
PWYLLGOR CRAFFU AMGYLCHEDDOL 
 
DYDD MAWRTH, 3 TACHWEDD 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Patel(Cadeirydd) 

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

19 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Jacqui Parry. 
 
20 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
21 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Hydref 2020 fel cofnod cywir 
gan y Pwyllgor. 
 
22 :   TRAWSNEWID CASGLIADAU MEWN GWASANAETHAU AILGYLCHU  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn rhoi cyfle i'r Aelodau ystyried cynigion yn 
adroddiad y Cabinet 'Trawsnewid Casgliadau yn y Gwasanaeth Ailgylchu' cyn i'r 
adroddiad gael ei ystyried gan y Cabinet ar 12 Tachwedd 2020. 
 
Y ddau brif gynnig yn adroddiad y Cabinet oedd:   
 

 Rhoi gwybod i'r Cabinet am y newidiadau i'r rhaglen casglu gwastraff ac ailgylchu 
a fydd yn symud o wasanaeth pum diwrnod, dwy sifft, i wasanaeth un sifft pedwar 
diwrnod o fis Chwefror 2021.  

 

 Ceisio cymeradwyaeth i'r cynllun cyfathrebu a chyfryngau a gynigir i hysbysu 
preswylwyr o oblygiadau'r gwasanaeth casglu pedwar diwrnod newydd ar 
amserlenni casglu preswyl.  

 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y Cyngor ar hyn o bryd yn gweithredu system pum 
niwrnod, dwy sifft ar gyfer casgliadau gwastraff.   Cyflwynwyd y system hon yn 2008 i 
ddarparu ar gyfer casgliadau ailgylchu bwyd a gwella perfformiad ailgylchu 
Caerdydd.   Cynlluniwyd y dull gweithredu i alluogi casgliadau heb fod angen 
cyflwyno cerbydau fflyd newydd a chyfyngu ar unrhyw gynnydd mewn gofynion 
cyllidebol.   Caerdydd yw'r unig Awdurdod Lleol yng Nghymru i weithredu'r model 
hwn.  
 
Crynhowyd yr anfanteision i weithredu'r model pum diwrnod, dwy sifft yn yr 
adroddiad.   Roedd yr anfanteision yn cynnwys casgliadau'n cael eu gadael ar y stryd 
am hyd at 16 awr, materion cynnal a chadw cerbydau, cynhyrchiant isel, casgliadau a 
gollwyd ac ôl-groniadau ar Wyliau Banc.  
 



Cynigiwyd y byddai symud i fodel pedwar diwrnod un sifft yn darparu gwasanaeth 
casglu mwy effeithlon, gwell defnydd o gerbydau ac amserlen gyson drwy gydol y 
flwyddyn.  Byddai casgliadau'n cael eu cynnal o ddydd Mawrth i ddydd Gwener 
rhwng 6:00 o'r gloch y bore a 3:45 y prynhawn.   Y manteision allweddol oedd tynnu 
gwastraff o'r stryd erbyn 3:15pm bob dydd, casgliadau yn y Gaeaf yn bennaf yn ystod 
oriau golau dydd, gwell cynhyrchiant a hyrwyddo cydbwysedd da rhwng bywyd a 
gwaith. 
 
Dywedwyd wrth y Pwyllgor bod ailstrwythuro'r tîm rheoli a chefnogi hefyd yn digwydd 
o ategu'r newidiadau.  Rhagwelir y bydd hyn yn rhoi ffocws ar ddefnyddio data go 
iawn i reoli'r gwasanaethau a ddarperir, a helpu i leihau'r casgliadau a gollwyd.  Bydd 
y dull newydd hefyd yn gofyn am rai newidiadau i 'rowndiau' casglu er mwyn mynd i'r 
afael â'r twf yn nifer yr eiddo mewn wardiau ledled y ddinas oherwydd datblygiadau 
tai newydd.  
 
