
PWYLLGOR CRAFFU AMGYLCHEDDOL 
 
DYDD MAWRTH, 5 IONAWR 2021 
 
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 :   PENODI CADEIRYDD AC AELODAETH  
 
Nododd yr aelodau fod y Cynghorydd Ramesh Patel wedi'i benodi'n Gadeirydd y 
Pwyllgor ar 26 Tachwedd 2020 yng Nghyfarfod Blynyddol y Cyngor. 
 
Cytunwyd ar yr Aelodaeth ganlynol:  
 
Cynghorwyr Derbyshire, Jones, Lancaster, Owen, Parkhill, Jacqui Parry, Sandrey ac 
(1 swydd wag) 
 
3 :   CYLCH GORCHWYL  
 
Gofynnwyd i’r Aelodau nodi Cylch Gorchwyl y Pwyllgor.  
 
4 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
5 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 3 Tachwedd, 1 Rhagfyr ac 
8 Rhagfyr 2020 yn gofnod cywir, ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 
 
6 :   PAPUR GWYN TRAFNIDIAETH CAERDYDD - DIWEDDARIAD BLWYDDYN  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a 
wnaed o ran cyflawni Papur Gwyn Caerdydd ar Drafnidiaeth, o ran yr heriau a 
wynebwyd yn ystod 2020 a'r camau nesaf ar gyfer 2021. 
 
Roedd yr adroddiad yn rhoi crynodeb o ystyriaeth flaenorol y Pwyllgor o'r mater hwn.   
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Pwyllgor, ym mis Ionawr 2020, wedi adolygu papur 
drafft o'r enw 'Papur Gwyn ar Drafnidiaeth:  Gweledigaeth Drafnidiaeth 2030’.   
Archwiliodd y papur y rhesymau dros newid dull Caerdydd o ymdrin â thrafnidiaeth; 
trafod twf y ddinas; nodi pedwar maes allweddol lle'r oedd angen newid; cysylltu'r 
papur â blaenoriaeth Cynllun Corfforaethol Cyngor Caerdydd, 'Prifddinas sy'n 
gweithio i Gymru'; a darparodd linell amser cyflenwi / ariannu. 
 
Cyn y Papur Gwyn ar Drafnidiaeth, cydnabu'r Papur Gwyrdd ar Drafnidiaeth ac Aer 
Glân bwysigrwydd trafnidiaeth wrth greu prifddinas iach, gynaliadwy a ffyniannus.   



Cynhyrchodd ymarfer ymgynghori ar y Papur Gwyrdd 3,500 o ymatebion.   Roedd y 
nifer uchel hwn o ymatebion yn rhoi syniad o sut mae trafnidiaeth yn effeithio ar 
fywydau pobl ledled Caerdydd a'r rhanbarth ehangach, a phwysigrwydd mynd i'r 
afael â'r heriau a gyflwynir gan seilwaith trafnidiaeth presennol y Ddinas.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod Caerdydd eisoes wedi cyflawni patrymau cynaliadwy 
o newid moddol.  Dangosodd data teithio i'r gwaith ar gyfer Caerdydd duedd o newid 
moddol i ddulliau gweithredol a chynaliadwy.  Er enghraifft, bu cynnydd sylweddol 
mewn beicio.   Fodd bynnag, cydnabyddir bod angen cymryd mwy o gamau i sicrhau 
bod Caerdydd yn parhau i ddatblygu fel dinas lwyddiannus.  
 
Mae’r ‘Papur Gwyn ar Drafnidiaeth: Gweledigaeth Drafnidiaeth 2030' ddrafft yn 
adeiladu ar waith y Papur Gwyrdd ar Drafnidiaeth ac Aer Glân ac mae'n nodi cyfres o 
flaenoriaethau ar gyfer Caerdydd dros y 10 mlynedd nesaf sy'n anelu at drawsnewid 
y ffordd y mae pobl yn symud o amgylch y ddinas, gan leihau dibyniaeth ar geir 
preifat, tra'n mabwysiadu teithio llesol a thrafnidiaeth gyhoeddus drwy fuddsoddi 
mewn prosiectau trafnidiaeth.  Amcangyfrifwyd y byddai cyflawni'r weledigaeth a 
nodir yn y 'Papur Gwyn ar Drafnidiaeth' drafft yn gofyn am gynnydd sylweddol mewn 
cyllid, gyda buddsoddiad amcangyfrifedig o rhwng £1 - 2bn yn angenrheidiol i 
gyflawni graddfa'r gwelliannau sydd eu hangen.  
 
