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Ein Gweledigaeth i Gaerdydd
Mae Caerdydd ar groesffordd.
Dros y 5 mlynedd diwethaf gyda Llafur yn arwain ein
Cyngor, rydym wedi gweld gwasanaethau yn cael eu
torri, cynnydd enfawr yn nhreth cyngor ac anrhefn yn
arweinyddiaeth y Cyngor.

Elizabeth

Mae’r Cyngor wedi bod yn y newyddion am y
rhesymau anghywir. Mae Caerdydd yn haeddu’n well.
Dinas sy’n agored i’r byd
Mae gan Gaerdydd hanes o fod yn ddinas agored,
oddefgar a rhyddfrydol. Adeiladwyd y Fictoriaid ein dinas ar
fasnach rydd, yn arddangos ein dinas i’r byd trwy waith caled ac ysbryd
entrepreneuraidd. O ganlyniad, gwelwyd cyfoeth, diwylliant a thyfiant, gan roi
Caerdydd ar y map a’i wneud yn brifddinas Cymru. Mae’n rhaid inni wneud hynny
unwaith eto.
Ymgyrchodd y Democratiaid Rhyddfrydol yn frwd dros aros yn yr Undeb Ewropeaidd er
mwyn parhau gyda’r ethos hynny. Mae’n wych bod Caerdydd wedi pleidleisio o blaid
aros. Os yw Prydain am adael yr UE, mae’n rhaid i Gaerdydd fod yn ddinas agored, sy’n
edrych allan i’r byd ac sy’n arloesi.
Bydd rhaid blaenoriaethu addysg i sicrhau bod gan ein plant y sgiliau sydd angen
arnynt mewn byd sy’n newid, byddwn yn gwneud Caerdydd yn agored i fusnes trwy
ddarparu cymorth i fusnesau lleol arwain tyfiant a gwneud y ddinas yn lle deniadol i
fusnesau mawr.
Ni fyddwn yn aberthu’n gwerthoedd rhyddfrydol mewn cyfnod ble mae hiliaeth a
phoblyddiaeth yn rhemp y byd, gan gofio beth bynnag yw crefydd neu hil person rydym oll yn ddinasyddion Caerdydd.
Gwneud y pethau bychain yn iawn
Mae’n angen inni fod yn uchelgeisiol er mwyn y dyfodol, ond mae hefyd angen gwneud
y pethau bychain yn iawn er mwyn denu cwmnïau i fuddsoddi yng Nghaerdydd. Ar hyn
o bryd mae ein strydoedd yn frwnt, ein heolydd a phalmentydd yn dirywio a
gwasanaethu allweddol ar gyfer unigolion bregus yn cael ei gwtogi. Mae Llafur wedi
torri gwasanaethau glanhau strydoedd, cau canolfan gwastraff ac ailgylchu, gwneud
biniau llai yn orfodol a lleihau’r nifer o fannau i gasglu bagiau ailgylchu. Mae’r polisïau
hyn wedi arwain at gynydd mewn tipio anghyfreithlon a chynnydd mewn gwastraff ar
ein strydoedd.

Mae’n rhaid i ni fynd i’r afael a’n isadeiledd i alluogi’n dinasyddion deithio o gwmpas
ein dinas heb wynebu ceudyllau. Mae hefyd angen i ni ehangu’r nifer o dai fforddiadwy
fel bod gan ein plant cartrefi i’r dyfodol.
Diwedd i anhrefn y 5 mlynedd diwethaf
Ni all Llafur arwain Caerdydd yn effeithiol gyda’i brif ffocws ar ymladd yn fewnol. Mae’r
Democratiaid Rhyddfrydol yn wrthgyferbyniad llwyr. Rydym yn unedig ac yn brwydro
ar gyfer pobl leol. Cyn yr etholiad diwethaf, addewidodd Llafur gadw cynnydd mewn
treth cyngor i ddim fwy na 2% ar ôl 2014, ond meant wedi torri’r addewid hynny
flwyddyn ar ôl blwyddyn. Mae Llafur wedi anwybyddu pôl cymunedol i achub
gwasanaethau lleol megis canolfannau gwastraff ac ailgylchu. Ni all hyn barhau.
Rydym hyd yn oed wedi gweld rhai o gynghorwyr Llafur yn cael digon ac ymuno â’r
Democratiaid Rhyddfrydol.
Rydym angen gweinyddiaeth sy’n cadw at ei haddewidion a rhoi pobl leol yn ôl wrth
wraidd penderfyniadau. Tro diwethaf roeddem yn arwain y Cyngor, gwnaethom
sicrhau’r cyfartaledd treth cyngor isaf yng Nghymru, ac rydym yn ymrwymo y tro hwn i
gadw treth i’r lleiaf posib wrth ddarparu gwasanaethau rhagorol.
Mae’r dewis sydd gan bobl Caerdydd erioed wedi bod yn gliriach. Mae angen dechrau
newydd ac mae’r Democratiaid Rhyddfrydol yn cynnig hynny. Cefnogwch ni a byddwn
yn gyrru Caerdydd ymlaen.
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Dyma'n pum prif addewid i bobl
Caerdydd:
1

Cynnal peilot maint dosbarthiadau llai o fewn rhai
o'n cymunedau mwyaf difreintiedig.

2

Buddsoddi yn ein heolydd a'n palmentydd gan
wrthdroi'r lleihad yng ngwariant y pen.

