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RHAGAIR 
 
 
Rheoli Bioamrywiaeth a’r Amgylchedd Naturiol yng Nghaerdydd 
 
Mae'r amgylchedd naturiol sy'n hanfodol i'n bodolaeth yn wynebu argyfwng. Mae 

rhywogaethau'n dirywio, mae cynefinoedd naturiol yn diflannu ar gyfradd frawychus ac mae 

ecosystemau hynafol yr ydym yn dibynnu arnynt yn wynebu dirywiad terfynol. Cafodd y darlun 

llwm hwn ei gyfleu yn ein hymchwiliad gan dystion a wnaeth gyfres o ddatganiadau pryderus. 

Roedd y rhain yn cynnwys:  

 

• Mae 56% o rywogaethau yn y Deyrnas Unedig wedi dioddef gostyngiad ers 1970, gyda 

354 o rywogaethau mewn perygl o ddiflannu ar hyn o bryd;  

• Mae'r Deyrnas Unedig wedi colli 97% o'i dolydd blodau gwyllt ers 1945;  

• Mae 23 o rywogaethau gwenyn a chacwn wedi diflannu yn y Deyrnas Unedig ers y 

1850au – mae'r dirywiad ehangach hefyd yn golygu bod y Deyrnas Unedig yn mewnforio 

65,000 o nythfeydd cachgi bwm i gefnogi cynhyrchiant amaethyddol bob blwyddyn;  

• Mae niferoedd y gwenoliaid du yng Nghymru wedi gostwng dros 60% ers 1995.  

 

Yn amlwg, ni ellir caniatáu i hyn barhau, ac felly cynhaliodd ein grŵp gorchwyl adolygiad manwl 

i archwilio'r hyn y gallai'r Cyngor ei wneud i reoli bioamrywiaeth a’r amgylchedd naturiol yng 

Nghaerdydd yn well. Wrth gyflawni'r darn hwn o waith, buom yn archwilio nifer o feysydd gan 

gynnwys:  

 

• Datblygu Blaengynllun Bioamrywiaeth Caerdydd;  

• Y dull a ddefnyddir gan awdurdodau lleol Cymru a chyrff cyhoeddus eraill i greu 

blaengynlluniau bioamrywiaeth;  

• Rôl, rhwymedigaethau a gofynion statudol/deddfwriaethol cyfredol y Cyngor ar gyfer 

cefnogi a gwella bioamrywiaeth;  

• Pwysigrwydd bioamrywiaeth ac ecosystemau Caerdydd;  

• Yr adnoddau sydd ar gael i gefnogi a gwella bioamrywiaeth yng Nghaerdydd;  

• Strategaeth Seilwaith Gwyrdd Caerdydd;  

• Agweddau ar y system gynllunio sydd wedi'u cynllunio i gefnogi bioamrywiaeth a'r 

amgylchedd naturiol;  
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• Rôl sefydliadau partner y Cyngor a'r cyhoedd.  

 

Roedd yr ymchwiliad yn cynnwys wyth cyfarfod grŵp gorchwyl a gefnogodd 14 o sesiynau 

tystion ar wahân; deliwyd â 22 o dystion a wnaeth gyfres o argymhellion ar sail thema ar draws 

y meysydd canlynol: Gosod Cyd-destun; Adnoddau'r Cyngor; Ymrwymiad, Strwythur a 

Phroses; Cyfathrebu ac Ymgysylltu; Llinell Sylfaen a Ffocws; ac Arfer Gorau a Defnydd 

Ymarferol. Gwnaed yr holl waith hwn gyda'r gobaith y byddai'r canfyddiadau a'r argymhellion 

yn helpu'r Cyngor i reoli adnoddau naturiol presennol yn well a gwella bioamrywiaeth yn y 

ddinas. Dyma’r prif argymhellion a wnaed yn ystod yr ymchwiliad:  

 

• Gofyn i'r Cyngor ddatgan argyfwng bioamrywiaeth yr eir i’r afael ag ef ochr yn ochr â'r 

argyfwng newid hinsawdd.  

• Cyflogi Ecolegydd neu Swyddog Adran 6 ychwanegol i helpu i sicrhau bod y Cyngor yn 

bodloni gofynion Dyletswydd Adran 6.  

• Lle y bo’n ymarferol bosibl, cyfyngu ar y defnydd o blaladdwyr fel glyffosad ar draws 

ystâd y Cyngor.  

