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Yn 
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 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  
 
Gwnaed y datganiadau buddiannau canlynol yn unol â Chod Ymddygiad yr Aelodau: 
 
Y Cynghorydd Owen Eitem 3 Personol Yn byw ar Tyn y Parc Road 
Y Cynghorydd O Jones Eitem 4 Personol Cyfarwyddwr Anweithredol 
Bws Caerdydd 
Y Cynghorydd Sandrey Eitem 4 Personol Cyfarwyddwr Anweithredol 
Bws Caerdydd 
 
3 :   MAP RHWYDWAITH TEITHIO LLESOL  
 
Dywedwyd wrth y Pwyllgor y bydd y Cabinet yn ei gyfarfod ar 15 Gorffennaf 2021 yn 
ystyried y Map Rhwydwaith Teithio Llesol drafft a'r ymgynghoriad statudol 12 
wythnos angenrheidiol.  Bydd y Cabinet hefyd yn ystyried a ddylid cymeradwyo rhoi 
awdurdod dirprwyedig i'r Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r Amgylchedd i 
gyflwyno fersiwn derfynol y Map Rhwydwaith Teithio Llesol i Weinidogion 
Llywodraeth Cymru.  Derbyniodd yr Aelodau adroddiad yn rhoi gwybodaeth gefndirol 
i helpu i graffu ar adroddiad drafft y Cabinet. 
 
Mae Deddf Teithio Llesol (Cymru) 2013 yn gofyn i awdurdodau lleol Cymru gynllunio 
ar gyfer cynnig llwybrau teithio llesol a dangos gwelliant parhaus o ran darpariaeth ar 
gyfer teithio llesol. Mae'r Canllawiau Statudol ar gyfer Cyflawni Deddf Teithio Llesol 
(Cymru) 2013 yn diffinio "teithio llesol" fel "cerdded a beicio yn lle defnyddio cerbydau 
i wneud teithiau bob dydd". 
 
Mae angen i awdurdodau lleol gynllunio eu llwybrau teithio llesol drwy'r Map 
Llwybrau a'r Map Rhwydwaith Integredig. Yn 2017, cyflwynodd y Cyngor ei Fap 
Llwybrau a'i Fap Rhwydwaith Integredig cyntaf  
a dderbyniodd gymeradwyaeth Gweinidogion Cymru ym mis Chwefror 2018, gan 
arwain at nifer o lwybrau beicio ar wahân yn cysylltu canol y ddinas a'r ddinas 
ehangach, cynlluniau llogi beiciau a chymorth ar gyfer teithio llesol mewn ysgolion.  
Disgwylir i awdurdodau lleol adolygu eu Mapiau Llwybrau a'u Mapiau Rhwydwaith 
Integredig bob tair blynedd.  Y dyddiad cau nesaf ar gyfer cymeradwyo yw 31 
Rhagfyr 2021. Roedd y Map Rhwydwaith Teithio Llesol yn cyfuno'r Map Llwybrau a'r 
Map Rhwydwaith Integredig. 
 



Dywedwyd wrth yr Aelodau i’r Cabinet ym mis Ionawr 2020 gymeradwyo'r Papur 
Gwyn Trafnidiaeth, a oedd yn cynnwys targed i gynyddu teithio llesol o 31% i 43% 
erbyn 2030.  Mae'r Map Rhwydwaith Teithio Llesol yn rhan allweddol o gyflawni hyn. 
 
Ymgysylltwyd â'r gymuned rhwng 24 Tachwedd 2020 a 29 Ionawr 2021 drwy offeryn 
ymgysylltu ar-lein.  Rhoddodd aelodau o'r cyhoedd adborth ar lwybrau beicio a 
cherdded.  Bu 3,502 o ymatebwyr a chafwyd 3,602 o sylwadau.  Dangosodd 
dadansoddiad o'r sylwadau leoliadau gyda diffyg llwybrau diogel ar gyfer beicio; 
lleoliadau gyda diffyg llwybrau diogel ar gyfer cerdded; clystyrau penodol o geisiadau 
yn wardiau Glan-yr-Afon a Phlasnewydd i gyfyngu ar draffig neu i atal cerbydau rhag 
defnyddio strydoedd; a cheisiadau am fân welliannau, fel cyrbau isel, tynnu neu 
ailgynllunio rhwystrau, rhesymoli celfi stryd a chynnig ffyrdd diogel o barcio beiciau. 
 
Disgwylid bod y materion hyn naill ai wedi cael sylw yng nghynigion drafft y Map 
Rhwydwaith Teithio Llesol neu y byddant yn cael sylw drwy fwriad y Cyngor i dreialu 
prosiectau Strydoedd Iach. 
 
Atodiad C yw Cynllun Ymgysylltu arfaethedig y Map Rhwydwaith Teithio Llesol, sy'n 
nodi'r gweithgareddau a gynlluniwyd i ymgysylltu â rhanddeiliaid a'r cyhoedd yn ystod 
y cyfnod ymgynghori statudol 12 wythnos rhwng mis Awst a mis Hydref 2021. Mae 
hyn yn cynnwys ymgynghori ar-lein drwy wefan y Cyngor a Cadw Caerdydd i Symud, 
gyda hyrwyddo drwy’r cyfryngau cymdeithasol, e-byst, cyfarfodydd grwpiau 
rhanddeiliaid ar-lein, ymgysylltu ag ysgolion a sesiynau Holi ac Ateb cyhoeddus. 
 
Nododd Atodiad C yr adroddiad Gynllun Ymgysylltu arfaethedig y Map Rhwydwaith 
Teithio Llesol.  Bydd gweithgareddau i ymgysylltu â rhanddeiliaid a'r cyhoedd yn cael 
eu cynnal yn ystod y cyfnod ymgynghori statudol 12 wythnos rhwng mis Awst a mis 
Hydref 2021. Bydd hyn yn cynnwys ymgynghori ar-lein drwy wefan y Cyngor, y 
cyfryngau cymdeithasol, e-byst, cyfarfodydd grwpiau rhanddeiliaid ar-lein, ymgysylltu 
ag ysgolion a sesiynau Holi ac Ateb cyhoeddus. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Caro Wild, yr Aelod Cabinet dros Gynllunio 
Strategol a Thrafnidiaeth, Andrew Gregory, Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r 
Amgylchedd a swyddogion o’r gyfarwyddiaeth.  Yn dilyn datganiadau byr dechreuodd 
y Cadeirydd y drafodaeth ar yr eitem hon.   Mae’r drafodaeth hon wedi ei chrynhoi 
isod:  
 

 Nododd yr Aelodau fod y cynlluniau teithio llesol yn dibynnu ar arian allanol a 
gofynnon nhw am fwy o fanylion ynghylch sut y caiff cynlluniau o'r fath eu 
blaenoriaethu.  Dywedodd y Cyfarwyddwr fod y cynllun hwnnw gerbron y Pwyllgor 
yn nodi'r rhaglen waith.  Mae cynllun manylach y tu ôl i'r rhaglen waith ac ystyrir 
eu pwysigrwydd strategol, yr ymgynghori a'r ymgysylltu, adborth gan sefydliadau 
lleol a'r arian sydd ar gael.  Mae'r gwaith mawr sydd eisoes yn cael ei wneud yn 
arwydd o ymrwymiad y Cyngor i sicrhau teithio llesol ac o’r ffaith bod yr arian ar 
gael. 
 

