
PWYLLGOR CRAFFU AMGYLCHEDDOL 
 
DYDD MAWRTH, 15 MEDI 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Patel(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Derbyshire, Owen Jones, Lancaster, Jackie Parry, 
Parkhill, Owen, Sandrey a/ac Wong 
 

1 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ymddiheuriad am absenoldeb. 
 
2 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
3 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Mawrth 2020 fel cofnod cywir 
gan y Pwyllgor.  
 
4 :   CYFARWYDDIAETH CYNLLUNIO, TRAFNIDIAETH A’R AMGYLCHEDD - 

DIWEDDARIAD COVID - RHAGLEN Y GWASANAETH A CHYFALAF  
 
Cafodd y Pwyllgor adroddiad yn rhoi cyfle i'r Aelodau ystyried sefyllfa bresennol y 
Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd a'r effeithiau y mae pandemig 
Covid-19 wedi'u cael ar ddarparu gwasanaethau a phrojectau cyfalaf. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod Cabinet dros 
Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd, y Cynghorydd Caro Wild, yr Aelod 
Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth, Andrew Gregory, Cyfarwyddwr 
Cynllunio Trafnidiaeth a'r Amgylchedd a nifer o swyddogion o'r uwch dîm rheoli yn y 
gyfarwyddiaeth.  
 
Ar ôl datganiadau byr gan yr Aelod Cabinet gwahoddwyd y Cyfarwyddwr i gyflwyno 
cyflwyniad a rhoi sylwadau ar effaith yr argyfwng.   Roedd y cyflwyniad yn 
canolbwyntio ar y meysydd canlynol:  
 

 Cyllideb 

 Amcanion Perfformiad 

 Prif Heriau  

 Rhaglen Cyfalaf 

 Cyfleoedd yn y dyfodol  
 
Gwahoddwyd y Pwyllgor gan y Cadeirydd i roi sylwadau, codi cwestiynau neu geisio 
sicrwydd ar y wybodaeth a dderbyniwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi 
isod: 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am ragor o fanylion am yr effaith yr oedd y pandemig yn ei 
chael ar y cartref cŵn.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y cartref cŵn yn ymateb i'r 
pandemig drwy roi ei gynllun parhad busnes ar waith.  Roedd hyn yn cynnwys 



gosod 25 ci gyda chartrefi maeth drwy gydol y pandemig – ac mae 20 ohonynt 
wedi aros gyda'r cartrefi maeth.   Mae'r gwasanaeth yn weithredol nawr.   Mae 
gwirfoddolwyr newydd wedi cael eu cymell ac mae cerddwyr cŵn bellach yn cael 
eu derbyn drwy system apwyntiadau.  

 Gofynnwyd i swyddogion roi sylwadau ar ymateb yr awdurdod i'r llu diweddar o 'e-
sgwteri' yn y Ddinas.   Dywedodd swyddogion y derbyniwyd cais i Gaerdydd ddod 
yn ardal beilot ar gyfer 'e-sgwteri'.   Mae cynlluniau peilot yn cael eu cynnal mewn 
dinas arall a disgwylir arweiniad o ganlyniad i'r rheini o ran sut y rheolir e-sgwteri.  

 Gofynnodd aelodau a yw'r pandemig wedi newid dull gweithredu'r awdurdod o ran 
cynllunio, cludo ac ansawdd aer yn y Ddinas.  Mae'r awdurdod yn ymgysylltu â 
chyflogwyr mawr yn y Ddinas o ran eu gofynion dychwelyd i'r gwaith a chymudo.   
Mae goblygiadau sylweddol i Ganol y Ddinas.   Mae Canol y Ddinas yn ased 
allweddol ac mae angen i ni sicrhau ein bod yn cefnogi busnesau, manwerthu a 
seilwaith allweddol yng Nghanol y Ddinas. 

