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1 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau oddi wrth y Cynghorwyr Jacqui Parry ac Andrew Gregory. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Parkhill i'r cyfarfod yn dilyn ei benodiad i'r 
Pwyllgor gan y Cyngor. Dymunai'r Pwyllgor Estyn eu diolchiadau i'r Cynghorydd 
Boyle am ei gyfraniad i waith y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yn ystod ei dymor. 
 
2 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Gwnaed y datganiadau buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau: 
 
Cynghorydd Owen Jones Eitem 4 – Personol Cyfarwyddwr Anweithredol Bws 

Caerdydd  
 
3 :   CYNIGION CYLLIDEBOL DRAFFT 2020/21 - TROSOLWG 

CORFFORAETHOL  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn darparu cyd-destun ar gyfer craffu ar yr 
adrannau hynny o Gynllun Corfforaethol Drafft y Cyngor 2020 i 2023 ac 
ymgynghoriad cyllideb Drafft Cabinet 2020/21 i'r graddau y maent yn ymwneud â'r 
swyddogaethau hynny o dan gylch gwaith y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Cabinet, ym mis Gorffennaf 2017, wedi nodi 
rhaglen bolisi ac ymrwymiadau cyflawni cysylltiedig o'r enw’r 'Uchelgais Prifddinas'. 
Roedd hyn yn sefydlu blaenoriaethau allweddol y Cabinet ar gyfer y tymor trefol ac 
yn amlinellu rhaglen i barhau i yrru economi'r ddinas yn ei blaen, tra'n sicrhau bod yr 
holl breswylwyr yn elwa ar fanteision llwyddiant. Adnewyddwyd yr Uchelgais 
Prifddinas ym mis Chwefror 2020 i adlewyrchu'r ymrwymiadau parhaus ar gyfer y 
weinyddiaeth. 
 
Mae’r Cynllun Corfforaethol a’r Cynllun Lles yn ddogfennau allweddol o ran cyflawni’r 
Uchelgais Prifddinas, gan eu bod yn trosi blaenoriaethau’r weinyddiaeth yn amcanion 
y gellir eu cyflawni. Mae Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol hefyd yn rhoi 
dyletswydd statudol ar y Cyngor i gyhoeddi amcanion lles. 
 
Mae'r Cyngor a'r Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus wedi mabwysiadu'r un set o 7 
amcan lles sy'n adlewyrchu eu dyheadau a rennir ar gyfer y Ddinas. Mae'r Cynllun 
Corfforaethol wedi'i strwythuro ar sail blaenoriaethau'r Uchelgais Prifddinas a'r 7 
amcan lles. 
 
Mae'r Cynllun Corfforaethol hefyd yn nodi'r mesurau a'r targedau perfformiad a fydd 
yn galluogi'r Cyngor a’i bwyllgorau craffu i fonitro'r hyn a gyflawnir. 



 
Rhoddodd yr adroddiad grynodeb o'r sefyllfa gyllidebol o ran yr adnoddau sydd ar 
gael i gwmpasu gwariant sylfaenol, ymrwymiadau ac ail-alinio cyllidebau. Mae angen 
arbedion o £9,764 miliwn fel a ganlyn: £5.048 miliwn o arbedion effeithlonrwydd; 
£2.541 miliwn o gynhyrchu incwm; a £2.175 miliwn o newid gwasanaethau. Roedd yr 
adroddiad yn rhoi syniad o lefel yr arbedion sydd eu hangen ym mhob 
cyfarwyddiaeth ac fel canran o'r arbedion sydd eu hangen yn gyffredinol. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Chris Weaver, Aelod Cabinet dros Gyllid; 
Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau ac Ian Allwood, Pennaeth Cyllid i’r 
cyfarfod. Gwahoddwyd y swyddogion i roi cyflwyniad. Gwahoddwyd y Pwyllgor gan y 
Cadeirydd i roi sylwadau, ceisio sicrwydd neu godi cwestiynau ar y wybodaeth 
dderbyniwyd. Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am sicrhad bod y £2.63 miliwn o gynigion arbedion yn y 
Gyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol yn gyraeddadwy o ystyried y 
pwysau demograffig ar y gwasanaeth. Dywedodd yr Aelod Cabinet mai cyfran 
fach o'r gyllideb gyffredinol yw'r arbedion. Mae'r cynigion yn ystyried pwysau a 
gofynion demograffig ac yn gyraeddadwy. Dywedodd swyddogion fod lefel yr 
arbedion sydd eu hangen yn cynrychioli gostyngiad ar y blynyddoedd blaenorol.  
 

