
PWYLLGOR CRAFFU AMGYLCHEDDOL 
 
DYDD MERCHER, 20 TACHWEDD 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Patel(Cadeirydd) 

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

34 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Peter Wong. 
 
35 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Gwnaed y datganiadau buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau: 
 
Y Cynghorydd Derbyshire Eitem Agenda 7 Cadeirydd y Fforwm Mynediad Lleol 
 
36 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 1 Hydref 2019 yn gofnod cywir, 
ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd.  
 
37 :   GWASANAETHAU RHEOLEIDDIO A RENNIR - DIWEDDARIAD CYNNYDD 

PEDAIR BLYNEDD  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad ar ddiweddariad ar gynnydd y Gwasanaeth 
Rheoliadol a Rennir (GRhR).  Rhoddodd yr adroddiad gyfle i'r Pwyllgor ystyried 
perfformiad y GRhR ers ei sefydlu ym mis Mai 2015; ystyried Adroddiad Blynyddol y 
GRhR ar gyfer 2018/19; ac ystyried canfyddiad a chamau gweithredu adroddiad 
Swyddfa Archwilio Cymru o'r enw 'Cyflawni â Llai - Gwasanaethau Iechyd yr 
Amgylchedd '. 
 
Roedd yr adroddiad yn rhoi trosolwg o'r broses o ffurfio'r GRhR, a ffurfiwyd rhwng 
awdurdodau partner Pen-y-bont ar Ogwr, Caerdydd a Bro Morgannwg ac a oedd yn 
darparu gwasanaeth cwbl integredig o dan un strwythur rheoli ar gyfer 
swyddogaethau Safonau Masnach, Iechyd yr Amgylchedd a Thrwyddedu.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau mai'r angen i fynd i'r afael â'r gostyngiad yng 
nghyllidebau'r Cyngor a oedd yn llywio'r gwaith o ffurfio’r bartneriaeth.  Roedd yr 
adroddiad yn cynnwys crynodeb o'r amrywiaeth o wasanaethau a ddarperir gan y 
GRhR. 
 
Atodwyd Adroddiad Blynyddol y GRhR ar gyfer 2018/19 ei atodi at yr adroddiad.  
Derbyniodd y Cabinet yr adroddiad blynyddol ar 10 Hydref 2019.  Nodwyd y prif 
agweddau ar yr adroddiad blynyddol o ran perfformiad gweithredol.  Gofynnwyd i'r 
Aelodau nodi: 
 

 Bod lefelau absenoldeb oherwydd salwch yn 7.55 diwrnod yr unigolyn cyfwerth ag 
amser llawn, sy'n is na chyfartaledd y Cyngor, sef 11.53 o ddiwrnodau.  Roedd y 
gyfradd absenoldeb ar gyfer y flwyddyn flaenorol yn 6.89 diwrnod yr unigolyn 
cyfwerth ag amser llawn. 



 Roedd y Gyllideb Refeniw Gros ar gyfer 2018/19 yn orwariant o £496,000 yn 
erbyn cyllideb refeniw gros o £8,504 miliwn. 

 Mae'r GRhR wedi atgyfnerthu'r gwaith o ddarparu gwasanaethau yn unol â 
safonau cytunedig ac wedi cyflawni'r arbedion gofynnol. 

 Mae perfformiad gweithredol wedi'i adrodd i'r Cydbwyllgor ac i'r Cyngor. 

 Mae gweithio ystwyth yn parhau i gael ei ddefnyddio i ganiatáu'r hyblygrwydd 
mwyaf posibl. 

 Mae'r Adroddiad Blynyddol yn nodi'r ymyriadau llwyddiannus drwy'r llysoedd yn 
ystod 2018/19 

 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod Cabinet dros 
Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd, y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod 
Cabinet dros Dai a Chymunedau, y Cynghorydd Norma Mackie, Cadeirydd y 
Pwyllgorau Trwyddedu a Diogelu’r Cyhoedd a Dave Holland, Pennaeth y 
Gwasanaethau Rheoleiddiol.  Gwahoddwyd yr Aelodau Cabinet i gyflwyno sylwadau.  
Rhoddodd Dave Holland gyflwyniad ar y GRhR. 
 
