedi gweithredu pob math o 
newidiadau; rydym wedi ceisio gosod mannau gwefru ceir trydan, rydym yn monitro 
dros 100 o orsafoedd ledled Caerdydd felly mae gennym syniad da iawn o'r hyn sy'n 
digwydd, rydym yn ôl-ffitio bysus ac mae bysus trydan ar eu ffordd wrth i ni siarad â 
Bws Caerdydd, rydym yn rhoi waliau gwyrdd o amgylch ysgolion ac yna os 
edrychwch o amgylch canol y ddinas yn rhan o'n cynllun aer glân mae'r lle cyfan 
wedi'i newid i fysus ei ddefnyddio’n well, i gynnig lonydd beiciau gwell, heb sôn am yr 
holl fuddsoddi mewn teithio llesol a cherdded o amgylch ysgolion felly rydym yn 
ceisio gwneud popeth o fewn ein gallu fel y byddech yn ei werthfawrogi ond cytunaf â 
chi, mae angen i bob un ohonom ganolbwyntio ar ansawdd yr aer a pharhau i 
wrando ar weithwyr iechyd proffesiynol ac os oes angen i ni wneud newidiadau 
pellach yn y dyfodol rydym bob amser wedi dweud y byddem yn barod i wneud 
hynny felly rwy'n gobeithio bod hynny'n ateb eich cwestiwn ac rwy’n hapus i barhau i 
drafod hyn gyda’r aelodau, mae'n bwysig iawn. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd K Parry 
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Yn hytrach na chynnig canolfannau ailgylchu symudol, oni fyddai'n well ailagor 
Canolfan Ailgylchu Heol Waungron sydd wedi bod yn wag ers blynyddoedd lawer? 
Nodyn atgoffa dyddiol i drigolion Gorllewin Caerdydd am wastraff ac anallu'r 
weinyddiaeth bresennol. 
 
Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Mae gennym gynlluniau cyffrous ar gyfer safle Heol Waungron, sy'n cynnwys tai 
cymdeithasol y mae mawr eu hangen a hyb trafnidiaeth newydd. 
 
Mae'r gwasanaeth wrthi'n adolygu sut y gallai canolfannau ailgylchu symudol a 
chyfleusterau ailgylchu mewn Hybiau helpu pobl ledled y ddinas i ailgylchu. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Parry 

Nid canolfannau ailgylchu yw'r ateb, mae'r ganolfan ailgylchu hon yno eisoes ac mae 

wedi bod yn wag ers 6 neu 7 mlynedd ac mae'n gwbl ddrwg ei bod wedi bod yn wag. 

Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Ni all fod yn ganolfan ailgylchu os nad yw yno, ni allwch gael y ddau.  Nid yw'n 

ganolfan ailgylchu, nid yw'n addas at y diben, ac ni fyddwn yn ailedrych arni fel rwyf 

wedi dweud wrthych droeon.  Mae gennym gynllun da a chyffrous iawn i ddarparu 

rhai tai cymdeithasol y mae mawr eu hangen rydych yn ei erbyn yn fy marn i, nid wyf 

yn deall eich safbwynt, rydych o blaid ac yn erbyn popeth, mae’n rhyfedd. 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Stubbs 

Mae'r prinder gyrwyr cerbydau nwyddau trwm wedi gwaethygu dros yr haf oherwydd 
methiant Llywodraeth y DU i gymryd camau effeithiol, gyda bron pob sector yr 
economi'n cael ei effeithio a'r cludwyr yn dweud na fydd llacio’r cyfyngiadau Fisa yn 
cael fawr o effaith. Yng ngoleuni hyn, a allai'r Aelod Cabinet roi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i ni am wydnwch casgliadau gwastraff, ac am y cynnydd o ran recriwtio 
gyrwyr newydd? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Mae'r Gwasanaethau Cymdogaeth ac Ailgylchu wedi recriwtio gyrwyr cerbydau 
nwyddau trwm allanol ac wedi llwyddo i recriwtio 18 o yrwyr yn ystod y tri mis 
diwethaf. Yn anffodus, mae 3 gyrrwr wedi gadael am waith â chyflog uwch o 
ganlyniad i'r galw uchel presennol am yrwyr cerbydau nwyddau trwm yn y DU. 
 
Mae'r gwasanaeth wedi datblygu ei dîm hyfforddi ei hun i gefnogi hyfforddiant a 
datblygu swyddogion sydd wedi llwyddo i ennill y cymhwyster Hyfforddwr Tystysgrif 
Cymhwysedd Proffesiynol Gyrrwr. Bydd hyn yn galluogi'r tîm i roi hyfforddiant 
Tystysgrif Cymhwysedd Proffesiynol cofrestredig i yrwyr cerbydau nwyddau trwm yn 
fewnol, gan arbed amser ac arian. 
 
Yn ogystal, mae'r tîm yn cyflymu datblygiad mewnol hyd at 27 o weithredwyr tuag at 
gael eu trwyddedau cerbydau nwyddau trwm. Er mwyn hwyluso hyn mor brydlon â 
phosibl, mae’n trefnu profion llygaid, profion meddygol i yrwyr, ceisiadau am 
drwyddedau dros dro, profion theori i yrwyr ac yn trefnu unigolion i ddilyn hyfforddiant 
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a phrofion ymarferol allanol i ennill eu trwydded cerbydau nwyddau trwm.  Hoffwn 
dalu teyrnged i'r undebau llafur sy'n cefnogi hyn ac i gronfa ddysgu Undeb Cymru 
sy'n talu am y profion i'n gyrwyr. 
 
Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Stubbs 

Rwyf yn sicr yn adleisio eich sylwadau am yr undebau llafur yr ydym i gyd yn 
ddiolchgar am eu hymrwymiad ac ymrwymiad eu haelodau.  Rwyf wedi darllen tipyn 
yn y newyddion am y ffaith nad yw’r prinder gyrwyr cerbydau nwyddau trwm mor 
ddifrifol o bosibl mewn mannau eraill felly pa asesiad y mae'r Cyngor wedi'i wneud 
ynghylch pam mae cymaint mwy o anhrefn yn y DU nag yn unman arall a hefyd 
mae'n rhaid i chi ystyried risg ac mae'n rhaid i chi wneud rhagfynegiadau ynghylch 
ble mae pethau'n mynd felly gyda hynny mewn cof pa asesiad y mae'r Cyngor a 
chithau wedi'i wneud o Ymdrechion Llywodraeth y DU i geisio datrys yr argyfwng hwn 
ac a ydych yn credu y byddant yn gweithio?  
 

Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Mae prinder gyrwyr ledled Ewrop ac mae’n ddiddorol mai Gwlad Pwyl yw'r wlad sydd 
â'r prinder mwyaf, mae'n ymddangos bod y rhan fwyaf o'r gyrwyr Pwylaidd yn gyrru 
ar draws ffiniau Gwlad Pwyl ac yn dewis dosbarthu parseli sy’n dod yn fwy 
poblogaidd fel y gwyddom. Mae'r rhan fwyaf o Ewrop yn profi prinder gyrwyr, mae'n 
arbennig o ddifrifol yn y wlad hon gan nad oedd yn ymddangos bod unrhyw gynllun, 
roedd y Prif Weinidog dim ond am Ei Gael Wedi’i Wneud. Yn wahanol i Ewrop, mae 
gennym brinder nwy a thrydan, prinder bwyd ac nid yw hyd yn oed McDonald's yn 
gallu gweini ysgytlaeth. Yn sicr, nid wyf yn gyfrifol am gau bwytai Nando’s, mae'n 
ymddangos bod gennym anhrefn gan nad yw'n ymddangos bod gennym gynllun, 
mae'n ymddangos bod gennym lywodraeth sloganau ond dywedodd y Prif Weinidog 
y byddai’n datrys y mater, byddai’n ei ddatrys erbyn y Nadolig ac yn bersonol pam y 
byddech yn credu dyn sy'n mynd i'r Cenhedloedd Unedig ac yn siarad am Miss Piggy 
a Kermit the Frog, pam y byddech yn credu gair y mae'n ei ddweud. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Taylor 

Pa gynnydd y mae'r Cyngor wedi'i wneud o ran penderfyniadau a gynhwyswyd yng 
nghynnig y Cyngor ym mis Mehefin mewn perthynas â chladin a phryderon ynghylch 
diogelwch tân? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Mae'r Cyngor hwn wedi ymrwymo i gefnogi preswylwyr blociau fflatiau uchel preifat 
sy'n wynebu heriau enbyd heb unrhyw fai arnynt hwy eu hunain.  
 
Fel y cydnabu'r Aelodau yn y drafodaeth ym mis Mehefin, mae hwn yn fater anodd 
sy'n gofyn am ymateb cydgysylltiedig yn cynnwys y gwahanol haenau o lywodraeth, 
awdurdodau lleol, adeiladwyr tai, a sefydliadau ariannol yn gweithio mewn 
partneriaeth â lesddeiliaid i gyflawni strategaeth glir sy'n mynd i'r afael ag amrywiaeth 
o faterion diogelwch ac ariannol. 
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Ond i raddau hanfodol, mae'n troi ar benderfyniadau y mae angen i Lywodraeth y DU 
eu gwneud - cyhoeddodd ym mis Chwefror £3.5 biliwn i adnewyddu cladin anniogel 
ar gyfer pob lesddeiliad yn Lloegr. 
 
Mae'n siomedig iawn nad oes gennym unrhyw fanylion pellach o hyd am Ganlyniad 
Barnett y dylai Cymru ei gael. A heb eglurder ar y pwynt hwn, ni fydd modd lleddfu'r 
gorbryder sy'n wynebu lesddeiliaid ar hyn o bryd. 
 
Ac mae hyn wedi'i danlinellu yn y trafodaethau y mae'r Arweinydd a minnau wedi eu 
cael â Gweinidogion Llywodraeth Cymru ar y mater hwn yn ystod y misoedd 
diwethaf. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Taylor 

Rwy’n cydnabod yr heriau sylweddol sy'n wynebu'r 3 Bloc Cyngor a drafodwyd yng 
nghyfarfod y cabinet yr wythnos diwethaf a byddwch wedi gweld yr ohebiaeth gan rai 
lesddeiliaid ynghylch wynebu gwerth 39k o ffioedd ychwanegol o ganlyniad i'r gwaith 
ac roedd yn syndod mawr i mi gael gwybod bod llai na 4% o'r elw ar y datblygwyr 
mawr hyn yn cael ei fuddsoddi i fynd i'r afael â'r broblem hon. Tybed a allwch roi'r 
wybodaeth ddiweddaraf am ble mae trafodaethau mewn perthynas â rhyddhad treth 
gyngor i rai o'r lesddeiliaid hynny a allai fod yn gymwys i gael y cymorth hwnnw. 
 
Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Er gwybodaeth hefyd rydym hefyd wedi cynnig arbenigedd swyddogion y Cyngor i 
helpu i ddatblygu ymateb cenedlaethol, rydym hefyd wedi cytuno â Chyngor Dinas 
Abertawe y byddem yn ceisio cydweithio fel y gellid defnyddio ein capasiti a rennir i 
helpu i gefnogi gwaith Llywodraeth Cymru.  Mae trafodaethau gyda Gweinidogion 
wedi cynnwys opsiynau ar gyfer cymorth ariannol uniongyrchol gan gynnwys arian ar 
gyfer gwaith adferol, lleihau taliadau gwasanaeth a chostau eraill. Yn y cyd-destun 
hwn, rwy'n falch bod y Gweinidog, er gwaethaf diffyg cefnogaeth llywodraeth y DU, 
wedi lansio Cynllun Diogelwch Adeiladau Cymru ddoe ac mae hyn bellach ar agor ar 
gyfer datganiadau o ddiddordeb.  O ran y Dreth Gyngor, nid ydym yn gwybod y 
niferoedd ond byddai'n filiynau mewn gwirionedd, i mi y broblem yw bod angen i ni 
leddfu'r pwysau ariannol ond mae angen i ni hefyd leddfu'r straen y mae pobl yn ei 
deimlo, ni fyddent yn ddiogel pe bai tân yn yr adeilad. Felly, rwy'n credu bod gwir 
angen canolbwyntio ein hymdrechion ar faterion adferol ac i roi enghraifft yn y 
blociau fflatiau uchel yn Butetown rydym yn gosod taenellwyr a chredaf y byddai cael 
grantiau cronfa llywodraeth Cymru ar gyfer taenellwyr mewn adeiladau sy'n addas yn 
lleddfu'r straen hwnnw ar breswylwyr sy'n teimlo'n anniogel ac y byddai hefyd yn 
lleddfu'r angen am gostau yswiriant uwch sy’n cynnwys diogelwch tân a'r Waking 
Watch felly rydym yn gwneud nifer o bethau ac fel y dywedais, rydym hefyd yn 
gweithio gydag Abertawe oherwydd ein bod yn credu mai'r 2 awdurdod lleol mwyaf 
yng Nghymru sydd â'r problemau mwyaf a thrwy gydweithio gallwn gyfuno ein 
hadnoddau i weithio gyda llywodraeth Cymru i geisio dod o hyd i rai atebion cyflym 
ac y gallwn, mewn gwirionedd, leddfu'r pwysau hynny a lleddfu'r pwysau ariannol ar 
breswylwyr hefyd. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Lay 
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Yn gynharach y mis hwn, rhybuddiodd y Ffederasiwn Bwyd a Diod fod y DU ar y 
ffordd i brofi prinder bwyd parhaol. O ystyried methiant parhaus Llywodraeth y DU i 
fynd i'r afael â materion cadwyn gyflenwi'r wlad, pa gamau lliniaru yr ydych yn 
ystyried eu defnyddio i sicrhau y byddwn yn parhau i allu rhoi prydau bwyd i'n plant 
mewn ysgolion? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Merry 

