
PWYLLGOR CRAFFU AMGYLCHEDDOL 
 
DYDD MAWRTH, 2 MAWRTH 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Patel(Cadeirydd) 

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

9 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Parkhill 
 
10 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
11 :   YMATEB Y CABINET - ADRODDIAD Y PWYLLGOR CRAFFU 

AMGYLCHEDDOL O’R ENW ‘RHEOLI BIOAMRYWIAETH A’R 
AMGYLCHEDD NATURIOL YNG NGHAERDYDD’  

 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod hwn yn gyfle i ystyried ymateb y Cabinet i adroddiad 
y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol o'r enw 'Rheoli Bioamrywiaeth a’r Amgylchedd 
Naturiol yng Nghaerdydd'.   
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Michael, Aelod Cabinet dros Strydoedd 
Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd a swyddogion o'r Gyfarwyddiaeth Cynllunio, 
Trafnidiaeth a'r Amgylchedd i'r cyfarfod.  (Andrew Gregory, Cyfarwyddwr Cynllunio, 
Trafnidiaeth a'r Amgylchedd, Jon Maidment, Simon Gilbert, Nicola Hutchinson).  
 
Dymunodd yr Aelod Cabinet y gorau i Richard Bowen ar gyfer y dyfodol gan y 
byddai'n gadael ei swydd yn fuan.  
 
Gwnaeth y Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd ddatganiad lle 
dywedodd fod hon, o safbwynt y Gwasanaeth, yn agenda hollbwysig, a’u bod wedi 
ateb yr ymateb mewn ffordd fanwl i sicrhau'r cydbwysedd cywir.  Byddai hyn yn cael 
ei godi ymhellach o fewn Caerdydd Un Blaned, wedi'i wreiddio'n gorfforaethol, ac 
wedi'i alinio i gael y gwerth gorau i'r Ddinas. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau: 
 
Trafododd yr Aelodau'r £400 mil yn y gyllideb a gofynnodd a fyddai hyn yn gwneud 
unrhyw wahaniaethau i'r argymhellion a dderbyniwyd yn rhannol oherwydd cyllid ac 
adnoddau.  Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y cyllid ar gyfer Caerdydd Un Blaned a'i 
fod yn y camau cynnar; roedd ar gyfer swyddi'n ymwneud ag Un Blaned Caerdydd a'r 
broses o gyflwyno'r Cerbydau Trydanol; roedd llawer o waith yn mynd rhagddo i 
gefnogi'r agenda bioamrywiaeth megis y Strategaeth Aer Glân, roedd rhywfaint o 
waith Cyfalaf hefyd.  Mewn perthynas â Pharciau, dywedodd Swyddogion fod y cyllid 
wedi bod yn fuddiol, ac maent hefyd wedi cyflwyno ceisiadau i Goed Cadw ac 
ENRAW a allai gynyddu'r canopi coed o 19% i 23% yn y Ddinas.   Roedd cyllideb 
hefyd ar gyfer Twf Polisi ar gyfer Gwasanaeth y Parciau ar gyfer 4 swydd, cyfwerth 
ag amser llawn (3 ac 1 hyfforddai) sydd i gyd yn helpu'r agenda.   



 
Roedd yr Aelodau'n dal i bryderu am adnoddau a phwysau ac yn ystyried bod angen 
mwy o bobl mewn swyddi er mwyn gallu cyflawni Carbon Niwtral erbyn 2030.   
Cytunodd swyddogion i roi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Aelodau os daw unrhyw waith 
i mewn sy'n gofyn am Swyddog bioamrywiaeth, yna byddai'r sgyrsiau hynny'n cael 
eu cynnal.  
 
Gofynnodd yr Aelodau pam mai dim ond yn rhannol y derbyniwyd yr argymhelliad 
sy'n cyfeirio at Wirfoddolwyr.   Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y gwasanaeth yn 
gweithio gyda gwirfoddolwyr yn rheolaidd iawn a'u bod yn gwneud gwaith anhygoel i'r 
Ddinas.  Nodwyd y byddai cyfyngiadau ar faint o gymorth y gellid ei gynnig i grwpiau 
gwirfoddol gyda staff cyfyngedig ond bydd swyddogion yn ceisio harneisio diddordeb 
y grwpiau hyn gystal ag y gallant symud ymlaen.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at Bolisi Cynllunio Cymru 11 a gofynnwyd sut y maent yn 
cryfhau'r argymhellion.   Dywedodd swyddogion fod y rhain wedi dod i rym yn 
ddiweddar iawn, yn ogystal â Chynllun Effaith ar Gydraddoldeb Datblygu 
Cenedlaethol Cymru; roedd cydweithwyr yn paratoi nodyn briffio cynhwysfawr i'w 
rannu gyda'r holl Aelodau ar y newidiadau.  Roedd y newidiadau'n pontio'n bennaf 
gyda phwyslais ar wneud lleoedd ac ymrwymiad i hyrwyddo bioamrywiaeth yn y 
broses gynllunio.   Roedd fframwaith polisi Cyngor Caerdydd yn gyson â'r dull hwn a 
bydd y gwasanaeth yn parhau i ymgorffori bioamrywiaeth yn ei fframwaith polisi. 
 
