
PWYLLGOR CRAFFU AMGYLCHEDDOL

DYDD MAWRTH, 2 GORFFENNAF 2019

Yn 
bressenol:

Cynghorydd Patel(Cadeirydd)

Cynghorwyr Boyle, Derbyshire, Owen Jones, Jackie Parry, 
Owen, Wong a/ac Wood

8 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB 

Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Lancaster.

9 :   DATGAN BUDDIANNAU 

Gwnaed y datganiadau buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau:

Y Cynghorydd Michael Eitem 4 Yn rhedeg busnes mewn parêd sy'n
eiddo i'r Cyngor

10 :   COFNODION 

Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 7 Mai a 12 Mehefin 2019 yn 
gofnod cywir, ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd.

11 :   STRATEGAETH FWYD CAERDYDD 

Gwnaeth y Cynghorydd Michael ddatganiad o fuddiant 
yn yr eitem ganlynol gan ei fod yn rhedeg busnes mewn parêd o siopau sy'n eiddo i'r 

Cyngor

Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn rhoi cyfle i Aelodau ystyried datblygu 
Strategaeth Fwyd Caerdydd cyn i'r Strategaeth gael ei derbyn gan y Cabinet ar 26 
Medi 2019.

Hysbyswyd yr Aelodau bod yr awdurdod yn nodi ei ymrwymiad i ddatblygu 
Strategaeth Fwyd yn ei ddogfen bolisi Uchelgais Prifddinas.  Bydd y Strategaeth yn 
cwmpasu ystod eang o faterion bwyd cynaliadwy ac yn mynd i'r afael â'r materion 
allweddol canlynol:

 Tlodi Bwyd
 Anghydraddoldeb
 Lles
 Cyflenwad Bwyd
 Twristiaeth
 Datblygu Economaidd

Nodwyd nifer o enghreifftiau o arfer da mewn dinasoedd a chenhedloedd sydd wedi 
croesawu eu potensial i gynnig bwyd. Fodd bynnag, mae gwaith i'w wneud o hyd i 
ganiatáu i Gaerdydd ddod yn ‘Ddinas Bwyd Cynaliadwy Aur’.  At hynny, mae gan 
Gaerdydd ddigonedd o siopau bwyd parod sy'n cynnig opsiynau afiach ac mae gan 



Gaerdydd fwy o siopau bwyd cyflym y pen o'r boblogaeth nag unrhyw Ddinas arall yn 
y DU - 30.5 o ryddfreintiau bwyd parod ar gyfer pob 100,000 o'r boblogaeth.

Dywedwyd wrth yr Aelodau hefyd fod ffigyrau gordewdra yn uwch mewn ardaloedd 
mwy difreintiedig a bod gordewdra yn arwain at nifer o gyflyrau difrifol a bygwth 
bywyd.  Deiet gwael yw prif achos gordewdra, ynghyd â diffyg ymarfer corff.  Mae'r 
rhai sy'n byw mewn ardaloedd mwy difreintiedig yn llai tebygol o allu cael gafael ar 
fwyd da neu fforddio bwyd da.  Yn ogystal, mae disgwyliad oes yn is yn yr ardaloedd 
mwyaf difreintiedig.  Mae gan ddeiet, o ran yr opsiynau bwyd sydd ar gael a'r bwyd a 
ddefnyddir, ran i'w chwarae yn hyn.

Mae'r Cyngor yn eistedd ar y bartneriaeth fwyd leol, Bwyd Caerdydd, sy'n aelod o'r 
Rhwydwaith Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy.  Mae Caerdydd eisoes wedi cyflawni 
statws Dinas Bwyd Cynaliadwy Efydd.  Ym mis Mehefin 2018, cynhaliodd Caerdydd 
Gynhadledd Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy y DU yn Neuadd y Ddinas lle dywedodd yr 
Arweinydd fod gan Gaerdydd yr uchelgais i gyflawni statws Dinas Bwyd Cynaliadwy 
Aur.  Mae'r Dinasoedd hynny sydd wedi ennill Statws Arian wedi gwneud hynny trwy 
gyfuniad o weithio mewn partneriaeth, hunaniaeth leol a diwylliannol gref a nifer o 
brojectau a rhwydweithiau cynaliadwy ar lawr gwlad.

