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RHAGAIR Y CADEIRYDD 
 

 

 

Bu 2016/17 yn flwyddyn brysur arall i Bwyllgor Craffu Amgylcheddol 

Caerdydd.   Fel y bu'n wir am y pedair blynedd diwethaf, mae'r gostyngiadau 

cyllidebol cyfredol wedi parhau i roi pwysau ar gyflawni gwasanaethau ledled 

y sefydliad ac o fewn ei gylch gorchwyl mae’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol 

wedi gwneud ei orau i adolygu, gwneud sylwadau ar a chefnogi ystod eang o 

gynigion y Cyngor.  

 

Yn ystod y flwyddyn, craffodd y Pwyllgor ystod o gynigion cyfredol ac yn y 

dyfodol a fydd yn cael effaith sylweddol ar ddinas Caerdydd, roedd y rhain yn 

cynnwys cynigion a fydd yn cael effaith sylweddol ar ddinas Caerdydd, gan 

gynnwys Strategaeth Trafnidiaeth Caerdydd, Strategaeth Beicio Caerdydd, 

Strategaeth Cyfleusterau Cyhoeddus, y cynigion ar gyfer Hyb Trafnidiaeth 

Canolog Caerdydd, Cynnal a Chadw Palmentydd a Throedffyrdd a Rheoli 

Sbwriel.    

 

Yn benodol hoffwn amlygu dau faes gwaith; mae’r cyntaf wedi cyfrannu at 

wella gwasanaethau’r Cyngor a’r gobaith yw y bydd yn gyrru gwelliannau 

amgylchedd ar draws Basn Afon De-ddwyrain Cymru.  

 

Ym mis Mehefin 2016, adolygodd Y Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a 

Pherfformiad.   Yn y bôn, dyma oedd diwedd ymarfer craffu dwy flynedd hir a 

manwl iawn a helpodd i adolygu'r ffordd ymlaen ar gyfer ystod eang o 

wasanaethau awyr agored yng Nghaerdydd.  Er bod gwahaniaeth barn o 

gwmpas y model cyflawni gwasanaethau a ddewiswyd (roeddem ni’n ffafrio’r 

Model Menter Gyhoeddus ar y cyd), roeddem yn gallu argymell ystod o 

nodweddion hanfodol cyflawni gwasanaethau a gafodd eu mabwysiadu gan y 

Gwasanaethau Masnachol a Chydweithredol a’r Gwasanaethau 

Cymdogaethau a ffurfiwyd yn ddiweddar.                                                                             

Rwy’n falch o ddweud, ers yr haf diwethaf, mae'r gwasanaethau hyn wedi 

mynd o nerth i nerth, ond erys yr heriau ariannol yn ddychrynllyd.  
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Yn ystod dechrau 2016 tynnodd nifer o bysgotwyr lleol fy sylw at gyflwr Afon 

Elái; yn y blynyddoedd diweddar cafodd problemau megis gadael sbwriel a 

llygredd wedi cael effaith amgylcheddol negyddol iawn ar y cwrs dŵr hwn, 

sy'n arwain at Cyfoeth Naturiol Cymru yn dosbarthu rhannau o'r afon fel 

'gwael'.  Er mwyn ymateb i hyn, craffodd y Pwyllgor ar y mater yn ei gyfarfod 

ym mis Mawrth cyn comisiynu ymarfer gorchwyl a gorffen o'r enw Adfer ein 

Hafonydd er mwyn ymchwilio i'r mater.  I gyflawni hyn, gwnaethon gyfethol 

gyda chefnogaeth partneriaid allweddol gan gynnwys Dŵr Cymru, Cyfoeth 

Naturiol Cymru, Cadwch Gymru’n Daclus, Ymddiriedolaeth Afonydd De-

ddwyrain Cymru, Glamorgan Anglers, Grŵp Afonydd Caerdydd a Groundwork 

Wales.  Mae’r grŵp wedi gweithio’n agos i fesur y problemau sy’n wynebu 

Basn Afon y de-ddwyrain yn ei gyfanrwydd ac ystyriodd ystod o gyfleoedd 

atal, gwella, addysgol a rhanbarthol roeddent yn gobeithio y byddai'n gyrru  

gwelliannau yn ein cyrsiau dŵr lleol. Gorffennodd yr ymarfer gydag adroddiad 

a ddangosodd 140 o ganfyddiadau allweddol ac a  wnaeth 20 o argymhellion 

a gynlluniwyd i wella ansawdd ein hafonydd.   

 

Yn fy meddwl i, mae’r ymarfer gorchwyl a gorffen wedi profi gwerth gweithio 

mewn partneriaeth.  Fel grŵp rydym wedi ardystio ar y cyd i’r holl ymagwedd 

rheoli dalgylch; integreiddio’r ymagwedd cyfathrebu ar draws y bartneriaeth er 

mwyn helpu i fwyhau neges ar y cyd; creu sylfeini 'Gweithgar Basn Afon de-

ddwyrain Cymru' hanfodol; hyrwyddo cefnogaeth ychwanegol ar gyfer gwaith 

grwpiau o wirfoddolwyr ac wedi cyflawni arolwg manwl o ddalgylch Afon Elái 

cyfan.  Yn yr ychydig fisoedd nesaf caiff canlyniadau'r arolwg eu defnyddio i 

arwain cyfres o ddigwyddiadau ar wella ansawdd yr afon ac wrth i mi 

ysgrifennu maent yn cael eu cynllunio ar gyfer gwanwyn 2017.  Wrth i 

Ranbarth y Ddinas ddatblygu, rwy'n gobeithio y caiff fy nghynnig am Grŵp 

Amgylcheddol Rhanbarthol ei dderbyn fel y ffordd ymlaen.     

 

Wrth i’r tymor etholiad pum mlynedd hwn ddod i ben, hoffwn ddiolch i’r holl 

Aelodau a’r swyddogion a gefnogodd y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol.   

Rydym wedi ymgymryd â swmp enfawr o waith, ac rwy’n credu ein bod wedi 
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chwarae ein rhan mewn gwella Caerdydd fel lle i fyw ynddo.  Os aiff y 

bleidlais yn iawn, rwy’n gobeithio dychwelyd yn 2017/18 i helpu’r Cyngor i 

fynd i'r afael â'r hyn a fydd, mae’n siŵr gen i, yn set newydd o heriau 

amgylcheddol ac ariannol.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cynghorydd Paul Mitchell, Cadeirydd 
Pwyllgor Craffu Amgylcheddol Mawrth 
2017 
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CYFLWYNIAD  

 

Mae’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yn cyflawni rôl bwysig wrth asesu 

perfformiad gwasanaeth a chyflwyno gwybodaeth er mwyn datblygu polisi 

ystod o wasanaethau’r Cyngor yn cynnwys pob agwedd ar drafnidiaeth, 

cynaliadwyedd a gwastraff.  

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno prif weithgareddau’r Pwyllgor yn 2016/17. 

Rhwng mis Mehefin 2016 a mis Mawrth 2017, bu’r Pwyllgor yn craffu ar y 

testunau canlynol: 

 

 Ymchwiliad – Lle roedd y Pwyllgor wedi ymgymryd ag archwiliad o 

destun dros gyfnod, gan arwain at adroddiad ffurfiol i'r Cabinet. Yn ystod 

2016/17 roedd enghreifftiau yn cynnwys: 

 
o Ymarfer Gorchwyl a Gorffen Adfer ein Hafonydd – Diweddariad Llafar – 

4 Hydref 2016. 

o Ymarfer Gorchwyl a Gorffen Adfer ein Hafonydd. 

o Canfyddiadau yr ymarfer gorchwyl a gorffen byr o'r enw 'Morlyn Llanw' 

15 Tachwedd 2016.  

o Adfer ein Hafonydd – Adroddiad Gorchwyl a Gorffen Drafft – 10 Ionawr 

2017.  

o Rheoli Cyllid Adran 106 ar gyfer Datblygu Projectau Cymunedol. 

o Cyd-graffu:  Pwyllgor Craffu Amgylcheddol a Phwyllgor yr Economi a 

Diwylliant - Hyb Trafnidiaeth Caerdydd Canolog - 2016/17.    

 

 

 Craffu cyn y penderfyniad – mae hyn yn rhoi cyfle i’r Pwyllgor arfarnu a 

gwneud sylwadau ar gynigion polisi cyn iddynt fynd at Gabinet y Cyngor. 

Mae hyn yn rhoi cyfle i’r Cabinet wybod barn yr Aelodau Craffu cyn 
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gwneud eu penderfyniad.  Yn ystod 2015/16 roedd enghreifftiau yn 

cynnwys: 

 
o Gwasanaethau Seilwaith – Achos Busnes Llawn – 6 Mehefin 2016. 

o Strategaeth Amlinellol Cyfleusterau Cyhoeddus Cyngor Caerdydd 

2016- 6 Medi 2016. 

o Strategaeth Beicio Drafft a Map Rhwydwaith Integredig – 10 Ionawr 

2017. 

o Cynllun Corfforaethol Drafft 2017 – 2019 a 2017/18 Cynigion Cyllideb 

Drafft y Cabinet. 

o Strategaeth Trafnidiaeth Caerdydd -14 Mehefin 2016  

 
 

 Monitro Perfformiad – Lle bo’r Pwyllgor wedi ymgymryd â monitro 

perfformiad y Cyngor. Yn ystod 2015/16 roedd enghreifftiau yn cynnwys: 

 
o Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas – Chwarter 1 Adroddiad 

Perfformiad 2016/17 6 Medi 2016. 

o  Adroddiad Drafft ar Gynnydd mewn Ansawdd Awyr - 6 Medi 2016.  

o Adrodd ar berfformiad – Chwarter 2 2016/17 – 15 Tachwedd 2016. 

o Adrodd ar berfformiad – Chwarter 3 2016/17 – 7 Mawrth 2017. 

 
 

 Gwybodaeth Briffio – Pan fydd y Pwyllgor yn derbyn gwybodaeth am 

bwnc penodol sydd â goblygiadau i'r Cyngor ac i'r Ddinas.Yn ystod 

2015/16 roedd enghreifftiau yn cynnwys: 

 
o Goleuadau’r Stryd – Briffio Aelodau – 14 Mehefin 2016. 

o Prosbectws Ynni Caerdydd – Diweddariad i Aelodau – 12 Gorffennaf 

2016.  

o Rhaglen Ailgylchu a Chyfyngu ar Wastraff - Diweddariad Un flwyddyn - 

4 Hydref 2016. 

o Cynnal a Chadw Palmentydd yng Nghaerdydd - 4 Hydref 2016. 

o Gwasanaethau’r Gymdogaeth – Diweddariad i Aelodau - 15 Tachwedd 

2016 

o Gwasanaeth Cynllunio – Diweddariad i Aelodau – 6 Rhagfyr 2016. 
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o Gwasanaethau Masnachol a Chydweithredol - Diweddariad ar y 

Cynnydd - 10 Ionawr 2017. 

o Rheoli sbwriel yng Nghaerdydd 15 Tachwedd 2016 

 
 

 Cyfarfod Galw i Mewn – Lle bo’r Pwyllgor yn ystyried cais a wneir gan 

aelod anweithredol i adolygu penderfyniad Gweithredol diweddar ar bwnc 

penodol sydd â goblygiadau amgylcheddol i’r Cyngor ac i’r Ddinas.  Yn 

ystod 2016/17 roedd enghreifftiau yn cynnwys: 

 
o Cyfnewidfa Trafnidiaeth Gorllewin Caerdydd – Ystyried Penderfyniad 

Cabinet a alwyd i mewn CAB /16/38 – 8 Chwefror 2017. 

 
 
Dros y flwyddyn cynhaliodd y Pwyllgor Craffu 12 cyfarfod pwyllgor ac 

ysgrifennodd 20 llythyr at y Cabinet, swyddogion a phartneriaid allanol, gan 

rannu eu sylwadau/ argymhellion a phryderon sy’n dilyn craffu eitemau mewn 

cyfarfodydd pwyllgor.  Roedd hyn yn cynnwys un cyfarfod ar y pryd. 

 

Mae’r aelodau wedi bod yn bresennol mewn nifer o ddigwyddiadau craffu 

eraill, gan gynnwys cyfarfodydd rhaglenni gwaith, a rhaglenni cyn cyfarfodydd 

y Pwyllgor a chyfarfodydd grŵp gorchwyl a gorffen.  
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YMCHWILIAD GORCHWYL A GORFFEN 

  
 

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol – Ymarfer Gorchwyl a Gorffen 

Adfer ein Hafonydd – Awst 2016 i Ionawr 2017 
 

 
 
Ymgymerodd y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ag ymarfer gorchwyl a gorffen 

gyda'r teitl 'Adfer ein Hafonydd’, mewn partneriaeth â'r partneriaid cyfetholedig 

canlynol:   

 

 Dŵr Cymru;  

 Cyfoeth Naturiol Cymru;  

 Grŵp Afonydd Caerdydd;  

 Pysgotwyr Morgannwg; 

 Cadwch Gymru’n Daclus;  

 Ymddiriedolaeth Afonydd de-ddwyrain Cymru;  

 Groundwork Cymru. 