 Cyfeiriodd Aelodau at y difrod a achoswyd gan stormydd diweddar a gofyn o ble y 
daw'r cyllid cyd-nerthu a sut y mae digwyddiadau o'r fath yn effeithio ar y gyllideb. 
Dywedodd swyddogion mai'r flaenoriaeth gyntaf fyddai gwneud asesiad o'r difrod. 
Gall Llywodraeth Cymru ddarparu cymorth mewn argyfwng ond roedd hefyd yn 
rheswm dros gadw cyllideb wrth gefn. Mae'n bosibl y daw arian ychwanegol o 
yswiriant a'r rhaglen gyfalaf hefyd.  
 

 Roedd aelodau o'r farn bod effeithiau newid yn yr hinsawdd eisoes yn cael effaith. 
O gofio bod Caerdydd yn ddinas arfordirol, gofynnodd y Pwyllgor pa gyllideb sy'n 
cael ei rhoi ar waith i fynd i'r afael â'r materion hyn, e.e. clirio mwy rheolaidd o ran 
draeniau/gylïau ac amddiffynfeydd rhag llifogydd. Dywedodd yr Aelod Cabinet bod 
y gyllideb yn cydnabod y newid yn yr hinsawdd; mae'r gyllideb yn ataliol a'i nod yw 
lliniaru effeithiau'r newid yn yr hinsawdd yn y tymor hir. Mae arian ychwanegol 
wedi'i ddarparu ar gyfer gwaith draenio ac amddiffyn rhag llifogydd. Bydd 
projectau eraill, gan gynnwys ynni gwyrdd ac ailgylchu, yn bwydo i mewn i'r 
agenda newid yn yr hinsawdd. Bydd y Rhaglen Gyfalaf hefyd yn bwydo i mewn i'r 
asesiad. 
 

 Dywedodd aelod fod cynlluniau atal llifogydd yn gostus a gofynnodd a oedd digon 
o arian ar gael. Dywedodd yr Aelod Cabinet fod yr awdurdod, mewn partneriaeth â 
Llywodraeth Cymru, yn rhoi miliynau mewn cynllun amddiffyn rhag llifogydd 
arfordirol. Bydd datblygiadau tai newydd yn y ddinas yn cynnwys Cynlluniau 
Draenio Cynaliadwy. Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau bod y 
gyllideb yn ceisio cymryd golwg ataliol tymor hir ac y bydd yn cysylltu cynlluniau â 
gofynion Deddf Cenedlaethau’r Dyfodol Cymru. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd y gyllideb wedi ystyried effeithiau posibl Brexit, er 
enghraifft y costau cynyddol. Dywedodd yr Aelod Cabinet bod Brexit ar radar y 
weinyddiaeth a'i fod wedi'i gynnwys ar y gofrestr risg gorfforaethol. Roedd y DU yn 
dal i fod yn y cyfnod pontio ac nid yw'r effeithiau'n hysbys ar hyn o bryd. Bydd 
angen i'r awdurdod weithredu mewn ffordd bwyllog a phragmatig a meddwl am ei 



gadernid yn y tymor canolig i'r hirdymor. Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol 
Adnoddau y bydd Llywodraeth y DU yn cyhoeddi ei chyllideb ar 11 Mawrth 2020. 
Os oes angen diweddaru'r Cynllun Ariannol Tymor Canolig o ganlyniad i gyllideb 
Llywodraeth y DU, yna bydd yn cael ei adrodd i'r Cabinet ym mis Mehefin. 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod Atodiad 9B o'r adroddiad yn nodi'r heriau ariannol 
a'r lliniaru mewn perthynas â Brexit. 

