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Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Lancaster. 
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Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
30 :   CAERDYDD UN BLANED  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn rhoi cyfle i graffu ar gynnwys Strategaeth Un Blaned 
Ddrafft Caerdydd a ddaeth i law'r Cabinet ar 15 Hydref 2020.  Gofynnwyd i'r Aelodau 
ystyried barn amrywiaeth o randdeiliaid ar y ddogfen a gyhoeddwyd yn ddiweddar.  Roedd 
copi o Strategaeth Un Blaned Ddrafft Caerdydd ynghlwm wrth yr adroddiad fel Atodiad 1.  
Gofynnodd adroddiad y Cabinet am gymeradwyaeth i Strategaeth Un Blaned Ddrafft 
Caerdydd fel ymateb cychwynnol y Cyngor i'r Argyfwng Hinsawdd datganedig.  Roedd yr 
adroddiad hefyd yn gofyn am awdurdodiad i ddechrau cyfnod o ymgynghori cyhoeddus er 
mwyn helpu i lunio strategaeth a chynllun gweithredu terfynol i'w cymeradwyo yng 
Ngwanwyn 2021. 
 
Mae'r Cyngor yn cydnabod maint yr heriau sy'n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd ac mae 
wedi datgan Argyfwng Hinsawdd.   Paratowyd Strategaeth Un Blaned Ddrafft Caerdydd fel 
ymateb strategol i'r datganiad hwn. Mae'r Strategaeth yn cynnwys gweledigaeth sy'n:  
 

 Nodi uchelgais 10 mlynedd y Cyngor i fod yn Garbon Niwtral yn ei weithgareddau ei hun; 

 Galw ar y ddinas gyfan, pob dinesydd, hen ac ifanc, ysgol, partneriaid allweddol, 
cyflogwyr a rhanddeiliaid i weithio'n gadarnhaol gyda'r Cyngor i ddatblygu map ffyrdd a 
chynllun gweithredu ledled y Ddinas ar gyfer Dinas carbon niwtral erbyn 2030;  

 Nodi cyfleoedd a allai ail-fframio economi Caerdydd mewn ffordd sy'n  
wydn, cadarn a hirdymor, gan sicrhau bod Caerdydd yn un o ddinasoedd gwyrdd mwyaf 
blaenllaw'r Deyrnas Unedig; a 

 Diffinio'r rhaglenni a'r cyfleoedd uniongyrchol y mae angen i ni fynd i'r afael â hwy ar 
frys. 

 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y strategaeth ddogfen yn dadansoddi cwmpas a 
graddfa'r her sy'n wynebu'r Cyngor a'r ddinas, ac yn tynnu sylw at y cyfleoedd a allai godi o 
weithredu cadarnhaol.  Amlinellodd hefyd y cynnydd sylweddol yr oedd y Cyngor wedi'i 
wneud hyd yma a chynnig ystod eang o gamau gweithredu uniongyrchol a posibl a allai fod 
yn sail i ymateb tymor hwy i'r argyfwng hinsawdd.   At hynny, gan fod datblygiad y 
strategaeth wedi cyd-daro ag argyfwng Covid-19 roedd ffocws o'r newydd i ddatblygu'r 
strategaeth, gan dynnu sylw at y prosiectau a'r cyfleoedd a allai ysgogi 'adferiad gwyrdd' 



gyda'r Cyngor ar flaen y gad o ran economi werdd a chynhwysol, gan gefnogi adferiad 
amgylcheddol ac economaidd yng Nghymru.  
 
Rhan 1 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Huw Thomas, Arweinydd y Cyngor a’r 
Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r 
Amgylchedd i’r cyfarfod.  Gwahoddwyd yr Aelodau Cabinet i gyflwyno sylwadau. 
 
Diolchodd y Cynghorydd Huw Thomas i'r Pwyllgor am yr amser y maent wedi'i roi i 
ystyried yr eitem hon ac i gynrychiolwyr y grwpiau allanol am gymryd rhan.  
Datganodd y Cyngor argyfwng hinsawdd y llynedd ac roedd yr Arweinydd yn 
awyddus i sicrhau nad rhywbeth symbolaidd yn unig oedd hwn, ond rhywbeth a 
arweiniodd at weithredu.  Mae gan y weinyddiaeth uchelgais i wneud y Cyngor a'r 
ddinas yn garbon niwtral erbyn 2030 drwy ddefnyddio ei bwerau cynnull i symbylu'r 
cyhoedd, busnesau a sefydliadau yn y ddinas i ymuno â'r agenda hwn.   Dywedwyd 
wrth yr Aelodau y cafwyd sgyrsiau rhagarweiniol cadarnhaol gyda phartneriaid yn y 
sector cyhoeddus.   Byddai'r cyfnod ymgynghori yn bwysig o ran sut y gallai 
busnesau chwarae eu rhan i gefnogi'r agenda. 
 