 Croesawodd yr Aelodau yr ymateb cadarnhaol i'r ymgynghoriad cyhoeddus.  
Fodd bynnag, mae ymgynghoriadau'n aml yn cael eu sgiwio tuag at ymatebion 
gan bobl sydd â diddordeb arbennig mewn pwnc.  Gofynnodd yr Aelodau am 
eglurhad o faint o bwys a roddir i ymatebion i'r ymgynghoriad, felly, pan fydd 
blaenoriaethau'n cael eu gwerthuso.   Dywedodd yr Aelod Cabinet fod y rhain yn 
ystyriaethau cymhleth.  Ystyrir angen, lle mae pobl yn byw a 'chynhyrchwyr 



tripiau' fel canolfannau cyflogaeth mawr.  Er enghraifft, mae Beicffordd 1.2 yn 
cynnig mynediad i Ysbyty Athrofaol Cymru, sef y cyflogwr mwyaf yng Nghymru.  
Mae'r Cyngor hefyd yn ymwybodol o feysydd a sectorau lle nad oes llawer o 
adborth. 
 

 Dywedodd y swyddogion fod yr offeryn Commonplace yn ddefnyddiol iawn ond ei 
fod yn tueddu i ffafrio'r rheiny a oedd yn gyfarwydd â defnyddio technolegau 
newydd.  Fodd bynnag, roedd lledaeniad daearyddol eithaf cyfartal ar draws y 
Ddinas yn yr ymatebion a gafwyd.  Roedd yr ymatebwyr yn tynnu sylw at faterion 
yn eu hardaloedd yr oeddent yn ystyried bod angen mynd i'r afael â nhw. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau beth fyddai'n digwydd pe bai Llywodraeth Cymru yn tynnu 
ei harian ar gyfer teithio llesol yn ôl.  Dywedodd yr Aelod Cabinet fod y Cyngor 
wedi neilltuo £10 miliwn yn ei raglen gyfalaf bresennol, er bod arwyddion yn 
dangos bod Llywodraeth Cymru yn ceisio gwario mwy ar deithio llesol.  Mae arian 
Adran 106 o fewn y CDLl yn nodi sawl miliwn o bunnoedd o arian teithio llesol 
hefyd. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau pa ffactorau sy'n cael eu hystyried pan benderfynir ar 
lwybrau beicio.  Dywedodd y Cyfarwyddwr fod llwybrau'n cael eu halinio i’r 
cyrchfannau y mae pobl yn teithio iddynt.  Yn gyffredinol, bydd rhannau prysuraf y 
Ddinas yn cael eu cysylltu'n well ac adlewyrchir hynny yn y cynllun.  Bydd 
ymgynghori a gall unigolion a grwpiau lleol argymell yn eu hardaloedd lleol.  Mae'r 
cynllun yn ddogfen ymgynghori ac mae cyfleoedd o hyd i addasu a newid. 
 

 Nododd yr Aelodau ei bod yn ymddangos bod y llwybrau cerdded wedi’u mapio ar 
balmentydd a llwybrau cerdded presennol.  Gofynnodd yr Aelodau beth oedd 
llwybr cerdded teithio llesol.  Nododd y swyddogion y gallai gwelliannau teithio 
llesol gynnwys lledu troedffyrdd neu osod croesfannau ychwanegol. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am syniad o’r amserlenni ar gyfer y cynlluniau hynny a 
restrir fel rhai 'i'w datblygu' yn y rhaglen waith, yn enwedig mewn perthynas â 
theithio llesol i ysgolion.  Dywedodd y swyddogion fod nifer o'r cynlluniau a nodir 
yn y rhaglen waith yn llwybrau uchelgeisiol a bydd angen haenau o waith 
technegol i bennu syniad o’r amserlenni.  Mae tîm Teithio Llesol sy’n ymroddedig i 
weithio gydag ysgolion i ddatblygu cynlluniau teithio.  Nod gwaith seilwaith ynghyd 
â gwaith hyrwyddo a gwaith newid ymddygiad yw cael gwared ar rai o'r rhwystrau 
i deithio'n llesol i ysgolion, fel diffyg croesfannau neu broblemau gyda cheir wedi'u 
parcio. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad o’r seilwaith presennol o ran llwybrau teithio 
llesol.  Dywedodd y swyddogion fod y llinellau solet ar y map yn cynrychioli'r 
llwybrau presennol a oedd ar y map blaenorol.  Roedd y llwybrau presennol yn 
destun proses archwilio gan ddefnyddio offeryn archwilio o Ganllaw Dylunio 
Teithio Llesol Llywodraeth Cymru.  Os nad yw'r seilwaith presennol yn 
ymddangos ar y map, efallai na fydd yn pasio'r trothwy ansawdd.  Tynnodd Aelod 
sylw at ddau lwybr beicio ar wahân y mae’n ymwybodol ohonynt nad ydynt yn 
ymddangos ar y map.  Dywedodd y swyddogion fod yn rhaid i lwybrau gysylltu â 
chyrchfannau penodol ac nad yw adrannau byr yn ymddangos ar y map. 
 

 Mynegodd yr Aelodau bryderon ynghylch pwyntiau pwysau ar rai llwybrau o ran 
culni'r ffordd ac anghenion yr henoed a phreswylwyr anabl sy'n dibynnu ar gael 



mynediad i'w cerbydau.  Dywedodd y Cyfarwyddwr na fydd gan yr holl ffyrdd a 
nodwyd ar y cynllun lwybrau beicio ar wahân.  Bydd cyfleusterau i wneud yn iawn 
am unrhyw gynigion a fydd yn effeithio ar breswylwyr.  Gofynnodd yr Aelodau am 
ymgynghori ag Aelodau wardiau lleol.   
 