 

 Nododd yr Aelodau fod Benthyca Cyfalaf oddeutu £1 biliwn. Gofynnodd Aelodau a 
allai statws credyd yr awdurdod newid ac a ystyriwyd y posibilrwydd hwnnw. 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau nad oes unrhyw arwydd o 
leihad yn statws credyd yr awdurdod. Fodd bynnag, roedd y newid yn y cyfraddau 
llog PLB yn fater i'w ystyried ac ymdrinnir ag ef yn y goblygiadau ariannol yn 
adroddiad y gyllideb. Dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol, fel Swyddog Adran 
151, ei fod yn fodlon bod y gyllideb yn ddichonadwy ac yn fforddiadwy.  

 

 Gofynnodd yr Aelodau i'r tystion roi eu sylwadau ar gynhyrchu incwm. Dywedodd 
yr Aelod Cabinet fod cynhyrchu incwm yn cau'r bwlch ariannu. Mae'r awdurdod yn 
edrych ar arfer gorau ar awdurdodau lleol eraill o ran cynhyrchu incwm a bydd y 
Cabinet bob amser yn croesawu rhannu syniadau.  
 

PENDERFYNWYD – bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyfleu unrhyw sylwadau, arsylwadau ac argymhellion a wneir yn ystod y 
ffordd ymlaen. 
 
4 :   CYNLLUN CORFFORAETHOL DRAFFT 2020 I 2023 A CHYNIGION 

CYLLIDEB DRAFFT 2020/21  
 
Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Caro Wild, Aelod Cabinet dros Gynllunio 
Strategol a Thrafnidiaeth a Matt Wakelam, Cyfarwyddwr Cynorthwyol mewn 
Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd. Gwahoddwyd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol i 
roi cyflwyniad ar y cynigion cyllidebol mewn perthynas â'r Gyfarwyddiaeth Cynllunio, 
Trafnidiaeth a'r Amgylchedd. 
 
Gwahoddwyd y Pwyllgor i wneud sylwadau, gofyn am eglurhad neu godi cwestiynau 
ar y wybodaeth a dderbyniwyd. Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Mynegodd yr Aelodau bryderon bod y gyfarwyddiaeth yn colli 5 aelod staff 
cyfwerth ag amser llawn. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol y bydd y 
gyfarwyddiaeth yn gweld cynnydd net yn nifer y staff gan y bydd angen 30 o 
swyddogion ychwanegol i gyflawni'r Rhaglen Gyfalaf. Gofynnodd Aelodau a 
yw'r gyfarwyddiaeth yn hyderus y bydd yn gallu denu staff o'r safon 
angenrheidiol ar gontractau tymor byr. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol 
fod yr awdurdod yn ceisio cyflawni rhaglen uchelgeisiol ac nad oedd yn disgwyl 
anawsterau sylweddol yn denu'r bobl iawn. Mae contractau tair blynedd yn cael 
eu hystyried.  
 

 Cyfeiriodd Aelodau at y buddsoddiad yn y Rhaglen Gyfalaf arfaethedig ar gyfer 
coridorau bysiau a phwyntiau gwefru cerbydau trydan. Gofynnodd yr Aelod am 
sicrwydd ynghylch y gyfran o'r arian a ddyrannwyd i bob un o'r rhain ac a oedd 
yr arian yn ddigonol. Cytunodd y Cyfarwyddwr i ddarparu rhagor o fanylion i'r 