Roedd enghreifftiau eisoes o arfer da yng Nghaerdydd, gan gynnwys darparu 
rhandiroedd a gardd gymunedol; y Fenter Bwydydd Ieuenctid; y Rhaglen Cyfoethogi 
Gwyliau Ysgol, ymrwymiad ‘Addewid Llysiau’ y Cyngor a'r gefnogaeth hirdymor i 
bartneriaeth Bwyd Caerdydd.

Bydd datblygu Strategaeth Fwyd hefyd yn helpu'r awdurdod i gyflawni ei 
rwymedigaethau o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  Mae'r Strategaeth yn 
ceisio nodi'r prif gyfleoedd ac ymyriadau ar gyfer y Cyngor ar draws y Ddinas i alluogi 
ac annog twf rhaglenni bwyd cynaliadwy.

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Michael Michael, Aelod Cabinet dros 
Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd; Andrew Gregory, Cyfarwyddwr; Gareth 
Harcombe, Rheolwr Gweithredol, Ynni a Chynaliadwyedd; ac Elizabeth Lambert, 
Arweinydd Grŵp Datblygu Cynaliadwy, i'r cyfarfod.

Gwahoddwyd y Cynghorydd Michael i wneud datganiad byr ac yna cyflwynodd y 
swyddogion gyflwyniad.  Gwahoddwyd aelodau i wneud sylwadau, ceisio eglurhad 
neu godi cwestiynau am y wybodaeth a dderbyniwyd.  Mae’r trafodaethau hynny 
wedi eu crynhoi isod:

 Gofynnwyd i swyddogion esbonio sut y diffiniwyd ‘corsydd bwyd’, p'un a oes 
unrhyw gorsydd bwyd yng Nghaerdydd, ac os felly, ymhle.  Dywedodd 
swyddogion fod corsydd bwyd yn ardaloedd lle mae digonedd o siopau bwyd 
parod.  Mae nifer o gorsydd bwyd yn y Ddinas sy'n cyd-fynd â'r arc ddeheuol.  
Bydd ymarfer mapio yn edrych ar y ddinas gyfan ac, ar ôl ei mapio, gellir 
cyflwyno canllawiau cynllunio atodol neu bolisi dirlawnder.

 Gofynnodd yr aelodau a oedd yr awdurdod yn annog ei staff ei hun i fwyta'n iach a pha 
gamau oedd yn cael eu cymryd i hyrwyddo dewisiadau iach yn yr adeiladau y mae'n eu 
rheoli.  Dywedodd yr Aelod Cabinet ei fod yn ystyried bod diet iach yn ymwneud â 
chymedroli a chydbwysedd ac roedd yr awdurdod yn dibynnu ar staff i ddod o hyd i'w 
cydbwysedd eu hunain.  Roedd y Cadeirydd o'r farn, er bod ysgolion yn gweithio'n 



weddol dda, nad oedd adeiladau fel Neuadd y Sir yn gweithio'n dda.  Yn ystod y gwaith 
adnewyddu caffeteria dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai opsiynau iechyd ar gael bob 
dydd.  Nid yw opsiynau iechyd ar gael a gellid gwella hyn yn hawdd.  

 Hysbyswyd yr Aelodau bod y strategaeth yn cynnwys fframweithiau bwyd cynaliadwy 
ar gyfer arlwyaeth yr awdurdod ei hun.  Bydd yr ymarfer mapio yn nodi materion a 
gweithredu unrhyw ymyriadau angenrheidiol.  Mae'r awdurdod yn gweithio gyda 
phartneriaid yn hyn o beth a gall ddysgu oddi wrth bartneriaid, fel y GIG.

 Roedd yr aelodau o'r farn bod siopau bwyd parod yn fwy proffidiol.  Nid oedd cymaint 
o fasnachwyr annibynnol fel groseriaid ag yn y gorffennol gan fod trethi busnes wedi 
gwneud rhedeg busnesau o'r fath yn amhroffidiol.  Teimlai'r Aelod Cabinet nad trethi 
busnes yn unig oedd wedi effeithio ar fasnachwyr annibynnol.  Mae grym yr 
archfarchnadoedd mawr o ran cystadleuaeth wedi effeithio ar hyn hefyd.  Fodd bynnag, 
nid yw rhai wardiau yn cael eu gwasanaethu gan archfarchnadoedd.  Roedd y mater yn 
gymhleth ac ni ellid ei feio ar gyfraddau busnes yn unig.