 
Parodd yr ymchwiliad o Awst 2016 tan Ionawr 2017 ac ystyriodd ystod o 

opsiynau a mentrau ar gyfer gwella ansawdd afonydd a chyrsiau dŵr yng 

Nghaerdydd a’r Basn Afon De-ddwyrain Cymru ehangach.  Y cylch gorchwyl 

ar gyfer yr ymarfer craffu oedd:   

 
Bydd y gweithgor gorchwyl a gorffen cydweithredol yn ystyried, arfarnu ac yn 

mynd i'r afael â'r problemau cyfredol sy'n wynebu afonydd a chyrsiau dŵr 

Caerdydd.  Wrth wneud hyn, bydd yr ymarfer yn datblygu cyfres o becynnau 

gwaith, a fydd yn adolygu'r meysydd canlynol: 

 

 Mesur a meincnodi cyflwr cyfredol afonydd a chyrsiau dŵr Caerdydd;  

 Cyfleoedd atal y gellir eu cymhwyso i afonydd a chyrsiau dŵr Caerdydd;  

 Cyfleoedd addysgol y gellir eu cymhwyso i afonydd a chyrsiau dŵr 

Caerdydd;  
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 Cyfleoedd ar gyfer gwella y gellir eu cymhwyso i afonydd a chyrsiau dŵr 

Caerdydd; 

 Cyfleoedd y gellir eu cymhwyso i afonydd a chyrsiau Basn Afon de-

ddwyrain Cymru ehangach. 

 
Wrth wneud hyn bydd y gweithgor gorchwyl a gorffen yn archwilio’r arfer 

gorau, yn derbyn cyfraniadau gan dystion a chael mynediad at adnoddau 

ymchwilio o ystod eang o ffynonellau.  Bydd yr ymarfer gorchwyl a gorffen yn 

mynd i'r afael â phob un o'r pum thema pecynnau gwaith yn unigol a chaiff 

cylch gorchwyl pwrpasol ei greu ar gyfer pob un o'r pecynnau gwaith.    

 
Nod yr ymarfer gorchwyl a gorffen fydd nodi cyfres o ganfyddiadau ar 

argymhellion allweddol ar gyfer pob un o’r pum pecyn gwaith; caiff y rhain eu 

cofnodi yn yr adroddiad a fydd, pan gaiff ei orffen yn cael ei gyflwyno i 

Ysgrifennydd Cabinet Llywodraeth Cymru dros yr Amgylchedd a Materion 

Gwledig; Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros yr Amgylchedd a'r corff sy'n 

gwneud penderfyniadau ym mhob un o'r sefydliadau partner sydd wedi 

darparu cynrychiolwyr i gefnogi'r gweithgor gorchwyl a gorffen cydweithredol   

Bydd copi o’r adroddiad ar gael ar gyfer partïon eraill sydd â diddordeb.  

 
Bydd y grŵp gorchwyl a gorffen cydweithredol yn cynnwys Aelodau Etholedig 

o Bwyllgor Craffu Amgylcheddol Caerdydd ac yn cyfethol cynrychiolwyr o'r 

Grŵp Afonydd Caerdydd; Dŵr Cymru; Pysgotwyr Morgannwg, Cadwch 

Gymru’n Daclus; Cyfoeth Naturiol Cymru ac Ymddiriedolaeth Afonydd de 

ddwyrain Cymru. 

 
Wrth adolygu’r gwahanol opsiynau, tynnodd y grŵp ar nifer o ffynonellau 

gwybodaeth.  O’r corff gwybodaeth hwn, tynnodd yr Aelodau 140 o 

ganfyddiadau allweddol a 20 o argymhellion.  Y prif argymhellion oedd: 

 

 Argymhelliad 3 – Mae gwella ansawdd yr afonydd yng Nghaerdydd yn 

cynnwys cymryd ymagwedd dalgylch afon cyfan ac nid mynd i’r afael â 

phroblemau penodol yng Nghaerdydd.   O ganlyniad, mae angen i’r 

partneriaid sy’n cymryd rhan yn yr ymarfer gorchwyl a gorffen weithio 

gyda’i gilydd i ennill cefnogaeth yr holl awdurdodau lleol o fewn Basn Afon 
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de-ddwyrain Cymru, h.y. Caerdydd, Bro Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, 

Merthyr Tudful a Chaerffili.   Dim ond trwy weithio ar draws Basn Afon de-

ddwyrain Cymru y gellir cyflawni gwelliannau hirdymor.  Byddai gweithio 

yn y ffordd gydweithredol hon yn helpu i adeiladu cysylltiadau a gwella'r 

ymagwedd amlasiantaethol at waith.  

 

 Argymhelliad 5 – Mae Project ‘Loose Connections’ Abertawe yn 

enghraifft ragorol o sut all gwaith mewn partneriaeth wella ansawdd dŵr.  

Mae arolygu system afonydd er mwyn adnabod camgysylltiadau ac wedyn 

mynd i’r afael â’r problemau wrth eu gwreiddiau yn ffordd effeithiol iawn o 

gael gwelliannau cyflym o ran ansawdd y dŵr.  Dylai’r partneriaid sy’n 

cymryd rhan yn yr ymarfer gorchwyl a gorffen edrych yn rhannol ar gopïo'r 

ymagwedd hon a chynnal arolwg afonydd er mwyn adnabod unrhyw 

broblemau o ran cam-gysylltu. Pe bai unrhyw gamgysylltiadau’n cael eu 

hadnabod, dylid cymryd camau gweithredu priodol er mwyn mynd i'r afael 

â'r broblem. 

 

 Argymhelliad 8 – Roedd Dŵr Cymru a Cyfoeth Naturiol Cymru yn teimlo 

bod gweithio'n agos gyda gwasanaethau iechyd amgylcheddol yr 

awdurdodau lleol yn ffordd hynod effeithiol o dargedu ac ymdrin â 

chamgysylltiadau a chamddefnyddio carthffosydd.  Cytunodd y partneriaid 

sy’n  cymryd rhan yn yr ymarfer gorchwyl a gorffen â’r ymagwedd hon.  O 

ganlyniad, hoffent i Dŵr Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru a thimau iechyd 

amgylcheddol y pump ardal awdurdod lleol drafod dichonolrwydd: 

 
 Cynnal gwiriad i sicrhau bod gan bob sefydliad bwyd drapiau 

saim/braster a systemau dosio ensymau ar waith – ar hyn o bryd 

maent ond yn gwirio i weld os caiff olew sydd wedi’i ddefnyddio ei 

gasglu a’i gymryd i ffwrdd;   

 

 Sefydlu cysylltiadau gwaith agosach rhwng Swyddogion Iechyd 

Amgylcheddol a Thechnegwyr Amddiffyn rhag Camddefnydd 

Rhwydweithiau Carthffosydd Dŵr Cymru – yn enwedig o gwmpas 
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materion braster, olew a saim lle gall y swyddogion Dŵr Cymru 

ddarparu cefnogaeth werthfawr;   

 

 Ble bydd yr angen yn codi, bydd Swyddogion Iechyd Amgylcheddol a 

Thechnegwyr Amddiffyn rhag Camddefnydd Rhwydweithiau 

Carthffosydd Dŵr Cymru yn cynnal ymchwiliadau ar y cyd;  

 

 Swyddogion Iechyd Amgylcheddol yn cario llenyddiaeth ‘ Stop cyn 

Creu Bloc’ Dŵr Cymru fel y gallant roi copïau i sefydliadau bwyd lle 

byddant yn ystyried ei fod yn briodol;  

 

 Pan fydd newid defnydd adeiladau i ddosbarth A3 sefydliad bwyd, 

rhoddir gwybod i'r meddianwyr o’u cyfrifoldebau yn nhermau rheoli 

braster, olew a saim;   

 

 Rhoi twndisau braster am ddim i bob sefydliad bwyd er mwyn helpu i 

gynyddu ailgylchu braster, olew a saim.   

 

 Argymhelliad 9 – Cytunodd y partneriaid sy’n cymryd rhan yn yr ymarfer 

gorchwyl a gorffen â’r angen i ymgymryd ag arolwg a glanhau Afon Elái.  

Dylid rheoli project yr ymarfer hwn gan Gadwch Gymru’n Daclus gyda 

chefnogaeth yn cael ei ddarparu gan y grwpiau partner sy'n gysylltiedig â'r 

ymarfer gorchwyl a gorffen.   Dylai Cadwch Gymru’n Daclus archwilio ystod 

o opsiynau cyllido er mwyn cefnogi’r gwaith hwn ac ymgysylltu â grwpiau 

gwirfoddoli er mwyn cyflwyno arolwg a chyfres o dasgau wedi'u 

blaenoriaethu.  Dylai’r ymarfer gynnwys arolwg, casglu sbwriel, clirio 

rhwystrau mewn afonydd, gwaith rheoli cynefinoedd, rheoli rhywogaethau 

ymledol a mentrau addysgol.  Dylai’r arolwg afonydd ddigwydd ym mis 

Ionawr/mis Chwefror 2017 ac wedyn dylid defnyddio’r canlyniadau o’r 

gwaith hwn i flaenoriaethu tasgau ar gyfer digwyddiadau glanhau afonydd, 

a ddylai ddigwydd yng ngwanwyn 2017.  

 

 Argymhelliad 13 – Yn ystod yr ymarfer gorchwyl a gorffen, nodwyd 14 o 

ymgyrchoedd codi ymwybyddiaeth a hyrwyddiadau addysgol yr oedd y 
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grŵp yn teimlo y gallai ddarparu buddion/cefnogaeth ychwanegol i afonydd 

a chyrsiau dŵr ym Masn Afon de-ddwyrain Cymru. Y rhain oedd: 

 
 Ymgyrch y Pysgod Melyn;  

 Ymgyrch Pŵer Hydro ac Ysgolion;  

 Y Project Salmon Homecoming;  

 The Eel Programme;  

  ‘Ymgyrch Afonydd Iach’ Cyfoeth Naturiol Cymru;  

 Yr Ymdrech Buddsoddi Cyfalaf;  

 Yr Ymgyrch ‘Stop Cyn Creu Bloc’;  

 ‘Ymgyrch Dŵr Glân’;  

  ‘Cardiff Taff Tidy’ Cadwch Gymru’n Daclus  

 Arolwg o’r corun i’r sawdl a glanhau afon Elái;  

 ‘Ymgyrch Llygru Piswail’ Cyfoeth Naturiol Cymru;  

 Ymgyrch ‘Sylwi – Hysbysebu – Atal’;   

 Rhaglen ‘Cyfoeth Naturiol Cymru’;  

 Ymgyrch ‘Flush and Forget’. 

 

Dylai holl sefydliadau partner gorchwyl a gorffen a'r pump awdurdod lleol o 

Fasn Afon de-ddwyrain Cymru weithio gyda'i gilydd i fwyafu negeseuon 

allweddol yr ymgyrchoedd hyn a rhai newydd ar draws yr ardal gyfan gan 

ddefnyddio ymagwedd o gyfathrebiadau cyfunedig ac wedi’u strwythuro’n 

dda, er enghraifft os yw Dŵr Cymru yn ceisio lledaenu neges yr ymgyrch 

‘Stop cyn Creu Bloc’, ni ddylent ei wneud ar wahân i bopeth arall.  Yn lle 

hynny, dylent drosglwyddo'r neges ymlaen i’r holl grwpiau partner eraill i’w 

chyfathrebu ar draws ystod eang o sianeli dosbarthu, er enghraifft, y 

cyfryngau cymdeithasol, briffiadau a negeseuon mewnol, gwefannau, 

datganiadau i'r wasg ayyb. 

 

 Argymhelliad 15 – Yn ystod yr ymarfer gorchwyl a gorffen, daeth yn glir 

fod nifer o grwpiau a sefydliadau gwahanol yn hyrwyddo ystod amrywiol o 

ymgyrchoedd a mentrau addysgo gyda'r nod o wella iechyd ein hafonydd 

a'n cyrsiau dŵr.  Er y gwelwyd y gwaith hwn i gyd yn gadarnhaol, nid oedd 

unrhyw bwynt unigol ar gyfer casglu, dosbarth a mwyhau’n effeithiol y 

negeseuon ar draws y Basn Afon de-ddwyrain Cymru i gyd.  O ganlyniad, 
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mae’r ymarfer gorchwyl a gorffen yn argymell creu gwefan ganolog i fod fel 

pwynt cyswllt unigol ar gyfer pobl a grwpiau sydd â diddordeb mewn gwella 

iechyd ein hafonydd a’r cyrsiau dŵr.  Er mwyn sicrhau bod gwefan y safle 

yn gweithio'n effeithiol, dylai nodweddion allweddol y safle gynnwys:  

 
 Dylai’r safle weithredu fel pwynt cyswllt unigol i storio neu gyfeirio 

ymwelwyr at y wybodaeth neu negeseuon perthnasol a ddarperir gan 

bob un o’r sefydliadau partner;  

 

 Pan fydd sefydliad partner yn postio neges neu ddarn o wybodaeth 

newydd, dylai sbarduno hysbysiad awtomatig i'r sefydliadau partner sy'n 

rhoi gwybod iddynt am y post newydd.  Byddai hyn wedyn yn galluogi’r 

sefydliadau partner gylchredeg y neges trwy eu swyddogaeth 

cyfathrebiadau;  

 

 Mae’n debygol y dylai un partner fod â chyfrifoldeb dros gynnal y safle, 

fodd bynnag, dylai fod gan bob partner y gallu i lanlwytho neu bostio 

unrhyw wybodaeth newydd ar y safle;   

 

 Dylai protocol am rannu gwybodaeth gael ei sefydlu rhwng y partneriaid 

– hefyd dylai unrhyw sefydliadau sy’n ymuno â’r bartneriaeth gael eu 

rhwymo i'r protocol rhannu gwybodaeth hwn;  

 

 Dylai pob cyfreithlondeb o sefydlu gwefan partneriaeth o’r fath gael ei 

archwilio a’i ddeall o’r cychwyn cyntaf;  

 

 At ddibenion ymarferol, byddai angen i system o’r fath fod yn gost 

effeithiol, yn syml ac yn rhwydd ei defynyddio.   