Gofynnwyd i'r Aelodau nodi y byddai'r newidiadau a amlinellwyd yng nghynigion y 
Cabinet yn cael eu cyflawni ar sail niwtral o ran cost.   Bydd rhai costau'n gysylltiedig 
â thaliadau iawndal, taliadau diswyddo gwirfoddol, gohebiaeth â phreswylwyr ac ati a 
fydd yn cael eu cynnwys yn y gyllideb gwasanaeth.   Ar hyn o bryd mae'r gwasanaeth 
yn gweithredu gyda thua 130 o weithwyr llawn amser a bydd yn anelu at recriwtio 20 
o weithwyr ychwanegol.  Ni fydd unrhyw ddiswyddiadau gorfodol.  
 
Croesawodd y Cadeirydd i’r cyfarfod y Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod 
Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd a Matt Wakelam, 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol, Strydlun.  Gwnaeth yr Aelod Cabinet ddatganiad byr.   
Gwahoddwyd yr Aelodau i roi sylwadau, gofyn am eglurhad neu godi cwestiynau ar 
yr adroddiad a’r cyflwyniad a ddosbarthwyd cyn y cyfarfod.  Mae’r trafodaethau hynny 
wedi eu crynhoi isod: 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a fyddai technoleg GPS wedi'i gosod ar gerbydau a sut y 
byddai casgliadau a gollwyd, yn enwedig casgliadau a gollwyd ddydd Gwener, yn 
cael sylw o dan y system newydd.   Holodd yr Aelodau hefyd pa drefniant fyddai 
ar waith ar gyfer Gŵyl y Banc dyddiau Gwener adeg y Pasg a Gwyliau Banc ar 
ddiwrnodau eraill o'r wythnos adeg y Nadolig a'r Flwyddyn Newydd.  Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol fod gan bob cerbyd GPS sydd wedi'i integreiddio â 
system rheoli casgliadau Bartech yn cael ei ddefnyddio i reoli rowndiau.   O dan y 
trefniadau newydd, byddai ystafell reoli yn cael ei sefydlu a fydd yn darparu 
gwybodaeth amser real am y rowndiau, gan gynnwys fideos o gamerâu sydd 
wedi'u gosod ar y cerbydau.   Cyfrifoldeb cydlynwyr yr ystafell reoli fyddai sicrhau 
bod rowndiau'n cael eu cwblhau.  O ran Gwyliau Banc nad ydynt yn disgyn ar 
ddydd Llun, cynghorwyd yr Aelodau bod criwiau ar hyn o bryd yn gweithio ar 
ddyddiau Gwener Gŵyl y Banc ac y byddai'r trefniadau hynny'n parhau.  Byddai 
trefniadau'r Nadolig a'r Flwyddyn Newydd yn hyblyg, gan gynnwys casglu o bosibl 
ar ddydd Llun.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau sut yr eir i'r afael â lefelau salwch.   Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol y bydd y trefniadau newydd yn darparu 3 diwrnod 
gorffwys a'r gobaith oedd y byddai hyn yn gwella cydbwysedd rhwng bywyd a 
gwaith ac unrhyw salwch sy'n gysylltiedig â hynny.   Bydd lefelau salwch yn 
parhau i gael eu monitro.  
 



 Gofynnodd yr Aelodau pa mor hyderus oedd swyddogion y byddai rowndiau'n 
cael eu gorffen ar amser a sut y byddai'r gwasanaeth yn ymateb pe na baent.   
Holodd yr Aelodau hefyd sut y byddai'r rowndiau newydd a'r diwrnodau gwaith 
hwy yn gwella iechyd a diogelwch.   Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol y 
byddai cael sifftiau hirach yn caniatáu i dimau gydbwyso eu newid o ran llwyth 
gwaith, oriau gyrwyr a seibiannau gorffwys.   Bydd criwiau'n cael eu hannog i 
gymryd eu gwyliau yng nghanol eu sifftiau.   Bydd hyn yn caniatáu defnydd mwy 
effeithlon o'r cerbydau.  
 

 Cadarnhaodd y Swyddog y bydd gan ardaloedd Llaneirwg a Phontprennau 
gasgliadau ar wahanol ddyddiau yn y dyfodol.  
 

