
PWYLLGOR CRAFFU’R ECONOMI A DIWYLLIANT 
 
DYDD IAU, 13 MAI 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Howells(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Henshaw, Gordon, Gavin Hill-John, Lay, Parkhill, 
Robson a/ac Stubbs 
 

16 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dywedodd y Cynghorwyr Gavin Hill John and Lay y byddant yn hwyr yn ymuno â’r 
cyfarfod. 
 
17 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
18 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 22 Chwefror ac 11 Mawrth 
2021 fel cofnod cywir. 
 
19 :   GADEWCH I NI WNEUD CAERDYDD YN WYRDDACH, IACHACH A 

GWYLLTACH - I DDILYN  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury - Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a 
Hamdden; Neil Hanratty - Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd a Jon Maidment - 
Rheolwr Gweithredol - Awdurdod Parciau ac Harbwr Caerdydd i'r cyfarfod.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r eitem hon yn craffu cyn penderfynu ar 
adroddiad i'r Cabinet, sy'n rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o 
ran gweithredu'r cynnig a gytunwyd gan y Cyngor ar 28 Ionawr 2021.  Cynigiwyd y 
cynnig gan y Cynghorydd Gordon a'i eilio gan y Cynghorydd Henshaw, gyda 
diwygiad y cytunwyd arno gan y Cynghorydd Parkhill. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury i wneud datganiad ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau;  
 
Trafododd yr Aelodau y cyfeiriad at Gaerdydd yn Ddinas ailgylchu sy'n arwain y byd 
a gofynnodd i'r ffocws gael ei symud i leihau gwastraff yn hytrach na chynyddu 
ailgylchu.   Dywedodd yr Aelod Cabinet mai cyfrifoldeb personol pobl oedd lleihau 
gwastraff; mae problemau gydag ailgylchu halogedig ac mae'r Cyngor yn ceisio 
annog gwell strategaeth cyfathrebu ailgylchu ac mae llawer o waith yn mynd 
rhagddo, rhai fel rhan o Strategaeth Caerdydd Un Blaned.   Dywedodd yr Aelod 
Cabinet y byddai'n nodi’r pryderon yn ôl i'r Cynghorydd Michael. Ychwanegodd 
swyddogion y byddai'n hawdd diwygio'r adroddiad i ddweud Cynyddu Ailgylchu Gwell 
a Lleihau Gwastraff.   Ychwanegodd fod targedau Llywodraeth Cymru yn ymwneud 
ag ailgylchu ar hyn o bryd ond bydd newidiadau polisi yn y dyfodol.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at hyrwyddo mynediad i lannau’r afonydd ac ymylon y Bae a 
gofynnodd a allai'r geiriad fod yn fwy manwl i nodi faint o ymyl oedd ei angen rhwng 



unrhyw ddŵr a datblygiad i ganiatáu mynediad priodol i feicwyr/cerddwyr ac ati.  
Roedd swyddogion yn cefnogi'r teimlad hwn ond esboniodd nad yw'r holl dir o dan 
reolaeth y Cyngor felly mae angen polisi cynllunio.   Hefyd gall faint o le sydd ar gael 
fod yn broblem ac os oedd angen lled benodol, gallai hynny er anfantais i'r 
datblygiad; efallai y bydd cyfaddawd cost gyda'r datblygwr gan y byddai'n rhaid i 
rywun dalu amdano.   Fodd bynnag, byddai swyddogion yn ceisio mwyhau cymaint o 
le ag sy'n ymarferol. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at Goed Caerdydd a chynyddu'r canopi coed yn y Ddinas; 
gofyn beth fyddai graddfa'r plannu.   Esboniodd swyddogion y byddai coetiroedd yn 
cael eu creu ar safleoedd mawr yn ogystal â phlannu coed stryd, coed mewn parciau 
ac ati.  
 