 Gofynnodd yr Aelodau am amcangyfrif o ba mor hir y byddai'n ei gymryd i fynd i'r 
afael â'r cynlluniau a nodir yn y rhaglen waith, sut y cânt eu blaenoriaethu a beth 
yw'r gyllideb.  Dywedodd y swyddogion y rhoddir blaenoriaeth i gynlluniau o 
amgylch ysgolion ac i rwydwaith cysylltiedig sy'n cysylltu pob rhan o'r ddinas ac yr 
edrychir ar gynlluniau ychwanegol ar sail dreigl wedyn.  Nid oedd y swyddogion 
yn gallu rhoi ffigur o ran y gyllideb gyffredinol a oedd ar gael.  Y targed a nodir yn 
y Papur Gwyn Trafnidiaeth yw dyblu nifer y bobl sy'n beicio i'r gwaith.  Dim ond 
pan fyddant yn teimlo ei bod yn ddiogel beicio y bydd pobl yn dechrau beicio a'r 
flaenoriaeth yw creu rhwydwaith sy'n galluogi hynny. 
 

 Nododd yr Aelodau fod Arolwg Bywyd Beiciau Caerdydd yn dangos bod 
menywod, pobl dros 65 oed a phobl o grwpiau economaidd-gymdeithasol is yn 
cael eu tangynrychioli ymhlith beicwyr rheolaidd.  Gofynnodd yr Aelodau a oedd 
unrhyw fwriad i liniaru hyn.  Dywedodd y swyddogion mai un o'r rhwystrau sy'n 
atal pobl rhag beicio oedd diffyg rhwydwaith beicio rhyng-gysylltiedig a diogel ym 
mhob rhan o'r ddinas.  Mae'r awdurdod yn ymdrechu i gyflawni hynny.  Ystyrir sut 
y gall yr awdurdod gyrraedd y tu hwnt i'r grwpiau hynny sydd eisoes yn teithio’n 
llesol.  Dywedodd yr Aelod Cabinet fod yr awdurdod a Llywodraeth Cymru wedi 
ariannu 'llogi beiciau i bawb' gan ganolbwyntio ar grwpiau wedi’u tangynrychioli.   
 

 Cyfeiriodd yr Aelodau at y rhestr o gynlluniau.  Gofynnodd yr Aelodau a ystyriwyd 
addasu dilyniannu goleuadau traffig i ffafrio cerddwyr ar lwybrau cerdded.  
Dywedodd y swyddogion yr eir i'r afael â'r materion hynny fesul cynllun.  
Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y ffaith y bydd gwneud y mathau hyn o 
addasiadau yn effeithio ar gyffyrdd cyfagos eraill. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am fanylion ar sut y bydd yr ymgynghoriad ar deithio llesol 
ar-lein yn cael ei hyrwyddo mewn cymunedau anodd eu cyrraedd.  Dywedodd y 
swyddogion fod cynllun ymgysylltu eang ar waith, ond mae angen gwneud mwy o 
waith i fynd i'r afael yn benodol â'r mater hwn. 
 

PENDERFYNWYD – Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyflwyno unrhyw sylwadau, arsylwadau ac argymhellion a wnaed yn ystod 
y ffordd ymlaen. 
 
4 :   BEICFFORDD 1.2:  PENODI PRIF GONTRACTWR  
 
Derbyniodd yr Aelodau adroddiad yn rhoi cyfle i'r Pwyllgor graffu ar adroddiad gan y 
Cabinet yn gofyn am gymeradwyaeth i ddyfarnu'r contract ar gyfer adeiladu 
Beicffordd 1.2 cyn iddo gael ei ystyried yng nghyfarfod y Cabinet ar 15 Gorffennaf 
2021. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod beicffyrdd yn llwybrau parhaus sydd ar wahân i’r 
rheiny ar gyfer cerbydau modur a cherddwyr.  Nod Beicffyrdd yw gwneud beicio'n fwy 
diogel ac yn gyflymach i gymudwyr, plant sy'n teithio i'r ysgol a dibenion hamdden.   
 



Mae Beicffordd 1 yn brif lwybr sy'n cysylltu Canol y Ddinas a safle datblygu Gogledd-
ddwyrain Caerdydd.  Mae'r adroddiad yn ymwneud â Beicffordd 1.2 sef cam 2 y 
llwybr yn Nheras Cathays, Heol yr Eglwys Newydd, Allensbank Road a Rhodfa'r 
Brenin Siôr V. 
 
Roedd y pecyn ymgynghori cyhoeddus ar y cynllun arfaethedig wedi'i atodi yn 
Atodiad B yr adroddiad.  Cafwyd 876 o ymatebion i'r ymgynghoriad cyhoeddus a 
gynhaliwyd yn ystod haf 2020: roedd 57% yn cefnogi'r cynigion; Roedd 21% yn 
cefnogi'r cynigion yn rhannol; ac nid oedd 23% yn cefnogi'r cynigion.  Rhoddodd yr 
adroddiad hefyd grynodeb o'r cynigion ariannu ar gyfer y cynllun. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Wild (yr Aelod Cabinet dros Gynllunio 
Strategol a Thrafnidiaeth), Andrew Gregory  (Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r 
Amgylchedd); Gethin Shields (Rheolwr y Rhaglen Cludiant); a Matthew Price 
(Arweinydd Tîm - Gweledigaeth, Polisi a Strategaeth Drafnidiaeth).  Yn dilyn 
datganiad byr gan yr Aelod Cabinet, dechreuodd y Cadeirydd y drafodaeth ar yr 
eitem hon.   Mae’r drafodaeth hon wedi ei chrynhoi isod:  
 

 Roedd yr Aelodau'n cefnogi’r cynllun ac roeddent o'r farn ei fod yn drawsnewidiol 
o ran hyrwyddo teithio llesol yn y Ddinas. 
 

 O ran y diffyg ariannol posibl o tua £3.46 miliwn, nododd yr Aelodau y cyfeiriad a 
wnaed at ddefnyddio tanwariant ar brosiectau teithio llesol eraill.  Gofynnwyd i’r 
swyddogion am fwy o fanylion am beth oedd y prosiectau hynny a'r cyfraniad 
ariannol disgwyliedig.  Dywedodd y Cyfarwyddwr fod amrywiaeth o gynlluniau 
teithio llesol a byddai pwysau ar bob cynllun wrth iddo gael ei weithredu.  Byddai 
arian yn cael ei ddyrannu yn ôl yr angen wrth i bob cynllun symud ymlaen.  
Cytunodd y Cyfarwyddwr i roi mwy o fanylion am y cyfraniadau disgwyliedig yn 
ysgrifenedig ar ôl y cyfarfod. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd y bobl hynny a oedd wedi ymateb i'r ymgynghoriad 
yn byw yn yr ardaloedd yr effeithiwyd arnynt gan y cynigion.  Cytunodd y 
swyddogion i roi'r wybodaeth hon ar ôl y cyfarfod. 
 