Dywedodd y Cynghorydd Michael Michael fod y strategaeth Un Blaned wedi'i lansio'n 
ddiweddar a bod llawer o ddiddordeb gan randdeiliaid.   Roedd yn bwysig ymgysylltu 
â phartneriaid a busnesau'r sector cyhoeddus yn ystod yr ymgynghoriad.   Tynnodd 
yr Aelod Cabinet sylw at bwysigrwydd yr ymgynghoriad sydd i'w gynnal.  Roedd yn 
falch o weld sylwadau gan y Cyngor Ieuenctid a dywedwyd wrth yr Aelodau ei fod 
wedi cyfarwyddo swyddogion i ystyried sut y gallai'r weinyddiaeth ymgysylltu'n well â 
disgyblion ysgol, yn enwedig yn y grŵp oedran 13-15.  
 
Gwahoddwyd y Pwyllgor gan y Cadeirydd i roi sylwadau, ceisio eglurder neu godi 
cwestiynau ar y wybodaeth a gafwyd.   Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi fel 
a ganlyn: 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd strategaeth Caerdydd Un Blaned wedi'i drafftio 
mewn partneriaeth â Bwrdd y Sector Cyhoeddus neu a oedd yn ddogfen gan y 
Cyngor.   Dywedodd yr Arweinydd fod y strategaeth wedi'i 'harwain gan y Cyngor', 
fodd bynnag, roedd partneriaid y BGC wedi nodi eu cefnogaeth i fodolaeth y 
strategaeth ac i'r cyfeiriad teithio.   Mae enghreifftiau da eisoes lle mae partneriaid 
y BGC wedi gweithio ar rannau o'r agenda newid yn yr hinsawdd, gan gynnwys 
mentrau ansawdd aer a pholisi teithio a rennir ar draws y sector cyhoeddus yng 
Nghaerdydd. 
 

 Holodd yr Aelodau faint o swyddogion y Cyngor oedd wedi ymrwymo i chwilio am 
grantiau a gwneud cais amdanynt i fynd i'r afael â'r argyfwng newid yn yr 
hinsawdd.   Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd fod 
chwe aelod o staff yn y tîm uniongyrchol, ond gofynnir i'r Cyngor cyfan 
fabwysiadu egwyddorion strategaeth Caerdydd Un Blaned. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau sut y gellid ymgysylltu â phlant a phobl ifanc yn ystod yr 
ymarfer ymgynghori.   Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ailgylchu, Strydoedd 
Glân a'r Amgylchedd fod swyddogion yn gweithio ar bolisi ar gyfer ymgysylltu â 
phobl ifanc.  
 



 Gofynnwyd i Aelodau'r Cabinet rannu'r syniadau cychwynnol ar sut i gael 'prynu i 
mewn' gan aelodau o'r cyhoedd.   Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ailgylchu, 
Strydoedd Glân a'r Amgylchedd fod arwyddion cynnar eisoes wedi bod yn 'prynu i 
mewn' sylweddol gan y cyhoedd.   Mae ffyrdd o ymgysylltu'n well â'r cyhoedd a 
bydd amrywiaeth eang o ddulliau'n cael eu cynnal er mwyn ymgynghori mor eang 
â phosibl.   Dywedodd yr Arweinydd fod 'prynu i mewn' plant a phobl ifanc yn 
hollbwysig.   Roedd yr Arweinydd o'r farn bod newidiadau i'r cwricwlwm a 
gyflwynwyd gan Lywodraeth Cymru yn addas ar gyfer y maes gwaith hwn, o ran 
sicrhau bod pobl ifanc yn ymgysylltu â'r heriau yn eu hamgylchedd lleol.  
 