Rwy'n credu ein bod i gyd yn ymwybodol o effaith Brexit a Covid ar ein cadwyni 
cyflenwi ar ôl digwyddiadau'r wythnosau diwethaf. Dywedodd y Ffederasiwn Bwyd a 
Diod fod y DU ar y ffordd i brofi prinder bwyd parhaol ac amcangyfrifodd fod y 
diwydiant bwyd a diod yn brin o tua hanner miliwn o weithwyr – neu un o bob wyth o 
gyfanswm y gweithlu. 
 
Mae’r Tîm Arlwyo Ysgolion yn parhau i weithio'n agos gyda'i brif gyflenwyr bwyd i 
reoli'r sefyllfa bresennol. 
 
Yn ystod y pandemig, yn rhannol oherwydd y contractau arlwyo ysgolion, mae'r prif 
gyflenwyr wedi parhau i roi eu mesurau lliniaru eu hunain ar waith i ddiogelu a 
gwarantu cyflenwadau. Mae mesurau lliniaru o'r fath yn cynnwys cynyddu eu 
trefniadau storio eu hunain a chryfhau gwydnwch eu cadwyni cyflenwi eu hunain. 
 
Bydd y tîm yn parhau i fonitro a rheoli'r risg i gadw prydau bwyd yn ein hysgolion. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Cowan 

A fydd yr Arweinydd yn dweud pryd y bydd ffordd yng Nghaerdydd yn cael ei henwi'n 
'Cheers Drive' ar ôl yr awgrym llwyddiannus gan 'I Loves The Diff' a'm deiseb a 
gefnogwyd gan gannoedd o bobl ledled y Ddinas a thu hwnt? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Roedd hwn yn awgrym y gwnes i ei gefnogi’n bersonol hefyd drwy'r cyfryngau 
cymdeithasol.  Hoffwn fanteisio ar y cyfle hwn i ddiolch i 'I Loves the Diff' am y syniad 
hwn ac am yr holl waith a wnânt wrth hyrwyddo Caerdydd ar y cyfryngau 
cymdeithasol ac yn ehangach. 
 
O ran enwi'r ffordd, ymwelodd y Cynghorydd Wild, Swyddogion a minnau â'r ardal yn 
gynharach yn y mis a nodi ffordd addas bosibl.  Byddwch yn deall bod angen mynd 
drwy broses yn unol â’r broses enwi strydoedd, sy'n cynnwys ymgynghori â'r Post 
Brenhinol. 
 
Gofynnaf i’r swyddogion perthnasol sicrhau bod yr aelodau'n cael eu diweddaru ar 
gynnydd hyn ar adeg briodol. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Carter 

Yn dilyn oedi cyn chwistrellu chwyn ledled Caerdydd, pryd y bydd y Cyngor yn 
dychwelyd i gymunedau i gael gwared ar y llystyfiant marw o'n llwybrau? 
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Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Gwnaeth y Gwasanaeth Parciau newidiadau i'r contract rheoli chwyn ledled y ddinas 
dros 10 mlynedd yn ôl i sicrhau mai dim ond cynnyrch label glân a bennir a bod 
arwynebau caled yn cael eu trin gan ddefnyddio technoleg WeediT, sy'n lleihau'r 
defnydd o chwynladdwyr 80%. 
 
Mae WeediT yn defnyddio unedau synhwyro i ganfod presenoldeb chwyn ac yn 
sbarduno'r chwistrellau priodol i roi'r swm cywir o chwynladdwr i’r chwyn hynny a'u 
hamgylchoedd uniongyrchol. 
 
Rydym yn chwistrellu pob ward dair gwaith ac mae triniaeth derfynol y tymor yn cael 
ei chynnal ar hyn o bryd, a fydd yn helpu i waredu'r chwyn. 
 
Bydd ysgubwyr mecanyddol bach a mawr sy’n glanhau llwybrau cerdded ac ymyl 
ffyrdd yn cael gwared ar lawer iawn o chwyn marw’n rhan o'r gweithrediadau glanhau 
rhagweithiol. 
 
Os oes gan unrhyw aelodau neu drigolion bryderon am chwyn mewn ardal benodol, 
yna bydd y Tîm 'Carwch Eich Cartref' o fewn y Gwasanaethau Glanhau yn ceisio 
mynd i’r ardal i waredu'r chwyn marw o fewn pythefnos. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Carter 

Rwy'n sylweddoli ein bod wedi cael haf gwlyb iawn ond eleni mae'n ymddangos bod 
y system chwyn wedi bod yn drychineb llwyr yn sicr yn fy ward rydym wedi cael 
chwyn yn tyfu allan o reolaeth ym mhob parc, dywedir wrthym yn gyson gan 
swyddogion y byddant yn cael eu trin a chafodd y gwaith ei wthio'n ôl a'i wthio'n ôl 
oherwydd materion staffio ac rwy'n ei chael yn bryderus ein bod wedi gorfod adrodd 
ar sail stryd unigol am bob un o'r ardaloedd hyn lle mae chwyn marw yn ymwthio 
allan o'n palmentydd. A allech ymrwymo i edrych o leiaf ar y pethau hyn ar sail ward 
a mynd allan i nodi'r ardaloedd hyn lle gwneir gwaith glanhau stryd arferol. 
 