O ran Dinasoedd y Parciau Cenedlaethol, gofynnodd yr Aelodau beth mae hyn yn ei 
olygu'n ymarferol i Gaerdydd a pha effeithiau fyddai i breswylwyr.   Eglurodd 
swyddogion ei fod yn gysyniad newydd sy'n dod i'r amlwg a dim ond Llundain sydd 
â'r statws ar hyn o bryd; mae'r adroddiad yn nodi'r manteision ond yn gryno mae 
Llundain wedi gweld mwy o fannau gwyllt yn cael eu datblygu; gwell ansawdd aer; 
mwy o bobl yn mwynhau hamdden awyr agored; cymunedau'n teimlo'n fwy 
cysylltiedig ac mae'r economi wedi elwa.   Mae'r cysyniad yn newydd felly nid oes 
data ar hyn o bryd.  Ychwanegodd yr Aelod Cabinet y byddai'r Cyngor yn gweithio 
gyda rhanddeiliaid i gyflawni ei nodau megis cynyddu'r canopi coed, gwella 
bioamrywiaeth ac ati.    
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw ardaloedd wedi'u cwmpasu ar gyfer 
coedwigoedd trefol hyd yma a dywedodd Swyddogion eu bod wedi nodi 50 hectar 
yng ngham 1; bydd cyfarfodydd yn cael eu cynnal gydag Aelodau'r ward rhwng mis 
Mehefin a mis Awst er mwyn i ymgysylltu ddigwydd.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at Glefyd Coed Ynn, gan nodi ei fod yn broblem benodol mewn 
rhai Wardiau a gofynnodd a oedd strategaeth benodol i fynd i'r afael â'r mater fel 
rhan o'r cynigion hyn.   Esboniodd swyddogion mai'r sefyllfa ar hyn o bryd oedd bod 
archwiliadau coed arferol ar draws y Ddinas; roedd 1200 o goed wedi'u hadnabod 
gyda gwahanol raddau o glefydau; cwympwyd y gwaethaf ac roedd eraill yn cael eu 
monitro. Roedd £50 mil o'r RhAC wedi'i ddyrannu ar gyfer cwympo coed a 
strategaeth ar gyfer adnewyddu'r coed hynny.  Roedd cynllun Clefyd Coed Ynn yn 
cael ei ddatblygu a byddai'n barod yn yr Haf. 
 
O ran Meithrinfa Fferm y Goedwig, gofynnodd yr Aelodau a oedd hon yn ffordd fwyaf 
cost-effeithiol o weithio yn erbyn gweithio gyda chanolfannau garddio'r sector preifat.  
Esboniodd swyddogion y byddai'r ddwy ffordd o weithio yn cael eu cynnal.  
 
Esboniodd y Cadeirydd, o ystyried gorgyffwrdd yr eitem hon â'u cylch gorchwyl, ei 
fod wedi cynnig cyfle i Aelodau'r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ofyn cwestiynau 
drwy'r Cadeirydd:  
 
Gofynnodd y Cynghorydd Derbyshire gwestiwn ynghylch coed trefol. 'Yn ystod ei 
gyfnod yn y Cabinet roedd ganddo lawer o geisiadau oddi wrth breswylwyr i dynnu 
coed stryd am wahanol resymau o ran yr effaith ar eu gardd/tŷ. Beth y gellir ei wneud 
gyda'r strategaeth hon i annog preswylwyr i barchu a mwynhau'r ffaith eu bod yn 
lwcus i gael coed stryd, y profwyd eu bod yn gwella lles'.   Cafwyd trafodaeth 
ynghylch coed stryd a'i bod yn anodd iawn eu symud oni bai eu bod yn beryglus ac 



yn afiach.   Roedd yn bwysig annog pobl i gofleidio coed ar y stryd ac mewn gerddi 
cymdogion a chyfleu'r effeithiau cadarnhaol ar fioamrywiaeth o'u cwmpas.  
 