 Nododd yr Aelodau na fyddai'r CDLl diwygiedig yn cael ei gwblhau ers peth 
amser, a bod llawer o dai newydd yn cael eu hadeiladu ar hyn o bryd a allai 
waethygu'r problemau presennol.   Gofynnodd yr Aelodau a oedd trafodaethau'n 
cael eu cynnal gyda datblygwyr ynghylch sut i adeiladu tai mwy cynaliadwy.   
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod safonau adeiladu bob amser yn cynyddu ac y 
byddai'r CDLl diwygiedig yn cyflwyno gwelliannau pellach.   Derbyniodd yr 
Arweinydd y pwynt a dywedodd mai dyma pam yr oedd yn hanfodol adolygu'r 
CDLl ar hyn o bryd.   Fodd bynnag, mae materion polisi cenedlaethol ac roedd yn 
bwysig peidio ag anghymhellio adeiladu tai.  Byddai CDLl diwygiedig yn galluogi'r 
awdurdod i godio polisi mewn perthynas â'r agenda hwn.   Dywedodd y 
Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd fod datblygu'r CDLl 
diwygiedig a strategaeth Caerdydd Un Blaned yn caniatáu i'r ddwy strategaeth 
gael eu cydgysylltu o ran y blaenoriaethau a'r ffocws ar yr agenda gwyrdd, lles ac 
ymrwymiadau ehangach Caerdydd Un Blaned.   Mae swyddogion yn sgwrsio â 
datblygwyr strategol o ran alinio ag agenda Caerdydd Un Blaned, ond mae gan y 
Cyngor rai datblygiadau ei hun hefyd. 

 

 Gofynnodd yr Aelodau sut y byddai strategaeth Caerdydd Un Blaned yn cael ei 
mesur a'i monitro.   Dywedodd swyddogion fod rhai rhannau o'r agenda, er 
enghraifft allyriadau o'r ystâd, yn fesuradwy a bod data da i gefnogi hyn.   Fodd 
bynnag, mae elfennau o'r strategaeth yn fentrau newydd felly mae swyddogion 
wedi cael y dasg o ddod o hyd i ffyrdd gwell o fodelu a monitro cyn cyhoeddi'r 
strategaeth derfynol.   Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r 
Amgylchedd mai nod y strategaeth oedd deall gwerth prosiectau o ran lleihau 
allyriadau carbon, a'u heffaith ar yr 'economi werdd' yn y ddinas a'r rhanbarth 
ehangach.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a fyddai Caerdydd Un Blaned yn cymryd cynsail dros 
strategaethau a chynlluniau eraill.   Dywedodd yr Arweinydd fod cydbwysedd i'w 
daro o ran sut mae'r strategaeth hon yn rhyngwynebu â blaenoriaethau eraill.   
Rhoddir ystyriaeth i gynnwys adran goblygiadau amgylcheddol ym mhob 
adroddiad cabinet, yn ogystal â goblygiadau cyfreithiol ac ariannol.   Byddai newid 
diwylliannol hefyd o ran sut mae'r Cyngor yn gwneud penderfyniadau.  
 

 Cododd Aelod bryderon ynghylch ansawdd a chynaliadwyedd datblygiadau tai 
newydd yn y ddinas.   Roedd yr Aelod o'r farn y dylai strategaeth derfynol 
Caerdydd Un Blaned egluro sut y byddai cyfleustodau a gwasanaethau'n cael eu 
darparu mewn datblygiadau newydd.   Dywedodd Aelodau'r Cabinet dros 
Ailgylchu, Strydoedd Glân a'r Amgylchedd fod datblygiadau tai newydd yn 
dechrau gyda seilwaith sylfaenol.   Cyflwynir cyfleustodau a gwasanaethau eraill 
fesul cam wrth i bobl symud i'w cartrefi.   Mae cynlluniau ar waith i ddarparu 
ysgolion, canolfannau siopa a chanolfannau cymunedol, ac ati, yn y datblygiadau 



newydd hynny.   Roedd yr Aelod Cabinet o'r farn ei bod yn afresymol disgwyl i 
ddatblygwyr ddarparu cyfleusterau o'r fath cyn i unrhyw un fyw ar y safleoedd 
hynny.   Nododd y Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd fod y prif 
gynlluniau ar gyfer y datblygiadau hynny wedi'u cymeradwyo fel modelau ar gyfer 
cynaliadwyedd. 
 