 Gofynnodd Aelod i swyddogion nodi pa gynlluniau neu feysydd darparu 
gwasanaethau sydd â'r pryder mwyaf.   Dywedodd yr Aelod Cabinet dros 
Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd fod pob project a grybwyllir yn y 
cyflwyniad wedi'i asesu'n drylwyr a'i fod yn gallu cyflawni.  Nododd swyddogion 
mai'r prif feysydd pryder yw'r projectau hynny sydd wedi’u halinio â Chanol y 
Ddinas.  Byddai gwybodaeth am ddatblygu rhaglen waith ar gyfer gwelliannau i 
briffyrdd yn cael ei rhannu.  

 Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'r awdurdod yn hyrwyddo arferion gweithio hyblyg 
fel un o'r cyflogwyr mwyaf yn y Ddinas.   Dywedodd swyddogion y byddai dull yr 
awdurdod o weithio'n hyblyg i'w staff yn fater i wasanaeth arall.  

 Gofynnodd yr Aelodau a yw'r awdurdod a Llywodraeth Cymru wedi derbyn nad 
yw project y Metro, fel y'i cynlluniwyd, efallai'n effeithio ar symudiadau llif gwaith y 
dyfodol.  Dywedodd y Cyfarwyddwr na dderbyniwyd y bydd y Ddinas yn newid yn 
sylfaenol o ran pwysigrwydd Canol y Ddinas a'r Bae.   Bydd y Metro yn darparu’r 
system tramwy cyflym hirdymor a fydd yn cefnogi symudiadau sy’n sail i’r Ddinas 
ac mae’n cael ei hatgyfnerthu gan Lywodraeth Cymru o ran trafodaethau 
ynghylch yr M4 a’r trefniadau amgen a allai fod yn ofynnol o ganlyniad i Gomisiwn 
yr M4. 

 Gofynnodd yr Aelodau i swyddogion egluro amrywiant y gyllideb o sero yn y 
cyflwyniad.   Dywedodd y Cyfarwyddwr y rhagwelir y bydd y gwasanaeth yn 
cyflawni cyllideb gytbwys.  Mae rhywfaint o gymorth gan Lywodraeth Cymru wedi 
dod i law o’r gronfa barcio.  Mae'r gwasanaeth yn ceisio lliniaru unrhyw fwlch 
mewn cyllid. 

 Gofynnwyd i swyddogion nodi beth fu manteision ac anfanteision y pandemig.   Y 
prif newid fu dysgu sut i ddefnyddio technoleg i weithio gartref a dangoswyd bod 
gweithio o bell yn gweithio i raddau helaeth.   Derbyniwyd bod angen rhywfaint o 
waith swyddfa.   Rhestrodd uwch swyddogion nifer o fanteision ac anfanteision yn 
eu gwasanaethau. 

 Gofynnodd yr Aelodau am y wybodaeth ddiweddaraf am gwblhau cynlluniau 
gwaith i'r gerbytffordd.   Nododd swyddogion, o ran cyfaint mewn metrau sgwâr, 
fod y cynlluniau a gyflwynwyd yn ôl y disgwyl. 

 Gofynnwyd i swyddogion roi syniad o gyfran y gwariant a ddyrannwyd i gynlluniau 
Covid a ddaeth o'r gyllideb a chost gyffredinol y cynlluniau.  Dywedodd y 
Cyfarwyddwr mai Llywodraeth Cymru oedd yn talu cost cyfalaf y cynlluniau.  

 Gofynnodd aelodau am sylwadau ar yr ymgynghoriad a roddwyd i gynllun cau 
Stryd y Castell, yn enwedig o ran mynediad i orsaf reilffordd Caerdydd Canolog.  
Dywedodd y Cyfarwyddwr fod yr holl gyfleusterau allweddol yn dal i fod ar gael 
gan gynnwys gorsaf reilffordd Caerdydd Canolog.  Ymgynghorir yn barhaus â 



darparwyr gwasanaethau, gan gynnwys Bws Caerdydd a chwmnïau bysiau eraill i 
sicrhau bod gwasanaethau'n parhau.  