CYTUNWYD: y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet 
er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
20 :   GWYRDDACH, TECACH, CRYFACH: STRATEGAETH ADFER AC 

ADNEWYDDU'R DDINAS - I DDILYN  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Huw Thomas - Arweinydd; y Cynghorydd 
Goodway - Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a Datblygu; Neil Hanratty - Cyfarwyddwr 
Datblygu Economaidd a Jon Day - Rheolwr Gweithredol - Twristiaeth a Buddsoddiad 
i'r cyfarfod.  

 
Dywedwyd wrth yr aelodau bod yr eitem hon yn eu galluogi i graffu ar adroddiad i'r 
Cabinet cyn y penderfyniad. Mae cwmpas y craffu yn cynnwys y cynigion ar gyfer 
adfer ac adnewyddu yng Nghaerdydd yn ogystal â'r cam nesaf gyda'r Ardal Gwella 
Busnes ‘For Cardiff’. Fel rhan o hyn, mae'r Adroddiad Persbectif Byd-eang gan Dr 
Williams, sydd wedi'i atodi fel Atodiad 3 yn y papurau, yn rhoi cipolwg diddorol ar 
ddyfodol posibl dinasoedd, y gallai Aelodau ddymuno ei archwilio.  Mae angen i'r 
Pwyllgor hefyd ystyried a oes unrhyw risgiau i'r Cyngor, y llinellau amser arfaethedig 
a'r argymhellion i'r Cabinet.  

 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thomas i wneud datganiad lle amlinellodd 
yr amserlen ar gyfer y strategaeth; y pedair thema bolisi allweddol cyn craffu a'r 
Cabinet.  Mae'r strategaeth ddrafft yn amlinellu ymateb cychwynnol y Cyngor yn 
ogystal â blaenoriaethau tymor hwy – wedi'u llywio gan adroddiad Tim Williams a'r 
chwe chenhadaeth allweddol a nodir ynddynt.   Yn ystod yr haf byddai ymgysylltu â 
rhanddeiliaid, trigolion a'r gymuned fusnes, gydag adroddiad pellach yn cael ei 
gyflwyno yn yr Hydref i gwblhau'r strategaeth.    
 
Cafodd yr aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau ganddynt; 
 
Roedd yr Aelodau'n falch o weld y strategaeth a gofynnwyd iddynt am yr amserlen a'r 
cyllid.   Dywedodd yr Arweinydd fod y Cyngor yn uchelgeisiol dros Gaerdydd a bod 
ganddo hanes o gyflawni.   Adnewyddwyd Uchelgais y Brifddinas ym mis Ionawr 
2020 ac yna tarodd y pandemig ac mae pethau'n dal i fod mewn cyflwr o newid felly 
bydd gwaith adeiladu cynyddrannol wrth symud ymlaen.  Ychwanegodd y 
Cynghorydd Goodway fod gan y Cyngor hanes hefyd o gael y sector preifat i 
ymgysylltu â'r Cyngor ar gyllid.  Ychwanegodd fod llawer o'r cynigion yn rhagddyddio 
Covid ac roedd yn ffodus iawn eu bod mewn sefyllfa i ddefnyddio cynlluniau a oedd 
eisoes yn cael eu datblygu i helpu economi ac adferiad Caerdydd.   Cyfaddefodd y 
bydd rhai pethau'n wahanol wrth symud ymlaen ond ar y cyfan roedd pobl am fynd 
yn ôl i'r arfer felly mae'n rhaid i'r Cyngor helpu i gyflawni hynny.  
 
Gofynnodd yr Aelodau am ragor o wybodaeth am Kickstart a gofynnodd a ellir ei 
gyfeirio at ardaloedd difreintiedig y Ddinas.   Esboniodd swyddogion eu bod yn 
cymryd rhan weithredol yn y gwaith o wthio'r cynllun, ac annog pobl i gael budd-
daliadau fel y gallant gael gafael arno.   Mae'r Cyngor wedi derbyn gweithwyr 
Kickstart yn ogystal â phobl sy'n ei ddefnyddio drwy wasanaethau I Mewn i Waith a 
hefyd lleoliadau gweithle wedi'u hariannu'n llawn ar gyfer pobl ddi-waith. 