 

 Argymhelliad 17 - Yn y blynyddoedd diweddar, mae awdurdodau lleol a'r 

sefydliadau partner sy’n gysylltiedig â’r ymarfer gorchwyl a gorffen wedi 

gweithio’n dda gyda grwpiau gwirfoddoli i gyflwyno nifer fawr o brojectau 

gyda'r bwriad o wella afonydd lleol a gwella'r amgylchedd naturiol 

ehangach.  Mae’r grŵp gorchwyl yn ardystio i'r gwaith hwn ac yn argymell y 
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caiff hyd yn oed fwy ei wneud i gynyddu'r gwaith da maent yn ei wneud.  

Mae enghreifftiau o gymorth ychwanegol yn cynnwys: 

 
 Datblygu rhestr o brojectau i wella afonydd a chynefinoedd 

amgylcheddol a allai, wrth i adnoddau gwirfoddoli a chefnogi fod ar 

gael, gael eu dyrannu i grŵp addas, h.y. creu sefyllfa lle y gall grwpiau 

gwirfoddoli gael eu cyfeirio at brojectau priodol. Gallai projectau posibl 

gael eu hadnabod o ganlyniadau arolwg Afon Elai sydd wedi'i 

amserlennu ar gyfer Ionawr/Chwefror 2017. Gellid coladu’r projectau a 

nodwyd i gynllun gweithredu sy'n seiliedig ar wella anfonydd.    

 

 Hysbysebu gwaith da y grwpiau gwirfoddoli trwy swyddogaethau 

cyfathrebu sefydliadau partner y grŵp gorchwyl a gorffen.   Byddai 

hynny, o bosibl, yn codi proffil y gwaith rhagorol maent yn ei wneud ac, 

o bosibl, yn annog pobl eraill i ddilyn eu hesiampl a mynd yn wirfoddol.   

 

 Helpu’r grwpiau gwirfoddoli i ffurfio cysylltiadau gyda busnesau a 

sefydliadau eraill a all ddarparu cefnogaeth ychwanegol ar gyfer y 

gwaith maent yn ymgymryd ag ef.  Teimlir y byddai hyn yn helpu 

gweithio mewn partneriaeth yn yr ardal hon.   

 

 Helpu i gyfeirio’r grwpiau gwirfoddoli tuag at ffynonellau cyllid posibl er 

mwyn helpu i ariannu’r gwaith pwysig maent yn ymgymryd ag ef.  

 

 Creu grŵp neu gorff i ddarparu’r rôl hwyluso ar gyfer gwaith sy’n 

seiliedig ar afonydd ym Masn Afon de-ddwyrain Cymru.  Gallent 

ddatblygu syniadau am brojectau a goruchwylio’r adnoddau sydd ar 

gael cyn trefnu i’r gwaith gael ei ddirprwyo i’r grwpiau gwirfoddoli a 

grwpiau eraill.   

 

 Argymhelliad 20 – Dylid creu gweithgor Basn Afon de-ddwyrain Cymru er 

mwyn goruchwylio gwelliannau i'r afonydd a'r cyrsiau dŵr.  Mae’r 

partneriaid yn yr ymarfer gorchwyl a gorffen yn argymell y dylai’r grŵp: 
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 Cyd-lynu adnoddau, sgiliau a gwybodaeth ar rennir o ar draws Basn 

Afon de-ddwyrain Cymru cyfan;  

 

 Cynnal crynodeb wedi’i ddogfennu ar gyflwr yr afonydd a'r cyrsiau ar 

draws Basn Afon de-ddwyrain Cymru i gyd;  

 

 Monitro a dogfennu newidiadau ar draws afonydd a chyrsiau Basn Afon 

de-ddwyrain Cymru;  

 

 Cydlynu datblygu cynllun gweithredu a fyddai'n rhestru blaenoriaethau 

gwaith sy'n ofynnol er mwyn gyrru gwelliannau ar draws Basn Afon de-

ddwyrain Cymru;  

 

 Darparu rôl hwyluso a dyrannu ar gyfer cynllun gweithredu Basn Afon 

de-ddwyrain Cymru;  

 

 Adnabod ffynonellau cyllid y gall aelodau'r grŵp (neu randdeiliaid 

cysylltiedig) gael mynediad atynt er mwyn ymgymryd â gwaith;  

 

 Cynnwys cynrychiolaeth gan y pum awdurdod lleol (Caerdydd, Bro 

Morgannwg, Rhondda Cynon Taf, Caerffili a Merthyr Tudful) a 

rhanddeiliaid sylweddol (Cyfoeth Naturiol Cymru; Dŵr Cymru; Cadwch 

Gymru’n Daclus; Ymddiriedolaeth Afonydd de-ddwyrain Cymru; 

Groundwork Cymru; grwpiau gwirfoddoli allweddol; grwpiau defnyddwyr 

allweddol yr afonydd; Yr Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt a grwpiau 

cymunedol allweddol).  

 

 Cyfarfod pob chwarter, cadw costau gweithredu mor isel ag sy’n bosibl 

a dibynnu ar gyfraniadau mewn nwyddau (er enghraifft, llety a chostau 

staff).  

 
Yn ystod cyfnod yr Ymarfer Gorchwyl a Gorffen Adfer ein Hafonydd, 

darparwyd diweddariadau rheolaidd i'r Pwyllgor ynglŷn â chynnydd yr 

ymchwiliad, er enghraifft, darparwyd diweddariad llafar yng nghyfarfod y 
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Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ar 4 Hydref 2016.   Ystyriwyd a 

chymeradwywyd yr adroddiad drafft o’r enw ‘Pwyllgor Crafu 

Amgylcheddol – Adferwch ein Hafonydd’ ar gyfer ei gyhoeddi yn y 

Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ar 10 Ionawr 2017..  

 

Y gobaith oedd, yn ystod Blwyddyn y Cyngor 2017/18, caiff Gweithgor 

Basn Afon de-ddwyrain Cymru ei greu gan y Cyngor, y sefydliadau partner 

cyfetholedig a phartïon perthnasol eraill er mwyn gyrru argymhellion yr 

Ymchwiliad ymlaen. 
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 Ymarfer Gorchwyl a Gorffen Byr ar gyfer Môr-lyn Llanw  

 (15 Tachwedd 2016) 
 

 
 
Digwyddodd  Ymarfer Gorchwyl a Gorffen Byr y Pwyllgor Craffu 

Amgylcheddol â’r teitl ‘Môr-lyn Llanw’ ar 15 Tachwedd 2016. Ei nod oedd rhoi 

cyfle i Aelodau ystyried cynigion posibl ar gyfer datblygu môr-lyn llanw mewn 

ardal Aber Afon Hafren rhwng Caerdydd a Chasnewydd.    Roedd y cylch 

gorchwyl yn cynnwys derbyn:  

 
 Crynodeb amlinellol o’r cynigion project posibl ar gyfer datblygu môr-lyn 

llanw;   

 Diweddariad o’r cynigion posibl ar gyfer datblygu môr-lyn llanw;  

 Briffiad ar statws presennol Adolygiad Hendry a’r effaith y  gallai hyn ei 

chael ar ddatblygu ynni’r llanw yn lleol ac ar draws y Deyrnas Unedig;   

 Esboniad o’r broses cynllunio fyddai’n ofynnol ar gyfer datblygu môr-lyn 

llanw;   

 Y cyfleoedd a materion posibl sy’n wynebu datblygu môr-lyn llanw;   

 Y camau nesaf sy’n wynebu’r posibilrwydd o ddatblygu môr-lyn llanw.   

Ar ôl y cyfarfod, anfonwyd llythyr gan Gadeirydd y Pwyllgor Craffu 

Amgylcheddol at yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a 

Chynaliadwyedd a wnaeth y sylwadau a'r argymhellion canlynol:    

 
 Cydnabu'r Aelodau arwyddocâd a graddfa bosibl y project seilwaith ar 

gyfer y môr-lyn llanw.    Roeddent yn deall y gallai effaith project o’r fath 

fod yn anferth ac yn hynod gymhleth ac yn cydnabod bod posibilrwydd bod 

y Cyngor yn wynebu bwlch anferth yn ei wybodaeth am faterion, y 

byddai’n rhaid ei oresgyn pe bai’r project yn digwydd symud yn ei flaen.  

Roeddent yn cytuno â’r farn a roddwyd gerbron bod cael dealltwriaeth dda 

o’r holl faterion sy’n ymwneud â’r project yn hanfodol er mwyn cael y 

fargen orau ar gyfer dinasyddion Caerdydd. 

 

 Cydnabu’r aelodau, er gwaethaf unrhyw bryderon a allai fod gyda nhw, 

roedd hyn yn gynnig amlinellol yn unig.  Roedd yn dibynnu’n helaeth ar 
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ddeilliant ffafriol o Adolygiad Hendry ac wedyn sicrhau cynnig ariannol 

addas i gynnal project sydd werth sawl biliwn o bunnoedd.    Roedd y 

tasglu yn credu mai’r ffordd orau ymlaen fyddai: 

 

 Aros am ganlyniad Adolygiad Hendry ac ar ôl cael hynny, mynd ati’n 

gyflym i drefnu cyfarfod i drafod canfyddiadau'r adolygiad (beth bynnag 

yw'r canlyniad) ac asesu beth oedd hyn yn ei olygu i Gaerdydd.   

 

 Pe bai’r deilliant yn ffafriol tuag at gyflwyno project y môr-lyn llanw, credai'r 

Aelodau y dylai'r adran Graffu a'r Cyngor gynnal digwyddiad cwmpasu a 

mapio'r holl faterion y byddai project o'r raddfa hon, yn anochel, yn eu 

creu.   

 

 Mewn egwyddor, cytunodd yr Aelodau â’r syniad o ddatblygu rhyw ffurf ar 

graffu ar y cyd â Chyngor Dinas Casnewydd ac unrhyw gyrff cyhoeddus 

sydd â buddiant sylweddol mewn datblygu môr-lyn llanw. Fodd bynnag, 

cyn ceisio rhoi unrhyw drefniadau o’r fath ar waith, byddai’n ddoeth myfyrio 

ar ganlyniadau Adolygiad Hendry ac unrhyw ymarfer cwmpasu ar ôl hynny 

ar fôr-lyn llanw yng Nghaerdydd.   

 

 Sylwodd yr aelodau ar y sylwadau a wnaed gan Bennaeth yr Adran 

Gynllunio y byddai angen i ragor o adnoddau cynllunio fod ar gael er 

mwyn cefnogi project o'r raddfa hon a gwnaethant gytuno ar hynny.   Yn yr 

un ffordd, teimlai’r Aelodau y byddai craffu’n gofyn am ragor o gefnogaeth 

er mwyn craffu ar broject o’r math a’r raddfa hon yn briodol.   

 

Cytunodd y Cabinet i aros am ganlyniad Adolygiad Hendry a defnyddio’r 

wybodaeth o'r llythyr gorchwyl a gorffen er mwyn arwain ei waith yn y dyfodol 

ar Môr–lyn Llanw. 

 

 

Rheoli Cyfraniadau Adran 106  

Ymarfer Gorchwyl a Gorffen 
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Dechreuodd yr ymchwiliad hwn gan y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ar 

ddiwedd mis Chwefror 2016 a chyflwynwyd fersiwn drafft o’r adroddiad yng 

nghyfarfod y Pwyllgor ar 7 Mawrth 2017.  Mae’n arfarnu’r broses ynglŷn â 

defnyddio cyfraniadau Adran 106 (a rhwymedigaethau cynllunio perthnasol 

eraill) wrth ddefnyddio cyfraniadau Adran 106 (a rhwymedigaethau cynllunio 

perthnasol eraill) wrth ddatblygu projectau cymunedolYn benodol mae'n 

canolbwyntio ar: 

 

 y rheoliadau sy’n rheoli'r mathau o brojectau y gellir eu hariannu;  

 sut y caiff cyfraniadau Adran 106 (a rhwymedigaethau cynllunio eraill) 

eu rheoli;  

 yr ymgynghori a’r ymgysylltu sy'n digwydd rhwng cynghorwyr, 

swyddogion a'r cyhoedd;  

 effaith Rheoliadau Ardoll Seilwaith Cymunedol ar y broses ariannu 

Adran 106;  

 sut y caiff projectau cymunedol eu nodi trwy broses Adran 106; ac   

 enghreifftiau o arfer da yn yr ardal hon.   
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Pwyllgor Craffu Amgylcheddol a Phwyllgor Craffu  yr 

Economi a Diwylliant - Hyb Trafnidiaeth Caerdydd Canolog - 

2016/17.   
 