3

Gwneud Caerdydd yn fwy gwyrdd trwy fuddsoddi
mewn golchi strydoedd, sefydlu cynllun 'lori
gyfleus' ac ail gyflwyno casgliadau gwastraff
swmpus am ddim wedi i Llafur godi tâl amdano.

4

Defnyddio'r Fargen Ddinesig, 'Central Square' a'r
orsaf bws newydd i agor Caerdydd i fusnesau a dod
a swyddi newydd i'r ddinas.

5

Yn wahanol i Llafur yn torri'u haddewid yn
flynyddol, byddwn yn codi treth cyngor sydd yn llai
na'r cyfartaledd yng Nghymru.
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Addysg
Addysg yw ein prif flaenoriaeth. Y peth gorau allwn wneud i roi'r cychwyn gorau i'n plant yw
buddsoddi yn ein hysgolion. Pan redodd y Democratiaid Rhyddfrydol Cyngor Caerdydd,
buddsoddwyd mewn ysgolion newydd megis St Teilo's, agorwyd ysgolion cyfrwng Cymraeg megis
Ysgol Pen y Pil ac Ysgol Bro Edern, a buddsoddwyd mewn ysgolion presennol megis Ysgol Gynradd
Hawthorn. Ar lefel genedlaethol yng Nghymru, diogelodd Democratiaid Rhyddfrydol Cymru
£33,847,390 ychwanegol trwy'r premiwm disgybl i ddisgyblion tlodaf Caerdydd i leihau'r bwlch
rhwng y disgyblion mwyaf a lleiaf difreintiedig. Yng Nghaerdydd, cynyddom gyllid i ysgolion dros
8-mlynedd rhwng 2004 a 2012, gan olygu mai Caerdydd oedd yr ail awdurdod lleiaf uchaf yng
Nghymru yn nhermau cyllid wedi'i glustnodi i ysgolion. Dros y 5 mlynedd ddiwethaf nid yw Llafur
Caerdydd wedi llwyddo i ymateb i'r her lleoedd ysgolion yng ngogledd y ddinas, camreoli creu
Eastern High a siomi plant a rhieni.
Bydd cyngor Democratiaid Rhyddfrydol yn:
Ÿ Gweithio gydag Ysgrifennydd y Cabinet dros Addysg Democratiaid Rhyddfrydol Cymru i beilota
maint dosbarthiadau llai yn rhai o'n ardaloedd mwyaf difreintiedig.
Ÿ Archwilio opsiynau i ehangu Ysgol Uwchradd Caerdydd.
Ÿ Galluogi ysgolion uwchradd a cynradd i rwydweithio'n ffurfiol i rannu blaenoriaethau,
llywodraethant ac adnoddau gan alluogi ysgolion perfformiad uchel i arwain y ffordd i ysgolion
sy'n tangyflawni.
Ÿ Buddsoddi yng nghynhaliaeth adeiladau ysgolion i sicrhau eu bod o safon
Ÿ Annog disgyblion i arwain a bod yn rhan o lywodraethant ysgol trwy'r cyngor ysgol, disgyblion
sy'n llywodraethwyr a mentrau eraill.
Ÿ Arbed cau Ysgol Gynradd Meadowbank - mae'r ysgol yn darparu cymorth arbenigol lleferydd ac
ieithyddol i blant ar draws Caerdydd, a dylai cael ei ddiogelu.
Ÿ Sicrhau bod cyllid angenrheidiol ar gael i ysgolion i gefnogi disgyblion sydd angen cymorth
arbenigol.
Ÿ Datblygu cysylltiadau gyda phrifysgolion lleol i roi cyfle i fyfyrwyr fentora o fewn ysgolion.
Ÿ Buddsoddi yn recriwtio a hyfforddi llywodraethwyr newydd i sicrhau arweinyddiaeth gref yn
ein hysgolion.
Ÿ Cynorthwyo ysgolion i baratoi at y cwricwlwm newydd a fydd yn dechrau ym mis Medi 2018.
Ÿ Sicrhau bod hyfforddiant o'r radd flaenaf ar gael i athrawon a gweithio gydag Academi
Arweinyddiaeth Addysgol newydd Llywodraeth Cymru i alluogi arweinwyr ysgolion i arwain.
Ÿ Hyrwyddo'r defnydd o adeiladau cymunedol, canolfannau hamdden ac adeiladau ysgolion i
gynyddu'r lefel o ddarpariaeth gofal plant
yng Nghymru gan gynnwys gofal holistaidd.
Ÿ Ystyried canolfannau trochi ieithyddol i
leddfu pwysau ar ysgolion gyda phlant sydd
â braidd dim, neu dim Saesneg o gwbl.
Ÿ Dilyn ein record flaenorol o ehangu
darpariaeth addysg cyfrwng Cymraeg,
byddwn yn parhau i geisio cyfateb
darpariaeth y dyfodol i gwrdd ag
anghenion, gan gynnwys ymchwilio'r
opsiynau i sefydlu pedwaredd ysgol
uwchradd cyfrwng Cymraeg yn y ddinas.