 Gofynnodd yr aelodau pa adnoddau oedd ar gael i gyflawni camau allweddol.  
Dywedodd y Cyfarwyddwr fod hwn yn bwynt hanfodol.  Mae angen dealltwriaeth o'r 
hyn y gall yr awdurdod yn realistig ei wneud ac i wneud y strategaeth yn llwyddiannus 
bydd angen canfod adnoddau llwyddiannus.  Bydd cyfle i drosglwyddo cyllid - er 
enghraifft mewn ysgolion ac iechyd y cyhoedd.  Unwaith y bydd yr ymarfer mapio 
wedi'i gwblhau, bydd angen trafodaeth am adnoddau er mwyn llunio rhaglen realistig.

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw gynlluniau i gyflawni safonau ‘Bwyd am Oes’ 
Cymdeithas y Pridd, yn enwedig mewn ysgolion.  Dywedodd y swyddogion y byddai'r 
ffocws ar gyflawni achrediad Dinasoedd Cynaliadwy, sydd hefyd yn fenter Cymdeithas 
y Pridd.

 Roedd Aelod o'r farn bod siopau annibynnol yn gorfod cau i lawr pan na allant gystadlu 
ag archfarchnadoedd mawr ar sail hygyrchedd a chost.  Mae hyn yn helpu i greu 
anialdiroedd bwyd.  Gofynnodd yr Aelodau i'r swyddogion awgrymu sut y gallai'r 
awdurdod fynd heibio i hynny.  Dywedodd swyddogion y byddai cynllun peilot yn cael 
ei lansio'n fuan yn Dusty Forge yn Nhrelái.  Mae'r cysyniad pantri bwyd yn cael ei 
redeg gan sefydliadau elusennol lle mae rhoddion yn cael eu derbyn a bwyd gyda 
chyfnod silff byr ar gael.  Ceir enghreifftiau da o fentrau o'r fath ledled y wlad.  Mae 
aelodau o gynlluniau o'r fath hefyd yn cymryd rhan mewn gwersi coginio a chyfnewid 
ryseitiau.  Mae yna hefyd gysylltiad â grwpiau rhandiroedd lleol.  Gall y Cyngor 
gynorthwyo trwy edrych ar ba leoedd sydd ar gael ar gyfer cynllun o'r fath mewn 
cymunedau.

 Dywedodd yr Aelod Cabinet fod unrhyw safle rhandiroedd yn fwrlwm o weithgaredd 
am y rhan fwyaf o'r flwyddyn.  Fodd bynnag, o'r hydref ymlaen, ychydig iawn o 
weithgaredd sydd.  Mae'r Cyngor yn trafod opsiynau ar gyfer datblygu project 
hydroponeg cymunedol, lle mae tyfu yn digwydd drwy gydol y flwyddyn.  Byddai 
cyfleusterau o'r fath yn darparu gofod cymdeithasol a gellir eu lleoli ger canolfannau 
cymunedol.  Mae deiliaid rhandiroedd wedi mynegi diddordeb.  Mae cynllun peilot ar y 
gweill ar safle Castle Nurseries.  Roedd yr Aelod Cabinet o'r farn y byddai cynlluniau 
o'r fath yn cynnig rhywbeth radical a gwahanol.

 Roedd swyddogion o'r farn, o ran gwastraff bwyd, gwastraff y gellir ei gompostio a 
phecynnu, y byddai'n well peidio â chynhyrchu gwastraff yn y lle cyntaf.  Bu newid ym 



marn y cyhoedd ynglŷn â phlastigau defnydd sengl ac mae archfarchnadoedd yn symud 
i ffwrdd o ddefnyddio'r math hwnnw o ddeunydd pacio.  Dywedodd Aelod ei bod yn 
wrthnysig bod archfarchnadoedd yn gwerthu ffrwythau a llysiau wedi'u pacio am 
brisiau uwch na ffrwythau a llysiau rhydd.