 Gofynnwyd i’r swyddogion roi eglurhad pellach o ble y byddai arian yn cael ei 
ddargyfeirio o'r Rhaglen Gyfalaf a'r effaith debygol ar brosiectau'r rhaglen gyfalaf.  
Dywedodd yr Aelod Cabinet fod £10 miliwn wedi'i gynnwys yn y Rhaglen Gyfalaf i 
weithredu fel math o hylifedd.  Disgwylir i Lywodraeth Cymru ariannu Cynlluniau 
Teithio Llesol ond byddai'r £10 miliwn yn rhoi sicrwydd y gellir cwblhau'r 
cynlluniau.  Cadarnhaodd y Cyfarwyddwr na fyddai arian yn cael ei gymryd o 
fathau eraill o brosiectau’r rhaglen cyfalaf ac nad oedd unrhyw brosiectau eraill 
mewn perygl. 
 

 Cadarnhaodd y swyddogion y byddai'r holl ffyrdd a gynhwysir yn y prosiect yn 
cael wyneb newydd. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau i’r swyddogion roi amcangyfrif o'r defnydd o'r cynllun ar ôl 
iddo gael ei gwblhau.  Dywedodd y Cyfarwyddwr mai'r targed cyffredinol yw dyblu 
nifer y beicwyr sy'n cymudo yn y ddinas o 13% i 26%.  Cytunodd y Cyfarwyddwr i 
roi'r ffigurau cyfredol o ran y defnydd gwirioneddol a'r amcangyfrifon ar gyfer y 
rhwydwaith teithio llesol yn ei gyfanrwydd, gan gynnwys manylion yr arolygon 
sylfaenol a gynhaliwyd ar Feicffordd 1.2.  Gofynnodd yr Aelodau hefyd am 



fanylion am sut y mae'r awdurdod yn bwriadu monitro llwyddiant y cynllun. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a yw'r Bwrdd Iechyd yn cefnogi'r cynllun drwy greu 
seilwaith beicio i'r rheiny sy'n cymudo i Ysbyty Athrofaol Cymru.  Dywedodd y 
Cyfarwyddwr fod ymgysylltu â chyflogwyr mawr a phartneriaid eraill yn y sector 
cyhoeddus wedi'i wneud er mwyn sefydlu targedau clir.  Dywedodd yr Aelod 
Cabinet mai'r Bwrdd Iechyd yw'r sefydliad arweiniol ar y Siarter Teithio Llesol. 
 

PENDERFYNWYD – Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyflwyno unrhyw sylwadau, arsylwadau ac argymhellion a wnaed yn ystod 
y ffordd ymlaen. 
 
5 :   STRATEGAETH BWS CAERDYDD  
 
Derbyniodd yr Aelodau adroddiad yn rhoi gwybodaeth gefndirol i helpu i graffu ar yr 
adroddiad drafft i'r Cabinet yn gofyn am gymeradwyaeth i ymgynghori ac ymgysylltu 
â'r cyhoedd i ddatblygu strategaeth fysus ar gyfer Caerdydd, cyn i'r Cabinet ei 
ystyried yn ei gyfarfod ar 15 Gorffennaf 2021. 
 
Byddai'r Cabinet yn ystyried adroddiad sy'n nodi'r angen am ymgynghori ac 
ymgysylltu â'r cyhoedd i lywio'r gwaith o ddatblygu'r strategaeth fysus ar gyfer 
Caerdydd. Byddai'r adroddiad yn nodi'r camau strategol sydd eu hangen i 
drawsnewid gwasanaethau bysus ac yn ceisio cymeradwyaeth y cabinet i seilio'r 
ymgynghoriad ar y rhain a chanlyniadau Asesiad o'r Effaith ar Gydraddoldeb. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r Strategaeth Fysus yn cefnogi'r Papur Gwyn 
Trafnidiaeth, Caerdydd Un Blaned, y Cynllun Datblygu Lleol, y Cynllun Trafnidiaeth 
Lleol a'r Cynllun Adfer ac Adnewyddu Uchelgais Prifddinas.  Mae'r Papur Gwyn 
Trafnidiaeth yn cynnwys ymrwymiad i drafnidiaeth carbon isel ac mae'n cynnwys 
targed i ddyblu'r niferoedd sy'n teithio ar fws rhwng 2018 a 2030, o 10% o gymudwyr 
i 20% o gymudwyr. Mae Strategaeth Caerdydd Un Blaned yn gosod targed i sicrhau 
bod pob tacsi a bws yn un allyriadau isel erbyn 2027. 
 
Cyn pandemig Covid, roedd y defnydd o fysus yng Nghaerdydd wedi aros yn 
gymharol sefydlog. Arweiniodd y pandemig at ostyngiad o tua 90% yn y defnydd 
ohonynt.  Mae hyn wedi bellach wedi codi i tua 60% o lefelau cyn Covid. Mae 
gofynion o ran cadw pellter cymdeithasol yn cyfyngu ar nifer y teithwyr y gellir eu 
cludo ac, mewn rhai lleoliadau ar adegau prysur, nid yw rhai teithwyr yn gallu mynd 
ar fysus. 
 
Mewn ymateb i'r pandemig, mae Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol wedi rhoi 
cymorth ariannol drwy'r Cynllun Brys ar gyfer y Sector Bysiau (CBSB). Mae 
Llywodraeth Cymru hefyd wedi sefydlu gweithgorau drwy Trafnidiaeth Cymru i nodi 
gwelliannau yn y rhwydwaith bysus. 
 
Roedd adroddiad y Cabinet yn cynnwys Adroddiad Technegol Strategaeth Bysus yn 
Atodiad A a oedd yn cynnwys dadansoddiad o ddemograffeg, galw ac amlder 
gwasanaethau; gan nodi bylchau yn y ddarpariaeth; a nodi egwyddorion cynllunio 
gwasanaethau bysus.  Galluogodd yr adroddiad technegol y Cyngor i nodi'r camau 
strategol canlynol i drawsnewid gwasanaethau bysus yn sylfaenol: 
 

 Symudiad Mawr 1: Cwblhau’r Gyfnewidfa Fysus 



 Symudiad Mawr 2: Creu Coridorau 'Clyfar' Newydd â Blaenoriaeth i Fysus:  

 Symudiad Mawr 3: Pecyn Canol y Ddinas:   

 Symudiad Mawr 4: Integreiddio’r Metro, Tocynnau Integredig a Phecyn 
Gwybodaeth 

 Symudiad Mawr 5: Prisiau 

 Symudiad Mawr 6: Adolygiad o drefniadau llywodraethu’r Rhwydwaith Bysus ar 
gyfer y tymor canolig a'r hirdymor 

 Symudiad Mawr 7: Creu Profiad Gwell i Gwsmeriaid  

 Symudiad Mawr 8: Fflyd Bws Allyriadau Isel / Di-garbon  

 Symudiad Mawr 9: Integreiddio Trafnidiaeth i'r Ysgol:   
 