Ateb – Y Cynghorydd Michael 

Nid wyf yn siŵr pam rydych chi'n ddryslyd, mae rhywbeth fel 3000 milltir o ffyrdd a 
strydoedd yng Nghaerdydd mae'n amhosibl glanhau pob palmant a phob gwter felly 
byddwn yn dibynnu ar gynghorwyr i roi gwybod am chwyn a byddwn wedyn yn mynd 
allan i'w glanhau’n rhan o'n trefn lanhau, dyna'r ffordd symlaf o'i wneud,  mae'n 
amhosibl i'r Cyngor ymrwymo i wneud 3000 milltir yn rheolaidd gan nad yw rhywun 
yn hoffi chwyn a dweud y gwir, rydych newydd ddisgrifio'r amodau perffaith ar gyfer 
chwyn, tywydd cynnes gwlyb iawn, mae'n rhan o’r newid yn yr hinsawdd. 
 

Cwestiwn - Y Cynghorydd Cunnah 

Yn ystod yr wythnosau diwethaf, mae pobl gyffredin Caerdydd wedi eistedd mewn 
ciwiau enfawr mewn gorsafoedd petrol, wedi profi cost gynyddol gwresogi eu cartrefi, 
wedi gweld silffoedd gwag yn eu harchfarchnadoedd diolch i fethiannau yn y gadwyn 
gyflenwi, ac wedi clywed dosbarthwyr bwyd yn rhybuddio am brinder adeg y Nadolig. 
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Er ei bod yn amlwg bod Llywodraeth y DU wedi colli rheolaeth lwyr ar y sefyllfa, a 
allech roi'r wybodaeth ddiweddaraf i ni am y camau y mae'r Cyngor yn eu cymryd i 
ddiogelu gwasanaethau'r Cyngor, ac yn enwedig y trigolion bregus hynny sy'n 
dibynnu ar ein gwaith? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Rydych yn disgrifio litani o faterion sy'n wynebu'r cyhoedd yn y DU ac unwaith eto 
anhrefnus sy’n dod i'r meddwl o ran Llywodraeth y DU.  Er ei bod yn ymddangos bod 
effaith y pandemig ar ganlyniadau iechyd uniongyrchol yn gwella, mae'r pwysau ar 
wasanaethau yn fwy nag erioed. Er enghraifft, bydd cydweithwyr yn ymwybodol o'r 
materion cenedlaethol sy'n wynebu iechyd a gofal cymdeithasol a diwedd 
disgwyliedig cymorth Covid, gan gynnwys y cynllun ffyrlo. 
 
Rydym yn ddigon ffodus i fod â gwasanaethau cymorth da iawn i ddinasyddion sy'n 
profi caledi ariannol, gan gynnwys ein Llinell Gyngor a'n Gwasanaethau Cyngor 
Ariannol ac i Mewn i Waith. Mae arian grant ychwanegol yn golygu bod y 
gwasanaethau hyn yn barod i ddelio â'r cynnydd disgwyliedig yn y galw pan ddaw'r 
cynllun ffyrlo i ben. 
 
Mae'r Cyngor yn monitro ei wydnwch yn gyson yn erbyn risg a bygythiad ac yn 
addasu yn unol â hynny fel y dangoswyd yn glir drwy gydol pandemig Covid. Mae 
cefnogaeth i drigolion mwyaf agored i niwed y ddinas yn parhau wrth wraidd y gwaith 
o ddarparu gwasanaethau ac mae hyn yn cael ei gydnabod wrth i ni ymateb i heriau'r 
gaeaf. 
 
Yng ngoleuni'r prinder tanwydd, gyda chynllunio gofalus, gallaf gadarnhau bod gan y 
Cyngor gyflenwadau tanwydd i wasanaethau gwastraff barhau am hyd at bythefnos 
ac rydym wedi sicrhau cyflenwadau, fodd bynnag o ystyried y risg o anhrefn parhaus, 
os nad yw Llywodraeth y DU yn datrys y prinder gyrwyr cerbydau nwyddau trwm, 
rwyf wedi gofyn i'r Prif Weithredwr ystyried gwella'r gronfa tanwydd strategol hon i 
sicrhau gwydnwch dros gyfnod hwy ac i gyflenwi cerbydau petrol o bosibl yn ogystal 
â cherbydau diesel. 
 
Byddwn yn parhau i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i gydweithwyr am y materion a'n 
paratoadau i ymateb i'r heriau hyn. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Cunnah 

Mae’n dda clywed hynny ac nid yw'n syndod i mi fod gan ein Cyngor Llafur ddull 

strategol o sicrhau bod gwasanaethau'n parhau a’u bod yn wydn ac mae'n amlwg i 

mi sut mae hynny'n gwrthgyferbynnu'n sydyn â'r anhrefn Torïaidd a'r diffyg cynllunio 

yn San Steffan. 

Rwyf braidd yn bryderus, yn yr hyn sy'n argyfwng cenedlaethol parhaus, ynghylch sut 
y bydd rhai o'n trigolion mwyaf agored i niwed yn ymdopi â phrisiau cynyddol a biliau 
bwyd mawr er enghraifft, a oes unrhyw beth pellach y gallwch ei ychwanegu at yr hyn 
y gall ein Cyngor ei wneud i gefnogi'r preswylwyr hynny yr effeithir arnynt. 
 

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 
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Gallaf ddweud fel y dywedais fod cymorth sylweddol ar gael i drigolion mewn caledi 
ariannol ac yn enghraifft o hyn rhwng mis Ebrill a mis Awst eleni, mae'r tîm cyngor 
Ariannol wedi bod yn cynorthwyo bron i 4000 o breswylwyr Caerdydd ac wedi cael 
taliad dros £130,000 untro ac mae wedi bod yn nodi ac yn cefnogi preswylwyr sy'n 
hawlio dros £1.7 miliwn mewn budd-daliadau nad ydynt yn ariannol.  Mae'r tîm hefyd 
wedi cyhoeddi bron i 1000 o dalebau banc bwyd ac rydym yn gweithio mewn 
partneriaeth â Gweithredu yng Nghaerau a Threlái sy'n cynnal prosiect tlodi tanwydd 
sy'n rhoi talebau tanwydd brys i'r rheiny mewn tlodi tanwydd a hyd yn hyn mae’r tîm 
wedi atgyfeirio 61 o achosion at y cynllun hwnnw a rhoddwyd talebau tanwydd i bob 
un ohonynt. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Hudson 

Fy nghwestiwn ysgrifenedig i'r Cyngor ym mis Mehefin 2021 oedd "pa arian a 
ddefnyddiwyd, boed ar gyfer grantiau, cymorth uniongyrchol neu fenthyciadau, sydd 
wedi’i roi i CATs ers trosglwyddo yn Ward y Mynydd Bychan o 2015 hyd yma?" Eich 
ateb oedd bod £25,000 wedi'i ddyrannu i CATs yn Ward y Mynydd Bychan ers 2015. 
A allwch restru’r pethau y defnyddiwyd y £25k ar eu cyfer ac yn y dyfodol a ellir 
ymgynghori â phob cynghorydd ward yn y lle cyntaf? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Goodway 

Bydd y Cynghorydd yn cofio i'm hateb i'w chwestiwn ysgrifenedig ym mis Mehefin 
2021 gadarnhau bod y Cyngor wedi stopio gweithredu cynllun a sefydlwyd i gefnogi 
Trosglwyddo Asedau Cymunedol yn 2017 pan benderfynodd y Cyngor nad oedd 
Trosglwyddo Asedau Cymunedol yn opsiwn gwaredu addas. 
 