 Wrth ymateb i gwestiwn gan y Pwyllgor, dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol y 
bydd unrhyw gasgliadau a gollwyd yn cael eu casglu’r un diwrnod neu'r diwrnod 
canlynol.   Byddai swyddogion yn yr Ystafell Reoli yn mynd i'r afael â chasgliadau 
a gollwyd dro ar ôl tro yn ystod y rowndiau.   Gall Timau Glanhau Strydoedd 
fynychu casgliadau a gollwyd ar ddydd Gwener.   Mae casgliadau dydd Gwener 
wedi'u crynhoi yng ngogledd y ddinas sy'n cyflwyno gwastraff mewn biniau yn 
bennaf.   Bydd hyn yn helpu i leihau unrhyw broblemau glanhau strydoedd.   Bydd 
ymdrech ar y cyd i sicrhau bod yr holl gasgliadau'n cael eu casglu ar y diwrnod 
cywir a bod y casgliadau a gollwyd yn cael eu lleihau.  
 

 Gofynnodd y Pwyllgor a fydd trigolion ym mhob ward yn derbyn gohebiaeth 
ynglŷn â'r newidiadau mewn casgliadau.  Cadarnhaodd swyddogion y bydd pob 
cartref yn y ddinas yn derbyn cyfathrebu ynglŷn â'r newidiadau.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a fyddai timau casgliadau'n cael defnyddio rhywfaint o 
'synnwyr cyffredin' a chasglu gwastraff nad yw'n cael ei gyflwyno mewn bagiau a 
gyflenwir gan y Cyngor, yn hytrach na bod timau glanhau yn gorfod dychwelyd 
ychydig ddyddiau'n ddiweddarach.   Dywedodd swyddogion fod y Cabinet yn 
ystyried atal darparu bagiau stribedi gwyn a coch a chaniatáu i breswylwyr 
gyflwyno eu bagiau sbwriel du eu hunain.   Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol y byddai rhywfaint o 'synnwyr cyffredin' yn cael ei gymhwyso gan 
dimau casglu.  
 

 Gofynnodd y Pwyllgor sut y byddai'r newidiadau'n effeithio ar gydymffurfiaeth â 
thargedau ailgylchu Llywodraeth Cymru.   Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol 
na ragwelwyd y byddai'r newidiadau'n effeithio ar berfformiad ailgylchu, er y bydd 
perfformiad yn cael ei fonitro.   Cadarnhaodd swyddogion y bydd newidiadau 
dilynol hefyd i'r ffordd y caiff gwastraff ailgylchadwy ei gyflwyno yn y dyfodol.   
Bydd hyn yn gwella perfformiad ailgylchu.  
 

 Croesawodd yr Aelodau ddatblygiad yr ystafell reoli.   Gofynnodd yr Aelodau faint 
o'r 20 swydd newydd a grëwyd byddai wedi'u lleoli yn yr ystafell reoli.   Dywedodd 
y Cyfarwyddwr Cynorthwyol fod yr holl swyddi ychwanegol yn ymwneud â staff 
rheng flaen yn gweithio ar rowndiau casglu.   Gofynnodd yr Aelodau sut y byddai 
hyn yn cael ei gyflawni pe bai gweithredu'r system newydd yn niwtral o ran cost.   
Dywedodd swyddogion y bydd angen llai o staff asiantaeth yn y dyfodol.   Byddai 
llai o oramser yn cael ei weithio hefyd, a bydd hyn, ynghyd ag arbedion eraill, yn 
darparu'r adnoddau sydd eu hangen.   Bydd y cynnydd ym maint y fflyd o 39 i 68 
o gerbydau yn cael ei gyfalafu a bydd y refeniw'n cael ei ad-dalu drwy'r 
Gwasanaethau Trafnidiaeth Canolog o gyllidebau presennol.   Defnyddiwyd 



rhywfaint o arian cyfalaf i wella cyfleusterau parcio ar gyfer y cerbydau newydd ac 
i fuddsoddi yn yr Ystafell Reoli.  
 

 Nododd yr Aelodau y byddai casgliadau dydd Gwener yn cynyddu o tua 18,000 o 
breswylfeydd i 32,000 o breswylfeydd o dan y system newydd.   Gofynnwyd i 
swyddogion sut y gallai'r gwasanaeth sicrhau na fyddai casgliadau a gollwyd yn 
digwydd o ystyried y cynnydd mawr hwn yn y niferoedd.   Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol fod rowndiau wedi'u modelu.   Rhoddwyd ymrwymiad i 
ddarparu ymateb manylach i gwestiwn y Cynghorydd.  
 