 

Fel rhan o’u rhaglenni gwaith ar gyfer 2014-15, cytunodd y Pwyllgorau Craffu 

Amgylcheddol ac Economi a Diwylliant i sefydlu ymchwiliad gorchwyl a 

gorffen ar y cyd, yn canolbwyntio ar drefniadau ar gyfer yr Hyb Trafnidiaeth 

Canolog Newydd. Cytunwyd y byddai’r Pwyllgor Craffu Economi a Diwylliant 

yn arwain ar y gwaith hwn, gan ystyried ymrwymiadau presennol y Pwyllgor 

Craffu Amgylcheddol.  

 

Yn 2014-15, o ystyried yr amserlenni tyn cyn penderfyniad gan y Cyngor, 

ystyriwyd ei fod yn annhebygol y gallai Craffu ddarparu manwl gywirdeb llawn 

ymchwiliad gorchwyl a gorffen o fewn yr amser a oedd ar gael. Yn hynny o 

beth, cytunwyd y câi cyfres o gyfarfodydd unigol ar themâu penodol eu trefnu, 

ac y câi llythyrau ac argymhellion eu cyflwyno ar ôl pob cyfarfod. 

 

Cynhaliwyd tri chyfarfod o’r ymchwiliad hwn fel rhan o raglen waith 2014-15, a 

chynhaliwyd tri chyfarfod arall fel rhan o raglen waith 2015-16. Cynhaliwyd 

seithfed cyfarfod o'r ymchwiliad hwn ym mis Medi 2016.  Rhoddir crynodeb o'r 

cyfarfod hwn a’r ohebiaeth rhwng Aelodau'r Ymchwiliad ac Aelod y Cabinet 

isod. 

 

 

Cyfarfod 7 – Craffu cyn y penderfyniad – Cynllun Dylunio ac Opsiynau 

Cyllido (22 Medi 2016) 

 

Yn y cyfarfod hwn, rhoddwyd trosolwg i'r Aelodau o'r sefyllfa bresennol ynglŷn 

â'r cynllun dylunio ar gyfer adeilad y gyfnewidfa trafnidiaeth, amlinelliad o'r 

cynnydd a wnaed hyd yn hyn a’r opsiynau cyllido i’w hystyried gan y Cyngor. 

Ysgrifennodd y Cyng. Rod McKerlich, Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Economi a 

Diwylliant at Aelod y Cabinet - Trafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd er 

mwyn: 
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 Nodi bod newid sylweddol i'r cynigion dylunio, sef darparu mannau 

parcio ceir uwchben y ddaear yn hytrach nag o dan y ddaear. Y 

rhesymwaith y tu ôl i’r penderfyniad hwn oedd y gost a’r amser 

ychwanegol y byddai’n ei gymryd i adeiladu maes parcio o dan y 

ddaear ac o ystyried hyn, croesawodd yr Aelodau'r newid. 

 

 Nodi hyder yr Aelodau y caiff elfen cyfnewidfa trafnidiaeth yr adeilad ei 

chyflawni a bydd yn gallu ymdopi â'r traffig bysys sy'n ofynnol trwy 

ganol y ddinas - beth bynnag yw'r newidiadau i loriau uchaf yr adeilad. 

 

 Nodi bod yr Aelodau’n falch y rhoddir ystyriaeth i gyfleoedd a allai greu 

incwm i'r Cyngor a'u bod yn ymwybodol y daw'r opsiynau hyn gyda 

gwahanol lefelau o risg. 

 

 Amlygu pwysigrwydd meintoli’r risgiau a’r buddion posibl yn llawn er 

mwyn gwneud y penderfyniad cywir i Gaerdydd. 

 

 Ardystio’r adroddiad ac adnabod yr angen am yr argymhellion a wneir, 

sef parhau gyda chais cynllunio sy’n seiliedig ar y cynllun dylunio 

presennol, ymgymryd ag achos busnes manwl er mwyn penderfynu ar 

ymagwedd cyllido a ffefrir a gwarantu ail gam y costau dylunio.  

 

Dywedodd yr ymateb a dderbyniwyd gan yr Aelod Cabinet - Trafnidiaeth, 

Cynllunio a Chynaliadwyedd: 

 

 Roedd yn ddiolchgar am gefnogaeth ac adborth parhaus Craffu a 

chadarnhaodd y câi pwyntiau a godwyd mewn perthynas â risg bosibl 

sy’n gysylltiedig â’r trefniadau ariannol eu nodi.  

 

 Byddai angen penderfyniad gan y Cabinet yn y dyfodol, ar yr achos 

busnes manwl ar ddechrau 2017, i gadarnhau y cyflwynid cyfle i Craffu 

ystyried manylion yr adroddiad. 
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CYN Y PENDERFYNIAD 
 

 

Cydgraffu: Pwyllgor Craffu Amgylcheddol a Phwyllgor Craffu 

Adolygu Polisïau a Pherfformiad – cyn penderfyniad y 

Gwasanaethau Seilwaith - Achos Busnes Llawn (6 Mehefin 

2016)  
 

 

Darparodd y cyfarfod ar 6 Mehefin 2016 gyfle i’r Pwyllgor Craffu 

Amgylcheddol a'r Pwyllgor Craffu Adolygu Polisïau a Pherfformiad graffu ar y 

cyd a gwneud sylwadau ar eitem â'r teitl 'Cyn Penderfyniad y  Gwasanaethau 

Seilwaith - Achos Busnes Llawn’. Cafodd Aelodau’r Cabinet dros yr 

Amgylchedd a Chymorth a Pherfformiad Corfforaethol eu gwahodd i'r 

cyfarfod, wedi'u cefnogi gan swyddogion gan y Gyfarwyddiaeth 

Gweithredoedd y Ddinas.  Ysgogodd y drafodaeth gwestiynau a sylwadau a 

roddwyd mewn llythyr a anfonwyd at Aelodau’r Cabinet. Y pwyntiau allweddol 

a wnaed yn y llythyr oedd:  

 

 Teimlai’r Pwyllgor y dylai pwyslais yn y dyfodol ganolbwyntio ar fonitro 

perfformiad a chyflwyno’r model llwyddiannus a Addaswyd yn Fewnol  Er 

mwyn cefnogi hyn, gwnaeth yr Aelodau yr awgrymiadau monitro 

perfformiad canlynol: 

 

 Roedd yr Aelodau eisiau craffu ar y mesurau perfformiad newydd ar 

gyfer y gwasanaeth newydd cyn gynted ag y bo modd.  Roeddent yn 

teimlo y dylai’r pecyn monitor perfformiad newydd ganolbwyntio ar 

feysydd allweddol megis lleihau’r gost gweithredu; elw net o’r incwm a 

grëwyd; gwybodaeth sylfaenol am gwsmeriaid a pherfformiad a monitrir 

yn erbyn y cynllun gweithredu sefydledig.   

 

 Gofynnodd yr Aelodau bod y mesurau perfformiad, cynlluniau busnes a 

chynlluniau gweithredu newydd yn cysylltu yn ôl yn glir i’r amcanion 

strategol a restrwyd yn y project.  
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 Cytunodd y Pwyllgor bod angen monitro cynnydd yr ymagwedd 

Addaswyd yn Fewnol yn briodol ac yn rheolaidd er mwyn sicrhau y câi 

arbedion a gwelliannau eu cyflawni. Ni fyddai adolygu perfformiad yn 

flynyddol, er enghraifft, yn ddigonol oherwydd maint y newid oedd yn 

ofynnol a’r ffaith y gallai methiannau o ran cyflawni ynglŷn â hwyluswyr 

allweddol penodol (er enghraifft Meddalwedd Rheoli’r Fflyd a 

Phrojectau TGCh eraill) rwystro llwyddiant projectau yn sylweddol.   

Teimlwyd bod derbyn adroddiadau monitro bob chwarter yn briodol - 

byddai hyn yn cyd-fynd â strwythur adrodd ar berfformiad chwarterol y 

Cyngor.  

 

 Argymhellodd yr Aelodau fod angen i’r clystyrau a’r gwasanaethau 

unigol o fewn y rhaglen 'Masnachol a Chydweithredol' gael 

adroddiadau yn eu herbyn yn unigol, ac nid eu monitro fel rhan o gyd-

destun ehangach y gyfarwyddiaeth.  

 

 Roedd y Pwyllgor yn pryderu na fyddai’r paratoi’r cynllun busnes 

Addaswyd yn Fewnol o 2017 i 2021 yn dechrau tan fis Medi 2016 gyda 

dyddiad cymeradwyo o fis Ionawr 2017.  Teimlai'r aelodau y dylid fod 

wedi sicrhau bod y cynlluniau busnes ar gael ochr yn ochr ag Achos 

Busnes Llawn y Gwasanaethau Seilwaith er mwyn adnabod ffordd 

ymlaen yn glir ar gyfer yr ymagwedd Addaswyd yn Fewnol newydd.   

 

 Parhaodd y Pwyllgor yn bryderus am gyflymder gweithredu’r feddalwedd 

rheoli fflyd newydd ar gyfer Gwasanaethau Fflyd.  Ers y ddwy flynedd 

diwethaf bu craffu, trwy wahanol fformatau'n pwysleisio dro ar ôl tro am yr 

angen am gyflwyno system rheoli fflyd i Wasanaethau Trafnidiaeth 

Canolog.  

   

 Cydnabu’r Aelodau bwysigrwydd y projectau TGCh yn cael eu datblygu 

gyda chymorth ‘Enterprise Architecture’, er enghraifft, amserlennu 

symudol, dyfeisiau gwaith symudol a meddalwedd rhestru.  Gofynnodd y 

Pwyllgor am ddiweddariadau rheolaidd dros y 10 mis nesaf er mwyn 
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sicrhau bod y projectau TGCh pwysig hyn yn parhau ar y trywydd cywir er 

mwyn rhoi'r cyfle gorau i lwyddo i'r ymagwedd Addaswyd yn Fewnol.  

Strategaeth Amlinellol Cyfleusterau Cyhoeddus Cyngor 

Caerdydd 2016  (6 Medi 2016) 
 

 

Rhoddodd y cyfarfod ar 6 Medi 2016 gyfle i’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol 

graffu a rhoi sylwadau ar eitem â’r teitl Strategaeth Amlinellol Cyfleusterau 

Cyhoeddus Cyngor Caerdydd 2016’.  Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet dros yr 

Amgylchedd i’r cyfarfod a chafodd ei gefnogi gan swyddogion o'r 

Gyfarwyddiaeth Gweithredoedd y Ddinas.   

 

Ysgogodd y drafodaeth gwestiynau a sylwadau a roddwyd mewn llythyr a 

anfonwyd at yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd. Y pwyntiau allweddol a 

wnaed yn y llythyr oedd:  

 

 Cytunodd y Pwyllgor â phwysigrwydd rhoi cyfeiriadau ar leoliad toiledau 

yng Nghaerdydd i'r cyhoedd.   Roeddent yn teimlo fod defnyddio ‘apps 

trydydd parti’ sefydledig yn ffordd effeithiol ac ymarferol iawn o 

gyfathrebu’r wybodaeth hon.  

 

 Roedd yr aelodau’n bryderus am y broblem o basio dŵr yn gyhoeddus (yn 

enwedig yng nghanol y ddinas). Yn ystod y ffordd ymlaen, trafododd y 

Pwyllgor beth y gellid ei wneud i reoli’r broblem hon yn well a thrwy wneud 

hyn, gwnaethant awgrymu y dylai’r Cyngor ddechrau ymgyrch ‘ewch cyn i 

chi fynd’ er mwyn targedu tafarndai, bwytai a mannau trwyddedig eraill.   

Byddai ymgyrch o’r fath wedi’i chynllunio i atgoffa pobl o bwysigrwydd 

mynd i’r toiled cyn gadael y lle a lleihau nifer yr achosion o basio dŵr yn 

gyhoeddus.  

 

 Yn ogystal â hyn, gwnaethant ofyn bod y Cyngor yn ystyried yr opsiwn o 

roi hysbysiadau tâl cosb yn erbyn y rhai sy'n pasio dŵr mewn mannau 

cyhoeddus.  
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Strategaeth Beicio Drafft a Map Rhwydwaith Integredig (10 

Ionawr 2017) 
 

 
 
Rhoddodd y cyfarfod ar 10 Ionawr 2017 gyfle i’r Aelodau graffu a gwneud 

sylwadau ar eitem o'r enw 'Strategaeth Beicio Drafft a Map Rhwydwaith 

Integredig'. Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a 

Chynaliadwyedd  i'r cyfarfod, wedi'i gefnogi gan swyddogion y Gyfarwyddiaeth 

Gweithredoedd y Ddinas.  Yn dilyn trafodaethau, cwestiynau a sylwadau, 

anfonodd y Pwyllgor lythyr at yr Aelod Cabinet, gan wneud y pwyntiau 

allweddol canlynol:  

 
 Croesawodd y Pwyllgor creu Strategaeth Beicio Caerdydd, gan ddweud 

bod cyflawni rhaniad moddol o 50:50 erbyn 2026 yn bwysig er mwyn 

cynnal ansawdd bywyd trigolion Caerdydd.   Roeddent hefyd yn teimlo bod 

y ‘Strategaeth Beicio Caerdydd Drafft’ a’r ‘Map Rhwydwaith Integredig’ yn 

ddogfennau cadarnhaol oherwydd: 

 

Eu bod yn rhestru cyfres o dargedau uchelgeisiol;  

 Yn darparu gweledigaeth a chyfres o gamau gweithredu i wella 

seilwaith beicio Caerdydd;  

 Yn nodi’r tueddiadau y mae angen mynd i'r afael â nhw;  

 Yn dogfennu seilwaith beicio presennol ac arfaethedig Caerdydd;   

 Yn darparu cysylltiadau trafnidiaeth cynaliadwy rhwng rhannau 

allweddol o’r ddinas a safleoedd datblygu strategol.  