Roedd y £25,000 y cyfeiriwyd ato yn fy ateb ysgrifenedig yn ymwneud â chais am 
grant a gyflwynwyd dan y cynllun hwnnw gan Grŵp Cyfeillion Gerddi Llwynfedw. 
Dywedwyd wrthyf fod y grant wedi'i ddefnyddio i gefnogi'r gwaith o adnewyddu 
adeilad y pafiliwn wrth ei drosglwyddo o'r Cyngor, gan gynnwys gwaith adnewyddu 
ffenestri a gwaith trydanol. 
 
Roedd dyrannu’r arian yn cynnwys proses ymgeisio ac asesiad proffesiynol a 
gynhaliwyd gan swyddogion y Cyngor o’r Tîm Ystadau Strategol. Nid oedd 
ymgynghori ag aelodau lleol yn rhan o'r broses. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Hudson 

Yn gyntaf defnyddiwyd rhywfaint o'r arian fel y dywedasoch ar gyfer y ganolfan 
gymunedol 
ond rwy'n credu bod rhywfaint o'r arian wedi'i ddefnyddio ar gyfer ffens o amgylch y 
lawnt fowlio, ffens nad oedd gan y lawnt o'r blaen ac nid oedd ei hangen arni. A 
allwch roi gwybod i mi faint o'r arian adran 1.6 sy'n weddill ar gyfer fy ward, a allaf fod 
yn rhan o'r drafodaeth a'r dyraniad o’r dechrau oll os gwelwch yn dda oherwydd 
teimlaf nad ydym wedi cael unrhyw ymgynghoriadau na dim byd felly. A allaf hefyd 
ofyn i'r Aelod Cabinet ymatal rhag beio llywodraeth y DU am y mater hwn sy'n 
effeithio'n fawr ar Gaerdydd ac yn enwedig ar fy ward sef Y Mynydd Bychan. 
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Ateb – Y Cynghorydd Goodway 

Mae eich cwestiwn yn ymwneud â dyraniad o'r gronfa a sefydlwyd cyn 2017 ac nad 
yw'n bodoli mwyach felly byddwch yn gwerthfawrogi ei bod yn anodd i mi ymrwymo i 
ymgynghori ag aelodau lleol ynghylch dyrannu mecanwaith ariannu nad yw’n 
gweithredu mwyach. Byddwn wedi disgwyl i aelodau lleol gydweithio ar faterion o'r 
math hwn ac nid wyf yn ymwybodol o fanylion yr union beth y defnyddiwyd y 
dyraniad ar ei gyfer ond gwn fod y Cynghorydd Hinchey fel un o'ch cydweithwyr yn y 
Ward wedi bod yn ymwneud yn agos â'r broses hon fel Cadeirydd y grŵp cyfeillion 
a'm hargymhelliad i chi fyddai cysylltu ag ef i weld sut y gwariwyd yr arian ac a ydych 
yn credu ei fod wedi sicrhau gwerth da am arian. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd McGarry 

Cynyddodd chwyddiant defnyddwyr y DU y swm uchaf erioed ym mis Awst, gan roi 
pwysau gwirioneddol ar gyllidebau llawer o aelwydydd. Ar yr un pryd, mae 
Llywodraeth y DU yn bwriadu bwrw ymlaen â'i thoriad mewn Credyd Cynhwysol o 
£20 yr wythnos. A allech amlinellu beth, os o gwbl, y gall y Cyngor ei wneud i helpu 
teuluoedd sydd bellach yn wynebu pryder gwirioneddol ynghylch sut i wresogi eu 
cartrefi a bwydo eu plant y gaeaf hwn? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Yn ystod y cyfnod heriol hwn mae ein gallu i gefnogi pobl i gael gafael ar y cymorth 
sydd ei angen arnynt yn bwysicach nag erioed. Mewn perthynas â'r toriadau mewn 
credyd cynhwysol, bydd y toriadau'n arwain at golli £32 miliwn i deuluoedd ledled 
Caerdydd sy'n effeithio ar dros 31,000 o deuluoedd a thua 18,500 o blant. Mae dros 
13,000 o hawlwyr mewn gwaith. 
 
Mae ein Tîm Cyngor Ariannol yn cynnal asesiad llawn i sicrhau y gall pobl hawlio'r 
holl gymorth sydd ar gael ac mae ganddo dalebau bwyd a thanwydd ar gael i 
gynorthwyo'r rheiny sydd â'r angen mwyaf brys. Gall y tîm hefyd helpu pobl i ddod o 
hyd i dariffau ynni gwerth gwell i helpu i gadw eu cartrefi'n gynnes, gall hyn fod yn 
anodd ar hyn o bryd. 
 
Rydym wedi cyflwyno Llwybr Ôl-ddyledion Rhent, sy'n cynnig dull cydgysylltiedig i'r 
rheiny sy'n ei chael yn anodd talu eu rhent, gyda'r nod o atal pobl yn cael eu troi allan 
o’u cartrefi a digartrefedd drwy sicrhau y gall tenantiaid ddod o hyd i'r cymorth cywir 
iddynt beth bynnag fo'u hamgylchiadau. 
 
Mae'r Tîm Cyngor i Mewn i Waith yn rhoi cymorth i unrhyw un sydd angen dychwelyd 
i'r gwaith, yn ogystal â mentora un-i-un i'r rheiny sydd angen cymorth ychwanegol. 
 
