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10 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Caro Wild. 
 
11 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
12 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 15 Mehefin a 6 Gorffennaf 
2021 fel cofnod cywir gan y Pwyllgor. 
 
13 :   CYNLLUN DATBLYGU LLEOL NEWYDD CAERDYDD  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn darparu gwybodaeth i helpu i graffu ar 
adroddiad cabinet o'r enw 'Cynllun Datblygu Lleol Newydd Caerdydd: Gweledigaeth, 
Materion ac Amcanion ac Adroddiad Cwmpasu Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig' 
cyn i'r Cabinet ei ystyried ar 23 Medi 2021 a'r Cyngor ar 30 Medi 2021.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r Cabinet yn ystyried canfyddiadau proses 
ymgynghori newydd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl), y weledigaeth a'r amcanion 
drafft ar gyfer y CDLl amnewid ac Adroddiad Cwmpasu Arfarniad Cynaliadwyedd 
Integredig drafft a ddefnyddir i asesu'r CDLl newydd.  Gan fod hwn yn un o brif 
bolisiau'r Cyngor, cytunwyd y byddai pob Pwyllgor Craffu yn ystyried adroddiad y 
Cabinet i'r graddau yr oedd yn ymwneud â chylch gorchwyl y Pwyllgor Craffu hwnnw.   
Yna, byddai llythyr ar y cyd gan y pum pwyllgor yn nodi eu pryderon a'u harsylwadau 
yn cael ei gyflwyno i'r Cabinet.  
 
Roedd yr adroddiad yn darparu manylion y CDLl cyfredol a'r fframwaith statudol y 
mae'n ofynnol i'r Cyngor gynnal adolygiad llawn o'r CDLl oddi tano.   Bydd angen i'r 
CDLl newydd ymateb i faterion allweddol a chael ei arwain gan weledigaeth 
drosfwaol ac amcanion ategol.   Bydd y weledigaeth a'r amcanion y cytunwyd arnynt 
yn gosod cyd-destun y cynllun ac yn sicrhau cydbwysedd rhwng yr amcanion 
economaidd, cymdeithasol ac amgylcheddol er mwyn sicrhau datblygu cynaliadwy.   
Bydd yr ymateb i'r ymgynghoriad a'r weledigaeth a'r amcanion a nodir yn Atodiad 1 yr 
adroddiad yn rhan o'r Strategaeth a Ffefrir a fydd yn cael ei hystyried gan y Cyngor 
yn hydref 2022.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Michael Michael, yr Aelod Cabinet dros 
Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd; Neil Hanratty, Cyfarwyddwr Corfforaethol; 
Andrew Gregory, Cyfarwyddwr Cynllunio a'r Amgylchedd; Simon Gilbert, Pennaeth 



Cynllunio; Stuart Williams, Arweinydd Grŵp (Polisi) a Matt Wakelam, Cyfarwyddwr 
Cynorthwyol i’r cyfarfod.   
 
Yn dilyn datganiadau byr agorodd y Cadeirydd y drafodaeth ar yr eitem hon.   Cafodd 
Aelodau gyfle i wneud sylwad am hyn, codi cwestiynau neu geisio eglurder am y 
wybodaeth a roddwyd.  Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Gofynnodd yr Aelodau sut y byddai'r CDLl newydd yn mynd i'r afael ag anghenion 
y gymuned.   Dywedodd yr Aelod Cabinet fod yr awdurdod wedi darparu ar gyfer 
mynwent newydd a fydd yn cael ei hagor ym mis Hydref.   Mae ystyriaeth yn 
parhau i gael ei rhoi i anghenion y gwasanaeth yn y dyfodol.  O ran rheoli 
gwastraff, mae'r gwasanaeth yn newid ac yn ymateb i heriau newid yn yr 
hinsawdd.  Bydd yr heriau hynny'n rhan o amcanion newydd y CDLl.   Dywedodd 
y Cyfarwyddwr Cynorthwyol – Strydlun fod amcanion y gwasanaeth wedi symud 
ymlaen ers mabwysiadu'r CDLl presennol.  Mae cynaliadwyedd yn cael ei 
adeiladu i mewn i bob cartref newydd ac mae'r CDLl yn gosod y fframwaith i 
symud y materion hynny yn eu blaen.   Cydnabu'r swyddog fod cyfleuster 
ailgylchu newydd yng ngogledd y ddinas yn dal ar yr agenda ond bod lle yn 
Ffordd Lamby a Chlos Bessemer.  Dywedodd yr Aelod Cabinet ei fod wedi herio 
swyddogion i ystyried sut y gellir rheoli ailgylchu'n gynaliadwy yn y dyfodol.   
Dywedodd y Cyfarwyddwr Cynllunio a'r Amgylchedd fod y CDLl yn gynllun ar 
gyfer datblygu yn y ddinas a sut mae'r datblygiad hwnnw'n rhyngweithio â'r 
materion allweddol yn y ddinas.   Mae'r CDLl newydd yn rhoi cyfle i sefydlu'r 
weledigaeth a'r amcanion sy'n mynd i'r afael â'r materion hynny ledled y Ddinas.   
 