Gofynnodd yr Aelodau pa ymdrechion a wnaed i fwydo'r argymhellion ar 
fioamrywiaeth i'r broses ymgynghori.   Dywedodd swyddogion fod y Cyngor yn 
ymgynghorai a'i fod wedi ymgysylltu â chydweithwyr yn Llywodraeth Cymru a bod yr 
ymatebion yn cyd-fynd â sylwadau Cyngor Caerdydd yn gyffredinol.   Mae 
trafodaethau'n mynd rhagddynt gyda Llywodraeth Cymru ar sut mae'r cyfan yn cael 
ei yrru ymlaen ond bydd yr holl sylwadau'n cael eu hystyried. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am waith adfer ar Afon Rhymni a chytunodd Swyddogion i 
ddarganfod a rhoi gwybod i'r Aelodau y tu allan i gyfarfod y Pwyllgor.  
 
Trafododd yr Aelodau argymhelliad 18a a chreu cynefinoedd newydd hygyrch.   
Gofynnodd yr Aelodau yr ymgynghorir ag Aelodau lleol cyn ystyried ardaloedd ar 
gyfer 'gwylltio, dim torri, a phlannu mwy o flodau gwyllt' yn enwedig pan fyddant yn 
agos at gartrefi pobl.  Esboniodd swyddogion eu bod yn ymgynghori ond gallant 
wneud mwy bob amser.   Esboniodd swyddogion y broses o gwmpasu meysydd i'w 
hystyried a sut y byddent yn cael eu rheoli; caiff safleoedd eu harolygu a'u monitro. 
 
Nododd yr Aelodau nad oedd bioamrywiaeth yn cael ei hystyried yn rhan o'r 
Argyfwng Hinsawdd a gofynnodd sut y gellid gwahaniaethu rhwng y ddau.   
Dywedwyd wrth yr Aelodau ei fod yn ddarlun a dull cyfannol; i gyd yn cytuno ar natur 
hanfodol y materion a phwysigrwydd dod o hyd i ffordd effeithiol o fynd i'r afael â 
nhw.   Roedd swyddogion o'r farn nad oes angen iddynt rannu strategaethau, mae 
angen iddynt ymgorffori'r strategaeth gywir; bydd y rhan fwyaf o hyn yn cael ei nodi o 
fewn Caerdydd Un Blaned ond os oes gan Aelodau unrhyw bryderon penodol gallant 
gysylltu â Swyddogion a fydd yn gweithio drwyddynt. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at argymhelliad 8b, gan wella nodau amgylcheddol y CDLl ac 
fe'u synnwyd gan yr ymateb i hyn.   Cytunodd swyddogion fod yr ymateb ychydig yn 
gyffredinol, ond esboniodd fod y weledigaeth a'r egni ar gyfer y CDLl newydd yn 



codi'r agenda Bioamrywiaeth yn llawn ac roedd yn bwysig cydnabod nad yw'r holl 
gamau gweithredu sydd eu hangen yn deillio'n ôl i'r CDLl ac i edrych ar y cyd-destun 
polisi cyfan gyda phartneriaid.   
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at argymhelliad 8c, Polisi Cynllunio Cymru 11 a gofynnodd a 
yw'n rhoi digon o fanylion i leddfu pryderon y Pwyllgor ynglŷn â Pholisi Cynllunio 
Cymru 10.  Esboniodd swyddogion ei fod yn ddogfen Genedlaethol ac nad yw i fod i 
fynd i'r afael â phryderon penodol y gymuned, a fyddai ar gyfer cynlluniau datblygu i 
fynd i'r afael â nhw.   Mae'n ddogfen strategol sy'n edrych ar deithio llesol, gwneud 
lleoedd, gwasanaethau lleol i bobl leol ac ati.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd Partneriaeth Natur Leol Caerdydd ar waith.   Eglurodd 
swyddogion mai'r Cynghorydd Derbyshire oedd y Cadeirydd.  Bu'n flwyddyn anodd y 
llynedd ac roedd cyfarfodydd wedi'u cynnal yn rhithwir.  Roedd cynlluniau ar waith ar 
gyfer y flwyddyn i ddod a byddai'r grŵp llywio yn canolbwyntio mwy ar brosiectau 
penodol.   Mae'n brosiect a ariennir gan grant felly mae ganddo ddyddiad gorffen.  
 
Gofynnodd yr Aelodau sut y gallai'r Pwyllgor Craffu gyfrannu at y CDLl.   Esboniodd 
swyddogion fod nifer o gamau, y mae angen cymeradwyaeth y Cabinet/Cyngor ar 
lawer ohonynt.   Awgrymodd swyddogion ddull tebyg o ymdrin â'r CDLl blaenorol, 
gan geisio ymgysylltu'n gynnar â Chadeiryddion Craffu er mwyn pennu'r cyd-fynd 
orau ag ymgysylltu â chraffu.  
 