 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y targed ar swyddfeydd Gradd A yn y ddinas a gofynnodd a 
oedd hyn yn cael ei ailystyried ers y pandemig a'r symudiad tuag at weithio o 
bell/hybrid, a allai weld sefydliadau'n lleihau eu swyddfeydd.   Dywedodd yr Aelod 
Cabinet mai'r arwydd gan y sector preifat oedd bod angen mwy o le arnynt fesul 
cyflogai hyd yn oed os ydynt yn dewis llwybr hybrid.   Wrth symud ymlaen mae'n 
rhaid i Gaerdydd roi ei hun mewn sefyllfa i fanteisio ar unrhyw gyfleoedd sy'n cael eu 
cyflwyno, fel Gweision Sifil yn symud allan o Lundain i'r rhanbarthau.   Ychwanegodd 
yr Arweinydd fod cwmni Legal and General wedi nodi eu bod yn ehangu eu 
swyddfeydd yng Nghaerdydd ac mae'r adroddiad yn rhoi cyfleoedd i Gaerdydd 
fanteisio ar gyfleoedd gan gynnwys gwahanol fathau o atebion swyddfa megis 
mannau cydweithio. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd rôl i'r Cyngor gynnig mannau gwaith cymunedol ledled 
y Ddinas; dywedodd Swyddogion fod y gwaith hwn eisoes wedi dechrau, bod 
asiantaethau sydd eisoes yn gwneud hyn yn cysylltu â'r Cyngor, i ehangu ar draws y 
Ddinas ac mewn canolfannau lleol. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am yr amserlen ar gyfer yr adroddiad i'r Cabinet ar ôl 
ymgynghori a dywedodd Swyddogion y byddai'n amser yr Hydref.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a ellid cynnwys Llwybr Arfordir Cymru yn y rhaglen 
adnewyddu, gan bwysleisio ei rôl fel atyniad ac adnodd i ymwelwyr i bobl leol ei 
fwynhau.   Roedd swyddogion o'r farn bod hwn yn awgrym da a byddent yn bwrw 
ymlaen ag ef.   Dywedodd yr Arweinydd y byddai hefyd yn gyfle i synergedd â gwaith 
amddiffynfeydd arfordirol.  
 
Trafododd yr Aelodau ganolfannau lleol a nododd fod angen gwell arwyddion, 
meysydd parcio, hysbysebu ac ati ar rai ardaloedd a gofynnodd a oedd hyn yn cael ei 
gyllidebu ar ei gyfer.   Eglurodd yr Aelod Cabinet nad oedd darpariaeth benodol ar 
hyn o bryd, roedd yn bwysig rheoli disgwyliadau.   Roedd dirywiad canolfannau lleol 
wedi digwydd oherwydd lleihau nifer yr ymwelwyr ers i fanciau a swyddfeydd post ac 
ati gau canghennau lleol.   Felly, er ei bod yn bwysig edrych ar arwyddion a meysydd 
parcio ac ati, roedd hefyd yn bwysig nodi rheswm pam mae pobl am fynd yno megis 
adrodd hanes yr ardal neu atyniad lleol gydag arddangosfeydd cyhoeddus; mae 
angen iddynt hefyd fod yn hawdd i'w cyrraedd.   Ychwanegodd swyddogion y gall 
canolfannau lleol, mewn rhai rhannau o'r Ddinas, gael gafael ar gyllid adfywio oddi 
wrth Lywodraeth Cymru. 
 
CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
21 :   ADFYWIO CWR Y GAMLAS - I DDILYN  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Goodway - Aelod Cabinet, Buddsoddi a 
Datblygu; Neil Hanratty - Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd a Chris Barnett - 
Rheolwr Gweithredol - Prosiectau Mawr i'r cyfarfod.  

 
Dywedwyd wrth yr aelodau bod yr eitem hon yn eu galluogi i graffu ar adroddiad i'r 
Cabinet cyn y penderfyniad. Nid oedd y Pwyllgor wedi derbyn yr adroddiad ac felly 
roedd cwmpas y gwaith craffu wedi'i gyfyngu i'r hyn sydd wedi'i gynnwys yn y 
cyflwyniad ac fe'i trafodwyd yn y cyfarfod hwn.  