 Ceisiodd yr Aelodau egluro sut y byddai Deddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, 
yr argyfwng hinsawdd ac effaith y pandemig covid, gan gynnwys dod yn ddinas 
carbon niwtral, yn cael ei chydbwyso â'r pwysau sy'n gysylltiedig â datblygiadau 
newydd.   Nododd y Cyfarwyddwr fod y Strategaeth Un Blaned, Strategaeth Adfer 
Covid a nifer o strategaethau eraill yn gorgyffwrdd.   Roedd yn hanfodol, felly, bod 
y strategaethau hynny'n cyd-fynd er mwyn sicrhau 'gwerth ychwanegol' ac mae 
swyddogion yn ymwybodol o hyn.   Er enghraifft, mae Strategaeth Caerdydd Un 
Blaned wedi nodi y bydd 20% o'r gwaith sydd ei angen i ennill statws carbon 
niwtral yn cael ei gyflawni gan dargedau'r Papur Gwyn ar Drafnidiaeth.   
Ychwanegodd y Pennaeth Cynllunio, er bod yr awdurdod yn ymwybodol o'r 
cyfraniad y gall cynllunio da ei wneud, fod rhwymedigaeth gyfreithiol arnom hefyd 
i wneud cyfraniadau cadarnhaol tuag at fioamrywiaeth a chynaliadwyedd drwy 
brosesau rheoleiddio ar wahân i gynllunio.  
 

 Nododd yr Aelodau fod y CDLl presennol wedi rhagweld nifer y cartrefi newydd 
sydd eu hangen yng Nghaerdydd ac nad yw llawer o'r cartrefi newydd hynny 
wedi'u hadeiladu eto.   Gofynnodd yr Aelodau faint o gartrefi y tu hwnt i'r nifer a 
ragwelir ar hyn o bryd fydd eu hangen.   Dywedodd y Pennaeth Cynllunio y bydd 
yr awdurdod yn ymgynghori ar amrywiaeth o opsiynau ar gyfer twf yn ystod gaeaf 
2021.   Bydd yr ymgynghoriad yn cymryd amcanestyniadau poblogaeth 
Llywodraeth Cymru fel meincnod ac yna, drwy ddadansoddi ac ymgynghori, bydd 
yn llunio amrywiaeth o opsiynau ar gyfer twf gan gynnwys tai ond hefyd 
defnyddiau eraill fel cyflogaeth.   Yna bydd y strategaeth a ffefrir yn cael ei 
hadrodd i'r Cabinet ym mis Medi 2022.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau faint o fannau agored a fyddai'n cael eu cynnwys mewn 
datblygiadau newydd, gan gynnwys mewn ardaloedd a nodwyd yn y CDLl ar gyfer 



cyflogaeth.   Dywedodd y Pennaeth Cynllunio fod mynediad i fannau agored a 
diogelu mannau agored presennol wedi ymddangos yn uchel iawn yn yr 
ymatebion i'r ymgynghoriad a gafwyd eisoes.   Un o brif themâu'r CDLl fydd 
sicrhau seilwaith, gan gynnwys seilwaith gwyrdd fel parciau a mannau agored.    
 