Y pedwar prosiect blaenoriaeth ar gyfer Caerdydd yw:  
 

 Crossrail Caerdydd- Llinell tramiau Crossrail Caerdydd a fyddai’n cysylltu 
cymunedau mwyaf newydd y ddinas, ynghyd â darparu cysylltiadau â chanol y 
ddinas a datblygiadau busnes allweddol i rai o gymunedau mwyaf difreintiedig y 
ddinas. Gallai'r rheilffordd hefyd ymestyn y tu hwnt i ffiniau Caerdydd, gan 
gysylltu'r ddinas â'r rhanbarth ehangach, er enghraifft, datblygiadau tai newydd yn 
Rhondda Cynon Taf. 
  

 Llwybr Cylchol - Byddai Llwybr Cylchol Caerdydd yn cysylltu Rheilffordd Coryton 
â Rheilffordd Bro Taf i'r gogledd o Radur er mwyn darparu cysylltedd traws-
ddinas. Byddai hyn yn darparu cyfleoedd parcio a theithio newydd o J32 o'r M4 ac 
yn caniatáu gwasanaethau amlach ar linellau Coryton a Dinas. 
 

 Cludiant Bws Cyflym - Bydd Cludiant Bws Cyflym yn darparu cerbydau glanach a 
gwyrddach, gan deithio ar goridorau bysiau pwrpasol gyda rheolaeth rhwydwaith 
clyfar yn rhoi blaenoriaeth i fysiau. Bydd cyfleusterau parcio a theithio newydd yn 
cysylltu'r ddinas â'r rhanbarth ehangach gan gynnwys, er enghraifft, Cyffordd 33.  
Bydd yr Orsaf Fysiau Ganolog newydd wedi'i chwblhau yn 2022. 
  

 Teithio Llesol - Teithio Llesol i alluogi mwy o bobl i gerdded a beicio am fwy o 
deithiau, gan wneud Caerdydd yn fwy diogel, glanach a thawelach. Bydd 
buddsoddi mewn pum llwybr beicio wedi'u gwahanu'n llawn a rhwydwaith o 
lwybrau ategol, yn ogystal ag ymyriadau i ddarparu cyfleusterau cerdded o 
ansawdd uchel, yn cyfrannu at y targedau a bennwyd ar gyfer teithio llesol. 

 
Amlinellodd y Papur Gwyn ar Drafnidiaeth hefyd nifer o gamau gweithredu allweddol 
a fyddai'n helpu i gyflawni'r newid gofynnol.   Cafodd y camau hyn eu nodi yn yr 
adroddiad.  
 



Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Caro Wild, Yr Aelod Cabinet dros Gynllunio 
Strategol a Thrafnidiaeth ac Andrew Gregory, Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r 
Amgylchedd a Paul Carter, Pennaeth Trafnidiaeth i'r cyfarfod.   Gwahoddwyd yr 
Aelod Cabinet a'r Cyfarwyddwr i wneud datganiadau.  
 