 Holodd yr Aelodau a oedd datblygwyr yn plannu digon o goed newydd i 
wrthbwyso nifer y coed a gollwyd wrth adeiladu datblygiadau tai newydd yn y 
ddinas.   Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Ailgylchu, Strydoedd Glân a'r 
Amgylchedd fod dros filiwn o goed yng Nghaerdydd, a bod mwy o goed yn cael 
eu plannu nag sy'n cael eu cymryd i ffwrdd.  Nododd y Cyfarwyddwr Cynllunio, 
Trafnidiaeth a'r Amgylchedd fod strategaeth Caerdydd Un Blaned yn anelu at 
greu 'coedwig drefol' yng Nghaerdydd a chynyddu'r canopi coed gan 20%. 
 

 Gofynnodd Aelod a fyddai angen esbonio cysyniad Caerdydd Un Blaned i 
breswylwyr.   Roedd yr Aelod Cabinet dros Ailgylchu, Strydoedd Glân a'r 
Amgylchedd o'r farn bod pobl yn deall cysyniad y strategaeth a'r argyfwng newid 
yn yr hinsawdd.  
 

Rhan 2 
 
Gwahoddwyd nifer o grwpiau rhanddeiliaid i ddarparu cyflwyniad ysgrifenedig i'r 
Pwyllgor yn seiliedig ar gynnwys y Strategaeth Un Blaned Ddrafft.   Rhoddwyd 
cyfnod o 20 munud i bob grŵp rhanddeiliaid i ateb cwestiynau ar Strategaeth Ddrafft 
Caerdydd Un Blaned a'r cyflwyniad yr oeddent wedi'i ddarparu.   Mae'r pwyntiau 
allweddol a wnaed gan y rhanddeiliaid wedi'u crynhoi fel a ganlyn:  
 
Prifysgol Caerdydd 
 

 Croesawyd targed 2030, gan esbonio nad oedd targed 2050 yn ddigon cynnar.  

 Roedd Prifysgol Caerdydd ar yr un pwynt â'r Cyngor, h.y. roeddent yn datblygu 
strategaeth i ddelio â Newid yn yr Hinsawdd.   Roedd hyn yn gyfle gwych i 
gydweithio.   

 Allyriadau Cwmpas 3 yw'r her fwyaf, h.y. y rhai sy'n digwydd oherwydd camau 
gweithredu ond na ellir dylanwadu arnynt yn uniongyrchol.   Mae Cwmpas 3 yn 
cynrychioli canran uchel o allyriadau Prifysgol Caerdydd.   

 Roedd angen i'r strategaeth ddarparu cysylltiadau clir â nodau Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol.   

 Byddai canolbwyntio mwy ar ddefnyddio dŵr yn ychwanegiad defnyddiol i'r 
strategaeth.   

 Roeddent o'r farn bod angen mwy o ffocws ar newid ymddygiad, gan fod hyn yn 
targedu'r cyhoedd a'r newidiadau y mae angen iddynt wneud.  Mae newid 
ymddygiad yn allweddol ac mae'r Brifysgol yn awyddus i weithio gyda'r Cyngor ar 
hyn.  Nid yw newid ymddygiad yn digwydd dros nos.   

 Covid – mae pobl yn hyblyg iawn yn y pen draw ac mae'r newidiadau cyflym a 
wnaed yn ystod y pandemig yn dangos hyn.  

 Mae'r pandemig wedi ein symud i fwy o weithio gartref; mae hyn yn golygu bod 
mwy o bwysigrwydd wedi'i roi ar yr amgylchedd lleol.   Rhaid i gynllunio 
adlewyrchu'r symudiad hwn ac mae angen cynllunio lleoedd i adlewyrchu'r 
patrymau byw a gweithio sy'n newid.   Mae angen adolygu uwchgynlluniau’n 
rheolaidd er mwyn adlewyrchu tueddiadau sy'n newid, ni ddylid eu gosod yn 
gadarn.  



 Mae'r strategaeth yn cynnwys rhai nodau lefel uchel, ond yna mae'n mynd yn syth 
at grynodeb o brosiectau.   Mae angen darparu dolen ar sut i fynd o'r naill i'r llall, 
ynghyd â chynllun.  

 Mae thema bwyd yn bwysig iawn ac mae angen iddi fod yn ffocws allweddol, h.y. 
ehangu'r thema.  