 Dywedodd yr Aelod Cabinet nad oedd unrhyw gapasiti dros ben o dan y system 
bresennol.   Er enghraifft, pe bai cerbyd yn torri i lawr yn ystod rownd nid oedd 
cerbydau wrth gefn ar gael i ganiatáu i'r criwiau barhau â'u rownd.   Dywedwyd 
wrth yr Aelodau ei bod yn anodd darparu gwasanaeth o safon gydag offer fflyd 
nad oedd bellach yn addas i'r diben.   Mae contract cynnal a chadw gydag 
asiantaeth allanol hefyd wedi'i ddwyn yn ôl yn fewnol.   Y cynigion yw'r newid 
mwyaf mewn casgliadau yn y ddinas ers 25 mlynedd a bydd dinasyddion y ddinas 
yn elwa.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a fyddai Llywodraeth Cymru yn helpu i ariannu'r fflyd 
newydd ac a fyddai'r fflyd newydd yn ecogyfeillgar.   Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol y bydd Llywodraeth Cymru yn darparu cymorth drwy ddarparu 
cerbyd di-allyriadau.   Cerbydau newydd eraill fydd cerbydau disel Ewro 6 sy'n 
welliant ar y fflyd bresennol o ran allyriadau.   Bydd Llywodraeth Cymru ond yn 
cefnogi’r gwahaniaeth ariannol rhwng cerbyd disel a cherbyd trydan.  Bydd 
swyddogion yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru o ran astudio'r 
arbedion defnyddio tanwydd ac a ellir llunio cynllun busnes i symud y fflyd tuag at 
gerbydau trydan.   Dywedodd yr Aelod Cabinet fod yr awdurdod hefyd yn gweithio 
gyda Llywodraeth Cymru ar raglen sy'n edrych ar gerbydau sy'n cael eu pweru 
gan hydrogen.   Yn y dyfodol, bydd y fflyd yn cael ei disodli traean ar y tro a bydd 
unrhyw dechnolegau newydd yn cael eu hystyried ar yr adeg briodol.  
 

 Cododd yr Aelodau bryderon y gallai unrhyw fagiau hylendid melyn a gollwyd yn 
ystod casgliad dydd Gwener gael eu gadael allan am 5 noson nes iddynt gael eu 
casglu’r dydd Mawrth canlynol.   Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol y 
byddai'r Ystafell Reoli yn helpu i sicrhau bod casgliadau hylendid a gollwyd yn 
cael eu lleihau.   Gall Gweithredwyr Glanhau gasglu bagiau hylendid.   Ar hyn o 
bryd mae casgliadau hylendid yn mynd i ffatri ynni o wastraff Viridor ond mae'r 
awdurdod yn gweithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru i ddatblygu 
ailgylchu cynhyrchion hylendid. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am y wybodaeth ddiweddaraf o ran y treialon ar gyfer 
gwahanu gwydr yn y man cychwyn.   
Dywedwyd wrth yr Aelodau mai'r mater nesaf i'w ystyried gan y Cabinet fyddai 
gwahanu gwydr oddi wrth y ffrwd wastraff.   Roedd gwahaniaeth sylweddol rhwng 
gwydr sydd wedi'i wahanu a'i ail-wneud a gwydr y mae angen mynd yn ei flaen 
wedyn yn y ffrwd wastraff.   Bydd y gwasanaeth yn ceisio cyflwyno gwahaniad 
gwydr yn dilyn cyflwyno casgliadau pedwar diwrnod yr wythnos.  Dywedwyd wrth 
yr Aelodau bod gwahanu gwydr yn gwella ansawdd y deunydd ailgylchadwy a 
gesglir a bod gwell incwm yn cael ei dderbyn o ganlyniad.   Roedd y peilot yn 
llwyddiannus gydag ychydig iawn o bryderon.   Anfonwyd llythyron at breswylwyr i 