I deuluoedd sy'n cael trafferth gydag ystod ehangach o faterion, gall y Porth 
Teuluoedd, sy'n rhan o'n Gwasanaeth Cymorth Cynnar, hefyd roi cymorth. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd McGarry 

Faint o bobl rydym wedi eu helpu yn ystod y misoedd diwethaf? 
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Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

O ran cyngor ariannol rhwng mis Ebrill 2021 a mis Awst 2021, mae'r tîm cyngor 
ariannol wedi cynorthwyo 3880 o gleientiaid i gael taliadau £130 untro ac mae dros 
£1.7 miliwn wedi'i nodi mewn budd-daliadau blaenorol heb eu hawlio. Mae'r tîm hefyd 
wedi cyhoeddi 902 o dalebau banc bwyd a 61 o dalebau tlodi tanwydd. Mae'r llinell 
gyngor rhwng mis Ebrill a mis Awst 21 wedi ateb 25,642 o alwadau ac ers mis Ebrill 
2021, mae’r Porth Teuluoedd wedi ateb 3805 o alwadau gyda 133 o ymholiadau 
mewn perthynas â chymorth gyda budd-daliadau a grantiau yn benodol. Mae'r 
Gwasanaeth i Mewn i Waith rhwng mis Ebrill 2021 a mis Awst 2021 wedi cefnogi 
28649 o gleientiaid oedd yn chwilio am waith neu oedd yn dymuno uwchsgilio yn eu 
rolau presennol, mae'r tîm wedi cefnogi o leiaf 596 o'r rhain i mewn i waith. 
Mae 3163 o gleientiaid wedi eu cefnogi gyda mentora un i un - rhai â llawer o 
rwystrau i gyflogaeth, o'r rhain mae 408 bellach mewn cyflogaeth.  Yn ogystal, mae 
1207 o unigolion wedi eu cefnogi i wneud cais neu i gynnal eu cais am gredyd 
cynhwysol. Rwy'n credu y byddwch yn cytuno â mi fod y tîm dan bwysau enfawr ond 
yn dal i wneud gwaith anhygoel. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Jones-Pritchard 

Cynigiwyd y Tasglu Cydraddoldeb Hiliol ym mis Awst y llynedd ac yn fuan ar ôl 
cytuno ar ei aelodaeth, cynigiodd yr Arweinydd Grŵp Hollbleidiol er mwyn i’r aelodau 
weld gwaith y Tasglu a hefyd i gynnig sianel i’r aelodau gyflwyno syniadau, 
cwestiynau ac arsylwadau i'w bwydo i waith y Tasglu. Nid yw'r Grŵp Hollbleidiol wedi 
cyfarfod o hyd ac, ar ôl darllen yn natganiad y Cynghorydd Thomas am waith 
trawiadol a chyflawniadau'r Tasglu, mae'n ymddangos nad oes angen syniadau, 
cwestiynau nac arsylwadau aelodau eraill! A fyddai'r arweinydd yn esbonio pam nad 
yw'r Grŵp Hollbleidiol erioed wedi cyfarfod a pham na cheisiwyd mewnbwn aelodau 
eraill? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Y Cynghorydd Jones-Pritchard, rydych yn iawn i ganmol gwaith Tasglu 
Cydraddoldeb Hiliol Caerdydd. Fel Cadeirydd, mae'r Cynghorydd Ebrahim wedi rhoi 
arweiniad rhagorol i'r Tasglu ac mae ein haelodaeth a benodwyd yn gyhoeddus 
eisoes wedi cyflawni rhaglen waith ystyrlon a chynhwysfawr. 
 
Mae'n ddrwg gennyf nad yw'r Grŵp Hollbleidiol wedi cyfarfod ac mae hynny 
oherwydd swm y gwaith y mae'r Grŵp Gorchwyl yn ei wneud gyda swyddogion yn 
cefnogi 5 ffrwd waith ar wahân.  Bu goruchwyliaeth ddemocrataidd sylweddol ac yn 
wir mae'n galluogi pob aelod i gymryd rhan ac i gyfrannu.  Y llynedd, aeth y 
Cynghorydd Ebrahim a minnau i gyfarfod cynhyrchiol iawn y Pwyllgor Craffu Adolygu 
Polisi a Pherfformiad estynedig a oedd yn cynnwys cadeiryddion y pwyllgorau eraill a 
deallaf y bydd y pwyllgor hwnnw'n ailymgynnull yn ddiweddarach eleni. 
 
Bydd yr Aelodau'n cofio i’r Cynghorydd Ebrahim yn bersonol wahodd pob aelod 
etholedig i gyfarfod ar ddechrau'r gwaith hwn a phwysleisiodd rôl yr aelodau wrth 
gyflwyno'r Tasglu. 
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Hyd y gwn i, dim ond 1 aelod a ymatebodd i'r gwahoddiad hwn ac mae'r unigolyn 
hwnnw wedi bod yn cyfrannu wedyn drwy un o'r ffrydiau gwaith, fodd bynnag, mae'r 
gwahoddiad gan y Cadeirydd i’r aelodau i rannu syniadau a chyfrannu at waith y 
Tasglu yn parhau ar agor. 
 

Cwestiwn atodol – Y Cynghorydd Jones-Pritchard 

A fydd yr Arweinydd yn ymrwymo i drefnu cyfarfod o'r Grŵp Hollbleidiol fel y’i 
addawyd. 
 

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Yr hyn y byddai'n well gennyf ei wneud yn y lle cyntaf yw cwrdd â chi yn rhinwedd 
eich swydd fel Cadeirydd y Pwyllgor Gwasanaethau Democrataidd ac ystyried mater 
pob grŵp plaid yn fanylach. Cofiaf o'r adeg yr oeddem yn sefydlu'r grŵp trawsbleidiol 
ar yr iaith Gymraeg sut y bu'n rhaid, dros oes y grŵp hwnnw, i'r cyfrifoldeb dros yr 
ysgrifenyddiaeth drosglwyddo i'r gwasanaeth yn hytrach na chael ei chlercio gan y 
Gwasanaethau Democrataidd i ddechrau ac fel y soniais llwyth gwaith sydd wedi atal 
cyfarfod y grŵp hollbleidiol ar y tasglu Cydraddoldeb Hiliol hyd yn hyn felly credaf fod 
sgwrs i’w chael ar y ffordd ein bod yn helpu rhannau o'r Cyngor i gefnogi'r gwaith 
hwn felly awgrymaf hynny, yn ffordd gychwynnol ymlaen gyda'r nod o sicrhau bod 
aelodau'n ymgysylltu'n llawn â'r gwaith hwn. 
 