 Mae moron yn gweithio'n well na chadw at newid ymddygiad.   Mae angen i'r 
Cyngor a phartneriaid feddwl am hyn wrth ddatblygu strategaeth, gan ei bod yn 
bwysig gwerthu'r pethau cadarnhaol a peidio â chanolbwyntio ar y negyddol. 

 Cytunwyd y bydd y frwydr dros newid yn yr hinsawdd yn cael ei hennill neu ei 
cholli mewn ysgolion.  

 Pwysig diffinio perchnogaeth ac atebolrwydd.   Darganfod y ffordd orau o wneud y 
gorau o'r ddau.  

 Ansicr am fferm goed drefol.   Angen mwy o fanylion.  

 Mae angen i ni ddod o hyd i ffordd o gysylltu gwaith myfyrwyr â'r gymuned.  Mae 
grwpiau cymunedol yn cael adnoddau am ddim ac mae myfyrwyr yn cael profiad.   

 
Dŵr Cymru 
 

 Yn gefnogol o'r ddogfen. 

 Mae pobl a chymdeithas yn hyblyg iawn, dim ond edrych ar ba mor gyflym y mae 
Dŵr Cymru a sefydliadau eraill wedi addasu i argyfwng Covid, er enghraifft, 
gweithio o gartref.  

 Helpodd gwyddoniaeth i ddelio â'r heriau a wynebir yn ystod Covid, er enghraifft, 
profi am y clefyd yn y cyflenwad dŵr.   

 Mae angen cynllun ymgysylltu i ddelio â'r newidiadau y mae angen i gymdeithas 
eu gwneud.   Mae newid ymddygiad yn cymryd amser, yn dechrau ymgysylltu 
nawr.   

 Mae angen targed defnydd dŵr y pen.  Yn Copenhagen, roeddent yn anelu at 
newid o 140 litr y dydd i 100 litr y dydd.   Mae rheoli dŵr a ddefnyddir yn cael 
effaith fawr ar allyriadau CO2 i gwmnïau dŵr.   

 Yr effaith fwyaf y gallwn ei chael yw datgysylltu dŵr o ddraeniau dŵr a mynd yn ôl 
i'r cwrs dŵr, yn debyg i Grangetown Gwyrddach. Mae hyn yn golygu ôl-ffitio 
strydoedd a ffyrdd i helpu i reoli dŵr wyneb yn well.  Byddai hyn yn ddrud iawn.   

 Mae'r effaith CO2 fwyaf o ddŵr yn deillio o wresogi a golchi dŵr.  Mae angen 
newid ymddygiad gan y cyhoedd yn y maes hwn.  

 Mae gweithio mewn partneriaeth yn bwysig ac enghraifft dda yw Grangetown 
Gwyrddach. Dim ond pan fyddwch yn gweithio y tu hwnt i'ch sefydliad y mae hyn 
yn gweithio'n dda.   

 Rhan allweddol o weithio mewn partneriaeth yw sefydlu cyfres o reolau a 
llywodraethu ar y dechrau.   

 Mae angen i Gaerdydd Un Blaned dynnu sylw at gysylltiad mwy rhwng newid yn 
yr hinsawdd a dŵr, nid yn unig o ran sut yr ydym yn ei ddefnyddio, ond hefyd o rai 
o'r goblygiadau cysylltiedig.   Angen meddwl am 'Strategaeth Werdd Las' tebyg i'r 
math a ddefnyddir yn Copenhagen a dinasoedd eraill Gogledd America.  Mae'r 
rhain yn edrych ar effaith y system gyfan, ac os cânt eu cymhwyso byddant yn 
cael effaith sylweddol (yn enwedig cost) ar y system gynllunio.  

 Mae ymyrraeth gan y Llywodraeth i hyrwyddo rheolau a mentrau yn gweithio, er 
enghraifft, y dreth bagiau 5c.   Yn gyffredinol, mae pobl yn ymateb yn dda i 
gynlluniau sy'n rhoi budd amgylcheddol clir, ac mae'n gweithio'n dda pan gaiff yr 
enillion eu hailfuddsoddi wrth ddelio â'r broblem.   Mae'r cynlluniau gorau yn syml 
ac yn hawdd i uniaethu â hwy a'u deall.    