• Dylai’r Cyngor gynnwys ymrwymiad lles bioamrywiaeth yn yr Uchelgais Prifddinas ac 

mewn prosesau gwneud penderfyniadau, cynlluniau busnes a pholisïau.  

• Dylai’r Cyngor gynnwys bioamrywiaeth a’r amcan lles gwydnwch yng Nghynllun 

Datblygu Lleol Caerdydd pan gaiff ei ddiwygio yn 2020.  

• Dylai'r Cyngor gyflawni cyfres o gamau gweithredu i wella cysylltedd cynefinoedd ledled 

Caerdydd. Byddai hyn yn helpu i wella bioamrywiaeth yn y ddinas.   

• Dylai’r Cyngor lunio a chyhoeddi polisi tyfu cymunedol.  

• Dylai'r Cyngor weithio gydag Aelodau Etholedig, sefydliadau partner, grwpiau gwirfoddol 

a'r cyhoedd i ddatblygu 'Cynllun Plannu Coed'.  

 

I gloi hoffwn ddiolch hefyd i bawb sydd wedi cymryd rhan yn yr ymarfer gorchwyl a gorffen. Mae 

hyn yn cynnwys aelodau'r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol, y Cynghorydd Jane Henshaw, 

aelodau'r Cabinet, tystion allanol a staff y Cyngor. Heb eich help chi ni fyddai'r ymchwiliad hwn 

wedi bod yn bosibl. Fy ngobaith yw bod cynnwys yr adroddiad hwn yn ddefnyddiol i'r Cabinet, 

ac y bydd yr argymhellion a wnaed yn gwneud cyfraniad cadarnhaol tuag at wella amgylchedd 

naturiol Caerdydd. 
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Y Cynghorydd Ramesh Patel 
Cadeirydd - Pwyllgor Craffu Amgylcheddol 
  



Adroddiad y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol 
Ymchwiliad Gorchwyl a Gorffen – Rheoli Bioamrywiaeth a’r Amgylchedd Naturiol yng Nghaerdydd 

 
 

Tudalen 6 o 22 

CYLCH GORCHWYL 
 

Nod yr ymchwiliad oedd rhoi cyfle i’r Aelodau archwilio ac ystyried sut y gall y Cyngor gefnogi 

a helpu i wella bioamrywiaeth yng Nghaerdydd. Yn benodol roedd hyn yn cynnwys craffu ar:   

 

• Y gwaith o ddatblygu Blaengynllun Bioamrywiaeth Caerdydd, er enghraifft, ei strwythur, 

ei nodau a’i amcanion;  

• Goblygiadau parhaus Blaengynllun Bioamrywiaeth Caerdydd, er enghraifft adrodd ar y 

ddogfen a’i monitro yn y dyfodol;  

• Y dull a ddefnyddir gan awdurdodau lleol eraill Cymru i ddatblygu blaengynlluniau 

bioamrywiaeth a nodi arfer gorau yn y maes hwn;  

• Rôl, rhwymedigaethau a gofynion statudol/deddfwriaethol cyfredol y Cyngor ar gyfer 

cefnogi a gwella bioamrywiaeth;  

• Pwysigrwydd bioamrywiaeth ac ecosystemau Caerdydd;  

• Yr adnoddau sydd ar gael i gefnogi a gwella bioamrywiaeth yng Nghaerdydd;  

• Cydweithredu cymunedol a dulliau gwaith partneriaeth eraill i ddeall sut maent yn helpu 

i gefnogi a gwella bioamrywiaeth yng Nghaerdydd;    

• Pwysigrwydd codi ymwybyddiaeth o faterion bioamrywiaeth yng Nghaerdydd - yn 

fewnol, gyda rhanddeiliaid allweddol a’r cyhoedd;  

• Strategaeth Seilwaith Gwyrdd Caerdydd - gan gynnwys manteision gwasanaethau 

seilwaith gwyrdd ac ecosystemau;  

• Rheoli Seilwaith Gwyrdd - gan gynnwys y Grŵp Seilwaith Gwyrdd;  

• CCA Seilwaith Gwyrdd Caerdydd a Gwaith Datblygu a Gynllunnir;  

• Y Strategaeth Ofodol Seilwaith Gwyrdd;  

• Rhaglen Weithredu Seilwaith Gwyrdd (Cynllun Gweithredu ar gyfer Pryfed Peillio, 

Cynlluniau Rheoli Parciau Unigol, Cynllun Natur Lleol, Coridorau Afonydd, Strategaeth 

Coed, mentrau trawsffiniol, cynlluniau a phrosiectau eraill);  

• Draeniau Cynaliadwy - cysylltiadau â phroses y Corff Cymeradwyo SDCau. 