Cynhelir ymgynghoriad cyhoeddus ym mis Awst/ Medi 2021 drwy becyn ymgynghori 
cyhoeddedig yn gwahodd ymatebion ysgrifenedig, gan gynnwys ffurflen adborth ar-
lein.  Bydd yr ymgynghoriad yn ceisio ymgysylltu â grwpiau anodd eu cyrraedd er 
mwyn cael adborth cynrychioliadol. Bydd ymgysylltu hefyd â Llywodraeth Cymru, 
Trafnidiaeth Cymru, Awdurdodau Lleol yn Ninas-ranbarth Caerdydd, Grwpiau 
Defnyddwyr Trafnidiaeth Teithwyr a Gweithredwyr Bysus.  Rhoddir gwybod i’r 
Cabinet am ganlyniadau'r ymgynghoriad ym mis Hydref/Tachwedd 2021 a chânt y 
canlyniadau eu defnyddio’n fframwaith drafft ar gyfer paratoi'r Strategaeth Fysus. 
Ymgynghorir ar gynlluniau penodol gydag Aelodau Lleol hefyd. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Caro Wild (yr Aelod Cabinet – Cynllunio 
Strategol a Thrafnidiaeth); Andrew Gregory (Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a'r 
Amgylchedd); a Jason Dixon (Rheolwr Gweithredol – Datblygu Trafnidiaeth a Rheoli 
Rhwydwaith) a wahoddwyd ar gyfer yr eitem hon. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Pwyllgor i roi sylwadau, i geisio eglurder neu i ofyn 
cwestiynau am yr adroddiad.  Mae’r drafodaeth hon wedi ei chrynhoi isod:  
 

 Nododd yr Aelodau, er bod gan yr awdurdod reolaeth dros reoli traffig, ansawdd 
aer a phrisiau, fod nifer o gwmnïau bysus yn y Ddinas a byddai angen iddynt 
gefnogi'r strategaeth.  Gofynnodd yr Aelodau am safbwyntiau ynghylch sut y 
byddai'r Strategaeth Fysus yn gweithio ar y cyd â gweithredwyr gwasanaethau 
bysus, Trafnidiaeth Cymru a Llywodraeth Cymru.  Dywedodd y swyddogion fod 
cyfle i'r awdurdod sefydlu partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth 
Cymru.  Roedd angen cyllid a dealltwriaeth gliriach o'r hyn y mae angen i 
Lywodraeth Cymru ei gyflawni o ran masnachfreinio er mwyn creu rhwydwaith 
sy'n bodloni pob diben yn hytrach na chystadlu.  Byddai hyn yn galluogi 
ailgynllunio'r rhwydwaith.  Mae pedwar gweithgor o fewn y rhanbarth ond mae 
gan Gaerdydd statws gwahanol o fewn y rhanbarth gan fod y rhan fwyaf o 
wasanaethau Caerdydd yn fasnachol a bod y patrymau cymudo’n wahanol.  
Dywedodd y Cyfarwyddwr fod y Strategaeth yn nodi'r camau y mae angen eu 
cymryd.  Mae amrywiaeth o bethau y gall yr awdurdod eu gwneud ac eraill sy'n 
gofyn am weithio gyda phartneriaid. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a yw partneriaid wedi ymateb yn ffafriol i'r strategaeth.  
Dywedodd y Cyfarwyddwr fod trafodaethau'n parhau i edrych ar beth yw 
dyheadau cwmnïau bysus.  Mae gwaith sylweddol i'w wneud o ran tocynnau 
integredig a phrisiau.  Gwnaed rhywfaint o gynnydd o ran bysus trydan.  Mae’r 
swyddogion yn cydnabod bod mwy i'w wneud ond bydd y sgyrsiau hynny'n llywio 
hynny. 
 



 O ran ymatebion i'r ymgynghoriad, roedd yr Aelodau o'r farn bod preswylwyr yr 
effeithir arnynt yn uniongyrchol gan gynlluniau fel gosod lonydd bysus yn llawer 
mwy tebygol o ymateb i ymgynghoriad na defnyddwyr gwasanaeth nad effeithir 
arnynt yn uniongyrchol.  Gofynnodd yr Aelodau sut y ceir cydbwysedd yn yr 
amgylchiadau hynny.  Dywedodd yr Aelod Cabinet ei fod wedi cyfarwyddo 
swyddogion i gysylltu â defnyddwyr bysus yn uniongyrchol drwy ddosbarthu 
ffurflenni ymgynghori ar fysus ac wrth safleoedd bws.  Ystyriwyd hefyd sefydlu 
grŵp defnyddwyr bysus er mwyn cael cynrychiolaeth decach o bobl sy'n 
defnyddio'r gwasanaethau bws ar draws y ddinas yn bwydo i mewn i bolisi. 
 

 Croesawodd yr Aelodau gynlluniau ar gyfer llwybrau cylch a hybiau cludiant sy'n 
gwasanaethu cyrion y ddinas.  Nododd yr Aelodau'r gydberthynas rhwng prisiau 
teithio cynyddol a gostyngiad o ran milltiroedd.  Gofynnodd yr Aelodau sut y 
byddai'r Strategaeth Fysus yn mynd i'r afael â hynny.  Roedd y swyddogion o'r 
farn y bydd y mesurau a amlinellir yn y strategaeth yn helpu, fel buddsoddi yn 
amlder gwasanaethau, seilwaith, mesurau blaenoriaeth wedi'u targedu a 
blaenoriaeth ar gyffyrdd drwy goridorau clyfar.   
 

 Gwahoddodd yr Aelodau sylwadau ar drafnidiaeth i'r ysgol.  Dywedodd y 
swyddogion y bydd dalgylchoedd ysgolion yn cael eu hystyried.  Mae rhai rhieni'n 
dewis mynd â'u plant i ysgolion y tu allan i'w dalgylch am ddewisiadau ffydd neu 
iaith.  Ystyrir gwasanaethau sydd ar gael a'r prisiau a godir. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am fwy o fanylion am y 'hybiau trafnidiaeth' a nodir yn y 
strategaeth.  Dywedodd y Cyfarwyddwr y byddai'r hybiau'n bwyntiau lle mae nifer 
o lwybrau bysus gan gynnwys llwybrau traws-ddinas / safleoedd parcio a theithio 
yn cydgyfarfod.  Byddai nifer o safleoedd bysus, paneli gwybodaeth a seilwaith 
teithio llesol yn cael eu darparu. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am gadarnhad pryd y byddai cyfnewidfa trafnidiaeth canol 
y ddinas yn weithredol ac a yw diffyg cyfleuster o'r fath am gyfnod o'r fath wedi 
tanseilio ffydd y cyhoedd mewn gwasanaethau bysus.  Dywedodd y Cyfarwyddwr 
fod y gyfnewidfa drafnidiaeth yn brosiect nodedig ar gyfer trafnidiaeth gyhoeddus 
nid yn unig i Gaerdydd ond i Gymru gyfan.  Rhaid addasu'r rhwydwaith o amgylch 
y ddinas tra bydd y prosiect hwnnw'n cael ei weithredu a bydd addasu pellach i 
ystyried y cyfleuster newydd pan fydd yn weithredol.  Bydd y gwaith o adeiladu'r 
adeilad yn cael ei gwblhau ar ddiwedd 2022. 
 