 Angen osgoi creu'r argraff ffug y gall y Cyngor ddatrys y broblem ar ei phen ei 
hun.   Os yw'r cyhoedd yn credu y gallant ei adael i'r Cyngor, bydd hyn yn arafu 
cynnydd.   

 Mae'n bwysig gweithio gyda grwpiau cymunedol sy'n llawn bwriadau da i rannu'r 
neges.  

 
Llafur dros Fargen Werdd Newydd 
 

 Croesawyd y ddogfen ac yn gefnogol iawn iddi.   

 Ni fydd y strategaeth yn gweithio os yw o'r brig i lawr, mae angen iddi fod yn 
eiddo i'r cyhoedd a'i chyflwyno, gyda chymorth gan y Cyngor a chyrff eraill.   

 Mae Covid a Newid yn yr Hinsawdd yn cael effaith anghymesur o fawr ar y tlawd.  

 Gellir addasu pobl fel y dangoswyd yn ystod y pandemig.  Mae cymdeithas hefyd 
yn gallu bod yn greadigol iawn wrth ddod o hyd i atebion i'r problemau a wynebir.   

 Er mwyn i Gymdogaethau Traffig Isel lwyddo, mae angen eu cynllunio'n briodol 
gyda chymorth cyhoeddus, nid eu gorfodi arnynt.   

 Yn eiriolwr dros drafnidiaeth gyhoeddus am ddim - mae 40% o deithiau bws yn 
Llundain ar ‘docynnau rhyddid’. 

 Awgrymwyd bod Fforwm Hinsawdd Leeds yn fodel gwerth ei ddilyn.   Fforwm yn 
cyfarfod ddwywaith a blwyddyn ac yn rhoi llais i'r cyhoedd.   

 Mae angen cymhwyso blaenoriaethu at faterion statudol, er enghraifft, ôl-ffitio 
cartrefi a lleihau nifer y cerbydau ar ein strydoedd.  

 Mae'n bwysig defnyddio cynllunio i ddiogelu coed yn well ac mae angen iddynt 
gael datblygwyr i adeiladu o gwmpas a chadw coed sy'n bodoli eisoes.   

 
Cyfoeth Naturiol Cymru 
 

 Croesawyd y strategaeth a'i nodau.  Yn cysylltu â nodau a datganiad diweddar a 
wnaed gan CNC.  

 Mae CNC yn awyddus i archwilio gweithio mewn partneriaeth, ar yr un pryd mae'r 
sefydliad yn mynd drwy broses o newid sut mae wedi'i strwythuro ac yn gweithio.   

 Pwysleisiodd Covid bwysigrwydd mannau gwyrdd lleol ac amlygwyd 
anghydraddoldeb.  Angen dod o hyd i ffordd o leihau'r anghydraddoldebau hyn 
tra'n addasu i'r ffordd newydd o weithio.   

 Mae bwyd yn flaenoriaeth.   Mae angen mynd i'r afael ag ef ar lefel ranbarthol.   
Mae ansicrwydd ynghylch y cynllun ffermio cynaliadwy yn her.   Gallai newidiadau 
yn y maes hwn fod yn ffordd dda o wella'r cyflenwad bwyd lleol.   

 Mae angen i ddŵr fod yn flaenoriaeth uwch i'r strategaeth; mae llawer o garbon 
wedi'i wreiddio yn y ffordd rydym yn defnyddio dŵr a sut mae dŵr gwastraff yn 
cael ei reoli.   

 Plannu coed – mae yna lawer y gall CNC ddod ag ef i hyn gan fod ganddynt 
raglen plannu coed genedlaethol, ond llai o brofiad o blannu coed trefol.   

 Angen gweithio ar fesurau newydd i ddangos gwerth mannau gwyrdd.   

 Dysgwyd Gwersi o ran Ymgysylltu – dydych chi byth yn ei gael 100% yn iawn. 
Gall ond esbonio'n dda a darparu cyfathrebu rheolaidd.  Angen gweithio gyda 
grwpiau, dod ag arbenigedd i mewn a gwrando ar y bobl.   

 Y problemau mwyaf ar Wastadeddau Gwynllŵg yw delio ag ymddygiad 
gwrthgymdeithasol.  

 Mae Grangetown Gwyrddach yn enghraifft dda o weithio mewn partneriaeth, 
gellid cyflawni mwy o brosiectau tebyg i hyn ond byddent i gyd yn wahanol ac felly 
mae angen eu hasesu ar wahân.  