Pwyllgor. O ran gwefru cerbydau trydan, byddai'r arian yn cael ei ddefnyddio i 
ariannu cynlluniau peilot, yn benodol yng nghanol y ddinas a'r meysydd parcio 
er mwyn profi'r technolegau sydd ar gael ac a oedd awydd gan y cyhoedd am 
gyfleusterau o'r fath. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd datblygiadau tai newydd yn darparu pwyntiau 
gwefru cerbydau trydan fel mater safonol. Nododd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol 
y pwynt a wnaed a dywedodd mai mater i'r datblygwyr oedd penderfynu a 
oeddent yn darparu pwyntiau gwefru cerbydau. Awgrymwyd y gellid ailedrych ar 
y mater hwn yn ystod yr adolygiad arfaethedig o'r cynllun datblygu lleol.  
 

 Roedd yr Aelodau'n pryderu, pe bai'r newid ar raddfa fawr tuag at gerbydau 
trydan, nid yn unig nad oes pwyntiau gwefru digonol ond nad oedd y DU ar hyn 
o bryd yn cynhyrchu digon o drydan i fodloni'r cynnydd hwn yn y galw. 
Dywedodd swyddogion fod hwn yn fater o bryder cenedlaethol. Mae'r awdurdod 
yn gweithio gyda Western Power Distribution ynghylch cynhwysedd y 
rhwydwaith yn y ddinas. Mae'r awdurdod wedi cyfrannu at gynhyrchu trydan yn 
y ddinas drwy'r Project Gwyrdd, cynllun Cored Radur, y cynllun treulio 
anaerobig a'r fferm ynni haul newydd Ffordd Lamby. 
 

 Gofynnodd y Pwyllgor a fyddai'r datblygiadau tai newydd a adeiledir ar 
safleoedd tir glas yn ymdopi â dŵr wyneb neu a fyddent yn ychwanegu at y 
problemau sydd eisoes yn digwydd. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol y 
byddai datblygiadau o'r fath yn cael eu cynllunio ar sail egwyddorion SDCau ac 
y byddent yn gollwng lefelau isel o ddŵr wyneb i afonydd. Byddai'r rhan fwyaf 
o'r dŵr wyneb yn cael ei ddal a byddai'r effeithiau'n cael eu rheoli.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau am sylwadau ar gynllun newydd Pont Llanrhymni o ran 
ei botensial i gyfrannu at lifogydd. Dywedodd swyddogion y byddai'r bont yn 
cael ei chynllunio a'i hadeiladu yn y fath fodd fel na fyddai'n cyfrannu at lifogydd.  
 

 Gofynnodd y Pwyllgor pryd fyddai'r cynllun amddiffyn rhag llifogydd arfordirol yn 
cael ei gwblhau. Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r cynllun yn cael ei 
gwblhau erbyn 2022. Roedd y cynllun yn y cyfnod dylunio ar hyn o bryd. Roedd 
llifogydd diweddar yn gysylltiedig ag afonydd ond byddai'r cynllun hwn yn 
diogelu eiddo a phreswylfeydd rhag effeithiau'r môr a llanw uchel. 
 

 Nododd yr Aelodau'r £150,000 a ddyrannwyd ar gyfer Cydgysylltydd 
Strategaeth Fwyd. Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol mai'r swm hwn 
oedd darparu 1 swyddog a'r adnoddau oedd eu hangen i gyflawni strategaeth 
fwyd ar gyfer y ddinas. Roedd y ffigur yn cynrychioli 3 blynedd o gyllid.  
 

 Cyfeiriodd Aelod at y £125,000 ar gyfer Parcio Beiciau yng Nghanol y Ddinas. 
Sylwodd yr Aelod fod nifer o gyfleusterau parcio beiciau yng nghanol y ddinas 
yn cael eu tanddefnyddio. Gofynnodd yr Aelodau a oedd y buddsoddiad yn 
cynrychioli gwerth am arian. Dywedodd swyddogion y byddai safleoedd mwy 
diogel â gorchudd yn cael eu darparu. Gofynnodd yr Aelodau sut y byddai 
lleoliad y safleoedd yn cael eu pennu. Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r 
safleoedd newydd yn cael eu lleoli ar lwybrau beicio neu gerllaw. Mae'r 
awdurdod yn ymgysylltu â grwpiau beicio ynglŷn â hyn. Roedd aelodau o'r farn 
ei bod hefyd yn bwysig mesur barn defnyddwyr beiciau achlysurol.  
 