Agorodd y Cadeirydd ddadl ar yr eitem hon.  Cafodd yr Aelodau wahoddiad i holi 
cwestiynau, gofyn am eglurhad pellach neu wneud sylwadau.   Mae’r trafodaethau 
hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Gofynnodd yr Aelodau sut y cynhaliwyd ymgynghoriad ag aelodau etholedig 
ynghylch y rôl y tu allan i raglenni trafnidiaeth yn eu wardiau.   Dywedodd y 
Cyfarwyddwr fod darparu pwyntiau gwefru Cerbydau Trydanol wedi cael ei wneud 
ar y cyd ag ymgynghoriad helaeth gydag aelodau ward lleol.  Derbyniodd y 
Cyfarwyddwr y bu enghreifftiau ar rai cynlluniau lle y dylid bod wedi ymgysylltu 
mwy ag aelodau lleol.   Dywedodd y Pennaeth Trafnidiaeth, mewn wardiau sy'n 
derbyn seilwaith newydd, bod ymgynghori rhesymol wedi'i gynnal gydag aelodau 
lleol.   Dywedodd yr Aelodau fod gwahaniaeth rhwng cael gwybod am y cynllun ac 
ymgynghori ystyrlon.   Cytunodd y Cyfarwyddwr i ystyried y sylwadau hynny.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a fyddai angen diwygio'r Papur Gwyn ar Drafnidiaeth 
oherwydd pandemig Covid-19.  Dywedodd y Cyfarwyddwr ei bod yn rhy gynnar i 
ddweud a fyddai angen diwygio'r Papur Gwyn ar Drafnidiaeth, ond o ran cyflawni'r 
prosiectau, nid yw'r pandemig wedi achosi oedi sylweddol.   Efallai y bu rhai 
newidiadau mewn ymddygiad y bydd angen eu hasesu ar ôl pandemig a allai 
effeithio ar gynnydd yn erbyn y targedau yn y Papur Gwyn.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau pa ardal drafnidiaeth sydd wedi cael y drafferth fwyaf yn 
ystod y pandemig.   Dywedodd y Pennaeth Trafnidiaeth fod tystiolaeth yn 
awgrymu bod bysiau a rheilffyrdd wedi dioddef mwy na'r rhan fwyaf, oherwydd 
bod mwy o bobl yn gweithio gartref neu'n cael eu rhoi ar ffyrlo.  Mae Llywodraeth 
Cymru wedi cydnabod hyn ac wedi dod â chyllid cymorth brys i fysiau i mewn ar 
gyfer gwasanaethau bysiau sydd wedi galluogi gweithredwyr bysiau i barhau i 
ddarparu gwasanaethau.  Mae hyn wedi cael effaith ar y bwriad i ddyblu nifer y 
gwasanaethau bysiau ond mae wedi cael ei gydbwyso gan gynnydd yn nifer y 
bobl sy'n beicio.   Gofynnodd y Cadeirydd sut mae'r pandemig wedi effeithio ar 
wasanaethau cludo yn fewnol.   Er enghraifft, sut y mae wedi effeithio ar y rhaglen 
briffyrdd.   Dywedodd y Cyfarwyddwr mai staff rheng flaen sy'n ymgysylltu ag 
aelodau o'r cyhoedd sydd wedi cael eu heffeithio fwyaf.   Mae'r gwasanaeth yn 
ceisio symud ymlaen gyda'r rhaglen briffyrdd.  Nododd y Cadeirydd y byddai'r 
Pwyllgor fel arfer yn cael cyfle i graffu ar y rhaglen briffyrdd ond nad yw'r rhaglen 
wedi dod i law eto, er gwaethaf sicrwydd gan swyddogion.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a fu trafodaethau gyda Network Rail ynghylch cysylltedd â 
gwasanaethau bysiau a chynllun tocynnau integredig.  Dywedodd y Cyfarwyddwr 
fod symudiad tuag at rwydwaith bysiau a rheilffyrdd integredig drwy waith 
Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru.   Mae'n flaenoriaeth i'r Cyngor ac i 
Lywodraeth Cymru.   Fodd bynnag, nid oes strategaeth fanwl eto.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw debygolrwydd y byddai seilwaith beicio'n 
cael ei gynnwys ar brosiect pont Llanrhymni.   Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr y 
byddai seilwaith beicio yn cael ei gynnwys yn y prosiect a chafwyd cyfle hefyd i 
gynyddu'r seilwaith beicio ar goridor Afon Tredelerch ac o'r dwyrain i'r gorllewin o 



dan yr A48.   Mae swyddogion yn edrych ar rwydwaith beicio cynhwysfawr a 
fyddai'n ategu'r gwaith o ddarparu'r bont.  
 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau bod pandemig Covid-19 wedi cael effaith andwyol ar 
hyfywedd darpariaeth trafnidiaeth gyhoeddus.  Mae colli incwm parcio, wedi'i 
neilltuo ar gyfer trafnidiaeth a phrosiectau gweithredol, wedi cynyddu'r risg bosibl 
i'r prosiectau hynny.   Mae swyddogion wedi gweithredu'n gorfforaethol er mwyn 
lliniaru'r risgiau hynny ac mae'r effaith wedi'i hosgoi i raddau helaeth. 
 

 Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad o'r rhesymau dros oedi wrth gyflawni 
cynlluniau teithio llesol a llwybrau beicio.   Cydnabu'r Cyfarwyddwr y bu rhywfaint 
o oedi ond mae'r gwasanaeth yn chwilio am ariannu a thimau darparu er mwyn 
lliniaru yn erbyn yr oedi hwnnw.  Mae rhai uwchbriffyrdd beicio, megis Heol 
Casnewydd, yn cael eu hailgynllunio.    
 

 Gofynnodd Aelod, lle mae llwybrau beicio newydd yn cael eu datblygu, sut y 
mae'r Cyngor yn lliniaru eto effaith y prosiectau hynny ar wasanaethau bysiau.   
Dywedodd y Cyfarwyddwr nad oedd bwriad i feicio i roi gwasanaethau bysiau dan 
anfantais.   Dywedodd y Pennaeth Trafnidiaeth fod cynllun Heol Albany yn 
ymwneud ag ailddyrannu lle ar y stryd, yn enwedig lle parcio.  Mae angen sicrhau 
cydbwysedd i ganiatáu i fwy o bobl ddefnyddio gwasanaethau bysiau.  
 

 Gofynnodd y Cadeirydd am y wybodaeth ddiweddaraf am y cynllun Next Bike a 
gofynnodd a yw'r pandemig wedi effeithio ar y cynllun.  Derbyniodd y Pennaeth 
Trafnidiaeth y bu effaith.   Effeithiwyd ar y cynllun gan y cyfyngiadau cloi cyntaf 
ond dechreuodd y niferoedd wella.  Mae Next Bike yn llwyddo i gael trosiant ar eu 
beiciau a'r bwriad o hyd yw ymestyn y cynllun.   Mae beiciau trydan hefyd yn cael 
eu cyflwyno.  
 

 Sut mae'r pandemig wedi newid nifer yr achosion o gymudwyr a defnyddwyr 
trafnidiaeth gyhoeddus.   Dywedodd y Cyfarwyddwr fod y maes gwasanaeth wedi 
cynnal trafodaethau helaeth gyda busnesau yng nghanol y ddinas ac nad oes un 
farn ynglŷn â nifer y cymudwyr yn y ddinas.   Gellir mapio'r newidiadau hyn yn y 
dyfodol.   Fodd bynnag, roedd mwy o bobl yn gweithio gartref yn amlach ac felly'n 
effeithio ar nifer y cymudwyr.   Mae'r Cyngor o'r farn bod Canol y Ddinas yn dal yn 
fywiog ac yn hyfyw ac y bydd pobl yn dal i fod eisiau ymweld â chanol y ddinas.   
Gall y ffordd y defnyddir Canol y Ddinas newid ac mae angen i'r awdurdod fod yn 
hyblyg o ran sut mae gwasanaethau'n ymateb i'r newidiadau hynny.    
 

 Holodd yr Aelodau a oedd yr amcangyfrif ar gyfer cyfanswm y buddsoddiad sy'n 
ofynnol yn y Papur Gwyn ar Drafnidiaeth wedi newid yn ystod y flwyddyn 
ddiwethaf ac a yw'r ffynonellau cyllid yn newid os byddwn yn dechrau ar 
ddirwasgiad.   Dywedodd y Cyfarwyddwr fod gwaith manwl yn cael ei wneud o ran 
datblygu system y Metro ac mae'r costau hynny'n annhebygol o grebachu.   Mae 
angen ystyried a yw hwn yn amser i gwtogi ar fuddsoddi mewn seilwaith neu a 
ddylid buddsoddi'n strategol mewn seilwaith trafnidiaeth ar ôl blynyddoedd o 
danfuddsoddi.   Awgrymodd y Cyfarwyddwr fod y ddadl o blaid buddsoddi wedi 
cynyddu.   Bydd trafnidiaeth yn cynyddu cynhyrchiant ac effeithlonrwydd a byddai 
elw ar unrhyw fuddsoddiad a wneir gan y bydd cynhyrchiant y rhanbarth cyfan yn 
cynyddu.   Dywedodd y Pennaeth Trafnidiaeth fod Adroddiad Burns yn cefnogi'r 
achos dros 'uwch-lefelu' gyda chystadleuwyr yn Lloegr o ran darparu seilwaith. 
 