 Cysylltu gwell o ran cynhyrchu bwyd lleol â datganiadau ardal.  
 
Maint Cymru  
 

 Croesawyd y strategaeth a'r targed.  Yn falch o allu bwydo i mewn iddo.   

 Ni all anwybyddu'r allyriadau carbon a achoswyd mewn rhannau eraill o'r byd 
drwy bethau fel datgoedwigo.  Mae angen i ymwybyddiaeth o hyn fod yn rhan 
allweddol o'r strategaeth.  Mae gan gnydau fel soia, cig eidion, coffi a siocled ôl 
troed carbon mawr iawn o ganlyniad i ddatgoedwigo.   

 Mae dod yn Gyngor neu ddinas masnach deg yn helpu gyda hyn.  

 Mae'n bwysig delio â materion bwyta, h.y. rydym yn defnyddio tair gwaith yn fwy 
nag y gall y blaned ei gefnogi.   

 Covid - mae pobl yn wydn ac yn hyblyg yn y pen draw.   

 Edrychwch ar yr hyn yr ydym yn buddsoddi ynddo, daw ymrwymiad yn gyntaf, yna 
amserlen.   Nid yw'r pethau hyn yn digwydd ar unwaith.   

 Gall gwneud newidiadau i'n cadwyn gyflenwi gael effaith fawr, h.y. rydym yn 
pennu telerau ar gyflenwyr sy'n ymwneud ag addasu a chydymffurfio.   

 Angen ceisio sicrhau cyflenwad bwyd lleol carbon isel.  

 Ystyriwch ddull Sw Caer o wneud Caer yn ddinas gynaliadwy heb olew 
palmwydd.   

 Pwysig gweithio gyda diwydiant, ac nid yn eu herbyn.  

 Dydd Gwener di-gig - cydbwysedd rhwng y prosiectau mawr a'r pethau bach sy'n 
sbarduno newid ymddygiad.   

 Hoffent i'r Cyngor ymrwymo i fod yn erbyn datgoedwigo. 
 
Sustrans 
 

 Covid - yn bosibl newid ac addasu ymddygiad.  Mae'n bwysig cloi rhai o'r 
newidiadau a gynhyrchwyd yn ystod cyfyngiadau symud Covid, er enghraifft, 
parhau i ddatblygu llwybrau mwy diogel ar gyfer beicio a cherdded.   

 Mae Cymdogaethau Traffig Isel yn syniad da.  Mae angen cynllunio gyda'r 
gymuned i wneud y pontio mwyaf esmwyth.  Bydd rhywfaint o wrthwynebiad bob 
amser.   

 Pwyntiau EV – nid rhywbeth y mae Sustrans yn ei hyrwyddo mewn gwirionedd, ac 
eithrio i'w ddefnyddio gyda chlybiau ceir.   Mae ceir trydan yn dal i greu tagfeydd a 
llygredd.  Angen edrych ar y neges gymysg o amgylch cerbydau trydan.   

 Mae angen cysylltu adrannau amgylchedd adeiledig a thrafnidiaeth strategaeth.   

 Nawdd bysiau - sut i gynyddu niferoedd - bydd bysiau glanach yn helpu.  

 Peidiwch â dweud wrth bobl na allant gael car, ond gwneud pethau’n haws fel bod 
llai o angen am un. 

 Mae'n bwysig gweithio gydag awdurdodau lleol cyfagos.   

 Mae cyfleusterau storio beiciau yn bwysig, yn enwedig mewn ardaloedd llai 
cefnog lle mae lle byw yn gyfyngedig.   

 Gallai beiciau e-gargo weithio, mae angen iddynt archwilio'r maes hwn gydag 
awdurdodau lleol a phartneriaid busnes.  

 
Wales & West Utilities 
 

 Gobeithio cael rhwydwaith sy'n sero net yn barod erbyn 2035; bydd hyn yn golygu 
y bydd y rhwydwaith nwy yn gallu cymryd 100% o hydrogen.  Mae'r cyfeiriad 
cyffredinol yma o ran gwresogi cynaliadwy.   



 Mae technoleg dal hydrogen eisoes yn bodoli ac mae'n cael ei defnyddio, er 
enghraifft, ym môr y gogledd.   