 Cyfeiriodd yr Aelodau at Linell 8 - buddsoddiad yn y gerbytffordd a Llinell 52 – 
gosod arwyneb newydd ar y briffordd/llwybr troed. Gofynnodd yr Aelodau am 
ragor o wybodaeth. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol fod Llinell 8 yn 
cyfeirio at swm blynyddol a bod Llinell 52 yn cyfeirio at gyllid ychwanegol yn y 
gyllideb eleni. Bydd archwiliadau peirianyddol yn cael eu cynnal a bydd y gwaith 
yn cael ei flaenoriaethu yn dibynnu ar lefel y dirywiad.  
 

 Cadarnhaodd swyddogion fod clampio cerbydau wedi dechrau. Mae 
swyddogion yn canolbwyntio ar gael gwared ar gerbydau sy'n broblem. 
Cytunodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol i gyflwyno ffigurau yn ymwneud â nifer y 
cerbydau sy'n cael eu clampio i'r Pwyllgor.  
 

 Cadarnhaodd swyddogion fod rhaglen Cyfnewidfa Bysiau Gorllewinol wedi'i 
rhaglennu i'w darparu erbyn 2021. Roedd darpariaeth y fynwent newydd yng 
ngogledd y ddinas ar y cam dylunio a bydd y gwaith yn cael ei rhoi allan i dendr 
cyn bo hir. Cynigiodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol gyflwyno'r wybodaeth 
ddiweddaraf i'r Pwyllgor am y projectau hyn.  
 

 Nododd yr Aelodau y cynigion i ddarparu cyllid i Cardiff City Transport Ltd (Bws 
Caerdydd) am y ddwy flynedd nesaf. Gofynnodd yr Aelodau a fyddai Bws 
Caerdydd yn endid dichonadwy ar ddiwedd y cyfnod o ddwy flynedd. 
Cynghorodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol Adnoddau y byddai'r cynnig yn 
destun adroddiad pellach a chymeradwyaeth lawn gan y Cabinet a Llywodraeth 
Cymru. Bydd yr adroddiad pellach yn cynnwys cyfeiriad llawn at ddiwydrwydd 
dyladwy a bydd yn cynnwys cyngor ariannol a chyfreithiol gan arbenigwyr 
allanol.  
 

 Dywedodd swyddogion fod benthyciadau cyfalaf yn cael eu defnyddio i 
ddarparu camerâu traffig sy'n symud. Byddai'r cyfnod ad-dalu yn 2 neu 3 
blynedd. Yn gyffredinol, defnyddir y camerâu mewn lonydd bysiau ac ar gyfer 
troeon 'dim mynediad'. Roedd swyddogion yn hapus i dderbyn awgrymiadau 
gan gynghorwyr ynglŷn â lleoliadau addas ar gyfer y camerâu hyn.  
 

 Nododd yr Aelodau nad oedd unrhyw fanylion yn y gyllideb am y Papur Gwyn ar 
Drafnidiaeth. Dywedodd swyddogion mai dogfen drafod oedd y Papur Gwyn ac 
nad oedd wedi'i ariannu ar hyn o bryd. Byddai projectau'n cael eu cynnal mewn 
partneriaeth â Llywodraeth Cymru. 
 

 Mynegodd yr Aelodau bryderon ynghylch tacsis yn parcio mewn lonydd bysiau 
a'r effaith y mae hyn yn ei gael ar ansawdd yr aer a thagfeydd yng nghanol y 
ddinas, yn enwedig o amgylch Stryd y Castell. Dywedodd y Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol y bydd camerâu yn canolbwyntio ar broblemau problemus ac yn 
cefnogi gorfodaeth.  
 