Cwestiwn – Y Cynghorydd Henshaw 

A gaf ddiolch i chi, y Cynghorydd Merry, am gyflwyno'r prosiect Ierdydd Ysgol Llawn 
Bwyd i ysgolion Caerdydd a gofyn i chi rannu rhai o fanteision Iard Ysgol Llawn Bwyd 
gyda ni? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Merry 

Mae ein partneriaeth â'r elusen amgylcheddol, Trees for Cities, i greu 10 Iard Ysgol 
Llawn Bwyd newydd ar draws ysgolion cynradd Caerdydd yn fy nghyffroi’n fawr. 
Mae'r rhaglen yn trawsnewid tiroedd ysgol yn erddi ffrwythau a llysiau awyr agored 
bywiog. Mae hyn yn cyffroi plant am dyfu a bwyta bwyd iach, tra hefyd yn cynnig 
adnodd gwerthfawr ar gyfer dysgu yn yr awyr agored. 
 
Bydd Trees for Cities yn gweithio'n agos gyda phob un o'r ysgolion i greu cynllun iard 
ysgol bwrpasol, sydd fel arfer yn cynnwys popeth sydd ei angen i dyfu eich bwyd eich 
hun yn llwyddiannus, fel gwelyau uchel, tŷ gwydr, compost, abwydfa, sied offer a 
man addysgu awyr agored ar gyfer dosbarth cyfan. Bydd deunyddiau hefyd yn cael 
eu cyflenwi a fydd yn cyd-fynd â’r cwricwlwm newydd i Gymru. 
 
Yn y pen draw, bydd y fenter hon yn galluogi disgyblion i elwa o fannau gwyrddach 
yn eu hierdydd ysgol, i gael mwy o wersi awyr agored ac i ddeall yn fanylach o ble y 
daw eu bwyd, gyda’r ysgol gyfan yn gallu mwynhau a phrofi bwyd wedi’i dyfu yn ei 
hiard.  Mae ysgolion eraill wedi nodi manteision cymunedol ehangach o ran 
perthnasau rhwng cenedlaethau lle mae rhieni a mam-guod a thad-cuod wedi 
cymryd rhan. 
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Cwestiwn – Y Cynghorydd Robson 

Pa gamau y mae'r Arweinydd yn eu cynnig i wrthsefyll yr arolwg diweddar sy'n nodi 
lansiad Murdertown, a restrodd Gaerdydd fel y ddinas leiaf diogel ar restr o 15 dinas? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Fe'ch cyfeiriaf at yr ateb a roddwyd yn gynharach gan yr Aelod Cabinet dros Dai a 

Chymunedau mewn ymateb i gwestiwn tebyg gan y Cynghorydd Carter.  Mae 

Caerdydd yn ddinas ddiogel, pan fyddwch yn ein cymharu â chyfraddau troseddau 

treisgar mewn dinasoedd craidd eraill rydym yn perfformio'n eithriadol o dda, hynny 

yw gan beidio â thanchwarae mewn unrhyw ffordd y gwir bryder y mae aelodau o'r 

gymuned yn ei deimlo, yn enwedig menywod a phobl ag anableddau.  Byddwn yn 

rhybuddio rhag defnyddio'r hyn sydd mewn gwirionedd yn arolwg cysylltiadau 

cyhoeddus i hyrwyddo cyfres deledu ac nas rhannwyd ei fethodoleg yn glir, o 

gyfrifiad bras o faint sampl o lai na 100 o bobl yng Nghaerdydd ac ni fyddwn am 

gymylu mater difrifol iawn gyda'r hyn sy'n ymarfer cysylltiadau cyhoeddus ar y gorau. 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Robson 

Nid wyf yn anghytuno â'r hyn a ddywedwch yn gyffredinol ond fy nghwestiwn yw sut 

yr ydych yn ei wrthsefyll, mae'r arolwg hwnnw am ei holl ddiffygion a'i fethodoleg ym 

mhobman ac mae pobl wedi’i weld yn cael ei hysbysebu ar eu ffonau ac mewn 

mannau eraill.  Beth all y Cyngor ei wneud i roi gwybod i bawb fod Caerdydd yn 

weddol ddiogel er bod mwy y gellir ei wneud bob amser ac i sicrhau nad ydym yn 

colli twristiaid sy'n dod i'r ddinas oherwydd arolwg marchnata a all eu troi oddi ar 

ddod iddi. 

Ateb – Y Cynghorydd Huw Thomas 

Peidiwch â chymryd hyn yn anghywir ond efallai mai'r peth cyntaf y byddwn yn ei 
wneud yw peidio â thynnu sylw ato mewn cwestiwn yng nghyfarfod y Cyngor. Rwyf 
am gydnabod ac yn gwybod y byddwn i gyd yn ymwybodol o'r stori drasig yn 
Llundain heddiw a'r achos llys a byddwn am gydnabod bod pobl yng Nghaerdydd 
nad ydynt yn teimlo'n ddiogel a chan weithio gyda'n partneriaid ym maes iechyd y 
cyhoedd rydym am chwarae rhan lawn yn y gwaith o fynd i'r afael â'r pryderon hynny 
a siaradodd y Cynghorydd Thorne yn ei hateb ynghylch y gwaith y mae’r bartneriaeth 
diogelwch cymunedol yn ei wneud a byddwn yn eich cyfeirio at yr ateb a roddwyd 
gan y Cynghorydd Goodway ar hyrwyddo nifer yr ymwelwyr o ran sut y mae 
Caerdydd yn marchnata ei hun fel cyrchfan i ymwelwyr ond hoffwn ailadrodd y pwynt 
yma fod modd gweld drwy edrych ar yr holl ddata troseddau sydd ar gael yn 
ystadegol sydd wedi’i ategu gan yr arolwg Holi Caerdydd fod Caerdydd yn Ddinas 
ddiogel. 
 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Dilwar Ali 

A allwch roi'r wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith cladin gohiriedig ar gyfer Fflatiau 
Lydstep? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Thorne 
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Fel y bydd yr aelodau'n ymwybodol iawn, yn dilyn y digwyddiadau trasig yn Nhŵr 
Grenfell, tynnwyd y cladin o flociau fflatiau uchel y Cyngor gan nad oedd yn bodloni'r 
safonau diogelwch tân presennol. 
 
Ymrwymodd y Cabinet i ddisodli'r cladin ar y 5 bloc fflatiau uchel, gan gynnwys y 
rheiny yn Fflatiau Lydstep yn eich ward. 
 