PENDERFYNWYD – Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyfleu unrhyw sylwadau, arsylwadau ac argymhellion a wnaed yn ystod y 
ffordd ymlaen. 
 
12 :   CORFF CYMERADWYO DRAENIO CYNALIADWY (CCDC) - 

MABWYSIADU A CHYNNAL A CHADW NODWEDDION DRAENIO 
CYNALIADWY (SDCAU) YN Y DYFODOL  

 
Nodwyd bod yr eitem hon wedi'i chynnwys yn wreiddiol ar yr agenda ar adeg ei 
chyhoeddi, fodd bynnag, ers hynny penderfynwyd bod angen gwneud mwy o waith ar 
yr adroddiad cyn iddo gael ei gyflwyno yn y Cabinet.  Mae hyn yn golygu na fydd yr 
eitem yn cael ei harchwilio mwyach yn y cyfarfod hwn, ond efallai y bydd ar gael 
mewn cyfarfod craffu yn y dyfodol.  
 
13 :   CONTRACT A PHRYDLES AR GYFER CYNHYRCHU TRYDAN GWYRDD 

O NWY TIRLENWI A RHEOLI NWY TIRLENWI YN FFORDD LAMBY  
 
Darparodd y Prif Swyddog Craffu nodyn briffio i'r Aelodau ar adroddiad y Cabinet sy'n 
ymwneud â 'Chontract a phrydles ar gyfer Cynhyrchu Trydan Gwyrdd o Nwy Tirlenwi 
a Rheoli Nwy Tirlenwi yn Ffordd Lamby'. Gofynnwyd i’r Aelodau nodi cynnwys yr 
adroddiad a chynnig unrhyw gamau gweithredu yn y dyfodol parthed yr adroddiad. 
 
Nododd yr Aelodau'r argymhelliad i fynd gyda'r darparwr presennol oherwydd diffyg 
credyd Tystysgrifau Rhwymedigaeth Adnewyddadwy. 
 
Roedd yr Aelodau'n ei chael yn rhwystredig na ellir trosglwyddo'r Tystysgrifau 
Rhwymedigaeth Adnewyddadwy, sy'n golygu bod dwylo wedi'u clymu mewn 
perthynas ag ail-negodi’r contract. 
 



Nododd yr Aelodau fod y cytundeb yn dod i ben yn 2028, mae Cymhelliad y 
Llywodraeth yn dod i ben ar 2028 felly byddai'n briodol edrych ar yr opsiynau gorau 
sydd ar gael ar ôl y dyddiad hwnnw. 
 
14 :   DISODLI'R FFLYD CASGLU AILGYLCHU A GWASTRAFF  
 
Darparodd y Prif Swyddog Craffu nodyn briffio i'r Aelodau ar adroddiad y Cabinet sy'n 
ymwneud â 'Amnewid Cynllun Ailgylchu a Fflyd Casglu Sbwriel'. Gofynnwyd i’r 
Aelodau nodi cynnwys yr adroddiad a chynnig unrhyw gamau gweithredu yn y 
dyfodol parthed yr adroddiad. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am amserlenni ac fe'u cynghorwyd y byddai'n ddull 
gweithredu graddol o ddwy flynedd.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod fflyd gyfan wedi'i brynu ar yr un pryd o'r blaen ac 
roedd hyn yn golygu eu bod i gyd wedi heneiddio ar yr un pryd, felly roedd dull 
graddol yn cynnig mwy o hyblygrwydd wrth ddatblygu Cerbydau Trydan a chyfleoedd 
technoleg newydd, a oedd yn cael eu datblygu gan lu o sefydliadau. 
 
15 :   PWYLLGOR CRAFFU AMGYLCHEDDOL – CYNLLUNIO RHAGLEN WAITH  
 
Nodwyd bod y Pwyllgor Craffu nesaf wedi'i drefnu ar gyfer 11 Mai 2021.  
 
Trafododd yr Aelodau bynciau amrywiol o ddiddordeb gan gynnwys Gwasanaethau 
Rheoliadol a Rennir – Ymateb i Covid; Rheoli Gwastraff – Gwydr a system gasglu 
newydd; PCC 11 - ymateb a goblygiadau'r adran i'r CDLl; Gorchwyl a Gorffen ar 
gyfraniad i’r CDLl ac Arfer gorau o ran y CDLl. 
 
Nodwyd y dylid anfon unrhyw awgrymiadau pellach at Gary Jones – Pennaeth 
Gwasanaethau Democrataidd gan y bydd Richard Bowen yn gadael ei swydd yn 
fuan.  
 
16 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim.  
 
Dymunodd y Cadeirydd ddiolch i Richard Bowen am ei holl gefnogaeth a'i waith 
caled dros y blynyddoedd a dymunodd y gorau iddo ar gyfer y dyfodol ar ei ran ef ei 
hun ac ar ran Aelodau'r Pwyllgor. 
 
17 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - 11 MAI 2021  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.00 pm 
 