 Gofynnodd un aelod am y wybodaeth ddiweddaraf am welliannau yn Rhodfa 
Stadiwm y Mileniwm ac a allai Stadiwm y Mileniwm CCC fod mewn sefyllfa i 
wneud cyfraniad tuag at wella'r Rhodfa. Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol 
fod gan yr awdurdod ymrwymiad hanesyddol i sicrhau bod y Rhodfa yn 
cynorthwyo gweithrediad y stadiwm. Mae ystyriaeth yn cael ei rhoi i wella'r 
Rhodfa o ran y deunyddiau a ddefnyddir.  

 



PENDERFYNWYD – bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyfleu unrhyw sylwadau, arsylwadau ac argymhellion a wneir yn ystod y 
ffordd ymlaen. 
 
Pobl a Chymunedau 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Michael Michael, Aelod Cabinet Strydoedd 
Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd a Sarah McGill, Cyfarwyddwr Corfforaethol a Matt 
Wakelam, Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Strydlun, i’r cyfarfod. Gwahoddwyd y 
Cyfarwyddwr Corfforaethol i roi cyflwyniad ar y cynigion ar gyfer y gyllideb mewn 
perthynas â'r Gyfarwyddiaeth Pobl a Chymunedau.  
 
Gwahoddwyd y Pwyllgor i wneud sylwadau, gofyn am eglurhad neu godi cwestiynau 
ar y wybodaeth a dderbyniwyd. Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Nododd yr Aelodau fod £200,000 wedi'i ddyrannu tuag at gaffael tir yng 
ngogledd y ddinas ar gyfer Canolfan Ailgylchu Gwastraff Cartref newydd. 
Awgrymodd yr Aelodau y byddai angen llawer mwy o arian. Cynghorodd 
swyddogion fod y ffigur yn ymwneud â gwaith sydd i'w wneud ar y gwerthusiad 
o opsiynau. Cafwyd ymrwymiad i ddarparu rhagor o arian drwy'r Rhaglen 
Gyfalaf.  
 

 Mynegodd yr Aelodau bryderon ynghylch cynigion i leihau nifer y staff. Mae'r 
ddinas yn tyfu ac mae'r galw am wasanaethau yn cynyddu. Dylid hefyd ystyried 
symud tuag at wahanu ailgylchu ar garreg y drws. Gofynnodd yr Aelodau sut y 
byddai'r gwasanaeth yn cael ei reoli gyda llai o staff. Dywedodd y Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol y byddai 2 swydd cyfwerth ag amser llawn yn cael eu colli. Roedd 
newidiadau strategol i'r modd y cyflenwir gwasanaethau yn cael eu hystyried a 
bydd y galw am ddatblygiadau newydd yn y ddinas yn cael ei ystyried. Mae'r 
rowndiau'n cael eu hadolygu'n rheolaidd ac roedd angen bod yn glir ynghylch y 
pwysau ar y gwasanaeth. Bydd ail-alinio'r gyllideb yn golygu y gellir mynd i'r 
afael â'r materion hyn. 
 

 O ran amnewid cerbydau, gofynnodd yr Aelodau faint o gerbydau newydd fydd 
yn cael eu darparu, o ba fath ac a fydd unrhyw arbedion yn cronni. Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol y bydd 9 neu 10 cerbyd sbwriel yn cael eu hamnewid 
wrth ochr nifer o gerbydau offer trwm. Byddai'r broses gaffael yn dechrau ar 
ddiwedd proses pennu'r gyllideb. Dywedodd yr Aelod Cabinet fod nifer o 
opsiynau wedi'u hystyried. Mae'r awdurdod ar hyn o bryd yn cynnal 
trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru ynghylch cynllun peilot ar gyfer cerbydau 
sy'n llosgi hydrogen. Mae Llywodraeth Cymru hefyd yn ystyriol o opsiwn 'Cymru 
gyfan'. Yr unig ddewis ymarferol ar hyn o bryd oedd caffael cerbydau â sgôr 
Ewro 6.  
 