 Nododd yr Aelodau mai 'aros yn lleol - creu cymdogaethau 15 munud' oedd yr 
ymateb i'r ymgynghoriad uchaf.   Dywedodd Aelod fod ymdeimlad o 
rwystredigaeth gyda'r broses gynllunio mewn perthynas â chanolfannau siopa 
ardal, i'r graddau y mae wedi arwain at fwy a mwy o fathau tebyg o fusnes yn 
gorlenwi’r stryd fawr.   Roedd yn amheus a oedd yr achos busnes yn cefnogi'r 
busnesau hynny ond nid yw'r awdurdod yn gallu atal hyn a phennu pa fathau o 
fusnesau yr hoffai eu gweld ar y strydoedd mawr lleol.   Gofynnodd yr Aelodau a 
oedd unrhyw amddiffyniadau y gellid eu gweithredu o fewn y CDLl neu o fewn y 
gyfraith i ddiogelu bywiogrwydd canolfannau siopa dosbarth.   Dywedodd y 
Pennaeth Cynllunio fod polisi cenedlaethol yn chwilio am ganolfannau siopa ardal 
a lleol i ddarparu ar gyfer mwy o ddefnyddiau na'r polisi cynllunio a gafodd yn 
draddodiadol.   Roedd y Pennaeth Cynllunio yn cefnogi hyn ac o'r farn bod cyfle i 
wella'r naratif ynghylch polisi manwerthu ac ystyried y posibilrwydd o 
strategaethau pwrpasol mewn canolfannau siopa dosbarth a lleol i lunio a llywio'r 
ardaloedd hynny.   Dywedodd y Cyfarwyddwr fod y mater hwn yn ymwneud â 
pholisi ehangach y cyngor.   Byddai angen sefydlu'r weledigaeth ar gyfer 
canolfannau siopa lleol a byddai'r awdurdod yn ei ystyried mewn ffordd gyfannol, 
gan gynnwys polisi ehangach y Cyngor ar reoli ac adfywio ystadau.    
 

 Holodd yr Aelodau pa effaith y byddai'r rhagolygon twf poblogaeth diwygiedig ar i 
lawr yn ei chael ar ddarparu seilwaith mawr ar gyfer cymunedau sy'n bodoli 
eisoes.   Dywedodd y Pennaeth Cynllunio fod y CDLl presennol yn argymell lefel 
fawr o dwf a nifer o safleoedd tir glas sy'n elwa o ganiatâd cynllunio gyda 
chytundebau Adran 106 ar waith a fydd yn darparu ysgolion newydd a thai 
fforddiadwy newydd, ac ati.   Pe bai lefel is o dwf yn cael ei rhoi yn y CDLl 
diwygiedig, byddai'r cyfle i ddarparu'r rheini'n lleihau.   Fodd bynnag, mae angen i 
ymrwymiadau i seilwaith fod yn gymesur a byddai swyddogion yn ceisio manteisio 
i'r eithaf ar ddatblygiadau newydd i gymunedau presennol drwy ddarparu'r 
seilwaith gorau drwy negodi gyda datblygwyr.   Mae'r Adran Gynllunio yn 
cynhyrchu Cynllun Cyflawni Seilwaith fel rhan o'r broses a oedd yn nodi 
anghenion seilwaith y ddinas, gan gynnwys cyfleusterau ar gyfer ysgolion, tai 
fforddiadwy, trafnidiaeth, iechyd, cyfleusterau cymunedol a mannau agored.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau sut y byddai tai 'di-garbon' yn cael eu cyflawni a pha 
ganllawiau a pholisïau a fyddai'n cael eu cynnwys yn y CDLl diwygiedig i sicrhau 
bod di-garbon yn cael ei gyflawni a bod microgynhyrchu'n cael ei gefnogi.   
Dywedodd y Pennaeth Cynllunio fod Strategaeth Caerdydd Un Blaned yn anelu at 
i'r ddinas fod yn garbon niwtral erbyn 2030.   Mae gofynion polisi cryf hefyd o ran 
cynllunio polisi a rheoliadau adeiladu sy'n ei gwneud yn ofynnol i ddatblygwyr 
adeiladu datblygiadau mwy ecogyfeillgar a chynaliadwy.   Mae rhai o'r 
datblygiadau mwy arloesol, o ran lleihau carbon, yn cael eu hadeiladu gan yr 
awdurdod ei hun ar hyn o bryd.   Roedd y Pennaeth Cynllunio o'r farn bod angen 
i'r awdurdod ddefnyddio'r enghreifftiau hynny fel meincnodau.   Gellir cynnwys yr 
agweddau hynny yn y fframwaith polisi yn y CDLl diwygiedig.   Dywedodd yr 
Aelodau fod gwaith craffu blaenorol ar y mater hwn wedi nodi bod angen 
fframwaith polisi cryf i gefnogi'r gofynion hyn.   Dywedodd y Cyfarwyddwr y 
byddai'r CDLl diwygiedig yn uchelgeisiol o ran datblygiad carbon isel a safbwynt 