Datblygiad Cyllid ac Economaidd
Diolch i Llafur, mae economi Cymru ymhell ar ôl gweddill y DU - mae ein cyfradd cyflogaeth yn llai
na Lloegr a'r Alban; ein heconomi yw'r lleiaf cynhyrchiol yn y DU; mae gennym y lefel uchaf o dlodi
plant y tu allan i Lundain. Mae angen gwneud mwy i roi hwb i economi Caerdydd, prif sbardun
economi Cymru.
Mae diweithdra ymysg pobl ifanc yn parhau i fod uwchben cyfartaledd Cymru er bod Llafur wedi
rhoi addewid i weithredu ar frys i'w wella. Mae'r sector busnes mewn angen i gael Cyngor
cyflymach, gyda ffocws ac eglurder ac sy'n cyflawni llwyddiannau economaidd. Maent wedi methu
buddsoddi mewn trafnidiaeth ac isadeiledd i ddenu pobl i'n dinasoedd, ac maent wedi torri'u
haddewid i gadw codiadau treth o dan 2%, pedair blynedd yn olynol.
Bydd cyngor Democratiaid Rhyddfrydol yn:
Ÿ Ymrwymo i gyfyngu codiad treth i fod o dan gyfartaledd Cymru trwy gydol tymor y cyngor
nesaf. Rhwng 2004 a 2012, pan mai ni oedd yn rhedeg y Cyngor, 2.7% oedd y cynnydd
cyfartalog yn y dreth cyngor - y lleiaf yng Nghymru. Dros y pedair blynedd diwethaf, mae Llafur
wedi'i gynyddu 4-5% y flwyddyn.
Ÿ Gweithredu mesurau i godi proffil y ddinas yn genedlaethol a rhyngwladol a bod o blaid
busnesau er mwyn denu cwmnïau mawr i fuddsoddi yng Nghaerdydd.
Ÿ Sicrhau llwyddiant y Fargen Ddinesig, ond ei fod â gwell tryloywder ac atebolrwydd
democrataidd.
Ÿ Hyrwyddo Cyflog Byw Go Iawn gan helpu pobl ennill bywoliaeth sy'n eu tynnu allan o dlodi.
Ÿ Datblygu Caerdydd fel hwb ar gyfer technolegau a diwydiannau newydd trwy weithio'n agos â'r
gymuned fusnes.
Ÿ Darganfod ffyrdd o annog arweinwyr busnes lleol i gymryd rhan ym mhwyllgorau craffu gan
weithio â'r Ffederasiwn Busnesau Bach, y Siambr Fasnach, Cydffederasiwn Busnesau Prydain a
sefydliadau masnachau lleoli sicrhau bod lleisiau busnesau i'w glywed.
Ÿ Sefydlu gwasanaeth rhoi cyngor busnes i fusnesau bach a chanolig (BBCh) allu gwella
effeithlonrwydd egni a diogelu adnoddau.
Ÿ Diwygio'r system tendro i alluogi mwy o BBChau geisio am gontractau'r cyngor.
Ÿ Rhoi blaenoriaeth i archwilio ffyrdd gall yr awdurdod lleol wella'r mynediad sydd gan fusnesau
bach a chanolig i gyllid.
Ÿ Codi ymwybyddiaeth o wasanaethau'r
Cyngor ymysg y gymuned busnes er
mwyn darparu gwell cefnogaeth.
Ÿ Cyflawni'r prosiect Adfywiad Maelfa yn
Llanedeyrn. Y Democratiaid
Rhyddfrydol dechreuodd y prosiect yn
2004 ac wedi bod yn rhoi pwysau ar y
cyngor fel yr wrthblaid ers hynny.
Byddwn yn ei gwblhau ar ddechrau'r
tymor cyngor newydd. Cyflawni mwy o
brosiectau adfywio llai o fewn
cymunedau lleol.
Ÿ Gwella mannau cyhoeddus a chynnig
trwyddedau parcio hanfodol i fusnesau
er mwyn annog strydoedd mawr lleol.

Amgylchedd
Diolch i Llafur mae ein dinas yn dioddef o gynnydd mewn tipio anghyfreithlon a strydoedd brwnt.
Caerdydd oedd â'r strydoedd mwyaf brwnt yn Lloegr a Chymru tan i'r Democratiaid Rhyddfrydol
redeg y Cyngor yn 2004. Buddsoddom mewn golchi strydoedd, cyflwyno ailgylchu am ddim a dechrau
casgliadau gwastraff swmpus am ddim. Cynyddodd ein cyfraddau ailgylchu ac roedd ein strydoedd yn
lanach. Ers i Llafur ddechrau rhedeg y Cyngor yn 2012 mae toriadau wedi bod i olchi strydoedd ac
mae llawer o dai wedi'u gorfodi i gael biniau llai, mae canolfannau ailgylchu wedi cau ac mae tâl yn
awr yn cael ei godi i gasglu gwastraff swmpus. Mae ein cymunedau yn cael ei hesgeuluso ac mae ein
strydoedd yn mynd yn fwy brwnt.
Mae lefelau carbon deuocsid yn uchel o'i gymharu â dinasoedd eraill Prydain, gydag ambell i ward
yng nghanol y ddinas yn arbennig o fregus i lefelau uchel o lygredd aer. Gyda thywydd annarogan a
lefel y môr yn codi o ddiolch i newid hinsawdd, mae hi o ddiddordeb i'n dinas arfordirol ein bod yn
lleihau ein heffaith ar yr amgylchedd ac ymrwymo i wneud Caerdydd yn ddinas hydwyth a
chynaliadwy wedi'i selio ar werthoedd cymuned a chydraddoldeb.
Bydd cyngor Democratiaid Rhyddfrydol yn:
Ÿ Buddsoddi mwy i olchi strydoedd, yn benodol ar ôl diwrnod casglu sbwriel ac i lanhau ein
strydoedd a'n cymunedau'n drylwyr.
Ÿ Gweithredu'n well i ddelio â phroblemau megis gwastraff wedi'i adael, graffiti, a chydlynu
trwsiadau rhwng ardaloedd trwy sefydlu cynllun 'lori gyfleus'.
Ÿ Defnyddio addysg wedi'i dargedu'n well i gynyddu cyfraddau ailgylchu, yn enwedig o fewn
ardaloedd dinesig canolog.
Ÿ Diddymu'r tâl a godwyd gan Llafur i gasglu gwastraff swmpus.
Ÿ Cynyddu'r nifer o ganolfannau ailgylchu gwastraff tŷ gan sicrhau bod o leiaf pedwar ar draws y
ddinas, gan gynnwys Heol Wedal ac yng ngorllewin Caerdydd.
Ÿ Cynyddu'r nifer o lefydd i breswylwyr gasglu bagiau ailgylchu a gwastraff bwyd, megis siopau a
swyddfeydd post.
Ÿ Archwilio'r posibiliad o sefydlu 'siopau' wedi'u cymeradwyo gan y Cyngor yng nghanolfannau
ailgylchu gwastraff tŷ ble gall trigolion brynu eitemau amldro neu wedi'i adnewyddu.
Ÿ Cydweithio â busnesau i wella cyfraddau gwastraff bwyd masnachol ac arbrofi â ffyrdd gwell i
ddal gwastraff bwyd i'w hamddiffyn rhag gwylanod.
Ÿ Edrych ar y posibiliad o gyflwyno banciau poteli mewn ardaloedd penodol ble gall caniau a photeli
eu cyfnewid am arian neu Gredyd Amser - talebau i'w defnyddio mewn siopau, sinemâu a
lleoliadau eraill.