Cafodd Aelodau wahoddiad i holi cwestiynau, gofyn am eglurhad pellach neu wneud 
sylwadau.   Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Gofynnodd yr Aelodau pa ymdrechion sy'n cael eu gwneud i sicrhau bod eiddo 
gwag yn cael eu hadfer i gael eu defnyddio unwaith eto.  Dywedodd Pennaeth y 
GRhR fod perchenogion eiddo’n atebol dros y Dreth Gyngor os nad oes unrhyw 
un yn byw yn yr eiddo am fwy na 6 mis.  Yn 2018/19 Roedd 1568 o eiddo gwag 
yng Nghaerdydd.  Yn 2019/20 y ffigur yw 1451.  Cesglir y wybodaeth hon o'r 
gofrestr treth gyngor, ond nid yw eiddo nad ydynt yn cael eu defnyddio’n cael eu 
cynnwys ar y rhestr honno.  Mae gan y Cyngor restr darged o tua 150 o'r eiddo 
gwag sydd y rhai gwaethaf. 
 

 Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau fod y premiwm treth gyngor 
yn dechrau cael effaith.  Roedd cynllun eiddo gwag Llywodraeth Cymru hefyd yn 
helpu.  O dan gynllun Llywodraeth Cymru mae cynghorau'n gallu gwneud cais am 
arian i adfer eiddo gwag er mwyn eu defnyddio unwaith eto a mynd i'r afael â 
digartrefedd hefyd.  Mae benthyciadau grant/di-log grant ar gael i alluogi eiddo i 
fodloni safonau perthnasol a bydd Llywodraeth Cymru yn talu am unrhyw gostau 
rheoli. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd y cynllun marsialiaid tacsis yn dal i weithredu yng 
nghanol y ddinas.  Dywedwyd wrth y Pwyllgor na fyddai gwasanaeth a ddarperid 
yn flaenorol gan reolwyr canol y ddinas yn cael ei weithredu mwyach yn dilyn 
toriad i'r gyllideb y cytunwyd arno yn 2018.  Mae nifer llai o farsialiaid yn cael eu 
hariannu gan For Cardiff ar adegau prysur gyda'r nos/yn hwyr yn y nos ar 
ddyddiau prysuraf yr wythnos.  Mynegodd yr Aelod bryderon ynghylch y 
posibilrwydd y gallai gyrwyr tacsi annilys fod yn gweithredu yn y ddinas.  
Dywedodd swyddogion nad oedd gan y marsialiaid tacsis unrhyw bwerau gorfodi 
a'u bod yno’n bennaf i reoli safleoedd tacsis a chynorthwyo cwsmeriaid. 
 

 Gofynnwyd i swyddogion roi sylwadau ar y mesur a oedd ar waith i dargedu tai 
amlfeddiannaeth (HMOs) didrwydded.  Dywedodd swyddogion nad yw pob HMO 
o reidrwydd yn drwyddedig.  Nododd adroddiad i'r Cabinet ym mis Gorffennaf 
2019 y sefyllfa.  Mae gan y cynllun trwyddedu HMO yn Cathays a Phlasnewydd 
tua 2700 o adeiladau wedi'u cofrestru gyda mwy yn aros am gymeradwyaeth.  



Mae Rhentu Doeth Cymru hefyd yn ei gwneud yn ofynnol i unrhyw un sy'n rhentu 
eiddo gofrestru. 
 

 Dywedodd yr Aelod Cabinet fod yr awdurdod wedi gwneud cais i Lywodraeth 
Cymru i ymestyn cynllun Cathays/Plasnewydd.  Ystyriwyd bod HMO yn cael eu 
dadleoli i ardaloedd eraill.  Uchelgais y Cabinet yw rhoi trwyddedu HMO ar waith 
ar gyfer y ddinas gyfan. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw dystiolaeth ar gael i ddangos pa mor 
effeithiol y mae Rhentu Doeth Cymru wedi bod o ran gwella ansawdd tai.  
Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau mai nod Rhentu Doeth 
Cymru yw gwella ansawdd y landlord, nid ansawdd tai.  Mae'r rhan fwyaf o 
landlordiaid bellach wedi'u cofrestru. 
 