 Nododd yr Aelodau uchelgais Caerdydd i ddod yn ddinas ailgylchu sy'n arwain y 
byd. Gofynnodd yr Aelodau beth arall y gellid ei wneud i gyrraedd y lefel honno. 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol fod Caerdydd eisoes yn un o'r 
dinasoedd sy'n perfformio orau yn y byd ac rydym wedi ymrwymo i gyrraedd 
targed ailgylchu 70% Llywodraeth Cymru. Mae swyddogion yn gweithio gyda 
phartneriaid i edrych ar fodelau gwasanaeth gwahanol mewn rhannau 
gwahanol o'r ddinas ac yn astudio ymddygiad preswylwyr. Dywedodd yr Aelod 
Cabinet fod y 24% o'r ailgylchu a gesglir ar hyn o bryd wedi'i halogi. Byddai 



gyrru'r ffigur hwnnw i lawr yn unig yn galluogi Caerdydd i wella. Gwahoddodd yr 
Aelod Cabinet yr holl gynghorwyr i weithio gyda'r Cabinet i gyfleu'r neges honno 
i'r trigolion.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau pam nad yw'r gwasanaeth yn cyrraedd ei darged 
gorfodaeth o 95% o ran tipio anghyfreithlon. Dywedodd y Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol fod swyddogion yn mynychu 95% o'r achosion o dipio 
anghyfreithlon yr adroddir amdanynt o fewn amserlenni penodedig. Ymchwilir i 
bob digwyddiad i weld a oes modd erlyn. Mae tipio anghyfreithlon yn cael ei 
ddiffinio fel unrhyw beth o sachau sbwriel du i ddefnyddiau adeiladu. 
 

 Gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod Caerdydd yn cael ei harchwilio gan Lywodraeth 
Cymru yn wahanol ac yn fwy trwyadl i lawer o'i chystadleuwyr byd-eang. Mae 
gwastraff masnach hefyd yn cael effaith negyddol ar dargedau ailgylchu sy'n 
cyfateb i tua 4-5%.  
 

 Wrth ymateb i gwestiwn, dywedodd y Cyfarwyddwr Corfforaethol fod y 
gwasanaeth yn ceisio ymestyn pwerau gorfodi i fwy o swyddogion er mwyn 
cynyddu capasiti.  
 

 Croesawodd y Pwyllgor y £60,000 a roddwyd tuag at y cynllun ‘Carwch Eich 
Cartref’. Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y ffigur hwn yn cynrychioli cyfanswm y 
gyllideb sydd ar gael.  
 

PENDERFYNWYD – bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyfleu unrhyw sylwadau, arsylwadau ac argymhellion a wneir yn ystod y 
ffordd ymlaen. 
 
5 :   PWYLLGOR CRAFFU AMGYLCHEDDOL – RHAGLEN WAITH 2019/20 - 

DIWEDDARIAD AR LAFAR  
 
Cyflwynodd y Prif Swyddog Caffael y wybodaeth ddiweddaraf am Raglen Waith y 
Pwyllgor ar gyfer 2019/20. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod disgwyl i'r Cabinet ystyried adroddiad ar yr adolygiad 
o'r Cynllun Datblygu Lleol ym mis Mawrth. Gofynnodd y Pwyllgor am nodyn briffio 
ynghylch y mater hwn.  
 
Cytunodd y Pwyllgor hefyd i gynnal cyfarfod arbennig ychwanegol er mwyn craffu ar 
strategaeth Un Blaned Caerdydd, pe bai ar gael i'r Cabinet ar 2 Ebrill 2020. 
 
6 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
7 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Rhoddwyd gwybod i aelodau y byddai cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd 
yn cael ei gynnal ar 3 Mawrth 2020. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 5.25 pm 