Ÿ Gweithio gyda chwmnïau rheoli i roi mwy o gyfleoedd i breswylwyr blociau fflatiau i ailgylchu, a
sicrhau bod datblygiadau'r dyfodol yn darparu'r cyfleusterau i gael y gorau o ailgylchu.
Ÿ Gweithio gyda landlordiaid i sicrhau bod tenantiaid yn deall trefniadau casglu gwastraff a bod
ganddynt y cyfleusterau ailgylchu ar ddechrau eu tenantiaeth.
Ÿ Bod yn llymach gyda thipio anghyfreithlon trwy dargedu mannau penodol ble mae'n digwydd yn
gyson gan orfodi dirwyon a lobïo Llywodraeth Cymru i gynyddu dirwyon.
Ÿ Mynd i'r afael â lefelau peryglus o lygredd aer trwy annog pobl i ddefnyddio trafnidiaeth amgen i
yrru a hyrwyddo diwrnodau heb gar yn y ddinas.
Ÿ Annog y datblygiad o egni adnewyddol yng Nghaerdydd, a bod yn weithredol wrth gefnogi môrlynnoedd llanw Caerdydd arfaethedig sydd â'r gallu i ddarparu Cymru gyfan ag ynni adnewyddol.
Ÿ Arbrofi gyda cherbydau trydan i'r cyngor a gwella'r isadeiledd ail-bweru yn y ddinas.
Ÿ Peilota 'Llyfrgell Pethau' ble gall trigolion ymuno a benthyg eitemau ymarferol i'r tŷ megis offer
garddio.
Ÿ Adfer y timau graffiti un-pwrpas a oedd ar gael pan mai ni oedd yn rhedeg y Cyngor.
Ÿ Ailddechrau casgliadau diwedd tymor ychwanegol fel rhan o'r 'cynllun Gwaredu'r Gwastraff'
mewn ardaloedd â phoblogaeth myfyrwyr uchel.

Democratiaeth
Wrth i rhyddfrydwyr rydym yn credu y dylai cynghorau fod mor agored a thryloyw â phosibl, fel y
gall penderfyniadau gael eu harchwilio gan gynghorwyr a'r cyhoedd. Pan fyddwn yn rhedeg y
cyngor yr ydym yn cyflwyno cwestiynau gan y cyhoedd, rydym yn rhewi lwfansau cynghorwyr ac
rydym yn aml yn ymgynghori â'r cyhoedd ar benderfyniadau.
O dan Lafur cymunedau wedi cael eu hanwybyddu, ymgynghori lleol wedi lleihau ac mae'r cyngor
wedi dibynnu ar yr arolwg Holi Caerdydd bod dros-yn cynrychioli maestrefi cyfoethog yn y
gogledd, ac o dan-gynrychioli llai cefnog, cymunedau lleiafrifoedd ethnig iau a.
Bydd cyngor y Democratiaid Rhyddfrydol yn:
Ÿ Newid y system a ddefnyddir ar gyfer ethol cynghorwyr i'r Bleidlais Sengl Drosglwyddadwy ac
ymestyn y fasnachfraint i bobl ifanc 16 a 17 mlwydd oed, os a phan fyddwn yn cael y pwerau i
wneud hynny.
Ÿ Adolygu'r gwaharddiad ar ffotograffiaeth a Videography yn siambr y cyngor a'r oriel gyhoeddus
i weld a byddai'n gwella democratiaeth.
Ÿ Gwella ymgysylltiad â dinasyddion drwy gyfryngau cymdeithasol, gan gynnwys caniatáu
preswylwyr i roi gwybod am broblemau drwy Facebook a Twitter, yn ogystal â dulliau
presennol Connect2Cardiff.
Ÿ Cynyddu'r gyfran o staff y cyngor sy'n siarad Cymraeg mewn swyddi sy'n wynebu'r cyhoedd, er
mwyn sicrhau bod pawb sydd am, yn gallu cyfathrebu gyda'r cyngor trwy gyfrwng y Gymraeg.
Ÿ Ystyriwch sgrapio papur newydd Llais y Ddinas y cyngor, gan ffafrio yn lle mwy gyfathrebu
uniongyrchol â phreswylwyr.
Ÿ Gwella ymgynghori â thrigolion, busnesau a grwpiau cymunedol ar newidiadau a arweinir gan
y cyngor sy'n effeithio arnynt.
Ÿ Adolygu Arolwg Caerdydd aneffeithiol ac nid yw'n cynrychioli Gofynnwch, gan sicrhau bod
unrhyw arolwg blynyddol yn fwy cynrychioliadol ein dinas amrywiol.
Ÿ Cydnabod amrywiaeth gweithlu'r Cyngor Caerdydd drwy gydnabod ac annog rhwydweithiau
gweithwyr, ac yn gwneud cais am le ar Fynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle Stonewall bob
blwyddyn.
Ÿ Caniatáu aelodau o'r cyhoedd i gyflwyno eu deisebau eu hunain i gyfarfodydd craffu cyngor.