 

 Esboniodd ‘Strategaeth Beicio Drafft Caerdydd 2016 i 2026' fod y Cyngor 

yn gwario £3.84 yn unig fesul preswylydd y flwyddyn ar feicio – roedd hyn 

yn isel iawn o'i gymharu â dinasoedd megis Amsterdam a Copenhagen 

sy'n gwario tua £18 fesul preswylydd y flwyddyn.   Teimlai’r Pwyllgor y 
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byddai cynnydd cymharol fach o ran buddsoddi mewn beicio yn cynhyrchu 

buddion iechyd sylweddol, y byddai yn y tymor canolig yn helpu i leihau 

pwysau ariannol eraill sy'n wynebu'r Cyngor a'r gwasanaeth iechyd.   
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 Cynllun Corfforaethol Drafft 2017 tan 2019 a 2017/18 Cynigion 

Cyllideb Drafft y Cabinet (14 Chwefror 2017) 
 

 

Rhoddodd y cyfarfod ar 14 Chwefror 2017 gyfle i’r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar y ‘Cynllun Corfforaethol Drafft 2017 tan 2019 a’r 2017/18 

Cynigion cyllideb Drafft’. Gwahoddwyd Aelodau Cabinet dros yr Amgylchedd, 

Trafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd; a Gwasanaethau a Pherfformiad 

Corfforaethol i'r cyfarfod. Cawsant eu cefnogi gan swyddogion o 

Weithredoedd y Ddinas, Gwasanaethau Masnachol a Chydweithredol a'r 

Gyfarwyddiaeth Adnoddau.   

 
Gwnaeth y tri llythyr a anfonwyd ar ôl y cyfarfod i’r Aelod Cabinet dros yr 

Amgylchedd; yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd 

a'r Aelod Cabinet dros Wasanaethau a Pherfformiad y pwyntiau allweddol 

canlynol:   

 
Llythyr i’r Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd                                                                                                                    
 
Cyfarwyddiaeth Gweithredoedd y Ddinas 
 

 Croesawodd y Pwyllgor y £350,000 ychwanegol a ddyrannwyd tuag at fid 

pwysau ariannol y ‘Fenter Glanhau Dwys’ a’r naw swydd newydd a greodd 

hwn.  Roeddent yn deall y câi llawer o’r arian ei gyfeirio at lanhau yng 

nghanol y ddinas; fodd bynnag, roeddent yn teimlo bod angen i o leiaf 

rhywfaint o'r cyllid ddod â buddion wardiau eraill.  O ganlyniad, gwnaethant 

ofyn sut y câi'r arian ychwanegol ei ddefnyddio i gefnogi glanhau y tu allan 

i ganol y ddinas ac os byddai adnoddau ychwanegol yn cael eu rhoi ar 

waith i ariannu swyddog cyswllt i weithio gyda manwerthwyr (yn enwedig y 

rhai mewn canolfannau siopa ardal) yn y ddinas.     

 

 Roedd yn galonogol i'r Pwyllgor glywed bod ffigyrau gorfodi 

Gwasanaethau’r Gymdogaeth wedi cynyddu gan 75% yn chwarter 3 

2016/17.     
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Gwasanaethau Masnachol a Chydweithredol 
 

 Roedd y Pwyllgor yn pryderu bod y gostyngiad o £468,000 yn y ‘Grant 

Refeniw Sengl (Amgylchedd)’ Llywodraeth Cymru wedi, mewn gwirionedd, 

gorfodi’r Cyngor i blygio’r bwlch ariannu trwy fid pwysau ariannol.  

Gofynnodd aelodau am fwy o lobïo Llywodraeth Cymru er mwyn sicrhau 

na chafodd y ‘Grant Refeniw Sengl (Amgylchedd)’ ei erydu ymhellach.  

 

 Cefnogodd y Pwyllgor y £218,000 ychwanegol a ddyrannwyd tuag at 

‘Ganolfan Ailgylchu ac Ailddefnyddio’ o ganlyniad i fid pwysau ariannol.   

 
 
Llythyr at yr Aelod Cabinet ar gyfer Trafnidiaeth, Cynllunio a 
Chynaliadwyedd 
 

 Cefnogodd aelodau y syniad o ddatblygu rhagor o barthau 20 mya ar 

draws Caerdydd a gwnaethant groesawu'r £200,000 ychwanegol a 

ddyrannwyd tuag at gynlluniau o’r fath trwy'r Mecanwaith Gwydnwch 

Ariannol.   

 

 Croesawodd y Pwyllgor y cyllid ychwanegol a ddyrannwyd o’r Mecanwaith 

Gwydnwch Ariannol tuag at welliannau asesiadau i ased y briffordd, er 

enghraifft, y £540,000 ar gyfer ailadeiladu priffyrdd a throedffyrdd a’r 

£320,000 ar gyfer gwelliannau a dargedir yn barhaus at y priffyrdd ar 

draws y ddinas.    

 

 Teimlai’r aelodau fod cyflwyno ‘apps synhwyrydd parcio' yn ddatblygiad 

cyffrous newydd a oedd yn darlunio chwant y Cyngor i gofleidio technoleg 

newydd er mwyn rheoli parcio a thagfeydd traffig yn well.   

 
 
Llythyr at yr Aelod Cabinet dros Wasanaethau a Pherfformiad 
Corfforaethol 

 
 Teimlai’r aelodau fod y broses ymgynghori ar y gyllideb wedi gwella yn 

ystod 2016/17; yn benodol roeddent yn falch o weld bod dros 6,500 o bobl 

wedi cymryd rhan yn y broses.   Fodd bynnag, roeddent yn teimlo bod lle 
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am ragor o welliant a gwnaethant argymell y dylai'r Cyngor adolygu proses 

2016/17 a'i chymharu yn erbyn y gwaith ymgynghori yr ymgymerwyd ag ef 

gan awdurdodau lleol eraill.    

 

 Nododd yr aelodau ymrwymiad y Cyngor i dalu’r cyflog byw gwirfoddol a’r 

ymdrechion yr oedd wedi’u gwneud i annog partneriaid a chontractwyr i 

wneud yr un peth.   

 

 Deallai’r Pwyllgor fod y Cyngor yn gyfyngedig o ran yr hyn y gall ei wneud 

er mwyn newid y broses setliad ariannol un flwyddyn; fodd bynnag, 

gwnaethant gefnogi unrhyw ymdrechion lobïo y gallai'r Cyngor eu gwneud 

i geisio ymestyn y ffenestr cynllunio ariannol, er enghraifft, cynyddu hyn i 

gylch talu tair blynedd.    

 
 
 

 

Strategaeth Trafnidiaeth Caerdydd (14 Mehefin 2016)  
 

 

Yn eu cyfarfod ar 14 Mehefin 2016, craffodd y Pwyllgor a gwneud sylwadau ar 

eitem o'r enw 'Strategaeth Trafnidiaeth Caerdydd.  Gwahoddwyd yr Aelod 

Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd i'r cyfarfod, wedi'i 

gefnogi gan swyddogion y Gyfarwydddiaeth Gweithredoedd y Ddinas.  Yn 

dilyn y cyfarfod, ysgrifennodd y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet, gan wneud y 

pwyntiau allweddol canlynol:  

 

 Roedd y Pwyllgor eisiau gweld ymrwymiad i sefydlu ‘llinell gylch' o 

gwmpas Caerdydd fel rhan o’r cynigion ar gyfer Metro De Cymru.                                  

Yn benodol, roeddent yn teimlo y byddai datblygu cysylltiad rhwng Coryton 

a Radur yn gam rhesymegol a fyddai’n helpu i gwblhau llwybr cylch 

naturiol ar gyfer y ddinas.   

 

 Trafododd y cyfarfod bwysigrwydd sicrhau unrhyw ddarnau o dir a oedd yn 

hanfodol er mwyn amddiffyn unrhyw bwyntiau alinio trwm a/neu ysgafn; 
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teimlwyd y dylai’r ymagwedd hon sicrhau bod datblygu tymor hirach Metro 

de Cymru lawer haws a rhatach.  Pwysleisiodd y Pwyllgor bwysigrwydd 

sefydlu cynllun iawndal prynu tir addas cyn gynted ag y bo modd i 

gefnogi'r broses hon.  

 

 Yn ystod y cyfarfod, pwysleisiodd Aelod bwysigrwydd cynnal llwybrau 

priffordd sy'n arwain at safleoedd trafnidiaeth allweddol yn briodol, er 

enghraifft,  gorsafoedd rheilffordd a chyfleusterau parc a theithio. Byddai 

bod â phriffyrdd wedi’u cynnal yn briodol yn darparu hyder i feicwyr sy'n 

bwriadu cael mynediad at deithio ar y rheilffordd a fyddai yn ei dro yn 

annog trosglwyddo moddol.    

 

 Mae aelodau’n cytuno â’r syniad o weithredu parthau 20 mya, fodd 

bynnag, roeddent yn bryderus oherwydd yn rhai ardaloedd roedd yn 

ymddangos bod diffyg gorfodi ac arwyddion i gynnal y cynlluniau newydd.  

Roeddent yn teimlo, heb unrhyw fentrau gorfodi clir ac arwyddion priodol, 

byddai gyrwyr yn anwybyddu’r terfynau cyflymder is.  Gofynnodd y 

Pwyllgor fod y Cyngor yn cysylltu ag asiantaethau allweddol fel Heddlu De 

Cymru er mwyn sicrhau y rhoddir mesurau priodol ar waith ar gyfer 

cynlluniau presennol a newydd.  

 

 Yn ystod y cyfarfod, esboniodd Aelod bod preswylwyr mewn dwy ystâd tai 

newydd ym Mhontprennau a Phentre-baen wedi derbyn cymorthdaliadau 

ar gyfer teithio ar y bws ar eu diwrnod cyntaf yn eu heiddo newydd.  

Teimlai’r Pwyllgor fod hyn yn syniad da oherwydd ei fod yn helpu i 

hyrwyddo arferion teithio da gan breswylwyr yn y datblygiadau tai newydd.   

Gwnaethant ofyn i’r Aelod Cabinet edrych i mewn i ymarferoldeb ymestyn 

yr ymagwedd hon i bob datblygiad tai newydd yn y dyfodol   
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MONITRO PERFFORMIAD 
 

 

Monitro Perfformiad Chwarterol 2016/17 
 

 

 
 
Yn ystod 2016/17, derbyniodd y Pwyllgor adroddiadau monitro perfformiad 

chwarterol ar gyfer tri chwarter cyntaf 2016/17. Canolbwyntiodd chwarter 1 yn 

unig ar berfformiad gwasanaethau o fewn Cyfarwyddiaeth Gweithredoedd y 

Ddinas.  Yn dilyn creu Gwasanaethau Masnachol a Chydweithredol yn ystod 

y flwyddyn, cafodd hyn ei ymestyn er mwyn cynnwys rhannau o'r 

Gyfarwyddiaeth Datblygu Economaidd yn Chwarteri 2 a 3.  

 

 Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas – Chwarter 1 

Adroddiad Perfformiad 2016/17 (6 Medi 2016) 

Ar 6 Medi, ystyriodd Aelodau ‘Cyfarwyddiaeth Gweithredoedd y Ddinas - 

Adroddiad Perfformiad Chwarter 1' sy'n cynnwys y cyfnod o 1 Ebrill 2016 i 30 

Mehefin 2016.  Ar ôl yr eitem gwnaeth yr Aelodau y sylwadau canlynol sy'n 

perthyn i'r Portffolio Amgylchedd a'r Portffolio Trafnidiaeth, Cynllunio a 

Chynaliadwyedd:   

 

Portffolio Trafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd 

 

 Datganodd y ‘Cyfarwyddiaeth Gweithredoedd y Ddinas – Adroddiad 

Perfformiad Chwarter 1’ fod 17 dangosydd perfformiad wedi’u cynnwys yn 

y ‘Cynllun Cyflawni Cyfarwyddiaeth’, o'r rhain roedd wyth yn flynyddol ac 

adroddwyd ar naw yn chwarterol.   O’r naw dangosydd chwarterol, dim 
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ond pedwar a gafodd eu cyhoeddi yn y ‘Cyfarwyddiaeth Gweithredodd y 

Ddinas - Adroddiad Perfformiad Chwarter 1 2016/17’ a chafodd pump eu 

hepgor oherwydd eu bod yn 'aros i gael eu dilysu'.   Roedd aelodau’n 

pryderu am hyn oherwydd yn y bôn roeddent yn craffu perfformiad y 

Gyfarwyddiaeth Gweithredoedd y Ddinas gyda mynediad at ddim ond 23% 

o’r dangosyddion perfformiad a nodwyd.    I gefnogi craffu mwy manwl, 

gwnaethant ofyn i’r pum dangosydd a oedd yn 'aros am ddilysiad' gael eu 

cynnwys yn y Gyfarwyddiaeth Gweithredodd y Ddinas - Adroddiad 

Perfformiad Chwarter 2  2016/17’ gyda’r caveat priodol.   