polisi Caerdydd Un Blaned. 
 
Roedd y Pwyllgor o'r farn bod rhai CCA wedi bod ar waith ers cryn amser a 
byddai'r CDLl diwygiedig yn rhoi cyfle i adnewyddu'r CCA.  
 

 Cyfeiriodd yr Aelodau Ffigur at 3.1.7 o'r Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig – 
Mynegai Amddifadedd Lluosog Tai.   Roedd yr Aelodau o'r farn bod angen 
gwneud llawer i wella'r stoc dai bresennol a gofynnodd sut y byddai'r CDLl 
diwygiedig yn mynd i'r afael â hyn.   Dywedodd yr Aelod Cabinet fod miloedd 
lawer o eiddo yn y ddinas yr oedd angen rhyw fath o ôl-ffitio arnynt i'w codi i 
safonau o ran eu hinsiwleiddio a'u heffeithlonrwydd.   Byddai angen i'r llywodraeth 
genedlaethol gefnogi hyn.   Er enghraifft, bydd angen buddsoddi'n sylweddol yn 
lle miliynau o foeleri nwy a defnyddio gwres o'r ddaear.  
 

 Cododd yr Aelodau bryderon ynghylch yr ymatebion i'r ymgynghoriad a nifer yr 
ymatebion a gafwyd gan ddemograffeg benodol, yn enwedig pobl dduon a 
lleiafrifoedd ethnig, pobl ifanc 16-24 oed a phobl dros 75 oed.   Gofynnodd yr 
Aelodau pa fesurau penodol a fyddai'n cael eu mabwysiadu yn ystod cam nesaf 
yr ymgynghoriad i gynyddu ymgysylltiad â'r grwpiau hynny.   Dywedodd y 
Pennaeth Cynllunio, gan nad oedd yn bosibl cynnal cyfarfodydd cyhoeddus yn 
ystod y cyfnod ymgynghori, y gallai hyn fod wedi ei gwneud yn anos i rai grwpiau 
ymgysylltu.   Felly, gall darparu mwy o gyfleoedd wyneb yn wyneb arwain at well 
ymgysylltiad.   Mae adroddiad y Cabinet yn nodi grwpiau ymgysylltu targed na 
fyddent yn draddodiadol yn cymryd rhan mewn ymgynghoriadau, gan gynnwys 
pobl iau a phlant.   Mae'r Aelod Cabinet a swyddogion wedi nodi 8 grŵp ffocws a 
byddant yn gweithio gydag arweinwyr a chynrychiolwyr cymunedau heb 
gynrychiolaeth ddigonol i annog ymgysylltu.  
 

 Holodd yr Aelodau a roddwyd ystyriaeth i ymgynghori â myfyrwyr a phrifysgolion.   
Yn benodol, holodd yr Aelodau a yw myfyrwyr am ddefnyddio'r mathau o lety 
myfyrwyr sydd wedi dod yn fwy cyffredin yn y ddinas yn ddiweddar.   Derbyniodd 
y Pennaeth Cynllunio fod cyfle i wneud mwy o ran ymgysylltu â myfyrwyr a phobl 
ifanc 16 i 24 oed yn gyffredinol.  
 