Bu cryn anawsterau o ran bwrw ymlaen â'r prosiect hwn gan fod y canllawiau ar 
gladin blociau fflatiau uchel wedi bod yn destun newid oherwydd Ymchwiliad 
Grenfell. Fodd bynnag, mae contractwr ar waith ac mae cam 1 y prosiect wedi'i 
gwblhau. 
 
Mae system cladin wedi'i chynllunio'n llawn bellach yn barod i'w datblygu, ond, yn 
anffodus, mae costau'r prosiect hwn wedi cynyddu'n sylweddol oherwydd effeithiau 
cyfunol Covid a Brexit. 
 
Fodd bynnag, rwy’n falch o ddweud bod y Cabinet wedi cytuno'n ddiweddar i fwrw 
ymlaen â rhoi cladin newydd ar Fflatiau Lydstep, gan gydnabod pwysigrwydd y 
prosiect hwn i'n tenantiaid. Felly, bydd swyddogion yn ceisio bwrw ymlaen â hyn cyn 
gynted â phosibl. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Ahmed 

Diolch am eich ymateb manwl ac rwy'n falch iawn a bydd fy nghydweithiwr a'm 

trigolion lleol yn falch ond a all y Cyngor barhau i gynyddu'r taliad costau tanwydd 

dros gyfnod y gaeaf i'm preswylwyr yn fflatiau Lydstep? 

Ateb – Y Cynghorydd Thorne 

Byddwn yn parhau â'r iawndal o ran costau ynni, gofynnaf i swyddogion weld a oes 

cyfle i gynyddu’r taliad. 

 

Cwestiwn – Y Cynghorydd Owen Jones 

A allai'r Aelod Cabinet roi'r wybodaeth ddiweddaraf am osod y meinciau "Hapus i 
Sgwrsio"? 
 
Ateb – Y Cynghorydd Bradbury 

Gallaf gadarnhau bod gwaith gosod pum mainc 'Hapus i Sgwrsio' wedi'i drefnu fis 
nesaf. 
 
Yn ein parciau, mae'r gosodiadau arfaethedig ym Mharc Bute, Gerddi Hamdden y 
Rhath a Pharc Hailey. 
 
Bydd dau ym Mynwent y Gorllewin hefyd – un o fewn yr Ardd Annwyl Fam sydd 
newydd ei hagor a'r llall yn yr ardal placiau coffa cyfagos. 
 
Bydd ar y meinciau blaciau dwyieithog gyda'r testun, 'Y Fainc Hapus i Sgwrsio - 
Eisteddwch yma os nad oes ots gennych chi rywun yn stopio i ddweud helo', sy'n 
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cyd-fynd â'r testun a gydnabyddir yn genedlaethol a ddefnyddir ar feinciau tebyg 
ledled y DU. 
 

Cwestiwn Atodol – Y Cynghorydd Owen Jones 

Mae hynny'n syniad hyfryd ac mae'n rhoi golau gwyrdd i ddieithriaid ddod i fyny ac 
eistedd a siarad â rhywun os ydyn nhw'n teimlo'n unig. Efallai y bydd yr Aelodau 
sydd wedi dyfalbarhau hyd at ddiwedd heno yn cofio i mi ofyn am hyn cyn y 
pandemig gan fod fy mam wedi dechrau gosod arwyddion anffurfiol ar feinciau ar 
draws ein parciau. Yn falch iawn o glywed ein bod o'r diwedd yn rhoi'r rhain yng 
Nghaerdydd. Yn rhyfeddol aeth fy mam i ddigwyddiad datgelu un yn Krakow yng 
Ngwlad Pwyl, a rhoddodd hi ei un hi i fyny yn y chwarter Iddewig yr wythnos 
diwethaf. Yn dilyn hyn, roeddwn yn bendant yn teimlo'r pwysau nad oedd ei dinas ei 
hun lle'r oedd ei mab yn Gynghorydd wedi gosod meinciau o hyd. Pan fyddant yn eu 
lle, allant gael eu hysbysebu'n eang gan fod unigrwydd yn fater difrifol iawn ac mae 
hwn yn beth bach a allai fod yn hynod ystyrlon. 
 
Ateb – Y Cynghorydd Bradbury 

Mae unigrwydd yn fater difrifol iawn ac mae wedi dod yn fwy amlwg fyth drwy gydol y 
pandemig hwn a'r gwahanol gyfnodau clo y bu'n rhaid i bawb ohonom eu dioddef.  
Roedd llawer ohonom yn ddigon ffodus i ddioddef hyn gyda'n teulu ond yn anffodus 
mae yna bobl nad ydynt yn y sefyllfa honno, a chredaf fod hwn yn syniad gwych i 
helpu pobl o'r fath.  Ar nodyn ysgafnach, mae bob amser yn fy ngwneud yn hapus, yn 
fab da fy hun, i helpu rhywun arall i blesio ei fam.   
 
68 :   MATERION BRYS  
 
Nid oedd unrhyw faterion brys. 
 
69 :   LLYWODRAETHWYR YSGOLION YR AWDURDOD LLEOL  
 
Derbyniodd y Cyngor adroddiad i benodi Llywodraethwyr Ysgolion yr Awdurdod Lleol 
i lenwi swyddi gwag. 
 
PENDERFYNWYD:  
 
Bod y Cyngor, yn unol ag argymhellion Panel Llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol, yn 
cymeradwyo'r penodiadau newydd ac yn ailbenodi llywodraethwyr yr Awdurdod Lleol 
i gyrff llywodraethu ysgolion fel y nodir yn Atodiad 1, bob un am 4 blynedd o’r 
dyddiad penodi. 
 
70 :   ADRODDIAD AELODAETH PWYLLGOR  
 
I dderbyn enwebiadau a gwneud penodiadau i swyddi gwag pwyllgorau presennol fel 
y nodir yn yr adroddiad ac yn unol â'r dyraniad cymeradwy o seddi a dymuniadau 
grwpiau gwleidyddol. 
 
PENDERFYNWYD:  
 



Cyngor Dinas a Sir Caerdydd  
Dydd Iau, 30 Medi 2021 

36 
 

Argymell i’r Cyngor 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 
Ddiwygiadau.  
 
71 :   CWESTIYNAU YSGRIFENEDIG  
 
Yn unol â Rheol 17 (f) Gweithdrefn y Cyngor, caiff y Cwestiynau Ysgrifenedig a 
dderbyniwyd eu cynnwys yn gofnod o’r cyfarfod. 
 
 

https://cardiff.moderngov.co.uk/documents/s50714/Age%20Item%2016%20-%20Written%20Questions.pdf?LLL=0