 

 Roedd y Pwyllgor yn falch o weld bod PLA/004(a) (y ganran o geisiadau 

cynllunio pwysig a bennwyd yn ystod y flwyddyn o fewn 13 wythnos) a 

PLA/004(c) (canran y ceisiadau cynllunio teuluol a bennwyd yn ystod y 

flwyddyn o fewn 8 wythnos) yn wyrdd yn Chwarter 1 ar ôl cyfres o 

ganlyniadau ambr a choch yn ystod 2015/16.   

 

Portffolio yr Amgylchedd 
 

 Yn ystod y cyfarfod, cododd rhai Aelodau bryderon ynglŷn â’r 

digwyddiadau tipio anghyfreithlon mewn ardaloedd cymunedol mewn 

fflatiau a gwnaethant ofyn a oedd unrhyw fesurau ymarferol y gallai'r 

Cyngor eu cymhwyso er mwyn gwella'r sefyllfa; yn benodol roeddent yn 

awyddus i nodi ffyrdd i wella gorfodi.   

 

 Sylwodd Aelod fod canlyniadau’r dangosydd perfformiad ar gyfer dileu 

tipio yn ystod Chwarter 1 yn dda iawn a gofynasant am ragor o wybodaeth 

am sut cafodd y canlyniadau tipio anghyfreithlon eu hadrodd a'r 

ffynonellau y cawsant eu cynhyrchu ohonynt.    

 
 
 

 Adrodd ar berfformiad – Chwarter 2 2016/17 (15 Tachwedd 

2016) 

 
Ar 15 Tachwedd, ystyriodd Aelodau ‘Adroddiad Perfformiad Chwarter 2 

2016/17' sy'n cynnwys y cyfnod o 1 Gorffennaf 2016 i 30 Medi 2016.  Ar ôl yr 



   

 35 

eitem gwnaeth yr Aelodau y sylwadau canlynol sy'n perthyn i'r Portffolio 

Amgylchedd a'r Portffolio Trafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd:   

 

Portffolio Trafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd 
 

 Yn y cyfarfod, ailadroddodd y Pwyllgor ei farn mai rheilffordd ysgafn oedd y 

ffordd orau ymlaen ar gyfer Metro De Cymru.  Roeddent yn teimlo bod y 

cynllun yn system drafnidiaeth gost -effeithiol a hyblyg. Hefyd gwnaethant 

bwysleisio pwysigrwydd cwblhau’r llinell gylch rhwng Coryton a Radur 

oherwydd y byddai hyn yn gwella'r cysylltiad trafnidiaeth rhwng dwyrain a 

gorllewin y ddinas yn sylweddol. 

 

Portffolio yr Amgylchedd 

 
 Wrth siarad am gyfleusterau ailddefnyddio, esboniodd yr Aelod Cabinet y 

byddai cynllun o’r fath yn gweithio yn erbyn y Cyngor yn nhermau cyflawni 

ei darged ailgylchu.  Dywedwyd wrth yr Aelodau, pan gaiff eitem ei 

ailddefnyddio yn lle cael ei ailgylchu nid yw'n cyfrannu at gyfanswm 

ailgylchu Caerdydd - teimlai'r Aelod Cabinet fod hyn yn annheg oherwydd 

mae'n debyg y dylai ailddefnyddio fod ar frig yr hierarchaeth ailgylchu.   

Cytunodd y Pwyllgor â safbwynt yr Aelod Cabinet a gofynnodd iddo lobïo 

Llywodraeth Cymru i ddarparu ‘credydau ailgylchu’ ar gyfer unrhyw eitemau 

a ailddefnyddir.    
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 Dinas Caerdydd – Drafft 2016 Adroddiad ar Gynnydd o ran 

Ansawdd yr Awyr  

 (6 Medi 2016) 
 

 
 
Rhoddodd y cyfarfod ar 6 Medi 2016 gyfle i'r Pwyllgor Craffu amgylcheddol 

graffu a rhoi sylwadau ar eitem o'r enw 'Dinas Caerdydd - Drafft 2016 –

Adroddiad Cynnydd ar Ansawdd yr Awyr’.  Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet 

dros yr Amgylchedd i'r cyfarfod a chafodd ei gefnogi gan swyddogion o'r 

Gwasanaeth Rheoleiddiol a Rennir.  Ysgogodd y drafodaeth gwestiynau a 

sylwadau a roddwyd mewn llythyr a anfonwyd at yr Aelod Cabinet dros yr 

Amgylchedd. Y pwyntiau allweddol a wnaed yn y llythyr oedd:  

 

 Teimlai’r Pwyllgor fod ‘Dinas Caerdydd - Adrodd Cynnydd ar Ansawdd 

Awyr – Drafft 2016’ yn adroddiad trylwyr wedi'i adeiladu’n dda a 

gwnaethant drosglwyddo eu diolch i’r swyddogion o’r Gwasanaeth 

Rheoleiddio a Rennir ar gyfer yr amser a gymerir i baratoi'r ddogfen. 

 

 Roedd yr Aelodau yn falch bod safonau ansawdd yr awyr wedi gwella’n 

raddol yng Nghaerdydd ac yn deall bod hyn yn ymddangos i fod, i raddau 

helaeth, oherwydd gwella injans cerbydau yn raddol.  Er mwyn cefnogi’r 

gwelliant graddol hwn, gofynnodd y Pwyllgor i'r Aelod Cabinet annog pob 

cwmni bysys sy'n gweithredu o fewn y ddinas i gyflwyno cerbydau hybrid 

sy'n cynhyrchu llai o lygredd.   
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GWYBODAETH BRIFFIO 

  

Diweddariad Aelodau:  Golau Stryd – Briffio ar gyfer Aelodau  

 (14 Mehefin 2016) 
 

 
 
Darparodd y cyfarfod ar 14 Mehefin 2016 gyfle i'r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar eitem o'r enw 'Briffiad i Aelodau ar Oleuadau'r Stryd'. 

Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a 

Chynaliadwyedd i'r cyfarfod, wedi'i gefnogi gan swyddogion y 

Gyfarwydddiaeth Gweithredoedd y Ddinas.  Ysgogodd y drafodaeth 

gwestiynau a sylwadau a roddwyd mewn llythyr a anfonwyd at yr Aelod 

Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd. Y pwyntiau allweddol 

a wnaed yn y llythyr oedd:  

 

 Bod aelodau’n gefnogol o’r gwaith sy’n cael ei wneud gan y Cyngor i 

gaffael 13,608 o lusernau LED ar gyfer llwybrau strategol Caerdydd.  

Teimlent fod y gostyngiadau o ran ynni, carbon ac ariannol a ragwelwyd 

yn beth cadarnhaol, fodd bynnag, roeddent yn bryderus mai dim ond y 

stoc goleuadau ar gyfer priffyrdd oedd o fewn cwmpas ymarfer y tendr a 

chafodd y goleuadau stryd a reolir gan dai a pharciau eu heithrio.   

Gwnaethant ofyn i’r Cabinet fynd yn ôl at y cynnig er mwyn gweld a 

fyddai’n bosibl i oleuadau stryd ar gyfer tai a pharciau gael eu cynnwys yn 

y cynllun LED; naill ai nawr neu yn y dyfodol agos. 

 

 Yn ystod y cyfarfod, gofynnodd Aelodau am gadarnhad o’r arbedion 

ariannol disgwyliedig i'w cyflwyno trwy'r cynllun goleuadau stryd LED. 
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Diweddariad Aelodau:  Prosbectws Ynni Caerdydd – 

Diweddariad i Aelodau (12 Gorffennaf 2016) 
 

 

Darparodd y cyfarfod ar 12 Gorffennaf 2016 gyfle i'r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar eitem o'r enw ‘Prosbectws Ynni Caerdydd - Diweddariad 

Aelodau. Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a 

Chynaliadwyedd i'r cyfarfod, wedi'i gefnogi gan swyddogion y 

Gyfarwydddiaeth Gweithredoedd y Ddinas.  Ysgogodd y drafodaeth 

gwestiynau a sylwadau a roddwyd mewn llythyr a anfonwyd at yr Aelod 

Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd.  

 

 Gwnaethant longyfarch y swyddogion yn y Tîm Ynni am y cynnydd 

sylweddol a gafodd ei gyflawni ers craffu diwethaf Prosbectws Ynni 

Caerdydd ym mis Mehefin 2015.  Yn benodol, roedd yn galonogol iddynt 

fod: 

o projectau fel Cored Radur wedi’u cyflawni;  

o cynnydd wedi’i wneud ar y Kelda Anaerobic Digestion Plant;  

o nifer o projectau effeithlonrwydd ynni wedi’u cyflwyno mewn 

ysgolion ar ystâd y Cyngor ac ar draws y gymuned ehangach;  

o y Cyngor wedi helpu i yrru ymlaen saith o brojectau ynni hynod 

arloesol;  

o Bellach mae Caerdydd yn cynhyrchu 35MW o ynni adnewyddadwy 

lleol (sy’n gyfwerth â 16% o ddarpariaeth ynni fesul pen y 

boblogaeth - sy’n golygu mai Caerdydd yw’r bedwaredd ddinas 

fwyaf llwyddiannus yn y DU); a bod  

o y Tîm Ynni wedi denu £6 miliwn mewn cyllid grant allanol dros y tair 

blynedd diwethaf.  

 

 Roedd aelodau’n pryderu am y goblygiadau y gallai ‘Brexit’ eu golygu ar 

gyfer nifer o brojectau o fewn Prosbectws Ynni Caerdydd a gofynasant am 

grynodeb o effeithiau posibl Brexit ar brojectau o fewn Prosbectws Ynni 

Caerdydd.  
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 Roeddent yn gefnogol o’r Project Gwres Dŵr Daear sydd ar hyn o bryd yn 

cael ei ddatblygu yng Nghaerdydd ac yn teimlo y gallai defnyddio'r 28 

biliwn litr o ddŵr cynnes o dan Gaerdydd ddarparu gwres cynaliadwy ar 

draws rhannau helaeth o'r ddinas.   

 

 Gwelodd y Pwyllgor fod y saith project arloesi sy’n cael eu cefnogi gan y 

Cyngor yn ddiddorol iawn ac yn gyffrous. Ymddangosai bod syniadau 

arloesol fel ‘Vivus Lime’, rendrad calch sy’n sychu’n gyflym; ‘Q-Bot’ y robot 

insiwleiddio o dan y llawr, eitemau adnewyddadwy cludadwy sef SBRI a’r 

projectau Ynni Lleol a Alluogir gan Hydrogen o flaen y gad ac yn ariannol 

enillfawr.   Gwnaethant ofyn am fanylion buddion tymor hirach y projectau 

hyn a chadarnhad o ran a oedd gan y Cyngor ddiddordeb yn unrhyw un o'r 

mentrau.      

 
 
 
 

Diweddariad Aelodau:  Rhaglen Ailgylchu a Chyfyngu ar 

Wastraff - Diweddariad Un flwyddyn  (4 Hydref 2016) 
 

 

Craffodd y Pwyllgor a gwnaeth sylwadau ar eitem o'r enw 'Ailgylchu a 

Rhaglen Cyfyngu ar Wastraff – Diweddariad Un Flwyddyn'; ar 4 Hydref 2016. 

Roedd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd yn bresennol yn y cyfarfod gyda 

swyddogion o Wasanaethau Masnachol a Chydweithredol.   Yn dilyn 

trafodaethau, cwestiynau a sylwadau, anfonodd y Pwyllgor lythyr at yr Aelod 

Cabinet dros yr Amgylchedd, gan wneud y pwyntiau allweddol canlynol:  

 

 Gofynnodd y Pwyllgor i’r Aelod Cabinet ystyried cyflwyno byrddau mawr i 

ddangos canran yr ailgylchu a gyflawnwyd o ddeunyddiau a gyflwynir yng 

nghanolfannau ailgylchu gwastraff y cartref yng Nghaerdydd. Teimlwyd y 

byddai hyn yn codi ymwybyddiaeth o’r angen i gynyddu cyfraddau 

ailgylchu ac atgoffa staff a'r cyhoedd o'r targedau y mae angen eu 

cyflawni.  

 



   

 40 

 Gofynnodd y Pwyllgor am ragor o wybodaeth am unrhyw gynlluniau 

newydd er mwyn ymdrin â gwastraff ar flaenau eiddo gan gyfeirio’n 

benodol ar sut y gellid cael mynediad at y cynllun a’r gwaith addysgol sy'n 

cael ei wneud er mwyn cefnogi gwelliannau yn y maes hwn.  