 Nododd yr Aelodau mai nod y Strategaeth Fysus yw dyblu nifer y bysus dros 20 
mlynedd.  Gofynnodd yr Aelodau a yw gorsaf fysus â 14 stondin yn addas at y 
diben.  Dywedodd y swyddogion y byddai'r gyfnewidfa drafnidiaeth â 14 stondin 
yn cynnig llawer iawn o gapasiti.  Trafnidiaeth Cymru fydd yn rheoli'r cyfleuster.  
Mae tua 200 o fysus yn y fflyd yng Nghaerdydd ar hyn o bryd ac amcangyfrifwyd y 
byddai angen o leiaf 40 o fysus newydd i fwrw’r targed i gynyddu teithwyr yr holl 
deithiau o 10% i 20%.  Ar hyn o bryd mae'r rhan fwyaf o wasanaethau'n rhedeg i 
Ganol y Ddinas ac ychydig iawn o wasanaethau cylchol sydd ar gael.  Mae'r 
Strategaeth Fysus yn nodi llwybr cylchol sy'n agor cyfleoedd ar gyfer teithio 
ehangach heb wasanaethau’n gorfod mynd i Ganol y Ddinas.  Bydd hybiau 
trafnidiaeth yn cefnogi hyn. 
 

 Nododd yr Aelodau fod angen cyfyngu ar symudiadau ceir er mwyn cymell y 
defnydd o fysus a gofynnon nhw a ddylai hyn fod yn brif flaenoriaeth.  Derbyniodd 



y swyddogion y pwynt a dywedon nhw fod y mater hwn wedi'i nodi yn y Papur 
Gwyn Trafnidiaeth ac mae'n bwynt pwysig i'w ystyried.  Dywedodd y Cyfarwyddwr 
fod yr awdurdod yn bwriadu defnyddio'r briffordd yn fwy effeithlon.  Roedd angen 
cydbwyso'r defnydd o fysus, ceir a beiciau.   
   

 Gofynnodd yr Aelodau faint mae’r awdurdod yn dibynnu ar Lywodraeth Cymru yn 
dileu cyfyngiadau deddfwriaethol er mwyn cael cynllunio rhwydweithiau bysus 
lleol.  Dywedodd y swyddogion fod disgwyliad, gan fod darparwyr gwasanaethau 
bysus yn cael cymorth drwy arian cyhoeddus, y byddent yn gweithio mewn 
partneriaeth i ailgynllunio'r rhwydwaith.  Bydd angen deddfwriaeth tymor hwy i 
ddatblygu mecanwaith masnachfreinio.  Bydd masnachfreinio yn galluogi 
gwasanaethau i chwarae rhan annatod yn y ffordd y mae'r rhwydwaith yn 
gweithredu.  

 
PENDERFYNWYD – Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyflwyno unrhyw sylwadau, arsylwadau ac argymhellion a wnaed yn ystod 
y ffordd ymlaen. 
 
6 :   GWASANAETHAU CASGLU GWASTRAFF  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn rhoi gwybodaeth i'w helpu i graffu ar y 
Gwasanaeth Casglu Gwastraff newydd.  Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Cyngor 
wedi symud i gylch casglu gwastraff preswyl 4 diwrnod, gyda chasgliadau o ddydd 
Mawrth i ddydd Gwener rhwng 6.00am a 3.30pm, gan gynnwys gwastraff cyffredinol, 
gardd, bwyd, ailgylchu, swmpus a hylendid. Gwelodd tua 75% o aelwydydd newid i'w 
diwrnod casglu gwastraff a/neu'r wythnos y maent yn rhoi gwastraff cyffredinol a 
gardd allan. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Cyngor wedi ailfodelu llwybrau casglu i'w gwneud 
yn fwy effeithlon, wedi cyflogi ugain o staff llawn amser ychwanegol ac wedi 
defnyddio 24 o gerbydau casglu gwastraff ychwanegol i ddarparu'r gwasanaeth ar un 
sifft y dydd dros bedwar diwrnod. 
 
Manteision disgwyliedig y newidiadau hyn oedd: 
 

 Strydoedd glanach  

 Gwasanaeth cwsmeriaid gwell  

 Datrys problemau o ran cerbydau’n torri’n gyflymach  

 Dim tarfu ar gasgliadau  

 Gwyliau ar ddydd Llun: bydd staff yn gweithio Dydd Gwener y Groglith 

 Gwell Amodau Gwaith  
 
Rhoddwyd gwybod i'r preswylwyr am y newidiadau i'r gwasanaeth drwy lythyr.  
Rhoddwyd gwybodaeth hefyd drwy'r cyfryngau cymdeithasol, cynghorwyr lleol a 
chynghorau cymuned. 
 
I ddechrau, ar ôl gweithredu'r newidiadau, cafwyd rhai casgliadau a gollwyd ac 
anghyflawn.  Ar 24 Mawrth 2021 cyhoeddodd y Cyngor ddatganiad i'r wasg yn dweud 
bod 22 o yrwyr yn absennol oherwydd salwch a materion yn ymwneud â Covid-19 fel 
hunan-warchod neu hunanynysu.  Roedd angen i staff hefyd gymryd gwyliau 
blynyddol gan nad oeddent yn gallu gwneud hynny'n gynharach yn ystod y 



pandemig.  Arweiniodd y gostyngiad hwn yn nifer y staff at oedi mewn casgliadau 
gwastraff gardd er mwyn casglu ffrydiau gwastraff eraill. 
 
Cafodd y Pwyllgor gyflwyniad yn adolygu perfformiad y model gweithio 4 diwrnod 
newydd. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod Cabinet dros 
Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd; Y Cynghorydd Chris Weaver, yr Aelod 
Cabinet dros Gyllid, Moderneiddio a Pherfformiad; Paul Orders, y Prif Weithredwr; 
Matt Wakelam, Cyfarwyddwr Cynorthwyol y Strydlun a swyddogion o'r 
gyfarwyddiaeth.  Gwahoddwyd y Cynghorwyr Michael a Weaver a'r Prif Weithredwr i 
wneud datganiadau byr. 
 