egluro pa mor llwyddiannus oedd y peilot. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau beth oedd lefel y salwch cyn y pandemig Covid a sut mae 
hynny'n cymharu â'r lefel salwch presennol.  Gofynnodd yr Aelodau hefyd beth 
fydd y lefel salwch darged ar ôl cyflwyno'r casgliadau pedair wythnos diwrnod 
newydd.   Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol y byddai'n darparu'r data 
salwch yn ysgrifenedig.   Gofynnwyd i'r Aelodau nodi, pan fydd yn ofynnol i staff 
hunan-ynysu, nad yw'n cael ei ystyried yn absenoldeb oherwydd salwch.  
Cadarnhawyd bod absenoldeb oherwydd salwch yn parhau i fod yn uwch na 
tharged y gwasanaeth o 14.8 diwrnod.  Gofynnodd yr Aelodau a fyddai lefel is o 
salwch yn cael ei thargedu pan gyflwynir casgliadau pedwar diwrnod.   Dywedodd 
y Cyfarwyddwr Cynorthwyol mai lefel is o absenoldeb oherwydd salwch yw'r 
targed bob amser.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a allai symud i wythnos waith pedwar diwrnod greu galw 
am batrymau gwaith tebyg o fewn gwasanaethau eraill.  Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Cynorthwyol fod angen i'r model fynd drwy gynllunio busnes cadarn.   
Ar y cychwyn, ni ragwelwyd wythnos waith pedwar diwrnod.  Fodd bynnag, 
daethpwyd i gytundeb ar y cyd â phartneriaid undebau llafur i newid telerau 
amodau'r gweithwyr hynny yr effeithiwyd arnynt ar y sail honno.  
 

 Dywedodd swyddogion y rhagwelir y bydd y newidiadau'n cael eu cyflwyno ar 22 
Chwefror 2021.   Bydd rhywfaint o hyblygrwydd i ganiatáu i breswylwyr addasu i'w 
diwrnodau casglu newydd.   Cefnogir y newidiadau gan ymgyrch gyfathrebu leol 
sy'n rhoi gwybod i drigolion am y newidiadau.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau sut y byddai Gweithredwyr Glanhau yn cefnogi newidiadau 
i gasglu gwastraff.   Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynorthwyol, os na fydd gwastraff 
yn cael ei gasglu ar ddydd Llun, y bydd cyfle i asesu effaith y casgliadau pedwar 
diwrnod ar y galw am lanhau.   Bydd swyddogion hefyd yn ystyried sut y caiff 
casgliadau eu cefnogi o ran y manteision i'r gwasanaeth a'r manteision i 
breswylwyr.   Yn y bôn, byddai llai o wastraff ar ôl ar y strydoedd am gyfnod 
byrrach o dan y casgliadau newydd.   Roedd yr Aelodau o'r farn ei bod yn 
hanfodol bod glanhau'n cyd-fynd â'r rowndiau newydd.   Cytunodd y Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol ei bod yn hanfodol integreiddio'r ddau wasanaeth.  
 

PENDERFYNWYD – y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau.  
 
23 :   RHEOLI ANSAWDD YR AER YN LLEOL - ADRODDIAD CYNNYDD 

ANSAWDD AER BLYNYDDOL  
 
Derbyniodd y Pwyllgor Nodyn Briffio i Aelodau ar Adroddiad Cynnydd Blynyddol Ansawdd 
Aer Cyngor Caerdydd 2020 cyn iddo gael ei gyflwyno i’r Cabinet ar 10 Rhagfyr 2020. 
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
24 :   ADOLYGIAD LLAWN O GYNLLUN DATBLYGU LLEOL CAERDYDD  
 
Derbyniodd y Pwyllgor bapur briffio ar adroddiad gan y Cabinet o'r enw 'Adolygiad Llawn 
Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd' cyn iddo gael ei gyflwyno yng nghyfarfod y Cabinet ar 12 
Tachwedd 2020.  



 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
25 :   PWYLLGOR CRAFFU AMGYLCHEDDOL – CYNLLUNIO RHAGLEN WAITH 

2020/21  
 
PENDERFYNWYD – Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
26 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
27 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 2 RHAGFYR 2020  
 
Rhoddwyd gwybod i’r aelodau y byddai cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu’r 
Amgylchedd yn cael ei gynnal ar 2 Rhagfyr 2020. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.20 pm 
 