Llyfrgelloedd, Diwylliant a Chwaraeon
I greu dinas sy'n fwy iach, llewyrchus ac optimistaidd mae angen darparu celfyddydau, diwylliant a
llyfrgelloedd. Pan fuom yn rhedeg y Cyngor fe wnaethom ailadeiladu ac ailwampio Llyfrgelloedd
Pen-y-lan, Cathays, Grangetown, Sblot, Ystum Taf, Rhydypennau, Llanrhymni a Tyllgoed, ynghyd â
sefydlu'r Llyfrgell Ganolog newydd sydd wedi ennill llu o wobrau. Mae Llafur wedi cau Llyfrgell y
Rhath, cwtogi oriau agor a rhoi cynorthwywyr llyfrgell yn lle llyfrgellwyr. Mae toriadau i wersi
cerdd i'n plant wedi bod ac mae gormod o'n cymunedau mwyaf difreintiedig ddim yn gallu cael
mynediad at gyfleoedd.
Bydd cyngor Democratiaid Rhyddfrydol yn:
Ÿ Cynnal cyllid llyfrau ein llyfrgelloedd lleol i sicrhau bod yna ddewis eang ac argaeledd da.
Ÿ Rhoi addewid y byddwn yn cynnal gwersi cerdd o fewn ysgolion a chynyddu mynediad plant
ato ble mae'n bosib.
Ÿ Ailwampio ac ailagor Llyfrgell y Rhath.
Ÿ Sicrhau nad yw'r gwasanaeth sydd ar gael yn Llyfrgell Pen-y-lan yn cael ei gyfyngu yn dilyn iddo
gael ei drosglwyddo i ddwylo'r ymddiriedolaeth hamdden.
Ÿ Hybu a hyrwyddo gwasanaethau a gweithgareddau cyfrwng Cymraeg i bob cymuned yng
Nghaerdydd.
Ÿ Ystyried gwneud cais i fod yn Ddinas Diwylliant y DU.
Ÿ Sefydlu swyddfa Gwybodaeth Twristiaeth yng nghanol y ddinas.
Ÿ Cefnogi lleoliadau cerddoriaeth yng nghanol y ddinas, gan gynnwys Womanby Street. Byddwn
yn adolygu polisi cynllunio er mwy amddiffyn lleoliadau cerddoriaeth gyfagos, hyd yn oed os
bydd fflatiau neu westai yn cael caniatâd cynllunio'n gyfagos.
Ÿ Parhau i gefnogi Pride Cymru a Tafwyl trwy gydol cyfnod tymor y Cyngor - mae'r digwyddiadau
yma'n rhan annatod o galendr diwylliannol Caerdydd ac yn denu cannoedd ar filoedd o bobl.
Ÿ Parhau i fuddsoddi yn y rhaglen Hyb i ehangu'r gwasanaethau sydd ar gael mewn llyfrgelloedd
gan sicrhau bod mwy o'n cymunedau gyda mynediad at Hyb lleol.
Ÿ Ymgyrchu er mwyn lleihau TAW o 20% i 5% ar gyfer llety ac atyniadau ymwelwyr.
Ÿ Llunio rhestr o adeiladau lleol sy'n cael eu
hystyried fel asedau hanesyddol i'n
ardaloedd.
Ÿ Buddsoddi yng nghynhaliaeth a gwella
ansawdd cyfleusterau chwaraeon allanol.
Ÿ Buddsoddi mewn chwaraeon anabledd
yng Nghaerdydd.
Ÿ Gweithio gyda grwpiau chwaraeon
cymunedol i gynnal a gwella'u cyfleusterau
gan ddefnyddio Credydau Amser - talebau
gall gwirfoddolwyr eu hennill a'u gwario ar
weithgareddau a phrofiadau.
Ÿ Denu mwy o ddigwyddiadau chwaraeon
rhyngwladol i Gaerdydd.
Ÿ Trafod â Fforwm Chwaraeon LHDT a
thimoedd chwaraeon LHDT i hyrwyddo
chwaraeon cynhwysol LHDT yn y ddinas.
Ÿ Cefnogi unrhyw gais y dyfodol i ddenu
Gemau'r Gymanwlad i Gaerdydd.