Dechreuodd y Cadeirydd y drafodaeth ar yr eitem hon.  Mae’r trafodaeth hon wedi ei 
chrynhoi isod:  
 

 Gofynnodd yr Aelodau sut roedd lefelau salwch yn ystod y pandemig wedi 
effeithio ar y gwasanaeth.  Dywedodd y swyddogion fod y pandemig wedi cael 
effaith wahaniaethol mewn rhai mannau problemus a thrwy gydol gwahanol 
gyfnodau'r pandemig.  Y prif fater yw effaith fyrdymor absenoldeb salwch – nid 
yw'r gwasanaeth yn gwybod tan y diwrnod y rhoddir gwybod am yr absenoldeb, 
yna mae'n rhaid iddo ymateb yn briodol i staff sy'n gorfod ynysu, neu sy’n gorfod 
mynd i gael profion Covid-19.  Mae hyn yn golygu bod angen dod â staff newydd i 
mewn.  Mae angen hyfforddiant ar bob aelod o staff, hyd yn oed staff asiantaeth 
dros dro, gan eu bod yn gweithio mewn amgylchedd peryglus a allai fod yn 
beryglus.  Dywedodd y swyddogion y bydd yr Aelodau hefyd yn ymwybodol o 
brinder cenedlaethol gyrwyr cerbydau nwyddau trwm, felly mae dod o hyd i yrwyr 
newydd yn heriol a phan fydd gyrrwr yn absennol, nid yw'r criw cyfan yn gallu 
gweithio.  Mae'r gwasanaeth yn ceisio datblygu sgiliau'r gweithlu'n fewnol er 
mwyn dod yn fwy gwydn yn hyn o beth. 
 

 Nododd yr Aelodau y rhoddwyd gwybod am nifer o faterion yn ymwneud â 
gweithredu'r newidiadau i'r gwasanaeth.  Gofynnodd yr Aelodau am fwy o fanylion 
ynghylch pryd y caiff y materion rheoli newid hynny eu datrys.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau fod rhai o'r materion sylfaenol yn y gwasanaeth yno cyn cyflwyno'r model 
gweithio 4 diwrnod.  Er enghraifft, roedd pryderon ynghylch cynlluniau casglu â 
chymorth yn hysbys cyn y newidiadau i’r gwasanaeth.  Derbyniodd y swyddogion 
fod angen gwelliannau yn y gwasanaeth ond nod y model 4 diwrnod yw bod yn 
fwy effeithlon ac effeithiol a chael gwastraff oddi ar y strydoedd yn gynt.  Mae'r 
newidiadau i'r gwasanaeth wedi llwyddo i gyflawni hynny, er bod y materion sy'n 
ymwneud â’r gwastraff gardd yn cael eu cydnabod.  Agwedd arall sydd wedi 
gwella yw digideiddio'r gwasanaeth.  Erbyn hyn, gall preswylwyr fewngofnodi i ap 
sy'n rhoi gwybodaeth am pryd y bydd gwastraff yn cael ei gasglu.  Mae hyn yn 
lleihau nifer y cysylltiadau â C2C ac yn cynnig gwell data ar gyfer y gwasanaeth. 
 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau y bydd ailstrwythuro'r gwasanaeth glanhau yn 
cyflwyno sifftiau bore a phrynhawn.  Bydd hyn yn creu trefniant wrth gefn o fewn 
sifft y prynhawn i gefnogi casgliadau gwastraff.  Bydd gan Dimau Glanhau ddwy 
rôl a bydd staff ar waith i sicrhau bod y casgliadau a gollwyd yn cael eu casglu ar 
yr un diwrnod.  
 



 Argymhellodd yr Aelodau y dylid rhoi data gwell a mwy cywir ar statws casgliadau 
i C2C gan nad yw'r wybodaeth a roddir i breswylwyr gan C2C mor gywir â'r data 
digidol.  Derbyniwyd y pwynt gan yr Aelod Cabinet.  Roedd yn ymddangos bod 
oedi cyn i C2C dderbyn galwadau a’r hynny y rhoddir gwybod amdano i'r 
gwasanaeth.  Mae preswylwyr eisiau i'r gwasanaeth ymateb cyn gynted â phosibl.   
 

 Nododd yr Aelodau, lle mae diwrnodau casglu wedi newid, ei bod yn ymddangos 
bod oedi sylweddol yn yr ymweliad dilynol gan Dimau Glanhau ac mae'n 
ymddangos bod diffyg cydlynu.  Gofynnodd yr Aelodau a yw hyn wedi'i asesu ar 
adeg ei gyflwyno.  Dywedodd y swyddogion y bydd materion fel y rhain yn cael 
sylw wrth ailstrwythuro'r Gwasanaeth Glanhau.  Mae'r gwasanaeth yn bwriadu 
cyflwyno model ardal sy'n cydnabod bod angen mwy o adnoddau glanhau mewn 
ardaloedd mewnol y ddinas.  Bydd rheolwyr yn y gwasanaeth yn gweithio gyda 
chynghorwyr lleol er mwyn mynd i'r afael ag unrhyw bryderon. 
 

 Nododd yr Aelodau fod nifer y casgliadau a gollwyd wedi dyblu o flwyddyn i 
flwyddyn tra bod rhai arbedion wedi'u cyflawni.  Gofynnodd yr Aelodau a allai 
preswylwyr ddehongli hyn fel arbedion a gyflawnwyd drwy wasanaeth gwaeth.  
Dywedodd swyddogion ei bod yn llawer haws i breswylwyr roi gwybod am 
gasgliadau a gollwyd ers i'r system gael ei digideiddio, felly bydd hynny'n cyfrif am 
gyfran o'r cynnydd.  Hefyd, rhagwelwyd rhywfaint o darfu wrth i’r model 
gwasanaeth newydd wreiddio, ond disgwylir i'r rhain lefelu.  Bydd y system 
ddigidol yn cynnig gwell gwybodaeth a bydd ymatebion â mwy o ffocws. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a ddylid bod wedi ailystyried cyflwyno'r newidiadau yn 
ystod pandemig.  Dywedodd y swyddogion fod llawer o waith cynllunio wedi'i 
wneud i baratoi ar gyfer y newidiadau i'r gwasanaeth gan gynnwys caffael 
cerbydau fflyd, ymgynghori ag undebau llafur a chynllunio llwybrau.  Ystyriwyd y 
gallai peidio â bwrw ymlaen â'r newidiadau bryd hynny achosi pryder ac 
ansicrwydd diangen yn y gweithlu ac felly roedd yn fwy buddiol bwrw ymlaen. 
 