 Mynegodd yr Aelodau bryderon ynghylch y gwasanaeth Rheoli Plâu a'i allu i 
gystadlu â chontractwyr y sector preifat.  Dywedodd yr Aelod Cabinet dros 
Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd fod ymdrechion yn cael eu gwneud i 
wella cefnogaeth gyhoeddus ar gyfer y gwasanaeth, gan gynnwys llyfryn newydd 
a datblygu gwe-dudalen.  Dywedodd yr Aelod Cabinet fod y tîm Rheoli Plâu yn 
gwneud gwaith gwych, a bod angen gwneud mwy i gyfleu'r neges honno i'r 
cyhoedd. 
 

 Roedd aelodau o'r farn bod y Cynllun Hylendid Bwyd yn gweithio'n dda.  
Gofynnwyd i swyddogion a oedd arolygiadau'n cael eu cynnal fel y trefnwyd.  
Dywedodd Pennaeth y GRhR fod yr holl safleoedd wedi'u harchwilio'n llawn yn 
ystod 2017/18.  Mae sgoriau hylendid bwyd yn rhoi darlun dilys o fusnesau bwyd 
yn y ddinas.  Gofynnwyd i'r Aelodau nodi y bu mwy o erlyniadau yn ystod y ddwy 
flynedd ddiwethaf nag yn ystod y 10 mlynedd flaenorol. 
 

 Er bod lefelau salwch yn isel, nododd Aelodau fod nifer o staff yn gadael y 
gwasanaeth.  Gofynnwyd i swyddogion egluro hyn.  Dywedodd Pennaeth y GRhR 
fod presenoldeb staff yn dda a'u bod yn mwynhau'r hyn y maent yn ei wneud.  
Mae rhai swyddogion wedi symud ymlaen ac mae hyn wedi agor cyfleoedd i 
hyfforddeion a phrentisiaid.  Mae nifer o swyddogion wedi symud i asiantaethau 
eraill, e.e. Mae 3 swyddog hylendid bwyd wedi symud i'r Asiantaeth Safonau 
Bwyd.  Mae eraill wedi symud i asiantaethau eraill ar secondiad.  Mae hyn yn 
adlewyrchu'n dda ar y GRhR. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am sylwadau ar ddefnyddio cladin ar adeiladau uchel yn y 
ddinas.  Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Gymunedau a Thai ei bod wedi 
cyfarfod â Gwasanaeth Tân De Cymru sy'n pryderu'n wirioneddol am y 
newidiadau a wnaed yn y maes adeiladu dros y blynyddoedd diwethaf.  Mae 
Llywodraeth Cymru wedi darparu adnoddau ychwanegol ar gyfer cynnal 
arolygiadau ac mae trafodaethau'n parhau gyda'r Gwasanaeth Tân ynghylch 
arolygiadau 'ar y cyd'.  Y cwestiwn wedyn fyddai sut i wneud unrhyw waith unioni 
sydd ei angen. 
 

 Croesawodd yr Aelodau'r ffaith bod y GRhR yn buddsoddi yn ei staff o ran eu 
datblygiad proffesiynol.  Gofynnodd y Pwyllgor a oes gan yr awdurdod fesurau, 
neu gynlluniau i roi mesurau ar waith, i ddiogelu eu hasedau.  Dywedodd 
Pennaeth y GRhR fod darpariaeth i'r Cyngor geisio adennill arian.  Fodd bynnag, 
mae staff sy'n gadael ar gyfer secondiadau yn aml yn dychwelyd i'r awdurdod ac 



yn dod â mwy o brofiad a gwybodaeth yn ôl gyda nhw. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd y GRhR yn mynd i'r afael â'r mater o fridwyr cŵn 
didrwydded.  Dywedodd Pennaeth y GRhR fod hyn yn wir.  Erlynwyd bridiwr 
anghyfreithlon yn ddiweddar a derbyniodd ef ddirwy o £50k. 
 

 Gofynnwyd i swyddogion roi sylwadau ar lendid tacsis.  Dywedodd swyddogion 
fod disgwyl i bob tacsi gydymffurfio â safonau cerbydau.  Cynhelir hapwiriadau ac 
anogir aelodau o'r cyhoedd i wneud cwynion. 
 

 Trafododd y Pwyllgor y ffordd yr oedd ardaloedd dim galwadau digroeso yn cael 
eu gweithredu'n flaenorol mewn rhai wardiau. 
 

PENDERFYNWYD – y byddai’r Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyfleu eu sylwadau. 
 