 

 

Y DULL A DDEFNYDDIWYD   
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Adolygodd Pwyllgor Craffu Amgylcheddol Caerdydd y gwaith o reoli bioamrywiaeth a'r 

amgylchedd naturiol yng Nghaerdydd er mwyn deall yn well sut y gall y Cyngor ei gefnogi'n 

well. Wrth wneud hyn, ystyriodd yr ymchwiliad sefyllfa bresennol bioamrywiaeth yng 

Nghaerdydd a ledled Cymru; yr adnoddau sy'n cael eu dyrannu gan y Cyngor i gefnogi'r maes 

hwn; ymrwymiad, strwythurau a phrosesau presennol; cynlluniau arfaethedig ar gyfer y dyfodol; 

cyfathrebu ac ymgysylltu; gwybodaeth sylfaenol ac arfer gorau / defnydd ymarferol. Wrth 

adolygu'r wybodaeth, defnyddiodd y grŵp gorchwyl nifer o gyfraniadau gan dystion a 

ffynonellau gwybodaeth gan gynnwys:  

 

• Aelod Cabinet Cyngor Caerdydd dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r Amgylchedd;  

• Swyddogion o Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd Cyngor 

Caerdydd;  

• Swyddogion o Wasanaeth Parciau Caerdydd;  

• Cyfoeth Naturiol Cymru;  

• Llywodraeth Cymru;  

• RSPB;  

• CLAS Cymru;  

• SEWBReC;  

• Bug Life;  

• Plant Life;  

• Cyngor Dinas Abertawe;  

• Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt;  

• Fforwm Cynllunio a Bioamrywiaeth.  

 

Gan dynnu ar y corff hwn o dystiolaeth, gwnaeth yr Aelodau ganfyddiadau allweddol a chyfres 

o argymhellion. 

 

Yn ystod yr ymchwiliad, roedd y grŵp gorchwyl yn ddiolchgar i'r tystion canlynol a roddodd 

dystiolaeth lafar neu gyfraniadau ysgrifenedig:  

 

• Y Cynghorydd Michael Michael - yr Aelod Cabinet dros Strydoedd Glân, Ailgylchu a’r 

Amgylchedd  

• Y Cynghorydd Caro Wild - yr Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a Thrafnidiaeth   
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• Y Cynghorydd Peter Bradbury - yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden  

•  James Clemence - Pennaeth Cynllunio  

• Simon Gilbert - Rheolwr Gweithredol, Rheoli Datblygu (Strategol a Chreu Lleoedd)  

• Caryn Le Roux – Llywodraeth Cymru  

• Geoff Robinson – Llywodraeth Cymru  

• Matthew Harris – Ecolegydd, y Gyfarwyddiaeth Cynllunio, Trafnidiaeth a’r 

Amgylchedd  

• Nicola Hutchinson - Swyddog Cadwraeth Parciau, Gwasanaethau Parciau  

• Kerry Rogers - Rheolwr Cadwraeth, Ymddiriedolaeth Bywyd Gwyllt  

• Mark Tozer, Swyddog Datblygu Parciau, Gwasanaethau Parciau  

• Alan Abel - Complete Weed Control Limited  

• Heather Galliford – Cyfoeth Naturiol Cymru  

• Geoff Hobbs – Cyfoeth Naturiol Cymru  

• Adam Rowe - Canolfan Cofnodion Bioamrywiaeth De-ddwyrain Cymru (SEWBReC)  

• Lucie Taylor - CLAS Cymru  

• Colin Cheesman – Plant Life  

• Clare Dinham – Bug Life  

• Jazz Austin – RSPB  

• Y Cynghorydd Peter Jones – Cyngor Dinas Abertawe  

• Siobhan Wiltshire - Llywodraeth Cymru  

• Jo Smith – Llywodraeth Cymru 

 

Dogfennau Cyfeirio Allweddol 
 
• Llythyr Blaengynllun Seilwaith Gwyrdd a Bioamrywiaeth - Llythyr y Grŵp Gorchwyl at y 

Cynghorydd Caro Wild, Aelod Cabinet, Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth – Medi 2019 - 

Fel rhan o'r ymchwiliad hwn, ystyriodd y Pwyllgor Gynllun Seilwaith Gwyrdd drafft Caerdydd 

ac anfonodd lythyr at yr Aelod Cabinet cyfrifol a oedd yn nodi sylwadau, arsylwadau ac 

argymhellion y grŵp gorchwyl mewn perthynas â'r Cynllun Seilwaith Gwyrdd drafft. 