Tai
Mae Caerdydd yn wynebu argyfwng gyda gormod o bobl ddim yn gallu fforddio prynu tŷ a thros
8,000 o bobl ar restrau aros tai cymdeithasol i'w rhentu. Addewidodd Llafur i barhau â chynllun y
Democratiaid Rhyddfrydol i adeiladu cannoedd o dai cyngor newydd pan fabwysiadon nhw'r
Cyngor, ond erbyn diwedd 2016, does dim un tŷ wedi'i hadeiladu.
Bydd cyngor Democratiaid Rhyddfrydol yn:
Ÿ Blaenoriaethu buddsoddi arian i adeiladu tai sydd ei hangen yn druenus. Byddwn yn ceisio
cynyddu'r ymrwymiad presennol ac adeiladu 1500 o dai, a sicrhau eu bod yn cael eu hadeiladu
ac nid yn cael eu gadael fel lotiau gwag, gan ddefnyddio'r technolegau sy'n arbed ynni
diweddaraf.
Ÿ Cynnig mwy o gymorth i bobl sy'n cysgu ar y stryd. Ni fyddwn yn gwneud digartrefedd yn
drosedd fel mae rhai cynghorau wedi'i wneud a byddwn yn gweithio ag elusennau tai i'w
cynorthwyo ac ailadeiladu'u bywydau, gan gynnwys edrych ar fodel Tai yn Gyntaf.
Ÿ Defnyddio pwerau tai newydd i fuddsoddi mewn mentrau inswleiddio tai cyngor sydd ag
inswleiddio gwael i leihau biliau ynni i'r sawl sydd â'r angen mwyaf.
Ÿ Lleihau defnydd ynni a lleihau costau i denantiaid tai cyngor trwy fuddsoddi mewn
technolegau ynni adnewyddol.
Ÿ Gweithio â'r sector rhentu preifat i gynorthwyo gydag ail-gartrefu pobl ar y rhestr tai yn
gyflymach a chynnig cymorth i annog landlordiaid i'r farchnad yma.
Ÿ Gweithio â grwpiau landlordiaid a thenantiaid i godi safonau llety, helpu datblygu marchnad
fwy cynaliadwy yn y sector rhentu tai preifat a sicrhau bod tenantiaid yn ymwybodol o'u
hawliau.
Ÿ Cydweithio â chynghorau cyfagos er mwyn datblygu dull rhanbarthol i dai er mwyn archwilio'r
posibiliad o adeiladu tai newydd y tu allan i ffiniau'r ddinas, ond gyda chysylltiadau heolydd a
thrafnidiaeth gyhoeddus addas.
Ÿ Cynnal ymchwiliad brys o Gynllun Datblygu Lleol dadleuol Llafur i gymryd i ystyriaeth o
bryderon yn newid mewn
rhagamcanion poblogaeth a'r effaith
ar yr amgylchedd a thagfeydd traffic.
Ÿ Hyd y gallwn, osgoi defnyddio llety
gwely a brecwast ar gyfer pobl
ddigartref. Daeth yr angen hwn i ben
y tro diwethaf mai ni oedd yn rhedeg
y Cyngor gan weithio ag asiantaethau
tai lleol a defnyddio tai 'w rhentu
dros dro a'r cyfleuster arbenigol yng
Nghwrt Adda.
Ÿ Adolygu'r cynllun Hawl i Brynu i
sicrhau bod yr arian yn cael ei ailfuddsoddi er mwyn adeiladu tai
newydd.
Ÿ Datblygu cofrestr tai hygyrch.
Ÿ Edrych ar hwyluso gwell defnydd o
wagleoedd uwchben siopau er mwyn
darparu tai ychwanegol
angenrheidiol mewn cymunedau.