Croesawodd y Cadeirydd Sam Clements o Swyddfa Archwilio Cymru a Martin 
Ellender o Grant Thornton i'r Pwyllgor.  Cyflwynodd Sam Clements adroddiad SAC 
o'r enw 'Cyflawni gyda Llai – Gwasanaethau Iechyd yr Amgylchedd'.  Rhoddodd 
Martin Ellender grynodeb o'r prif ganfyddiadau yn yr adroddiad.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y canfyddiadau yng Nghaerdydd yn gadarnhaol.  
Mae'r gyllideb sylfaenol wedi'i lleihau 20% heb gyfaddawdu gwasanaethau i'r 
gymuned.  Mae dangosyddion perfformiad allweddol hefyd yn symud i'r cyfeiriad 
iawn. 
 
Wrth ymateb i gwestiynau gan y Pwyllgor, disgrifiodd Martin Ellender y GRhR fel 
gwasanaeth effeithiol ac aeddfed a rennir.  Roedd yr adran Llywodraethu yn gadarn, 
ac eto roedd rhywfaint o le ar gyfer goruchwylio a sicrhad annibynnol.  Dylid myfyrio 
ar hyn.  Cafwyd rhai cyfleoedd hefyd i archwilio mwy o fasnacheiddio. 
 
38 :   ADRODDIAD TASG A GORFFEN DRAFFT - RHEOLI BIOAMRYWIAETH 

A'R AMGYLCHEDD NATURIOL YNG NGHAERDYDD  
 
Cyflwynodd y prif swyddog craffu y fersiwn ddrafft o 'Rheoli Bioamrywiaeth a'r 
Amgylchedd Naturiol yng Nghaerdydd – Adroddiad Gorchwyl a Gorffen'.  Gofynnwyd 
i’r aelodau ystyried a chyflwyno sylwadau ar y polisi diwygiedig. 
 
Bu'r Aelodau'n trafod y rhwymedigaeth yn 'Adran 6' i gynnwys bioamrywiaeth yn y 
broses o wneud penderfyniadau, gan gysylltu â'r Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r 
dyfodol ac i ba raddau y bydd angen i'r awdurdod cynllunio ystyried Adran 6.  
Dywedodd y prif swyddog craffu y bydd angen cynnwys Polisi Cynllunio Cymru 
Fersiwn 10 yn y Cynllun Datblygu Lleol, ac y bydd angen diwygio'r CDLl er mwyn 
ystyried Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. 
 
Gofynnodd y Cadeirydd i'r Aelodau nodi'r sylwadau cefnogol a gafwyd gan 
Lywodraeth Cymru a Chyngor Abertawe ar yr adroddiad. 
 
39 :   FFRAMWAITH DATBLYGU CENEDLAETHOL - NODYN BRIFFIO 

AELODAU  
 



Cafodd y Pwyllgor nodyn briffio ar yr Ymgynghoriad ar y Fframwaith Datblygu 
Cenedlaethol.  Gofynnwyd i'r aelod nodi'r cynnwys. 
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
40 :   CYNLLUN GWELLA HAWLIAU TRAMWY CYHOEDDUS - NODYN BRIFFIO 

AELODAU  
 
Cafodd y Pwyllgor nodyn briffio ar y Cynllun Gwella Hawliau Tramwy Cyhoeddus.  
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi'r cynnwys. 
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
41 :   PWYLLGOR CRAFFU AMGYLCHEDDOL - RHAGLEN WAITH DDRAFFT 

2019/20  
 
Cyflwynodd y Prif Swyddog Craffu y wybodaeth ddiweddaraf am Raglen Waith y 
Pwyllgor ar gyfer 2019/20. 
 
Nododd yr Aelodau'r cais i'r Pwyllgor graffu ar y defnydd o danau gwyllt yn y ddinas, 
a chytunon nhw y dylid ychwanegu nodyn Briffio Aelodau ar agenda Mawrth 2020 i 
roi rhagor o wybodaeth am y pwnc. 
 
42 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni chafodd unrhyw eitemau brys eu cyflwyno. 
 
43 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Rhoddwyd gwybod i’r aelodau y byddai cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu’r 
Amgylchedd yn cael ei gynnal ar 3 Rhagfyr 2019. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.00 pm 
 