 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad lle dywedodd y 
byddai'r Aelodau'n cydnabod bod hon yn un rhan o'r Ddinas y mae angen ei adfywio; 
roedd yn uchelgais hir i ailagor mannau bwydo'r gamlas fel atyniad.  Roedd cyfle 
wedi codi i gyflawni hyn fel rhan o uwchgynllun ehangach ar gyfer yr ardal.   Cafodd 
yr Aelodau ran agored y cyflwyniad.   Gwahoddwyd yr Aelodau i ofyn cwestiynau a 
gwneud sylwadau;  
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'r dŵr mewn ardaloedd cyhoeddus yn llonydd neu'n 
llifo gan eu bod yn pryderu am ansawdd dŵr.  Dywedodd swyddogion y byddai'n 
gymer oddi ar y gamlas ac felly byddai dŵr yn llifo.  Gofynnodd yr Aelodau ymhellach 
a fyddai angen pwmpio'r lefelau; dywedodd Swyddogion nad oedd hyn wedi'i nodi 
hyd yma; roedd cryn lif yn bwydo'r doc ac mae'n cronni'n eithaf cyflym. 
 
Roedd yr Aelodau o'r farn bod ffryntiadau gweithredol yn beth da a gofynnodd a oedd 
posibilrwydd o ddefnyddio'r cynllun ar gyfer mynediad cefn i orsaf Heol y Frenhines 
er mwyn lliniaru nifer yr ymwelwyr.   Dywedodd swyddogion mai ffryntiadau 
gweithredol oedd yr uchelgais gan ei bod yn bwysig creu'r math cywir o le.   O ran 
Gorsaf Heol y Frenhines, eglurodd Swyddogion fod gwaith yn mynd rhagddo gyda 
Llywodraeth Cymru a Thrafnidiaeth Cymru fel rhan o Brosiect Metro De Cymru a'r 
bwriad oedd cael llwybr uniongyrchol o Heol y Frenhines i Heol Casnewydd.  
 
Cafwyd trafodaeth ynghylch Heol David a blaenoriaeth bws.  Esboniodd swyddogion 
mai'r syniad oedd atal traffig drwy Heol David a byddai gan ran isaf Ffordd Churchill 
flaenoriaeth bws; bydd y ddarpariaeth ar gyfer bysiau yn gwella; bydd ceir yn teimlo 
effaith Heol David ond yn dal i allu cyrraedd lle mae angen iddynt wneud hynny a 
bydd yn gwella mynediad i'r maes parcio. 
 
Nododd yr Aelodau y bwriadwyd iddo fod yn ardal fywiog a gofynnwyd sut y byddai 
gwrthdaro posibl ag eiddo preswyl yn cael ei reoli.   Eglurodd swyddogion mai 
defnydd cymysg oedd y bwriad gyda datblygiadau preswyl newydd yn yr ardal hefyd.   
Nododd swyddogion y gallai gwrthdaro fod yn gymhleth i'w reoli; gellir mynd i'r afael â 
rhai yn y dyluniad a'r deunyddiau ac ati.   Gallai defnydd cymysg o swyddfeydd a 
manwerthu ar y lefelau is fynd â'r eiddo preswyl ymhellach o lefel y stryd, pe bai hyn 
yn bosibl i'w gyflawni; yn anochel bydd rhywfaint o wrthdaro pan fydd pobl yn 
penderfynu byw yng Nghanol y Ddinas, ond mae rôl reoli hefyd yn ogystal â 
Thrwyddedu ac ati er mwyn lliniaru hyn. 
 
Gofynnodd y Cadeirydd am gytundeb y Pwyllgor i ystyried y wybodaeth eithriedig.  
 