 Nododd yr aelodau fod llawer o siopau bwyd parod yn cynnig danfoniadau cartref.  
Gofynnodd yr aelodau sut y byddai hyn yn cael ei reoli'n ymarferol.  Dywedodd yr 
Aelod Cabinet nad oedd y Cyngor yn ceisio rhagnodi'r hyn y gall pobl ei fwyta.  Roedd 
yna eisoes amrywiaeth dda o fwyd ar gael yn y ddinas.  Mae'n ymddangos bod gan rai 
lleoedd grynhoad o siopau ac mae gan leoedd eraill lai o opsiynau.  Nod y strategaeth 
yw sicrhau cydbwysedd.

 Dywedodd swyddogion y byddai cynllun gwirfoddol fel safon bwyd lleol - neu farc 
bwyd - sy'n dynodi bod bwyd yn dod yn lleol, yn iach ac yn gynaliadwy - yn helpu 
busnesau i godi safonau a galluogi pobl i wneud dewisiadau doethach.  Roedd Aelod o'r 
farn y gallai cynllun o'r fath greu anghysonderau oherwydd gall busnesau bach ei chael 
hi'n anodd bodloni gofynion safleoedd o'r fath, ond nid yw cadwyni mwy yn gwneud 
hynny.

 Dywedodd Aelod fod bwydlen cinio ei ferch yn cynnwys tri dogn o gig eidion mewn 1 
wythnos.  Yn gyffredinol, derbyniwyd bod cynhyrchu cig eidion yn dod ag ôl troed 
carbon uchel ac yn cyfrannu at yr argyfwng yn yr hinsawdd.  Awgrymodd yr Aelod y 
dylai'r Cyngor ystyried o ble y daeth cynnyrch o'r fath a'r effaith amgylcheddol sydd 
ganddo.  Er enghraifft, mae cig eidion a gynhyrchir yn lleol yn rhesymol, tra byddai cig 
eidion a gynhyrchir yn Ne America yn dod ag ôl troed carbon llawer mwy.

 Nododd Aelod fod datblygiad parc bwyd yn Aarhus, Denmarc, wedi cymryd 40 
mlynedd ac mae’n faint tref fach.  Gofynnodd yr Aelodau a oedd y Cyngor yn gallu 
cydweddu â'i uchelgeisiau ag adnoddau.

PENDERFYNWYD – y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyfleu eu sylwadau.

12 :   PWYLLGOR CRAFFU AMGYLCHEDDOL – CYNLLUNIO RHAGLEN WAITH 
2019/20 

Gwnaeth y Cynghorydd Michael ddatganiad o fuddiant 
yn yr eitem ganlynol gan ei fod yn rhedeg busnes mewn parêd o siopau sy'n eiddo i'r 
Cyngor

Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn rhoi cyfle i Aelodau ystyried datblygu 
Strategaeth Fwyd Caerdydd cyn i'r Strategaeth gael ei derbyn gan y Cabinet ar 26 
Medi 2019.

Hysbyswyd yr Aelodau bod yr awdurdod yn nodi ei ymrwymiad i ddatblygu 
Strategaeth Fwyd yn ei ddogfen bolisi Uchelgais Prifddinas.  Bydd y Strategaeth yn 
cwmpasu ystod eang o faterion bwyd cynaliadwy ac yn mynd i'r afael â'r materion 
allweddol canlynol:

Tlodi Bwyd
Anghydraddoldeb
Lles



Cyflenwad Bwyd
Twristiaeth
Datblygu Economaidd

Nodwyd nifer o enghreifftiau o arfer da mewn dinasoedd a chenhedloedd sydd wedi 
croesawu eu potensial i gynnig bwyd. Fodd bynnag, mae gwaith i'w wneud o hyd i 
ganiatáu i Gaerdydd ddod yn ‘Ddinas Bwyd Cynaliadwy Aur’.  At hynny, mae gan 
Gaerdydd ddigonedd o siopau bwyd parod sy'n cynnig opsiynau afiach ac mae gan 
Gaerdydd fwy o siopau bwyd cyflym y pen o'r boblogaeth nag unrhyw Ddinas arall yn 
y DU - 30.5 o ryddfreintiau bwyd parod ar gyfer pob 100,000 o'r boblogaeth.