 Nododd yr Aelodau yr ymatebion i'r ymgynghoriad i gefnogi gwelliant i 
wasanaethau bysiau.   Roedd yr Aelodau'n synnu, felly, nad oes sôn am fysiau'n 
benodol yn yr adran sy'n canolbwyntio ar gludiant o fewn y CDLl.   Gofynnodd yr 
Aelodau am ragor o fanylion am sut mae'r CDLl yn bwriadu gwella gwasanaethau 
bysiau.   Dywedodd y Cyfarwyddwr y bydd y CDLl yn cyfeirio at y gwaith a wnaed 
yng nghynigion y Strategaeth Bysiau a'r Cynllun Trafnidiaeth.   Dywedodd y 
Pennaeth Cynllunio fod y CDLl yn nodi datblygiadau mewn lleoliadau cynaliadwy 
a bod cysylltiadau i fynediad at wasanaethau bws rheolaidd, aml a dibynadwy yn 
lleoliad y datblygiadau hynny.  
 

 Roedd y Pwyllgor o'r farn y gall aelodau etholedig helpu i nodi arweinwyr o fewn y 
cymunedau heb gynrychiolaeth ddigonol y gellid ymgysylltu â hwy o bosibl.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau pa seilwaith sydd wedi'i ddarparu i gefnogi'r CDLl 
presennol.   Dywedodd y Pennaeth Cynllunio fod y CDLl presennol yn nodi 
safleoedd datblygu strategol ac yn cynnwys 'rhestr siopa' o seilwaith a fyddai'n 
cefnogi'r datblygiadau hynny.   Byddai dull tebyg yn cael ei ddefnyddio ar y CDLl 
newydd.   Bydd Cynllun Cyflawni Seilwaith ar gyfer y ddinas yn cael ei gynnwys 



yn seiliedig ar lefelau twf a lleoliad y twf hwnnw sy'n rhagnodi lefel y seilwaith 
sydd ei angen i gynnal y datblygiadau hynny.  
 

 Cododd yr Aelodau bryderon ynghylch ymateb y Cyngor i'r ymgynghoriad 
ynghylch bioamrywiaeth a nodir ar dudalen 59 yr adroddiad.   Nododd ymateb y 
Cyngor y bydd 'gwybodaeth am fioamrywiaeth yn cael ei chynnwys os bydd ar 
gael'.   Gofynnodd yr Aelodau pa sicrwydd y gellid ei roi y bydd y wybodaeth ar 
gael yng ngoleuni'r Cyngor yn datgan ei argyfwng hinsawdd.   Dywedwyd wrth yr 
Aelodau y bydd Asesiad Seilwaith Gwyrdd ledled y ddinas yn cael ei gynnal, gan 
gynnwys bioamrywiaeth.   Bydd hyn yn darparu sylfaen dystiolaeth ar gyfer y 
CDLl.   Bydd yr asesiad ar gael i'r cyhoedd.  
 

 Gofynnodd Aelod a oedd diffyg CAGC newydd yng ngogledd y ddinas yn 
enghraifft o Gaerdydd yn parhau i ddatblygu ardaloedd heb ddarparu'r seilwaith 
angenrheidiol.   Dywedodd yr Aelod Cabinet y dylid argymell bod gan ddinas 
maint Caerdydd ddau CAGCau.  Mae darparu CAGC ychwanegol yn gofyn am 
achos busnes a thystiolaeth i ddangos y byddai'n cael ei gefnogi.   Gofynnodd yr 
Aelodau a oedd yn amgylcheddol gynaliadwy i drigolion yng ngogledd y ddinas 
yrru i'r naill neu'r llall o'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref i waredu 
gwastraff gardd.  
 

 Nododd yr Aelodau fod traean o'r boblogaeth yng Nghaerdydd yn byw ar 
aelwydydd un person yn 2011.   Gofynnodd yr Aelodau sut y bydd y CDLl yn 
darparu llety a fydd yn cyfateb i'w hanghenion ac a fydd hynny'n cynnwys darparu 
mwy o eiddo un a dwy ystafell wely.   Dywedodd swyddogion fod asesiad o'r 
farchnad dai leol yn cael ei gynnal.   Bydd yr asesiad yn nodi anghenion tai o ran 
maint tai a bydd hyn wedyn yn llywio polisi.  
 