PENDERFYNWYD - Bod y cyhoedd yn cael eu heithrio o’r pwynt hwn gan fod y 
wybodaeth sydd i'w thrafod yn gyfrinachol gan y Pwyllgor yn cynnwys gwybodaeth 
eithriedig yn unol â’r disgrifiad a geir ym mharagraffau 14, 16 a 21 o Ran 4 a Rhan 5 
o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. Gall y cyhoedd cael eu gwahardd o’r 
cyfarfod ar gais y Pwyllgor yn unol ag Adran 100A(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 
yn ystod trafodaethau ar yr eitem hon. 
 
CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
22 :   ADFYWIO LLANRHYMNI - I DDILYN  
 



Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Goodway - Aelod Cabinet, Buddsoddi a 
Datblygu; Neil Hanratty - Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd a Chris Barnett - 
Rheolwr Gweithredol - Prosiectau Mawr ar gyfer yr eitem hon.  

 
Dywedwyd wrth yr aelodau bod yr eitem hon yn eu galluogi i graffu ar adroddiad i'r 
Cabinet cyn y penderfyniad. Fel gyda'r eitem flaenorol, nid oedd y Pwyllgor wedi 
derbyn yr adroddiad ac felly roedd y gwaith craffu yn seiliedig ar y wybodaeth yn y 
cyflwyniad a'r hyn a drafodir yn y cyfarfod.  

 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad lle dywedodd ei fod 
wedi ymrwymo i ddychwelyd i'r Pwyllgor ar ôl yr ymgynghoriad cyhoeddus i ddod â'r 
ymatebion a hefyd i hysbysu'r Pwyllgor ei fod yn bwriadu ceisio penderfyniad gan y 
Cabinet i waredu'r tir.    
 
Rhoddwyd y cyflwyniad agored i'r Aelodau ac ar ôl hynny gofynnodd y Cadeirydd am 
gytundeb y Pwyllgor i ystyried y wybodaeth eithriedig.  
 
PENDERFYNWYD - Bod y cyhoedd yn cael eu heithrio o’r pwynt hwn gan fod y 
wybodaeth sydd i'w thrafod yn gyfrinachol gan y Pwyllgor yn cynnwys gwybodaeth 
eithriedig yn unol â’r disgrifiad a geir ym mharagraffau 14, 16 a 21 o Ran 4 a Rhan 5 
o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. Gall y cyhoedd cael eu gwahardd o’r 
cyfarfod ar gais y Pwyllgor yn unol ag Adran 100A(4) Deddf Llywodraeth Leol 1972 
yn ystod trafodaethau ar yr eitem hon. 
 
Gorffennodd yr Aelod Cabinet trwy ddweud ei fod yn falch iawn o ddod â'r cynllun 
hwn gan y byddai'n gwella mynediad ac yn agor cyfleoedd cyflogaeth i bobl 
Llanrumney.  
 
CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
23 :   BUSNES Y PWYLLGOR  
 
Dywedwyd wrth yr aelodau fod yr holl ohebiaeth bellach yn gyfredol.  
 
Dywedwyd wrth yr aelodau fod nodyn briffio ynghlwm wrth Atodiad B i’w papurau 
- 'Cipio ac Adrodd ar Effaith Craffu'.  Mae'r nodyn briffio yn nodi bod model wedi'i 
ddatblygu ar gyfer cipio effaith gwaith y pum pwyllgor craffu.  Cesglir data a 
thystiolaeth o weithgarwch craffu drwy gydol y flwyddyn, gan gefnogi'r Cyngor i 
gydymffurfio â gofynion hunanasesu Deddf Llywodraeth Leol ac Etholiadau 
(Cymru) 2021.   

 
Mae'r papur briffio hefyd yn nodi cynlluniau ar gyfer un Adroddiad Blynyddol Craffu ar 
gyfer 2020/21, a fydd yn cael ei ystyried gan y Pwyllgor Craffu hwn ym mis Mehefin 
2021. 
 
24 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
25 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - 10 MEHEFIN 2021 AM 4.30PM  
 



 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.35 pm 
 