Derbyniodd yr Aelod Cabinet y llythyr hwn cyn cyfarfod y Cabinet ar 26 Medi 2019.  
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ARGYMHELLION 
 

Gosod Cyd-destun: Argymhelliad 1 – Datgan Argyfwng Bioamrywiaeth a Newid 
Hinsawdd  

Mae llawer o'r gweithredoedd sy’n gysylltiedig â newid yn yr hinsawdd yn ymwneud yn 

uniongyrchol â cholli cynefinoedd a bioamrywiaeth, felly bydd diogelu, cefnogi a gwella 

bioamrywiaeth yn helpu i fynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd. Mae sefydliadau fel Cyfoeth 

Naturiol Cymru wedi datgan argyfyngau newid hinsawdd a bioamrywiaeth ar y cyd, felly mae'r 

grŵp gorchwyl yn argymell bod y Cyngor yn datgan argyfwng bioamrywiaeth i eistedd ochr yn 

ochr â'r argyfwng newid hinsawdd. Wrth ddatgan yr argyfwng ar y cyd, dylai'r Cyngor 

gyhoeddi rhestr o'r camau y mae'n bwriadu eu cymryd i gyflawni nodau'r datganiad ar y cyd. 

Adnoddau’r Cyngor: Argymhelliad 2 - Ecolegydd / Swyddog Adran 6 Ychwanegol  

Mae angen i'r Cyngor gyflogi Ecolegydd neu Swyddog Adran 6 ychwanegol. Dylai weithio ar 

draws pob maes gwasanaeth i sicrhau bod y Cyngor yn gwneud yr hyn sydd ei angen i 

fodloni gofynion Dyletswydd Adran 6 Deddf yr Amgylchedd Cymru. Byddai hyn yn cefnogi 

gwaith yr Ecolegydd presennol sy'n treulio'r rhan fwyaf o'i amser yn delio â gwaith sy'n 

gysylltiedig â chynllunio. Dylai'r tasgau y bydd y swydd hon yn gyfrifol amdanynt gynnwys:  

• Cydlynu, cefnogi a hyrwyddo amrywiaeth o brosiectau amgylcheddol ledled Caerdydd 

sy'n cael eu cyflawni i fodloni gofynion y Ddyletswydd Adran 6.  

• Rhoi cymorth i grwpiau gwirfoddol sy'n ymwneud â gwaith sy'n gysylltiedig â 

Dyletswydd Adran 6 Deddf yr Amgylchedd Cymru.  

• Cysylltu â sefydliadau partner a grwpiau trydydd parti eraill sy'n gweithio gyda'r Cyngor 

neu'n ei gefnogi i gyflawni prosiectau sy'n ymwneud â Dyletswydd Adran 6 Deddf yr 

Amgylchedd Cymru.  

Adnoddau’r Cyngor: Argymhelliad 3 - Prentis Tîm Ceidwaid Caerdydd  

Dylai'r Cyngor gyflogi, hyfforddi a datblygu prentis i weithio gyda Gwasanaeth Ceidwaid 

Caerdydd. O ystyried proffil oedran presennol Gwasanaeth Ceidwaid Caerdydd, byddai'r 

swydd yn helpu i gadw gwybodaeth a phrofiad helaeth y tîm yn y Cyngor. Dylai hyd a 

strwythur y cynllun prentisiaeth adlewyrchu faint o wybodaeth a sgiliau y byddai eu hangen ar 

y prentis i ddod yn aelod staff sydd wedi'i hyfforddi'n llawn.  
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Adnoddau’r Cyngor: Argymhelliad 4 - Peirianneg Fiolegol – Afon Rhymni  

Lle y bo'n bosibl, dylai'r Cyngor ddefnyddio technegau peirianneg fiolegol tebyg i'r rhai a 

ddefnyddir ar lannau Afon Wysg wrth wneud gwaith adfer ar rannau o Afon Rhymni fel rhan 

o'r cynllun amddiffyn rhag llifogydd newydd. Byddai mabwysiadu'r dull hwn yn dod â 

manteision bioamrywiaeth ac ôl troed carbon o gymharu â dewisiadau peirianneg galed. 