 Cyfeiriodd yr Aelodau at gost goramser a gyhoeddwyd yn ddiweddar.  Gofynnodd 
yr Aelodau a ragwelwyd y costau hynny, a oedd unrhyw drefniant wrth gefn wedi'i 
roi ar waith ac a fyddai'r costau hynny'n cael eu lleihau yn ystod y flwyddyn.  
Dywedwyd wrth yr Aelodau mai nod y gwasanaeth yw lleihau faint o oramser a 
delir drwy ddylunio gwasanaeth effeithlon.  Caiff goramser ei leihau cyn belled ag 
y bo modd.  Byddai unrhyw arian dros ben sy'n deillio o arbedion goramser yn 
cael ei ail-fuddsoddi yn y gwasanaeth neu'n cael ei gynnig i'r Cabinet fel arbediad 
cyllidebol.  Ar hyn o bryd mae'r gwasanaeth yn rhedeg mewn sefyllfa gytbwys ym 
Mis 3. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau pryd y bydd casgliadau biniau gwyrdd yn ailddechrau ar y 
diwrnodau y disgwylir iddynt gael eu casglu.  Dywedodd y swyddogion y gall swm 
y gwastraff gardd sy'n cael ei gasglu yn y ddinas amrywio hyd at 100% yn 
dibynnu ar y tywydd.  Mae'r gwasanaeth yn edrych ar sut i reoli'r amrywiad 
hwnnw a bydd cynnig yn cael ei gymryd i'r Cabinet ffurfiol. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau beth mae Caerdydd yn ei wneud i leihau swm y deunydd 
ailgylchu sy'n mynd i safleoedd tirlenwi.  Dywedodd y swyddogion mai ychydig 
iawn o ddeunydd ailgylchu sy'n mynd i safleoedd tirlenwi.  Fodd bynnag, anfonir 
rhywfaint o ailgylchu halogedig i'r ffatri droi gwastraff yn ynni.  Cydnabyddir y 
mater hwn a chaiff ei ddefnyddio i lywio pan fydd penderfyniadau ynghylch 



gwahanu gwastraff a defnyddio bagiau amldro yn cael eu hystyried.  Mae 
awdurdodau eraill sydd wedi mabwysiadu gwahanu wrth y ffynhonnell wedi 
lleihau halogi’n sylweddol i lefelau o 5% neu'n is. 
 

 Wrth i’r Pwyllgor ystyried y trefniadau newydd yn flaenorol, cododd yr Aelodau 
ddyblu nifer y casgliadau ar ddydd Gwener.  Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad 
ynghylch a oedd y gwasanaeth wedi ailedrych ar y mater hwn, gan nad yw 
ymateb i'r cwestiwn gwreiddiol wedi dod i law eto ac a yw dyblu casgliadau wedi 
effeithio ar nifer y casgliadau a gollwyd.  Dywedodd y swyddogion fod casgliadau 
dydd Gwener yn cael eu hadolygu.  Derbyniwyd bod dydd Gwener yn brysurach 
na gweddill yr wythnos ond mae casgliadau bwyd, gwastraff ac ailgylchu tua 
100%.  Mae'r casgliadau hynny'n cael eu blaenoriaethu a chefnogir unrhyw 
ddiffyg capasiti a achosir gan Covid gan y criwiau casglu gwastraff gardd.  Mae 
hyn wedi achosi ôl-groniad mewn casgliadau gwastraff gardd.   
 

 Mynegodd yr Aelodau bryderon am y ffaith bod gwastraff hylendid yn cael ei 
gasglu hyd at 72 awr yn hwyr yn ardaloedd gogleddol y ddinas.  Dywedodd y 
swyddogion mai’r ffordd y rheolir adnoddau sy’n achosi oedi o fewn y gwasanaeth 
casglu gwastraff hylendid.  Mae'r gwasanaeth bellach wedi'i ddigideiddio a bydd 
meddalwedd optimeiddio llwybrau yn cael ei ddefnyddio yn y dyfodol i ysgogi 
gwelliannau yn y gwasanaeth.   
 

 Gofynnodd yr Aelodau i swyddogion egluro sut yr atgoffodd y system ddigidol 
griwiau casglu gwastraff fod blociau o fflatiau gyda biniau cymunedol mawr ar eu 
cylch.  Mae criwiau ymroddedig yn casglu o'r rhan fwyaf o flociau o fflatiau.  Mae 
absenoldeb salwch ac effaith y pandemig wedi effeithio ar lefelau staffio sydd 
wedi arwain at rywfaint o darfu ar y gwasanaeth.  Mae blociau o fflatiau ar 
gylchoedd ar wahân i strydoedd yn yr ardal.  Roedd y swyddogion o'r farn y 
rhoddir gwybod am rai casgliadau a gollwyd o ganlyniad i breswylwyr yn gweld 
bod gwastraff strydoedd yn yr ardal wedi'i gasglu ond nad yw gwastraff eu bin 
cymunedol wedi’i gasglu.  Fodd bynnag, efallai nad oedd y criw a oedd yn casglu 
o fflatiau wedi cyrraedd eu bloc eto.  Dywedwyd wrth yr Aelodau yr ystyriwyd rhoi 
synwyryddion mewn biniau er mwyn deall yn well beth sy'n digwydd.  Gofynnwyd 
i'r Aelodau nodi hefyd fod llawer mwy o ddeunydd ailgylchu wedi’i halogi mewn 
blociau o fflatiau ac yn y tymor hwy efallai y bydd angen i'r gwasanaeth gyflwyno 
model casglu gwahanol mewn blociau o fflatiau. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd modd rhoi mwy o fanylion am yr app, gan roi data 
GPS o bosibl ar leoliad cerbydau casglu, yn debyg i rai gwasanaethau cyflenwi 
bwyd adnabyddus.  Dywedodd y swyddogion fod yr ystafell reoli yn defnyddio'r 
dechnoleg hon i olrhain cerbydau.  Roedd cynnig y dechnoleg honno i breswylwyr 
hefyd yn ddyhead. 
 

PENDERFYNWYD – Bod y Cadeirydd yn ysgrifennu at yr Aelod Cabinet ar ran y 
Pwyllgor i gyflwyno unrhyw sylwadau, arsylwadau ac argymhellion a wnaed yn ystod 
y ffordd ymlaen. 
 
7 :   RHAGLEN WAITH  
 
Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried eitemau posibl o ddiddordeb i'w cynnwys yn rhaglen 
waith y Pwyllgor.  Roedd yr adroddiad yn cynnwys rhestr o eitemau posibl y rhaglen 
waith yn Atodiad B. 



 
Trafododd y Pwyllgor rinweddau craffu ar nifer o bynciau, gan gynnwys CAGC 
newydd yng ngogledd Caerdydd, cynnig mannau parcio i bobl anabl ac ansawdd y 
rheiny ac ymchwiliad gorchwyl a gorffen i edrych ar arfer gorau wrth ddrafftio CDLl 
newydd.   
 
PENDERFYNWYD - Swyddogion i ddiweddaru'r rhaglen waith a awgrymir i 
adlewyrchu'r blaenoriaethau a drafodwyd yn ystod y drafodaeth ac i ddosbarthu'r 
fersiwn ddiwygiedig i'r holl Aelodau drwy e-bost. 
 
 
 
8 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni chafodd unrhyw eitemau brys eu cyflwyno. 
 
9 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - I’W GADARNHAU  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r Cyngor yn cytuno ar gyfarfod nesaf Pwyllgor 
Craffu’r Amgylchedd. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 8.45 pm 
 