 Gofynnodd yr Aelodau am ragor o fanylion am y llinell amser ar gyfer cyflwyno 
parthau 20mya a rhestr o strydoedd wedi'u cynnwys.   Dywedodd y Pennaeth 
Cynllunio mai'r uchelgais yw darparu parthau 20mya ar draws y ddinas gyfan yn 
ystod y 10 mlynedd nesaf.   Mae cynnydd sylweddol wedi'i wneud mewn wardiau 
mewnol.   Mae'r awdurdod yn aros i Lywodraeth Cymru gyhoeddi ei safbwynt 
diofyn ar 20mya yn 2023.   Roedd swyddogion yn hyderus y byddai parthau 
20mya yn cael eu darparu ar draws y ddinas dros gyfnod y Papur Gwyn ar 
Drafnidiaeth.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod Llywodraeth Cymru yn cydnabod 
bod mater i fynd i'r afael ag ef o ran gorfodi.   Ymrwymodd y Pennaeth 
Trafnidiaeth i ddarparu manylion penodol o ran y llinell amser a'r strydoedd a 
gynhwyswyd yn dilyn y cyfarfod,  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oes unrhyw gynlluniau ar gyfer llwybr bws 
dwyrain/gorllewin yn y Ddinas.   Cadarnhaodd y Pennaeth Trafnidiaeth y byddai 
llwybr o'r fath yn allweddol o ran llwybrau blaenoriaeth bysiau a chefnogi newid 
moddol, gan ddarparu cysylltiadau â safleoedd parcio a theithio o bosibl hefyd.   
Mae Strategaeth Fysiau newydd ar gyfer y Ddinas yn cael ei datblygu dros y 12 
mis nesaf.  

 

 Gofynnodd yr Aelodau pa mor ddiogel fydd y Next Bikes trydan newydd.   
Dywedodd y Pennaeth Trafnidiaeth fod llawer wedi'i ddysgu o gyflwyno'r cynllun 
Next Bikes confensiynol.  Cydnabuwyd y bu rhai problemau.   Bydd safleoedd 
beiciau trydan wedi'u lleoli'n agos at deledu cylch cyfyng a byddant yn defnyddio 
GPS i gryfhau diogelwch.  
 

 Dywedodd y Cyfarwyddwr wrth yr Aelodau y byddai'r orsaf fysiau wedi'i chwblhau 
yn hydref 2022.   Bryd hynny, bydd Llywodraeth Cymru yn cymryd cyfrifoldeb am 
'ffitio allan' yr adeilad.    
 

 Cododd yr Aelodau bryderon ynghylch yr effaith y byddai dileu darpariaeth parcio 
yn ei chael ar yr henoed a'r rhai â phroblemau symudedd.   Dywedodd y 
Cyfarwyddwr fod angen sicrhau cydbwysedd mewn ymgynghoriad â busnesau a 
chymunedau lleol.   Er enghraifft, yng Nghynllun Heol Wellfield, mae rhywfaint o 
barcio wedi'i adfer wrth i balmentydd gael eu lledu a chyfleusterau ar gyfer bysiau 
a beicio gael eu gwella.   Yr uchelgais yw creu canolfannau dosbarth hyfyw sy'n 
ddiogel i bobl leol.   Cadarnhaodd y Pennaeth Trafnidiaeth fod ymgynghoriad ar y 
cynlluniau hyn yn cael ei gynnal gyda'r Comisiynydd Pobl Hŷn.   Dywedodd yr 
Aelod Cabinet fod pobl hŷn wedi nodi eu bod yn ffafrio gwell gwasanaeth bws a 
phalmentydd ehangach yn ystod ymgynghoriadau.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau sut y mae pwysau ariannol yn debygol o effeithio ar y 
cynlluniau tocynnau bws am bris gostyngol o £1.   Dywedodd swyddogion y 
byddai'r awdurdod yn croesawu gweithredwyr bysiau i barhau â'r cynlluniau 
prisiau gostyngol hynny.   Fodd bynnag, cydnabuwyd bod amodau masnachu 
wedi bod yn anodd yn ystod y pandemig.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd cynigion y Papur Gwyn yn cyd-fynd â strategaeth 
Llywodraeth Cymru.   Dywedodd y Pennaeth Trafnidiaeth fod cynigion y Papur 
Gwyn yn cyd-fynd â strategaeth Llywodraeth Cymru.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau i ba raddau y bydd cwmnïau bysiau'n ymwneud â drafft y 
Strategaeth Fysiau newydd o ran ymgynghori a sefydlu.   Dywedodd swyddogion 