Adnoddau’r Cyngor: Argymhelliad 5 - Chwynladdwyr a Phlaladdwyr - Glyffosad  

Lle y bo’n ymarferol bosibl, dylai’r Cyngor gyfyngu ar y defnydd o blaladdwyr fel glyffosad ar 

draws ei ystâd. Mae awdurdodau lleol fel Bro Morgannwg wedi llwyddo i roi’r gorau i 

ddefnyddio chwynladdwyr mewn nifer o barciau drwy ddefnyddio arferion rheoli chwyn a 

rheolaeth amgen. Dylai'r Cyngor geisio dysgu o hyn a chyhoeddi manylion am sut, ble a 

pham y bydd chwynladdwyr a phlaladdwyr yn cael eu defnyddio ar draws ystâd y Cyngor. 

Adnoddau’r Cyngor: Argymhelliad 6 – Cymorth i Wirfoddolwyr  

Mae'r Cyngor yn gwneud gwaith da o ran cynnig cymorth i grwpiau gwirfoddol sy'n gwneud 

llawer o waith i helpu i wella amgylchedd naturiol Caerdydd; tystiolaethir hyn gan y 16,278 o 

oriau gwirfoddol a gefnogwyd gan Wasanaeth Ceidwaid Caerdydd yn 2018/19. Fodd bynnag, 

mae'r Aelodau'n teimlo pe bai mwy o adnoddau'n cael eu buddsoddi mewn gwirfoddoli, y 

byddai cyfraniadau gwirfoddolwyr hyd yn oed yn fwy. Ar y sail hon, mae'r grŵp gorchwyl yn 

argymell y dylai'r Cyngor fuddsoddi adnoddau ychwanegol i annog, cydnabod ac ehangu 

cymorth gan grwpiau gwirfoddol ar gyfer gwaith sy'n ymwneud â Dyletswydd Adran 6 Deddf 

yr Amgylchedd Cymru. Yn benodol, creda y caiff yr adnodd hwn ei wireddu i'r eithaf pe bai'n 

canolbwyntio ar gydlynu gwirfoddolwyr a gwneud cais am arian grant.  

Ymrwymiad, Strwythur a Phroses: Argymhelliad 7 – Adeiladu Bioamrywiaeth i mewn i 
Benderfyniadau a Llywodraethiant  

Yn ystod yr ymarfer gorchwyl a gorffen cododd nifer o dystion bwysigrwydd adeiladu 

bioamrywiaeth a'r rhwymedigaeth Adran 6 i mewn i lywodraethu'r Cyngor, dogfennau polisi a'r 

broses ehangach o wneud penderfyniadau. Byddai hyn yn sicrhau bod bioamrywiaeth yn dod 

yn gyfrifoldeb corfforaethol. Cefnogodd yr Aelodau'r syniad hwn ac yn seiliedig ar y 

dystiolaeth a ddarparwyd, argymhellwyd y canlynol:  

 Argymhelliad 7 (a) – Dylai'r Cyngor adeiladu ymrwymiad lles bioamrywiaeth i mewn i 

Uchelgais Prifddinas, ochr yn ochr â'r amcanion lles eraill. Byddai hyn yn sicrhau bod 

bioamrywiaeth yn dod yn gyfrifoldeb corfforaethol ac amcan polisi.  
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 Argymhelliad 7 (b) - Gofyn i Fwrdd Partneriaeth Caerdydd fabwysiadu amcan lles 

bioamrywiaeth yn ei Gynllun Lles. Byddai hyn yn helpu i gyflawni cysondeb o ran dull 

gweithredu ar gyfer holl sefydliadau sector cyhoeddus Caerdydd sydd, drwy ddiffiniad, yn 

ddarostyngedig i'r cyfrifoldebau newydd a grëwyd gan Adran 6 Deddf yr Amgylchedd 

(Cymru) 2016. 

 

 Argymhelliad 7 (c) - Adeiladu bioamrywiaeth a newid yn yr hinsawdd i mewn i broses 

gwneud penderfyniadau'r Cyngor fel y cânt eu hystyried ym mhob penderfyniad. Dylid 

cynnwys adran Lles, Newid yn yr Hinsawdd, Bioamrywiaeth a Goblygiadau i’r Amgylchedd 

Naturiol ym mhob adroddiad / papur Cyngor, Cabinet a Phwyllgor.  