Dywedwyd wrth yr Aelodau hefyd fod ffigyrau gordewdra yn uwch mewn ardaloedd 
mwy difreintiedig a bod gordewdra yn arwain at nifer o gyflyrau difrifol a bygwth 
bywyd.  Deiet gwael yw prif achos gordewdra, ynghyd â diffyg ymarfer corff.  Mae'r 
rhai sy'n byw mewn ardaloedd mwy difreintiedig yn llai tebygol o allu cael gafael ar 
fwyd da neu fforddio bwyd da.  Yn ogystal, mae disgwyliad oes yn is yn yr ardaloedd 
mwyaf difreintiedig.  Mae gan ddeiet, o ran yr opsiynau bwyd sydd ar gael a'r bwyd a 
ddefnyddir, ran i'w chwarae yn hyn.

Mae'r Cyngor yn eistedd ar y bartneriaeth fwyd leol, Bwyd Caerdydd, sy'n aelod o'r 
Rhwydwaith Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy.  Mae Caerdydd eisoes wedi cyflawni 
statws Dinas Bwyd Cynaliadwy Efydd.  Ym mis Mehefin 2018, cynhaliodd Caerdydd 
Gynhadledd Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy y DU yn Neuadd y Ddinas lle dywedodd yr 
Arweinydd fod gan Gaerdydd yr uchelgais i gyflawni statws Dinas Bwyd Cynaliadwy 
Aur.  Mae'r Dinasoedd hynny sydd wedi ennill Statws Arian wedi gwneud hynny trwy 
gyfuniad o weithio mewn partneriaeth, hunaniaeth leol a diwylliannol gref a nifer o 
brojectau a rhwydweithiau cynaliadwy ar lawr gwlad.

Roedd enghreifftiau eisoes o arfer da yng Nghaerdydd, gan gynnwys darparu 
rhandiroedd a gardd gymunedol; y Fenter Bwydydd Ieuenctid; y Rhaglen Cyfoethogi 
Gwyliau Ysgol, ymrwymiad ‘Addewid Llysiau’ y Cyngor a'r gefnogaeth hirdymor i 
bartneriaeth Bwyd Caerdydd.

Bydd datblygu Strategaeth Fwyd hefyd yn helpu'r awdurdod i gyflawni ei 
rwymedigaethau o ran Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol.  Mae'r Strategaeth yn 
ceisio nodi'r prif gyfleoedd ac ymyriadau ar gyfer y Cyngor ar draws y Ddinas i alluogi 
ac annog twf rhaglenni bwyd cynaliadwy.

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Michael Michael, Aelod Cabinet dros 
Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd; Andrew Gregory, Cyfarwyddwr; Gareth 
Harcombe, Rheolwr Gweithredol, Ynni a Chynaliadwyedd; ac Elizabeth Lambert, 
Arweinydd Grŵp Datblygu Cynaliadwy, i'r cyfarfod.

Gwahoddwyd y Cynghorydd Michael i wneud datganiad byr ac yna cyflwynodd y 
swyddogion gyflwyniad.  Gwahoddwyd aelodau i wneud sylwadau, ceisio eglurhad 
neu godi cwestiynau am y wybodaeth a dderbyniwyd.  Mae’r trafodaethau hynny 
wedi eu crynhoi isod:

Gofynnwyd i swyddogion esbonio sut y diffiniwyd ‘corsydd bwyd’, p'un a oes unrhyw 
gorsydd bwyd yng Nghaerdydd, ac os felly, ymhle.  Dywedodd swyddogion fod 
corsydd bwyd yn ardaloedd lle mae digonedd o siopau bwyd parod.  Mae nifer o 
gorsydd bwyd yn y Ddinas sy'n cyd-fynd â'r arc ddeheuol.  Bydd ymarfer mapio yn 



edrych ar y ddinas gyfan ac, ar ôl ei mapio, gellir cyflwyno canllawiau cynllunio atodol 
neu bolisi dirlawnder.