 Mae systemau wrth gefn fel pympiau tanwydd yn ddefnyddiol iawn .  

 Sefydlwyd Aberdaugleddau i fod yn ganolfan dal carbon yn y dyfodol. 

 Bydd rhywfaint o'r cyflenwad hwn yn gallu cyflenwi cerbydau hydrogen â 
thanwydd.  

 Mae hydrogen o leiaf mor ddiogel â nwy, os nad yn fwy diogel.  

 Mae ôl-ffitio yn rhan bwysig o ddyfodol nwy; mae boeleri hybrid ar waith yn barod 
ac mae angen eu hystyried wrth brynu heddiw, yn enwedig ar gyfer boeleri 
masnachol mwy – mae angen i gaffael adlewyrchu hyn. 

 Mae'r cynigion hyn yn cael eu hadolygu gan Brifddinas-Ranbarth Caerdydd.  

 Mae cyflenwad hydrogen yno, yn dod o ffynonellau diwydiannol presennol, gellir 
ei gynhyrchu o ynni adnewyddadwy a gellir defnyddio diwylliant carbon.   Y nod 
yn y tymor hir yw cynhyrchu'r holl hydrogen yn gynaliadwy, ond mewn gwirionedd 
mae hyn ymhell i ffwrdd.  

 
 
Canolfan Cydweithredol Cymru 
 

 Croesawyd y cynigion.   

 Mae'n bwysig cael cynrychiolaeth dda o'r gymuned fusnes.   

 Mae'n bwysig gweithio gyda'r gymuned fusnes leol a mentrau cymdeithasol i 
helpu i ddatblygu cadwyn gyflenwi wyrddach.   Gallant wneud hynny, ond efallai y 
bydd angen ychydig mwy o gymorth ac arweiniad arnynt gan awdurdodau i 
gyflawni hyn ar y dechrau.   

 Gallai ôl-ffitio fod yn gyfle enfawr yng Nghymru.  Mae paru hyn â'r gadwyn 
gyflenwi leol yn gofyn am lawer o flaengynllunio.   

 Mae 75% o fentrau cymdeithasol yn gwerthfawrogi'r amgylchedd lleol dros gost.   

 Yn aml, mae mentrau cymdeithasol yn cael eu hanwybyddu, ac nid ydynt bob 
amser yn ymwneud â hwy oherwydd y cymhelliad i wneud elw.   

 Soniwyd am bwysigrwydd cynhwysiant digidol.   
 
Gwasanaethau Ynni Llywodraeth Cymru  
 

 Croesawyd targed cadarnhaol.   

 Angen deall sut i gynnwys rhwymedigaethau'r strategaeth hon yng ngwaith holl 
weithwyr y Cyngor / sector cyhoeddus.  

 Mae adnoddau'n brin ar hyn o bryd, ac felly mae angen iddynt ganolbwyntio ar ble 
y gellir cyflawni'r canlyniad cyllid gorau. Mae'r tîm sydd gan y Cyngor yn 
gweithio'n dda, ond mae angen llawer mwy o adnoddau i fynd i'r afael â her mor 
enfawr.   

 Mae angen cyflwyno rhaglen enfawr wedi'i chostio a'i gweithio drwy raglen i 
ddangos beth sydd angen ei wneud.   

 Cred academyddion mai'r camau a gymerwyd yn ystod y 15 mlynedd nesaf fydd y 
rhai mwyaf canlyniadol i bobl.   

 Mae Cabinet Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn derbyn cynllun ynni ar 7 Rhagfyr.   

 Llinell amser y DU yw 2050, ond 2030 yw'r un arfaethedig ar gyfer y strategaeth 
hon.   Gallai hyn arwain at ganlyniadau cyflawni ac ariannu.   

 Cytunwyd i ddarparu gwybodaeth am y prosiect morol.    
 



Diolchodd y Cadeirydd Aelodau'r Cabinet, swyddogion a chynrychiolwyr o grwpiau 
rhanddeiliaid am eu cyfraniadau at graffu ar yr eitem hon. 
 
Ar ddiwedd y cyfarfod, cadarnhaodd y Cadeirydd y bydd y ffordd ymlaen yn cael ei 
hystyried mewn cyfarfod ar 8 Rhagfyr.  
 
31 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 8.30 pm 
 