Gwasanaethau Cymdeithasol
Amddiffyn a chefnogi'r bobl fwyaf bregus yn ein cymdeithas yw un o gyfrifoldebau pwysicaf
cyngor, ond, dros y pum mlynedd ddiwethaf, mae'r bobl yma wedi'u siomi gan ddiffyg
arweinyddiaeth a gweledigaeth. O ganlyniad i ailstrwythuro diddiwedd, mae gwasanaethau
cymdeithasol oedolion wedi gweld tri aelod cabinet gwahanol a thri Chyfarwyddwr gwahanol. Mae
gwasanaethau wedi'u torri, mae asiantaethau gofal wedi gadael y farchnad, mae canolfannau
dydd wedi cau ac mae'r cyllid gwasanaethau cymdeithasol wedi bod ar chwâl.
Bydd cyngor Democratiaid Rhyddfrydol yn:
Ÿ Gweithio gyda'r bwrdd iechyd lleol i leihau'r nifer o bobl wedi'u caethiwo i ysbytai gan nad oes
ganddynt y gofal a chymorth sydd ei hangen - Caerdydd yw'r cyngor gwaethaf yng Nghymru
am hyn ar hyn o bryd.
Ÿ Darparu mwy o gymorth i ofalwyr. Does dim digon o ofalwyd yn derbyn y cymorth sydd ei
hangen ac maent yn ei haeddu.
Ÿ Cefnogi buddsoddiant hirdymor i Ganolfan Ddydd Cymdeithas Alzheimer Cymru yng Nghwrt
Oldwell - fe wnaethom gydweithio â'r elusen y llynedd i atal cynllun Llafur i gau'r ganolfan, a
bydd y Democratiaid Rhyddfrydol yn sicrhau ei ddyfodol fel rhan o gynllun ehangach i wneud
Caerdydd y brifddinas groesawgar i bobl â dementia cyntaf yn y DU.
Ÿ Adolygu'r ddarpariaeth pryd ar glud a chlwb cinio canol dydd i osgoi dyblygiad.
Ÿ Cydweithio â'r trydydd sector i gefnogi'r datblygiad o fentrau cymdeithasol ac annog gofal a
chymorth cynaliadwy dan arweiniad gwirfoddolwyr.
Ÿ Gofalu ac ailgyflwyno cyllid i glybiau cinio canol dydd dan arweiniad gwirfoddolwyr megis
canolfannau dydd Waunadda a Dalton.
Ÿ Cefnogi pobl i gael mwy o ryddid a rheolaeth trwy'r defnydd o daliadau uniongyrchol. Byddwn
yn codi'r gyfradd yr awr er mwyn gwneud cyfraddau taliadau uniongyrchol adlewyrchu beth
sydd gan ddefnyddwyr gwasanaethau eraill yn well. Rhoi defnyddwyr y gwasanaethau hyn
mwy o gefnogaeth i gyflogi gofalwyr ac i fod yn gyflogwr.
Ÿ Peilota'r model byw rhyng-genhedlaethau (sydd wedi'i ddatblygu yn yr Iseldiroedd), ble gwelir
myfyrwyr yn cael llety am ddim neu gymorthdaledig er mwyn byw gyda, a chynorthwyo, pobl
hŷn.
Ÿ Edrych ar ffyrdd o gefnogi a
chynyddu darpariaeth
trafnidiaeth gymunedol.
Ÿ Cydweithio â darparwyr cartrefi
gofal a chartrefi gofal ychwanegol
i alluogi pobl fyw'n annibynnol
cyn hired â phosib.
Ÿ Annog gwell mynediad i bobl ifanc
at wasanaethau iechyd meddwl
gan ddod a'r Cyngor, GIG ac
ysgolion at ei gilydd i gydweithio'n
fwy effeithiol i'w ddarparu.
Ÿ Anelu at gynyddu safon y
gefnogaeth i bobl fregus trwy
sicrhau bod gwell safon o
hyfforddiant ar gael i weithwyr
gofal.

Trafnidiaeth a Phriffyrdd
Mae angen isadeiledd trafnidiaeth dda ar ddinas fodern uchelgeisiol, ond, gyda Llafur wrth y llyw,
mae ein heolydd yn torri'n friwsion, gwelwyd toriadau echrydus i wasanaethau bws cymorthdaledig,
mae gohiriadau mawr wedi bod i gwblhau'r orsaf bws canolog newydd ac mae cost parcio a theithio
wedi cynyddu. Amcangyfrifir bydd poblogaeth y ddinas yn cynnyddu dros 90,000 yn yr 20 mlynedd
nesaf, a gyda dau ddatblygiad tai mawr ar safleoedd cae glas wedi'i gymeradwyo gan y cyngor Llafur
presennol, dim ond gwaethygu gall y problemau hyn wneud! Mae'r gost y pen ar heolydd a
phalmentydd wedi syrthio 26% ers 2012 a ni sy'n gwario'r ail lleiaf yng Nghymru - mewn cyfnod ble
mae cynghorau yn gwario mwy a mwy. Caerdydd yw'r grym yn natblygiad y prifddinas-ranbarth ac
mae angen system drafnidiaeth fodern integredig i gludo pobl i mewn ac allan yn ddyddiol.
Bydd cyngor Democratiaid Rhyddfrydol yn:
Ÿ Gweithredu rhaglen newydd o atgyweirio ac ail osod priffyrdd i atgyweirio ein heolydd a llwybrau
sydd mewn stad druenus.
Ÿ Cydweithio â Llywodraeth Cymru a phartneriaid busnes i hyrwyddo'r fenter trafnidiaeth
integredig Metro De Cymru.
Ÿ Rhoi blaenoriaeth i gwblhau'r orsaf fws fodern yng nghanol y ddinas.
Ÿ Edrych ar ddarparu mwy o leoliadau parcio a theithio mewn lleoliadau gwell ar lwybrau strategol
i mewn i'r ddinas (gan gynnwys yn agos i gyffyrdd 32 a 33 yr M4)
Ÿ Cydweithio â phartneriaid i gysylltu cyffordd 33 i'r A4119 mewn paratoad i'r datblygiadau tai
newydd sydd i ddod.
Ÿ Cydweithio â Bws Caerdydd a darparwyr eraill i annog mwy o ddefnydd o fysiau sy'n gyfeillgar i'r
amgylchedd gan leihau llygredd aer.
Ÿ Datblygu strategaeth newydd ar seiclo gyda chefnogaeth cyfran addas o fuddsoddiad cyfalaf gan
ddatblygu'r strategaeth Enfys chafodd ei ddatblygu y tro diwethaf inni fod yn gyfrifol am y
Cyngor. Byddwn yn ei gwneud yn haws i seiclo o gwmpas y ddinas trwy ddatblygu llwybrau seiclo
newydd, cysylltu llwybrau presennol a chyflwyno cwrbiau wedi'u gostwng. O ganlyniad, bydd hyn
yn torri tagiant yn gyffredinol gyda defnyddwyr eraill heolydd Caerdydd.
Ÿ Pan adeiladir heolydd newydd, gan gynnwys ar gyfer datblygiadau tai newydd, byddwn yn
sicrhau bod llwybrau seiclo a cherdded penodol ar gael fel rhan o'r isadeiledd.
Ÿ Cydweithio â sefydliadau partner i ddarparu mwy o barcio beiciau diogel am ddim ar draws y
ddinas wedi'i gyllido trwy hysbysebion a/neu gymorthdaliadau.
Ÿ Cydweithio â Network Rail i sefydlu gorsafoedd trên newydd ym Mynachdy, Sain Ffagan a
Llaneirwg.
Ÿ Ymgynghori â cherddwyr, yn benodol ag aelodau'r cyhoedd sydd â phroblemau symudedd,
ynglŷn â bylchoedd yng nghroesfannau, ble gall hyd yr amser croesi ei hymestyn neu wneud
heolydd a chymunedau yn fwy diogel i gerddwyr a rhoi hygyrchedd wrth wraidd cynllunio
priffyrdd.
Ÿ Edrych ar opsiynau i gynyddu'r gyfran o heol sydd yn cynnwys parcio i breswylwyr, ble mae galw
amdano a galw am barcio llym.
Ÿ Brwydro parcio anghyfreithlon mewn ardaloedd preswyl trwy gynyddu gorfodaeth parcio.
Ÿ Cynyddu gorfodaeth parthau 20 milltir yr awr a'u nifer ac arwynebedd, yn enwedig wrth ysgolion.
Ÿ Sicrhau bod cyllid a godir gan ddatblygwyr datblygiadau tai ar raddfa fawr trwy'r Ardollau
Seilwaith Cymunedol (CILs) yn mynd at ddatblygu isadeiledd trafnidiaeth gynaliadwy.
Ÿ Hyrwyddo lleihad mewn siwrneiau car gyrrwr yn unig drwy agor a hyrwyddo safleoedd parcio a
theithio i ddefnyddwyr rhannu car.
Ÿ Lobio Llywodraeth Cymru a DU i ddiddymu tollau Pont Hafren yn gyfan gwbl.
Ÿ Cefnogi clybiau car o fewn y ddinas gyda darpariaeth isadeiledd digonol.
Ÿ Edrych i gynnig pob plentyn y cyfle i ddysgu yn yr ysgol sut i seiclo'n ddiogel.