fod cynnig uchelgeisiol i ddyblu nifer y teithwyr bws.   Mae llawer o fuddsoddiad 
wedi'i anelu at hwyluso rhwydwaith bysiau newydd.   Ymgynghorir â phob 
gweithredwr bysiau gan eu bod yn rhan bwysig o'r fenter hon.   Mae'n bwysig bod 
y rhwydwaith yn darparu gwasanaethau sy'n ofynnol gan weithredwyr bysiau a 
theithwyr.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a yw'r pandemig wedi effeithio ar ragfynegiadau incwm a'r 
achos busnes dros y rhwydwaith rhanbarthol bysiau cyflym gan y byddai hyn yn 
cael ei ariannu gan ardollau allyriadau isel wedi'u neilltuo.   Dywedodd y 
Cyfarwyddwr fod cynigion rhwydwaith bysiau rhanbarthol yn cyd-fynd â 
thrafodaeth ynghylch codi tâl am ddefnydd ffyrdd.   Mae hynny'n dal yn 
bosibilrwydd ond mae'r pandemig wedi newid y paramedrau o ran y galw ar y 
rhwydwaith.   Nid ystyrir bod y rhwydwaith bysiau rhanbarthol yn flaenoriaeth ar 
hyn o bryd.   Fodd bynnag, mae'n debygol o ddod ymlaen fel blaenoriaeth 
rywbryd yn y dyfodol.  
 

PENDERFYNWYD – y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau.  
 
7 :   METRO DE CYMRU - PAPUR BRIFFIO I AELODAU  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad briffio yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am gynnydd 
Metro De Cymru, y rhwydwaith trafnidiaeth gyhoeddus integredig rhanbarthol ar gyfer 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.   Nod Metro Caerdydd yw bod yn rhwydwaith 
trafnidiaeth o'r radd flaenaf a fydd yn trawsnewid bywydau pobl yng Nghymru a'r 
gororau, gan wella mynediad i swyddi, hamdden a chyfleoedd eraill a hefyd yn 
trawsnewid rhagolygon economaidd Cymru.  
 
Amcangyfrifir y bydd Metro De Cymru yn cymryd tua 5 mlynedd i'w gwblhau.   Mae 
angen uwchraddio adeiladwaith, peirianneg a seilwaith sylweddol i'r rhwydwaith 
rheilffyrdd gan gynnwys trydaneiddio 170 cilomedr o drac, gwaith uwchraddio i 
orsafoedd a signalau ac adeiladu o leiaf 5 gorsaf newydd. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod gwaith wedi dechrau ar adeiladu storfa a chanolfan 
reoli gwerth £100 miliwn yn Ffynnon Taf.   Bydd y storfa yn gartref i drenau newydd y 
Metro yn ogystal â 400 o griw trenau, 35 o staff cynnal a chadw a 52 o staff Canolfan 
Reoli'r Metro.  Bydd Metro yn darparu nifer o fanteision gan gynnwys gwasanaethau 
amlach a mwy o gapasiti.   Rhestr o fuddion eraill fel y nodir yn yr adroddiad.  
 
Croesawodd y Cadeirydd yr Athro Mark Barry i'r cyfarfod ynghyd â’r Aelod Cabinet 
Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth a swyddogion o'r Gyfarwyddiaeth Cynllunio, 
Trafnidiaeth a'r Amgylchedd.   Rhoddodd y mynychwyr gwahoddedig ddiweddariad 
ar hynt prosiect Metro De Cymru, ac yna cafwyd sesiwn holi ac ateb gynhwysfawr.  
 
PENDERFYNWYD – y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau.  
 
 
8 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Gofynnodd y Prif Swyddog Craffu i'r Aelodau gytuno ar y llythyr yn nodi sylwadau'r 
Pwyllgor mewn perthynas â strategaeth Caerdydd Un Blaned.  



 
 
9 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 23 CHWEFROR 2021  
 
Rhoddwyd gwybod i aelodau y byddai cyfarfod nesaf Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd 
yn cael ei gynnal ar Ddydd Mawrth 23ain Chwefror am 4:30pm. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.15 pm 
 