 Nodwyd bod Gwasanaethau Profedigaeth yn gweithio ar gapasiti o 99%.   
Gofynnodd yr Aelodau a oedd swyddogion yn hyderus y gallai'r gwasanaeth 
ymateb i gyfraddau marwolaeth uwch disgwyliedig yn ystod misoedd y gaeaf.   
Dywedodd swyddogion fod amseroedd gwasanaeth yn cael eu lleihau a bod 
gwasanaethau'n cael eu cynnal ar ddydd Sadwrn ar anterth y pandemig.   Gellid 
lleihau amseroedd gwasanaeth ymhellach neu'n hwyrach i'r nosweithiau neu ar 
ddydd Sul os oes angen.  

 Gofynnodd yr Aelodau a fyddai Stryd y Castell yn ailagor.   Dywedodd y 
Cyfarwyddwr mai dros dro yw’r cau am 18 mis.  Byddai adroddiad ar 
ganlyniadau'r cau yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet yn y dyfodol gyda diweddariad o 
ran canlyniadau'r cau a'i effaith ar fusnesau, y farn am opsiynau ar gyfer cynigion 
parhaol y byddai angen ymgynghori'n sylweddol arnynt. 

 Gofynnodd Aelod a yw cynllun Stryd y Castell wedi symud traffig i wardiau 
cyfagos.   Dywedodd y Cyfarwyddwr nad oes unrhyw dystiolaeth i awgrymu bod 
unrhyw ddadleoli sylweddol wedi digwydd.   Byddai'r sefyllfa'n parhau i gael ei 
monitro.   Gofynnodd y Cadeirydd a oedd unrhyw ddata o symudiadau traffig yn 
wardiau canol y ddinas cyn ac yn ystod y pandemig o ran dadleoli.   Dywedodd 
swyddogion fod data signalau traffig wedi'i ddefnyddio.   Nid oes data i awgrymu 
bod dadleoli sylweddol wedi digwydd.  

 Nododd yr Aelodau fod y defnydd o drafnidiaeth gyhoeddus wedi gostwng.   
Gofynnodd yr Aelodau beth yr oedd yr awdurdod yn ei wneud i annog pobl i 
ddychwelyd i drafnidiaeth gyhoeddus.   Dywedodd swyddogion mai'r pwynt 
allweddol oedd sicrhau bod cwmnïau bysiau'n goroesi.   Mae'r awdurdod yn 
gweithio gyda Llywodraeth Cymru i ddiogelu cwmnïau bysiau rhag gostyngiad yn 
nifer y teithwyr.   Mae nifer y teithwyr bellach yn cynyddu.   Mae'r awdurdod hefyd 
yn darparu cymorth gyda thrafnidiaeth i'r ysgol. 

 Nododd yr Aelodau fod y cynnydd yn nifer yr ymwelwyr yn Stryd y Castell yn cyd-
daro â lansio'r cynllun Bwyta Allan i Helpu Allan.  

 Gofynnodd yr Aelodau am fanylion ychwanegol am sut y byddai fflydoedd beiciau 
ysgol yn gweithio'n ymarferol, yn enwedig o ran diffyg parcio beiciau diogel.   
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod 30 o ysgolion yn cymryd rhan yn y cynllun gyda 
thua 30 arall yn dymuno ymuno â'r cynllun.   Bydd y fflyd yn cael ei chadw mewn 
storfeydd cynnwys ar safleoedd ysgolion.   Darperir parcio beiciau diogel mewn 
ysgolion newydd.  

 
PENDERFYNWYD – y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor er mwyn cyfleu eu sylwadau. 
 
5 :   PWYLLGOR CRAFFU AMGYLCHEDDOL – ADRODDIAD BLYNYDDOL 

DRAFFT 2018/19  
 
PENDERFYNWYD – Bod y Prif Swyddog Craffu gyda chymorth Aelodau'r Pwyllgor 
yn drafftio adran ychwanegol yn yr adroddiad sy'n tynnu sylw at effaith craffu yn 
ystod 2018/19.  Byddai'r diwygiedig yn cael ei ystyried yng nghyfarfod y Pwyllgor ym 
mis Hydref i'w gymeradwyo cyn i Adroddiad Blynyddol 2019/20 gael ei gymeradwyo 
i'w gyflwyno i'r Cyngor. 
 
6 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 



 
7 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Dyddiad y cyfarfod nesaf i’w gadarnhau. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.00 pm 
 