Diweddariad AelodauCynnal a Chadw Palmentydd yng 

Nghaerdydd (4 Hydref 2016) 
 

 

Rhoddodd y cyfarfod ar 4 Hydref 2016 gyfle i’r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar eitem â'r teitl 'Cynnal a Chadw Palmentydd a Throedffyrdd yng 

Nghaerdydd'. Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a 

Chynaliadwyedd i'r cyfarfod, wedi'i gefnogi gan swyddogion y Gyfarwyddiaeth 

Gweithredoedd y Ddinas.  Gwnaeth y llythyr a anfonwyd at yr Aelod Cabinet 

ar ôl y cyfarfod y pwyntiau allweddol canlynol:  

 

 Cytunodd yr aelodau mai’r ymagwedd hirdymor orau ar gyfer cynnal a 

chadw palmentydd a throedffyrdd yng Nghaerdydd oedd cymryd 

ymagwedd cyllid cyson y wladwriaeth. Roedd hyn yn adleisio’r sylwadau a 

wnaed am gynnal a chadw’r ased priffyrdd yn gyffredinol ym Mai 2016.   

 

 Nododd yr Aelodau bwysigrwydd ased priffyrdd a gynhelir yn dda ar gyfer 

Caerdydd ac yn benodol gwnaethant bwysleisio’r angen am ffyrdd 

cerbydau a phalmentydd o safon.  Gwnaethant ofyn i’r Cabinet chwilio am 

gyllid cyfalaf ychwanegol er mwyn cefnogi rhagor o welliannau i’r ased 

priffyrdd yn gyffredinol.  

 Codwyd y pwnc o barcio ar draws slabiau palmant a charreg pennwn yn 

ystod y cyfarfod.  Roedd aelodau’n pryderu am y difrod y mae parcio 

anghyfrifol o’r fath yn ei achosi a’r effaith ariannol y mae hyn yn ei chael ar 

y gyllideb cynnal a chadw priffyrdd.  Gofynasant am grynodeb o’r costau a 

grëir gan y broblem hon.  
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 Diweddariad Aelodau:  Gwasanaethau Cymdogaeth  

 (15 Tachwedd 2016) 
 

 

Darparodd y cyfarfod ar 15 Tachwedd 2016 gyfle i'r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar eitem o'r enw ‘Gwasanaethau Cymdogaeth - Diweddariad 

Aelodau’. Roedd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd yn bresennol yn y 

cyfarfod gyda swyddogion o Gyfarwyddiaeth Gweithredoedd y Ddinas.  

Ysgogodd y drafodaeth gwestiynau a sylwadau a roddwyd mewn llythyr a 

anfonwyd at Aelod y Cabinet. Y pwyntiau allweddol a wnaed yn y llythyr oedd:  

 

 Parhaodd y Pwyllgor i gefnogi defnyddio camerâu ar y corff er mwyn casglu 

tystiolaeth a chefnogi diogelwch personol, yn enwedig ar gyfer rolau sy’n 

cynnwys gweithgareddau gorfodi.  

 

 Croesawodd y Pwyllgor weithredu’r ymagwedd cerdyn sgorio cytbwys at 

ddibenion rheoli perfformiad o fewn Gwasanaethau Cymdogaeth.   

Roeddent yn edrych ymlaen at weld y cerdyn sgorio cytbwys newydd a’r 

canlyniadau cychwynnol ar gyfer Gwasanaethau Cymdogaeth ym mis 

Mawrth 2017.  
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 Diweddariad Aelodau:  Gwasanaeth Cynllunio (6 Rhagfyr 

2016) 
 

 

Darparodd y cyfarfod ar 15 Tachwedd 2016 gyfle i'r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar eitem o'r enw ‘Gwasanaeth Cynllunio - Diweddariad Aelodau’. 

Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a 

Chynaliadwyedd i'r cyfarfod, wedi'i gefnogi gan swyddogion y 

Gyfarwydddiaeth Gweithredoedd y Ddinas.  Ysgogodd y drafodaeth 

gwestiynau a sylwadau a roddwyd mewn llythyr a anfonwyd at yr Aelod 

Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd. Y pwyntiau allweddol 

a wnaed yn y llythyr oedd:  

 

 Llongyfarchodd yr aelodau Wasanaeth Cynllunio Caerdydd am eu 

perfformiad eithriadol yn 2016.  Yn benodol eu bod, yn 2015/16 wedi: 

o prosesu 3,053 o geisiadau cynllunio (cynnydd o 20%);   

o cyflawni’r targed creu incwm, sef £1.93 miliwn;  

o cefnogi cyflwyno Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd;   

o cyflawni cyfraddau salwch eithriadol o isel;  

o prosesu nifer gyfartalog o 186 o geisiadau cynllunio fesul 

swyddog cynllunio (yr uchaf o bell ffordd yng Nghymru);  

o wedi cynyddu perfformiad yn aruthrol yn erbyn dau brif 

ddangosydd cynllunio Llywodraeth Cymru; ac    

o wedi perfformio’n gyson dda yn erbyn dangosyddion 

Llywodraeth Cymru o adborth gan ymgeiswyr cynllunio.   

 

 Diolchodd y Pwyllgor i Bwyllgor Cynllunio Caerdydd ar gyfer nifer fawr y 

ceisiadau cynllunio y gwnaethant eu hystyried yn 2015/16. Roedd nifer y 

ceisiadau a broseswyd yn sylweddol uwch nag unrhyw bwyllgor cynllunio 

awdurdod lleol arall yng Nghymru.    

 

 Nododd yr aelodau bod y targed incwm o ffioedd cynllunio ar gyfer 

Gwasanaeth Cynllunio Caerdydd wedi cynyddu bob blwyddyn ers nifer o 

flynyddoedd.   Gwnaethant longyfarch y Gwasanaeth Cynllunio am 

gyflawni’r targedau hyn, fodd bynnag, roeddent yn pryderu am y cynnydd 
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rheolaidd a'r pwysau ychwanegol a gaiff eu rhoi ar y staff. Teimlai’r 

aelodau y gallai rhagor o bwysau o ran targedau incwm arwain at forâl 

staff yn mynd yn is, a allai yn ei dro gynyddu lefelau salwch ac yn y pen 

draw, leihau cynhyrchiant staff. Byddai hyn yn effeithio ar dargedau 

allweddol a safon y gwaith Yn ogystal â hyn, gwnaethant gwestiynu a ellid 

cyflawni'r fath dargedau pe bai arafu economaidd yn digwydd.  

Gwnaethant gloi trwy ddweud y gallai cynyddu ffioedd cynllunio yn 

barhaus fynd yn wrthgynhyrchiol ac y dylid adolygu'r polisi o gynyddu 

incwm ffioedd cynllunio'n barhaus o flwyddyn i flwyddyn.  

 

 Nododd yr Aelodau y sylwadau a wnaed gan bennaeth Cynllunio, sef nad 

oedd unrhyw gamau gweithredu sydd eto i’w cymryd o ran gweithredu'r 

Cynllun Datblygu Lleol.  

 

 Gofynnodd y Pwyllgor i fod yn ymgyngoreion ar gyfer y Canllawiau 

Cynllunio Atodol ar gyfer Llety Myfyrwyr a oedd yn cael ei ddatblygu ar 

gyfer 2017.  

 

 Yn ystod y cyfarfod nododd yr Aelodau bwysigrwydd Cynllun Datblygu 

Lleol a fabwysiedir yn llawn er mwyn rheoli datblygiad Caerdydd ac 

amddiffyn /cefnogi anghenion y trigolion.   Heb broses o’r fath ni fyddai’r 

Cyngor yn gallu rheoli ble a sut mae datblygu’n digwydd yn briodol.   
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 Diweddariad Aelodau:  Rheoli Sbwriel yng Nghaerdydd  

 (15 Tachwedd 2016) 
 

 
Rhoddodd y cyfarfod ar 15 Tachwedd 2016 gyfle i’r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar eitem â'r teitl ‘Rheoli Sbwriel yng Nghaerdydd'. Cafodd yr Aelod 

Cabinet dros yr Amgylchedd ei wahodd i'r cyfarfod, wedi'i gefnogi gan 

swyddogion o Gyfarwyddiaeth Gweithredoedd y Ddinas.  

 

Prif bwyntiau’r Pwyllgor ar ôl y cyfarfod oedd:  

 

 Nododd y Pwyllgor raddfa’r dasg sy’n wynebu Gwasanaeth Glanhau 

Strydoedd Caerdydd er mwyn cadw’r ddinas yn lân.  Gwnaethant ddiolch yr 

holl staff a gymerodd ran yn y dasg a'u llongyfarch am y gwelliannau a 

wnaethant yn ystod y 12 mis diwethaf.  Yn benodol, roeddent yn teimlo y 

bu’r gwelliant o ran sgorau’r ddau ddangosydd ‘Adroddiad Uned Data 

Llywodraeth Leol Cymru – 2015/16’ yn llwyddiannus iawn.  

 

 Cytunodd yr Aelodau â’r negeseuon addysgol rhagweithiol sy’n cael eu 

cyflwyno mewn ardaloedd megis Cathays a gwnaethant groesawu 

ymagwedd cyfeirio’r negeseuon hyn at fyfyrwyr prifysgol.  Hefyd, 

gwnaethant gytuno â'r syniad o ddosbarthu hysbysiadau gosb benodedig 

sy'n seiliedig ar dai yn erbyn tai a rennir.   

 

 Cydnabu’r Pwyllgor y gwelliant sylweddol a gyflawnwyd wrth cynyddu 

canran y digwyddiadau o glirio digwyddiadau tipio anghyfreithlon a adroddir 

o fewn 5 diwrnod gwaith o 82% yn 2014/115 i 97.91% yn 2015/16. 

Symudodd hyn Gaerdydd o’r 21ain i’r 4ydd awdurdod lleol sy’n perfformio 

orau yng Nghymru.   

 

 Nodwyd bod Gwasanaethau Cymdogaeth yn y broses o weithredu offeryn 

rheoli asedau seilwaith AMX a bod ‘app reportio’ yn cael ei ddatblygu er 

mwyn sicrhau ei fod yn haws i’r cyhoedd adrodd am bethau megis 
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ceudyllau a digwyddiadau o dipio'n anghyfreithlon.  Croesawodd y Pwyllgor 

yr ymagwedd hon ac edrychodd ymlaen at ddiweddariad ar gynnydd.  
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 Diweddariad Aelodau:  Gwasanaethau Masnachol a 

Chydweithredol - Diweddariad ar y Cynnydd  (10 Ionawr 2017) 
 

 

Darparodd y cyfarfod ar 10 Mehefin 2017 gyfle i’r Pwyllgor Craffu 

Amgylcheddol a'r Pwyllgor Craffu Adolygu Polisïau a Pherfformiad graffu a 

gwneud sylwadau ar eitem â'r teitl Gwasanaethau Masnachol a 

Chydweithredol – Diweddariad ar y Cynnydd’. Gwahoddwyd Aelodau’r 

Cabinet ar gyfer yr Amgylchedd a Gwasanaethau a Pherfformiad 

Corfforaethol i'r cyfarfod a chawsant eu cefnogi gan swyddogion o 

Wasanaethau Masnachol a Chydweithredol.  Y pwyntiau allweddol a roddwyd 

mewn llythyr i’r Aelodau Cabinet oedd:  

 

Gwasanaethau Fflyd 
 

 Croesawodd aelodau weithredu meddalwedd rheoli fflyd, Civic Tranman, 

gan gredu y byddai hyn yn welliant aruthrol ar y systemau cerdyn a 

thaenlen a ddefnyddiwyd o’r blaen. Byddai’n creu rheolaeth ariannol 

sylweddol well ar draws y gwasanaeth.   

 

 Roedd y Pwyllgor yn falch iawn o’r cynnydd a wnaed yn nhermau 

cydbwyso’r gyllideb. Ar adeg y cyfarfod, bu’r gwasanaeth yn rhagweld 

gorwariant yn y gyllideb o £24,000  ar gyfer 2016/17, fodd bynnag, roedd 

hyn yn welliant sylweddol o’i gymharu â'r gorwariant o £1.76 miliwn a 

gafwyd yn 2013/14. 

 

 Roedd yr Aelodau'n falch o weld bod y rhaglen defnyddio cerbydau wedi 

dechrau gwneud arbedion eisoes, yn erbyn targed arbedion dwy flynedd o 

£400,000.   

 

 Croesawodd y Pwyllgor gyflwyno cyllidebu a model prisio cost ar sail sero i 

Wasanaethau Fflyd.     Roedd hyn yn rhywbeth a awgrymwyd yn ystod 

craffu'r project Gwasanaethau Seilwaith yn ddiweddar.   
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 Roedd yn dda gweld bod gan y gwasanaeth ddealltwriaeth well yn 

nhermau galluoedd a gallu'r gwasanaeth mewn gwirionedd.  Er enghraifft, 

roedd deall faint o'r gweithdy a gafodd eiu ddefnyddio mewn gwirionedd 

wedi creu cyfleoedd newydd ar gyfer creu incwm a phartneriaethau.  

 
 

 
 

 Mae’r aelodau’n croesawu’r cymeradwyaeth i ddechrau gosod y system 

RAMIS ar ddechrau 2017.  Roeddent yn teimlo y byddai’r system cynnal 

eiddo angenrheidiol iawn hon yn rhoi pwynt sengl hanfodol er mwyn 

atgyfnerthu data ar eiddo o ar draws ystâd gyfan y Cyngor.   

 

 Gwnaethant groesawu’r ffocws cynyddol ar greu incwm; yn benodol 

roeddent yn falch bod y gwasanaeth yn canolbwyntio ei sylw ar adennill 

busnes a gollwyd o ysgolion.   