 Croesawodd yr Aelodau'r cynnig nid yn unig i ystyried anghenion y ddinas o ran 
datblygu, ond hefyd i ystyried anghenion yr ardal.   Croesawodd yr Aelodau hefyd 
y newidiadau i'r weledigaeth a'r amcanion a nodwyd yn y CDLl diwygiedig o 
ganlyniad i'r ymatebion i'r ymgynghoriad a gafwyd, yn enwedig o ran adlinio gyda 
Strategaeth Caerdydd Un Blaned.  
 

 Gofynnwyd i swyddogion egluro'r gofyniad i gartrefi newydd fod yn ddi-garbon cyn 
2025.   Mae hyn cyn y bydd y CDLl newydd yn cael ei gyflwyno.   Gofynnodd yr 
Aelodau faint o reolaeth oedd gan y Cyngor yn y maes hwn ac a oeddem yn 
ddibynnol ar lywodraeth Cymru yn newid rheoliadau adeiladu.   Dywedodd y 
Pennaeth Cynllunio y byddai hyn, fel y soniwyd eisoes, yn ofyniad polisi 
cenedlaethol.   Os bydd polisi cenedlaethol yn newid yn ystod cyfnod y CDLl, yna 
glynir wrtho.  
 

 Nododd yr Aelodau fod yr adroddiad Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig a atodir i 
adroddiad y Cabinet yn dangos bod y rhan fwyaf o wastraff yn Ne Cymru yn dod 
o'r diwydiannau adeiladu a dymchwel.  Fodd bynnag, ychydig sy'n hysbys am y 
ffrwd wastraff hon.   Gofynnodd yr Aelodau pa gynlluniau oedd ar waith i fonitro 
gwastraff a grëwyd gan ddatblygiadau newydd ac a fyddai'r gwastraff hwn yn 
cyfrif tuag at ffigurau ailgylchu.   Dywedodd y Pennaeth Cynllunio fod 
cyfundrefnau trwyddedu sy'n cwmpasu rheoli gwastraff.   O ran cynllunio, mae'n 
ofynnol i ddatblygwyr ddarparu Cynllun Rheoli'r Amgylchedd Adeiladu sy'n diffinio 
graddau unrhyw ddeunydd gwastraff, cyflwr, halogyddion a sut y caiff ei gludo.   
Mae hyn yn rhoi ystyriaeth berthnasol i geisiadau cynllunio.   Dywedwyd wrth yr 



Aelodau y bydd niwtraliaeth carbon yn yr adran adeiladu yn ei gwneud yn ofynnol 
i ddatblygwyr ailddefnyddio deunyddiau ar y safle.   Bydd ailgylchu pren a 
chardfwrdd hefyd yn helpu i leihau'r carbon sy'n ofynnol gan y datblygiad.    
 

 Roedd yr ACI hefyd yn rhagweld y gallai Caerdydd wynebu diffyg dŵr erbyn 
2039/40 yn seiliedig ar dueddiadau cyfredol.   Gofynnwyd i swyddogion egluro sut 
yr oedd hyn yn cael sylw.   Dywedodd y Pennaeth Cynllunio fod dŵr yn cael ei 
ystyried yn ased a bydd y CDLl yn ceisio gwneud y defnydd gorau o'r ased 
hwnnw yn y ddinas.   Bydd dulliau arloesol o ddal dŵr wyneb ac ailddefnyddio dŵr 
wyneb o dan ddeddfwriaeth SDCau yn ymddangos.  Mae'r Awdurdod Cynllunio 
hefyd yn gweithio'n agos gyda Dŵr Cymru ar eu proses gynllunio 5 mlynedd.  
Bydd amcanestyniadau'r CDLl yn cynorthwyo Dŵr Cymru gyda'u blaengynllunio. 
 

 Wrth ymateb i gwestiwn, dywedodd yr Aelod Cabinet nad oedd unrhyw gynlluniau 
i ddarparu sgipiau cymunedol yn y dyfodol.   Fodd bynnag, mae cyfleusterau 
ailgylchu 'naid' symudol, sy'n gallu cael eu sefydlu mewn lleoliadau ledled y 
Ddinas, yn cael eu hystyried.  
 