 

 Argymhelliad 7 (ch) - Adeiladu cyfrifoldeb am fioamrywiaeth i mewn i ddogfennau 

cynllunio busnes allweddol y Cyngor, er enghraifft, Cynllun Cyflawni'r Gyfarwyddiaeth a 

Dogfennau Adolygu Personol. Dylai hyn roi bioamrywiaeth ar sail debyg i Gydraddoldeb 

a'r iaith Gymraeg. 

 

 Argymhelliad 7 (e) - Sicrhau bod y Cynllun Seilwaith Gwyrdd (gan gynnwys y 

Blaengynllun Bioamrywiaeth) yn cysylltu â'r amcan lles bioamrywiaeth newydd, a pholisïau 

traws-sefydliadol perthnasol eraill ar lefel strategol, er enghraifft, y Cynllun Lles Lleol a 

Datganiadau Ardal 39. 

 

 Argymhelliad 7 (f) - Penodi hyrwyddwr bioamrywiaeth a newid hinsawdd penodol i 

gynrychioli'r Cyngor. Teimlai'r grŵp gorchwyl y dylai'r teitl fod yn ddigon clir i'r cyhoedd 

ddeall pwrpas y rôl ar unwaith, er enghraifft, awgrymwyd 'Hyrwyddwr Natur'. Teimlai'r grŵp 

gorchwyl y dylai'r hyrwyddwr: i) ddod yn llefarydd i’r Cyngor ar gyfer cyhoeddiadau 

bioamrywiaeth a newid yn yr hinsawdd; ii) gweithredu fel Cadeirydd Partneriaeth 

Bioamrywiaeth Caerdydd wedi'i hailsefydlu; iii) bod â statws digonol o fewn y Cyngor i 

sicrhau mynediad rheolaidd i'r Cabinet a'r Uwch Reolwyr; iv) meddu ar y gefnogaeth a'r 

cyfrifoldeb i gyflwyno adroddiad blynyddol ar fioamrywiaeth a newid yn yr hinsawdd i'r 

Cabinet neu'r Cyngor Llawn sy'n nodi'r cynnydd a wnaed yn ystod y flwyddyn yn erbyn 

cyfres o dargedau y cytunwyd arnynt.  
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 Argymhelliad 7 (g) - Dylai cyfrifoldebau bioamrywiaeth a newid hinsawdd y Cyngor gael 

eu cynnwys mewn un portffolio Cabinet i sicrhau llinellau cyfrifoldeb ac atebolrwydd clir. 

Mae'r ystod o gyfrifoldebau wedi'u rhannu ar hyn o bryd ar draws tri phortffolio'r Cabinet; 

teimlai'r Aelodau fod y rhaniad hwn mewn cyfrifoldeb yn creu rhwystr o ran atebolrwydd a 

chyflawni. 

 

 Argymhelliad 7 (h) - Datblygu gweledigaeth glir a brwdfrydig ar gyfer cynnal a gwella 

bioamrywiaeth er mwyn sicrhau 'ymrwymiad' cyson gan bob gwasanaeth. Ar ôl ei sefydlu, 

dylid dosbarthu hyn ar draws y Cyngor ac, os yn bosibl, i'r holl bartneriaid eraill ar Fwrdd 

Partneriaeth Caerdydd. 

 

 Argymhelliad 7 (i) - Dylai'r Cyngor nodi a chreu cyfres o ddangosyddion perfformiad 

bioamrywiaeth ac amgylchedd naturiol a fyddai'n eistedd ochr yn ochr â'r Blaengynllun 

Bioamrywiaeth ac yn ymddangos yn Adroddiadau Perfformiad y Cyngor. Dylai'r 

dangosyddion fod yn ystyrlon ac ymwneud yn uniongyrchol â'r allbynnau cadarnhaol sy'n 

cefnogi bioamrywiaeth yn y ddinas, a dylid eu cynnwys mewn adroddiad blynyddol ar 

fioamrywiaeth a newid yn yr hinsawdd.  

 

 Argymhelliad 7 (j) - Nodi cyllid ar gyfer swyddog penodol i gefnogi'r gwaith o ail-lansio 

Partneriaeth Bioamrywiaeth Caerdydd. Gallai'r swydd hon naill ai gael ei chadw o fewn y 

Cyngor neu ei darparu gan un o'i bartneriaid. Byddai’r tasgau'n cynnwys trefnu 

cyfarfodydd, casglu gwybodaeth, cynhyrchu adroddiadau ac adrodd ar berfformiad. Yn 

ddelfrydol, byddai'r unigolyn yn gweithio gyda'r Cyngor a'i holl gyrff partner.  