 

   Gwelwyd hyn fel cyflawniad cadarnhaol, o ystyried y newidiadau 

diweddar i’r gwasanaeth.  

 
 
Gwasanaethau Ailgylchu a Gwastraff 
 

 Nododd yr Aelodau bod y lefelau salwch o fewn Gwasanaethau Ailgylchu 

a Gwastraff yn uchel.  Gwnaethant dderbyn y bu rhywfaint o welliant ac 

roeddent yn gobeithio gweld rhagor o welliannau i lefelau salwch yn y 

gwasanaeth.  

 

 Roedd y Pwyllgor yn falch bod y gwasanaeth yn gwneud cynnydd, gyda 

rhagor o gaffael o ran TGCh, sef atebion gweithio yn y cab ac yn symudol.  

Roeddent yn gobeithio y byddai’r systemau newydd yn gwella 

effeithlonrwydd ac yn helpu i osgoi "galw am fethiant"  

 

 Roeddent yn falch bod y Gwasanaeth Gwastraff Masnachol wedi cynyddu 

ei lefelau incwm yn barhaus yn ystod 2016/17, er enghraifft, yn ddiweddar, 
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roeddent wedi ennill contract gan Stadiwm y Mileniwm ar gyfer ymdrin â 

Gwastraff Masnachol gan BIFFA.   

 

 Yn ystod y cyfarfod, atgoffwyd y Pwyllgor o rai o’r cynigion a’r cyfleoedd a 

allai godi o bosibl o ganlyniad i’r Ddeddf Amgylchedd Cymru newydd.  

Ailadroddodd y Pwyllgor eto pa mor bwysig yw bod Gwasanaethau 

Ailgylchu a Gwastraff  yn barod ar gyfer y newidiadau a’r cyfleoedd a grëir 

gan y Ddeddf newydd hon.  

 

 Roedd yn galonogol i’r Pwyllgor fod Gwasanaethau Ailgylchu a Gwastraff 

yn rhagweld cyflwyno cyllideb gytbwys yn 2016/17 a’i fod ar darged i 

gyflawni pob targed ailgylchu statudol ar gyfer yr un flwyddyn.  

 
 
Gwasanaethau Masnachol a Chydweithredol – Sylwadau Cyffredinol 
 

 Croesawodd yr Aelodau greu prentisiaethau newydd o fewn y 

gwasanaeth.  

 

 Cydnabu’r Aelodau fod cyfraddau salwch wedi gwella ers creu 

Gwasanaethau Masnachol a Chydweithredol, fodd bynnag, roeddent yn 

credu o hyd fod lle sylweddol ar gyfer gwella rhagor.   

 

 Roedd yn galonogol i’r Pwyllgor weld bodlonrwydd Gwasanaethau 

Masnachol a Chydweithredol i fabwysiadau systemau trydydd parti 

sefydledig ar gyfer pob un o rannau’r gwasanaeth newydd.  Gwelsant hyn 

fel cam enfawr ymlaen yn nhermau gwella effeithlonrwydd a bod yn fwy 

masnachol ymwybodol.  

 

 Roedd y Pwyllgor yn falch bod y costau asiantaeth wedi gostwng gan 13% 

ers creu’r Gwasanaeth Masnachol a Chydweithredu, ond roedd y costau 

asiantaeth yn uchel o hyd.   
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 Roedd yr aelodau o’r farn fod gwelliannau wedi'u gwneud o ran cyfleoedd 

hyfforddiant staff, yn arbennig yn y Gwasanaethau Ailgylchu a Gwastraff.  

Roeddent yn credu bod hwn yn gam cadarnhaol a fyddai'n cefnogi 

datblygiad staff, morâl a gallu'r Cyngor i sicrhau'r safonau gwasanaeth 

gorau.  

 

 Gwnaeth y Pwyllgor longyfarch y Gwasanaethau Masnachol a 

Chydweithredu am y cynnydd a wnaethant mewn cyfnod cymharol fyr.  

Roedd yr aelodau’n falch o weld bod y gwasanaeth wedi cytuno ar a 

gwneud gwaith dilynol ar nifer o argymhellion allweddol o’r gwaith 

diweddar o graffu ar y Project Gwasanaethau Seilwaith, er enghraifft, 

cynnig gwelliant cyflym, gweithredu meddalwedd darparu gwasanaeth 3ydd 

parti arbenigol, cyflwyno cyfleoedd hyfforddi newydd, canolbwyntio ar 

gynhyrchu incwm a gwella rheolaeth ariannol drwy gyllidebu yn seiliedig ar 

sero.  
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GALW I MEWN 

 

 

Cyfnewidfa Drafnidiaeth Gorllewin Caerdydd – Ystyried 

Penderfyniad y Cabinet a Alwyd i Mewn CAB/16/38 (8 

Chwefror 2017) 
 

 

Mewn cyfarfod ar 8 Chwefror 2017, cafodd Aelodau o’r Pwyllgor Craffu 

Amgylcheddol y cyfle i graffu a rhoi sylwadau ar yr eitem ‘Cyfnewidfa 

Drafnidiaeth Gorllewin Caerdydd – Ystyried Penderfyniad y Cabinet a Alwyd i 

Mewn CAB/16/38’. Galwyd Penderfyniad y Cabinet CAB/16/38 i mewn yn 

dilyn cyfarfod y Cabinet ar 15 Rhagfyr 2016, a benderfynodd ar y canlynol: 

 

 Cymeradwyo datblygiad Cyfnewidfa Drafnidiaeth Orllewinol arfaethedig;  

 

 Dirprwyo awdurdod i Gyfarwyddwr Gweithrediadau’r Ddinas mewn 

ymgynghoriad â’r Aelod Cabinet dros Gyllid, yr Aelod Cabinet dros 

Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd, Swyddog 151 y Cyngor a 

Chyfarwyddwr y Gyfraith a Llywodraethu i ddelio â phob agwedd ar gaffael 

y Gwaith ar gyfer Datblygiad Cyfnewidfa’r Gorllewin fel y nodir yn yr 

adroddiad hwn, hyd at a chan gynnwys dyfarnu’r contract; 

 

 Trosglwyddo dyraniad y Rhaglen Cyfalaf Dangosol o welliannau i’r Coridor 

Bws i Gynllun Cyfnewidfa Gorllewin Caerdydd i’w gymeradwyo.  

 
Ar ôl galw i mewn, ystyriodd yr Aelodau y dystiolaeth a phleidleisio i gyfeirio’r 

mater yn ôl i’r Cabinet i’w ystyried ymhellach.  Wrth gyfeirio'r penderfyniad yn 

ôl i'r Cabinet, cyfeiriodd y Pwyllgor at gyfres o faterion sy'n peri pryder gan 
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gynnwys cyllid, parcio, tagfeydd traffig, opsiynau datblygu safle posibl, beicio 

a chysylltedd trafnidiaeth.  
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ADOLYGU CRAFFU – PENDERFYNIADAU GWELL 

 

 

Roedd adroddiad archwilio Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) ym mis Chwefror 

2016 yn cynnwys yr argymhellion canlynol, a effeithiodd ar Graffu yng 

Nghaerdydd: 

 

 Datblygu dull craffu trawstoriadol (o ystyried natur gynyddol 

gydweithredol darparu gwasanaeth a llywodraethu a’r agenda Llesiant 

Cenedlaethau'r Dyfodol). 

 Ystyried y rôl graffu o ran mynd i'r afael â’r heriau strategol sy’n 

wynebu’r Cyngor ar yr adeg hon. 

 Sicrhau bod unrhyw rolau gwag ar bwyllgorau craffu’n cael eu llenwi’n 

gyflym. 

 Ystyried gweddarlledu pwyllgorau craffu. 

 

I fynd i’r afael â'r ddau argymhelliad cyntaf, mae'r Cyngor wedi bod yn cynnal 

Adolygiad Craffu, gydag argymhellion i'w gweithredu o ddechrau'r tymor 

gwleidyddol nesaf.  Gwnaeth yr Adolygiad ymgysylltu ag Aelodau, 

swyddogion a rhanddeiliaid allanol, a rhoddwyd yr adroddiad dilynol i Bwyllgor 

y Cyfansoddiad ar 2 Mawrth 2017. 

 

Mae’r Pwyllgor hwn wedi cymryd rôl allweddol o ran darparu gwaith craffu 

trawstoriadol a phartneriaeth sydd wedi’i fanylu yn rhywle arall yn yr 

adroddiad hwn.  Yn gryno, fodd bynnag, roedd yn cynnwys: 

 

 Cyfarfodydd ar y cyd â’r Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad i 

graffu ar y cyd ar gynigion am Fecanweithiau Darparu Amgen ar gyfer 

Gwasanaethau Seilwaith Busnes. 

 Grwpiau gorchwyl a gorffen ar y cyd, er enghraifft i ystyried yr Ardoll 

Seilwaith Cymunedol. 
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 Ym mis Medi 2015 cytunwyd y byddai’r Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi 

a Pherfformiad yn cymryd rôl oruchwylio arweiniol dros graffu ar waith 

Bwrdd Partneriaeth Caerdydd, gyda’r Pwyllgor hwn yn craffu’n fanwl ar 

ffrydiau gwaith y Bwrdd Partneriaeth sy’n berthnasol i’w gylch 

gorchwyl. 

 Yn ystod y flwyddyn, mae’r Pwyllgor wedi arwain ymchwiliad gorchwyl 

a gorffen arloesol ar lygredd afonydd gan ddatblygu partneriaeth â Dŵr 

Cymru, Cyfoeth Naturiol Cymru, Genweirwyr Morgannwg, Cadwch 

Gymru'n Daclus, awdurdodau lleol cyfagos, Groundwork Cymru, Grŵp 

Afonydd Caerdydd ac Ymddiriedolaeth Afonydd De Cymru. 

 

Mae rolau gwag pwyllgorau yn cael eu dyrannu i grwpiau gwleidyddol dan 

reolau cymesuredd gwleidyddol, yn cael eu trafod yn fisol gyda Chwipiau 

Grwpiau Pleidiau, ac wedi'u cynnig i grwpiau gwleidyddol eraill a chynghorwyr 

annibynnol.  Mae penodiadau i rolau gwag ar bwyllgorau wedi’u hystyried fel 

eitem sefydlog ar bob agenda cyfarfod cyngor.  Fel mesur byrdymor, 

penderfynodd y Cyngor Llawn ym mis Gorffennaf 2016 leihau nifer yr aelodau 

mewn pwyllgorau craffu i wyth Aelod ar gyfer gweddill y Weinyddiaeth hon.  

Roedd Arolwg Aelodau 2016 hefyd yn edrych ar yr heriau a wynebodd yr 

Aelodau o ran llenwi rolau gwag mewn Pwyllgorau.  Canfuwyd bod 

amrywiaeth o heriau, gan gynnwys dyletswyddau eraill y Cyngor, teulu a 

phwysau gwaith, yn ffactorau allweddol, a’r gobaith yw y bydd hyn yn llywio 

trefniadau ar gyfer y Cyngor newydd yn dilyn etholiadau Cyngor 2017.  

 

Mae cyfleusterau gweddarlledu ar waith yn Neuadd y Sir ac yn Siambr 

Neuadd y Ddinas, sy’n caniatáu i rai cyfarfodydd pwyllgorau Craffu a 

chyfarfodydd y Cyngor Llawn gael eu gweddarlledu.  Gwnaeth y Datganiad 

Gweithredu Rheolaeth gyfarwyddo cyflwyno gweddarlledu cyfarfodydd 

pwyllgor i gynnwys un cyfarfod Pwyllgor Craffu y mis o fis Rhagfyr 2016. 

Treialwyd gweddarlledu gan bwyllgorau rhwng Tachwedd a Rhagfyr, a 

chynhaliodd Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant y gweddarllediad craffu 

byw cyntaf ym mis Rhagfyr 2016. 
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RHAGLEN WAITH ARGYMELLEDIG Y DYFODOL 
 

 

 
Mae’r Pwyllgor yn cael diweddariadau gwaith rheolaidd sy’n rhoi’r cyfle i 

Aelodau ystyried eitemau i’w cynnwys ar y rhaglen waith. Gall hefyd awgrymu 

unrhyw faterion newydd a allai fod o ddiddordeb i’r Pwyllgor. Ystyrir y 

materion canlynol yn addas i'w cynnwys yn rhaglen waith 2017/18: 

 
 
 Gwasanaethau Cymdogaethau – Diweddariad Aelod 

 Gwasanaethau Masnachol a Chydweithredu – Diweddariad Aelod 

 Strategaeth Drafnidiaeth Caerdydd 

 Uwchgynlluniau Bae Caerdydd a Chanol y Ddinas 

 Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref – Diweddariad Aelod 

 Rheoli Sbwriel yng Nghaerdydd 

 Strategaeth Rheoli Gwastraff Caerdydd – Diweddariad Aelod 

 Gwasanaethau Gorfodi Gwastraff – Diweddariad Aelod 

 Gwasanaeth Cynllunio – Diweddariad Aelod 

 Rheoli Asedau’r Briffordd – Diweddariad Aelod 

 Strategaeth Parcio Caerdydd – Diweddariad Aelod 

 Lagŵn Llanw Caerdydd 
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