 Gofynnodd yr aelodau a oedd yn debygol y byddai Cyngor Caerdydd yn ceisio 
amddiffyn y llain las mewn partneriaeth ag awdurdodau cyfagos.   Nododd y 
Pennaeth Cynllunio nad yw'r sgyrsiau hynny wedi symud ymlaen yn sylweddol 
eto.   Fodd bynnag, rhaid i ddiogelu lleiniau gwyrdd y tu hwnt i ffiniau'r ddinas 
gynnwys awdurdodau cyfagos a bydd angen i'r awdurdod ymgymryd â dull 
cydweithredol.   Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw wrthdaro neu feysydd 
pryder posibl ar hyn o bryd wrth ystyried Cynlluniau Datblygu Strategol a allai 
wrthdaro â'r CDLl.   Dywedodd y Pennaeth Cynllunio fod polisi cenedlaethol yn 
mandadu creu llywodraethu rhanbarthol ac yn gosod y fframwaith ar gyfer 
polisïau mewn Cynlluniau Datblygu Rhanbarthol.   Mae'r awdurdod yn ymwybodol 
y bydd Cynlluniau Datblygu Rhanbarthol yn cael eu datblygu erbyn i'r CDLl 
newydd gael ei gyflwyno ac nad yw'r broses honno'n annibynnol ar ei gilydd.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a fyddai Ardollau Seilwaith Cymunedol yn wahanol i 
gytundebau Adran 106.   Awgrymodd y Pennaeth Cynllunio y gallai'r mater hwn 
fod yn destun craffu pellach yn y dyfodol.   Taliadau tir sefydlog yw Ardollau 
Seilwaith Cymunedol ac nid ydynt yn destun ystyriaethau hyfywedd datblygu yn yr 
un ffordd ag yw cytundebau Adran 106.  
 

 Gofynnodd yr Aelodau a fyddai Cynlluniau Ynni Ardal Leol yn cael eu defnyddio i 
asesu cynaliadwyedd safleoedd datblygu fel rhan o'u meini prawf cynaliadwyedd.   
Dywedodd y Cyfarwyddwr y byddai hyn yn cael ei ystyried fel rhan o'r elfen rheoli 
ynni o fewn Strategaeth Caerdydd Un Blaned ond gellir cyfeirio ato hefyd yn y 
CDLl.  Byddai Asesiad Ynni Adnewyddadwy hefyd yn rhan o'r sylfaen dystiolaeth 
ar gyfer y CDLl diwygiedig.   Byddai polisi cenedlaethol ynghylch rhwydweithiau 
gwres hefyd yn cael ei ystyried.  
 

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. 
 
14 :   PWYLLGOR CRAFFU AMGYLCHEDDOL - RHAGLEN WAITH DDRAFFT 

2021/22  
 



Derbyniodd yr Aelodau adroddiad a gofynnwyd iddynt gytuno a chymeradwyo 
Rhaglen Waith y Pwyllgor ar gyfer 2021/22.   Roedd yr adroddiad yn cynnwys 
rhaglen waith ddrafft yn Atodiad B.  Gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod Rhaglen Waith 
2021/22 ond yn cynnwys eitemau ar gyfer mis Medi, Hydref, Tachwedd a Rhagfyr 
2021.   Byddai'r Rhaglen Waith yn cael ei diweddaru yn ystod gweddill y flwyddyn.  
 
Trafododd yr Aelodau'r rhaglen waith ddrafft a'r eitemau posibl i'w hystyried mewn 
cyfarfodydd yn y dyfodol, gan gynnwys Parcio i'r Anabl yng Nghanol y Ddinas, craffu 
ar y CDLl, y Strategaeth Feicio a rheoli gwastraff yn y dyfodol.  
 
PENDERFYNWYD – Bod Rhaglen Waith y Pwyllgor ar gyfer 2021/22 yn cael ei 
chymeradwyo.  
 
15 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni nodwyd unrhyw eitemau brys. 
 
16 :   Y FFORDD YMLAEN  
 
17 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 5 HYDREF 2021 AM 4:30PM  
 
Rhoddwyd gwybod i aelodau y byddai cyfarfod nesaf y Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd 
yn cael ei gynnal ar 5 Hydref 2021. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.45 pm 
 