Trosedd a Diogelwch Cymunedol
Fel prifddinas, mae Caerdydd yn wynebu fwyfwy o heriau gyda throsedd ac anrhefn. Mae'n
ymddangos bod trosedd ar gynnydd yng Nghaerdydd ac, er mai cyfrifoldeb y Comisiynydd Heddlu
a Throsedd yw plismona, mae gan Gyngor Caerdydd rhan bwysig ynddi. Gweithiodd y Cyngor o
dan arweiniad y Democratiaid Rhyddfrydol rhwng 2004 a 2012 gyda'r heddlu lleol i ddarparu
rhwydwaith ychwanegol o Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu, cyflwyno cynlluniau gosod
gatiau lôn gefn mewn amryw o ardaloedd ar draws y ddinas, sefydlu timoedd graffiti un pwrpas a
chyflwyno'r gwasanaeth poendod sŵn tu allan i oriau.
Bydd cyngor Democratiaid Rhyddfrydol yn:
Ÿ Defnyddio ymyriadau wedi'u targedu, rheolaeth cymdogaethau a hyrwyddo gwasanaethau
diogelwch cymuned er mwyn mynd i'r afael â throsedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol ar
draws y ddinas.
Ÿ Cydweithio â'r gwasanaeth profiannaeth prawf i annog gwell ddefnydd o gyfiawnder adferol.
Ÿ Gosod mwy o gatiau lôn gefn ar draws y ddinas.
Ÿ Cydweithio â phartneriaid i leihau troseddu gan bobl ifanc a lleihau'r nifer sy'n cyrraedd y
system cyfiawnder ieuenctid.
Ÿ Dod a chymunedau at ei gilydd a sicrhau bod cymunedau Pobl Dduon, Asiaidd a Lleiafrifoedd
Ethnig yn cael eu trin yn hafal.
Ÿ Cydweithio â busnesau i'w hannog i danysgrifio i gynllun cyfeillion-LHDT Heddlu De Cymru.
Ÿ Cynyddu'r nifer o 'Ardaloedd a reolir o ran galwadau diwahoddiad', ble mae galwyr digroeso yn
cael eu gwahardd rhag gwerthu nwyddau neu wasanaethau gyda chefnogaeth preswylwyr
lleol. Byddwn yn blaenoriaethu ardaloedd â chyfran uchel o henoed.
Ÿ Ymestyn oriau gweithredu gwasanaeth y Cyngor ar boendod sŵn tu allan i oriau a chynyddu'r
gallu gorfodaeth.
Ÿ Archwilio posibiliadau i gymunedau fabwysiadu a gwella'u hardaloedd lleol gyda mentrau i
ychwanegu seddi, planwyr blodau i erddi cymunedol a gwell mynediad.
Ÿ Gwrthwynebu unrhyw gynnig i greu Heddlu wedi'i ganoli i sicrhau fod y system yn ymatebol i
anghenion amrywiol cymunedau yn rhannau gwahanol Cymru.
Ÿ Sicrhau bod person penodol ymhob ysgol sy'n helpu dioddefwyr o fwlio ar-lein.
Ÿ Peilota parcio diogel i arbed trosedd beiciau modur.
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