Gofynnodd yr aelodau a oedd yr awdurdod yn annog ei staff ei hun i fwyta'n iach a 
pha gamau oedd yn cael eu cymryd i hyrwyddo dewisiadau iach yn yr adeiladau y 
mae'n eu rheoli.  Dywedodd yr Aelod Cabinet ei fod yn ystyried bod diet iach yn 
ymwneud â chymedroli a chydbwysedd ac roedd yr awdurdod yn dibynnu ar staff i 
ddod o hyd i'w cydbwysedd eu hunain.  Roedd y Cadeirydd o'r farn, er bod ysgolion 
yn gweithio'n weddol dda, nad oedd adeiladau fel Neuadd y Sir yn gweithio'n dda.  
Yn ystod y gwaith adnewyddu caffeteria dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai 
opsiynau iechyd ar gael bob dydd.  Nid yw opsiynau iechyd ar gael a gellid gwella 
hyn yn hawdd.  

Hysbyswyd yr Aelodau bod y strategaeth yn cynnwys fframweithiau bwyd cynaliadwy 
ar gyfer arlwyaeth yr awdurdod ei hun.  Bydd yr ymarfer mapio yn nodi materion a 
gweithredu unrhyw ymyriadau angenrheidiol.  Mae'r awdurdod yn gweithio gyda 
phartneriaid yn hyn o beth a gall ddysgu oddi wrth bartneriaid, fel y GIG.

Roedd yr aelodau o'r farn bod siopau bwyd parod yn fwy proffidiol.  Nid oedd cymaint 
o fasnachwyr annibynnol fel groseriaid ag yn y gorffennol gan fod trethi busnes wedi 
gwneud rhedeg busnesau o'r fath yn amhroffidiol.  Teimlai'r Aelod Cabinet nad trethi 
busnes yn unig oedd wedi effeithio ar fasnachwyr annibynnol.  Mae grym yr 
archfarchnadoedd mawr o ran cystadleuaeth wedi effeithio ar hyn hefyd.  Fodd 
bynnag, nid yw rhai wardiau yn cael eu gwasanaethu gan archfarchnadoedd.  Roedd 
y mater yn gymhleth ac ni ellid ei feio ar gyfraddau busnes yn unig.

Gofynnodd yr aelodau pa adnoddau oedd ar gael i gyflawni camau allweddol.  
Dywedodd y Cyfarwyddwr fod hwn yn bwynt hanfodol.  Mae angen dealltwriaeth o'r 
hyn y gall yr awdurdod yn realistig ei wneud ac i wneud y strategaeth yn llwyddiannus 
bydd angen canfod adnoddau llwyddiannus.  Bydd cyfle i drosglwyddo cyllid - er 
enghraifft mewn ysgolion ac iechyd y cyhoedd.  Unwaith y bydd yr ymarfer mapio 
wedi'i gwblhau, bydd angen trafodaeth am adnoddau er mwyn llunio rhaglen realistig.

Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw gynlluniau i gyflawni safonau ‘Bwyd am Oes’ 
Cymdeithas y Pridd, yn enwedig mewn ysgolion.  Dywedodd y swyddogion y byddai'r 
ffocws ar gyflawni achrediad Dinasoedd Cynaliadwy, sydd hefyd yn fenter 
Cymdeithas y Pridd.

Roedd Aelod o'r farn bod siopau annibynnol yn gorfod cau i lawr pan na allant 
gystadlu ag archfarchnadoedd mawr ar sail hygyrchedd a chost.  Mae hyn yn helpu i 
greu anialdiroedd bwyd.  Gofynnodd yr Aelodau i'r swyddogion awgrymu sut y gallai'r 
awdurdod fynd heibio i hynny.  Dywedodd swyddogion y byddai cynllun peilot yn cael 
ei lansio'n fuan yn Dusty Forge yn Nhrelái.  Mae'r cysyniad pantri bwyd yn cael ei 
redeg gan sefydliadau elusennol lle mae rhoddion yn cael eu derbyn a bwyd gyda 
chyfnod silff byr ar gael.  Ceir enghreifftiau da o fentrau o'r fath ledled y wlad.  Mae 
aelodau o gynlluniau o'r fath hefyd yn cymryd rhan mewn gwersi coginio a chyfnewid 
ryseitiau.  Mae yna hefyd gysylltiad â grwpiau rhandiroedd lleol.  Gall y Cyngor 
gynorthwyo trwy edrych ar ba leoedd sydd ar gael ar gyfer cynllun o'r fath mewn 
cymunedau.