 
Ymrwymiad, Strwythur a Phroses: Argymhelliad 8 – Cynllunio  

Derbyniodd y grŵp gorchwyl dystiolaeth yn ymwneud â'r system gynllunio a'r rhan y gallai ei 

chwarae wrth ddiogelu bioamrywiaeth a'r amgylchedd naturiol. Rhannodd yr Aelodau 

bryderon fod blaenoriaethau datblygu'n cael eu blaenoriaethu ar draul natur yn barhaus, gyda 

datblygwyr yn gwrthdroi penderfyniadau cynllunio ar apêl yn rheolaidd diolch i ganllawiau 

cynllunio annigonol. Roedd hyn yn ei dro yn golygu bod Caerdydd yn colli darnau gwerthfawr 

o seilwaith gwyrdd yn rheolaidd, er enghraifft, coed aeddfed, a ddisodlwyd wedyn gan 

'fesurau lliniaru', er enghraifft, coed ifanc. Teimlai'r Aelodau fod effaith gronnol y 

penderfyniadau hyn wedi bod yn enfawr dros y blynyddoedd. Roedd gan y grŵp gorchwyl 

bryderon hefyd am ddiffyg cyfranogiad Caerdydd yn y Fforwm Cynllunio a Bioamrywiaeth, a 
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dylai'r Cyngor wneud mwy i sicrhau bod datblygwyr yn gwneud mwy i gefnogi bioamrywiaeth 

a'r amgylchedd naturiol mewn datblygiadau newydd. Disgwylir i adolygiad cyntaf Caerdydd o'r 

Cynllun Datblygu Lleol ddechrau yn 2020, ac mae hyn yn cyd-fynd yn braf ag adolygiad Polisi 

Cynllunio Cymru, a ddiweddarwyd yn ddiweddar, a'r newid tuag at sicrhau bod pob polisi yn 

cysylltu â Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Teimlai'r Aelodau fod nawr yn amser da i alinio a 

gwella'r gyfres hon o bolisïau er budd hirdymor yr amgylchedd. O ystyried y crynodeb o'r 

wybodaeth gynllunio uchod, mae'r grŵp gorchwyl yn argymell y canlynol: 

 Argymhelliad 8 (a) - Fforwm Cynllunio a Bioamrywiaeth – Hyd yma nid yw swyddogion 

Cyngor Caerdydd wedi mynychu'r Fforwm Cynllunio a Bioamrywiaeth. Teimlai'r Aelodau 

fod hwn yn gyfle sydd wedi’i golli, yn enwedig gan fod y llwybr ar gyfer cefnogi'r 

amgylchedd wedi newid dros y deuddeg mis diwethaf o dan Bolisi Cynllunio Cymru 

Argraffiad 10, Deddf yr Amgylchedd (Cymru) a Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol. Mae'r 

grŵp gorchwyl, felly, yn argymell bod swyddog o Gaerdydd yn mynychu cyfarfodydd y 

Fforwm Cynllunio a Bioamrywiaeth. Teimla hefyd fod proffil a dylanwad y Fforwm 

Cynllunio a Bioamrywiaeth yn elwa o gynnwys Aelodau Etholedig, ac felly gofynnir i'r 

Cyngor gysylltu â'r grŵp i ofyn a ellid ei ehangu i gynnwys cynghorwyr o bob un o'r 

awdurdodau lleol a gynrychiolir.  

 

 Argymhelliad 8 (b) - Adolygiad o Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd – Disgwylir i 

adolygiad o Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd ddechrau yn 2020. O ystyried pwysigrwydd 

newidiadau diweddar o fewn Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 10, Dyletswydd Adran 6 

Deddf yr Amgylchedd (Cymru) a deddfwriaeth Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol, mae'r 

grŵp gorchwyl o’r farn mai nawr yw’r amser i wella polisïau a nodau amgylcheddol Cynllun 

Datblygu Lleol Caerdydd. Gellid defnyddio polisi amgylcheddol cryf a manwl sy'n cysylltu â 

phrif amcanion corfforaethol y Cyngor fel 'bachyn' i ddatblygu canllawiau cynllunio atodol 

cryfach, a allai yn ei dro gynnig mwy o amddiffyniad i seilwaith gwyrdd gwerthfawr 

Caerdydd. 