Dywedodd yr Aelod Cabinet fod unrhyw safle rhandiroedd yn fwrlwm o weithgaredd 
am y rhan fwyaf o'r flwyddyn.  Fodd bynnag, o'r hydref ymlaen, ychydig iawn o 



weithgaredd sydd.  Mae'r Cyngor yn trafod opsiynau ar gyfer datblygu project 
hydroponeg cymunedol, lle mae tyfu yn digwydd drwy gydol y flwyddyn.  Byddai 
cyfleusterau o'r fath yn darparu gofod cymdeithasol a gellir eu lleoli ger canolfannau 
cymunedol.  Mae deiliaid rhandiroedd wedi mynegi diddordeb.  Mae cynllun peilot ar 
y gweill ar safle Castle Nurseries.  Roedd yr Aelod Cabinet o'r farn y byddai 
cynlluniau o'r fath yn cynnig rhywbeth radical a gwahanol.

Roedd swyddogion o'r farn, o ran gwastraff bwyd, gwastraff y gellir ei gompostio a 
phecynnu, y byddai'n well peidio â chynhyrchu gwastraff yn y lle cyntaf.  Bu newid ym 
marn y cyhoedd ynglŷn â phlastigau defnydd sengl ac mae archfarchnadoedd yn 
symud i ffwrdd o ddefnyddio'r math hwnnw o ddeunydd pacio.  Dywedodd Aelod ei 
bod yn wrthnysig bod archfarchnadoedd yn gwerthu ffrwythau a llysiau wedi'u pacio 
am brisiau uwch na ffrwythau a llysiau rhydd.

Nododd yr aelodau fod llawer o siopau bwyd parod yn cynnig danfoniadau cartref.  
Gofynnodd yr aelodau sut y byddai hyn yn cael ei reoli'n ymarferol.  Dywedodd yr 
Aelod Cabinet nad oedd y Cyngor yn ceisio rhagnodi'r hyn y gall pobl ei fwyta.  
Roedd yna eisoes amrywiaeth dda o fwyd ar gael yn y ddinas.  Mae'n ymddangos 
bod gan rai lleoedd grynhoad o siopau ac mae gan leoedd eraill lai o opsiynau.  Nod 
y strategaeth yw sicrhau cydbwysedd.

Dywedodd swyddogion y byddai cynllun gwirfoddol fel safon bwyd lleol - neu farc 
bwyd - sy'n dynodi bod bwyd yn dod yn lleol, yn iach ac yn gynaliadwy - yn helpu 
busnesau i godi safonau a galluogi pobl i wneud dewisiadau doethach.  Roedd Aelod 
o'r farn y gallai cynllun o'r fath greu anghysonderau oherwydd gall busnesau bach ei 
chael hi'n anodd bodloni gofynion safleoedd o'r fath, ond nid yw cadwyni mwy yn 
gwneud hynny.

Dywedodd Aelod fod bwydlen cinio ei ferch yn cynnwys tri dogn o gig eidion mewn 1 
wythnos.  Yn gyffredinol, derbyniwyd bod cynhyrchu cig eidion yn dod ag ôl troed 
carbon uchel ac yn cyfrannu at yr argyfwng yn yr hinsawdd.  Awgrymodd yr Aelod y 
dylai'r Cyngor ystyried o ble y daeth cynnyrch o'r fath a'r effaith amgylcheddol sydd 
ganddo.  Er enghraifft, mae cig eidion a gynhyrchir yn lleol yn rhesymol, tra byddai 
cig eidion a gynhyrchir yn Ne America yn dod ag ôl troed carbon llawer mwy.

Nododd Aelod fod datblygiad parc bwyd yn Aarhus, Denmarc, wedi cymryd 40 
mlynedd ac mae’n faint tref fach.  Gofynnodd yr Aelodau a oedd y Cyngor yn gallu 
cydweddu â'i uchelgeisiau ag adnoddau.

PENDERFYNWYD – y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyfleu eu sylwadau.

13 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI) 

Ni dderbyniwyd unrhyw eitemau brys.

14 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF 

Rhoddwyd gwybod i aelodau y byddai cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu ar 
Amgylchedd yn cael ei gynnal ar 17 Medi 2019.



Daeth y cyfarfod i ben am 6.45 pm