 
 Argymhelliad 8 (c) - Polisi Cynllunio Cymru Argraffiad 10 – Mwy o Fanylion – Yn 

dilyn y cyfarfod gyda chynrychiolwyr y Fforwm Cynllunio a Bioamrywiaeth, daeth y grŵp 

gorchwyl i'r casgliad mai diffyg manylion oedd y gwendid mwyaf mewn canllawiau 

cynllunio sy'n gysylltiedig â'r amgylchedd, sy'n golygu bod datblygwyr yn gallu ennill 

apeliadau yn gyson a chynnig 'mesurau lliniaru' i gydymffurfio ag amodau cynllunio. Mae'r 

grŵp gorchwyl yn gofyn i'r Cyngor godi'r pryderon hyn gyda Llywodraeth Cymru, ac i 
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gynyddu lefel y manylder o ran y gyfres o ganllawiau cynllunio a ddefnyddir i sicrhau 

diogelwch amgylcheddol.  

 
 Argymhelliad 8 (d) - Mesur Gorchudd Coed – Cred yr Aelodau y dylai'r Cyngor 

ganolbwyntio ar fesur gorchudd coed yn hytrach na nifer y coed yn y ddinas. Mae 

manteision amgylcheddol gorchudd coed sefydledig yn llawer mwy na'r hyn a gynigir gan 

goed sydd newydd eu plannu, a ddarperir yn aml fel mesur lliniaru amgylcheddol. O 

ganlyniad, mae'r grŵp gorchwyl yn argymell y dylai'r Cyngor nodi ffordd o fesur gorchudd 

coed Caerdydd yn gywir, ac yna adrodd ar hyn yn flynyddol.  

 
 Argymhelliad 8 (e) - Cefnogi Natur mewn Datblygiadau newydd - Rhoddwyd 

gwybodaeth i'r grŵp gorchwyl am amrywiaeth o nodweddion y gellir eu cynnwys mewn 

datblygiadau newydd i gefnogi bioamrywiaeth, er enghraifft, briciau ystlumod a thyllau 

draenogod. Mae cost y nodweddion hyn yn gymharol fach; er enghraifft, mae un bric 

ystlum yn costio llai nag £20. Ar y sail hon, mae'r grwpiau gorchwyl yn argymell bod y 

Cyngor yn gofyn i ddatblygwyr osod nodweddion sy’n cefnogi natur ym mhob eiddo 

newydd yn ddiofyn ac, os oes angen, nodi 'bachyn' polisi yn y Cynllun Datblygu Lleol 

newydd neu ddiwygiedig i'w ddefnyddio i greu canllaw cynllunio atodol i gefnogi'r nod hwn. 

 

Cyfathrebu ac Ymgysylltu: Argymhelliad 9 - Ymgorffori Amcan Lles Bioamrywiaeth 
Newydd 

 Dylai'r Cyngor ymgorffori'r amcan lles bioamrywiaeth newydd yn y sefydliad drwy ddatblygu a 

darparu hyfforddiant perthnasol i holl staff y Cyngor. Dyma rai enghreifftiau o sut i wneud hyn:  

 Drwy ddefnyddio e-ddysgu, gwahanol ohebiaeth a holiaduron staff; 

 

 Adeiladu'r amcan lles bioamrywiaeth newydd i mewn i’r Adolygiad Datblygiad Personol 

(ADP);  

 
 Ymchwil wedi'i thargedu a thrafodaethau grŵp – swyddogaethau penodol. Dylai hefyd 

annog sefydliadau cyhoeddus eraill i gyflwyno hyfforddiant tebyg.  
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Cyfathrebu ac Ymgysylltu: Argymhelliad 10 - Hyrwyddo Ymgyrch y Cyngor i Gefnogi 
Bioamrywiaeth  

Sicrhau bod gwybodaeth ar gael i'r cyhoedd i annog cyfranogiad a dealltwriaeth, er enghraifft, 

drwy gyhoeddi gwybodaeth ar dudalennau gwe'r Cyngor; rhannu gwybodaeth gyda 

sefydliadau partner a rhanddeiliaid allweddol eraill; cyfleu'r neges drwy'r cyfryngau 

cymdeithasol a chynnal hyrwyddiadau cyfathrebu ehangach.  

Cyfathrebu ac Ymgysylltu: Argymhelliad 11 - Cyfarfodydd Cyswllt Rheolaidd  

Gwahodd grwpiau gwirfoddol amgylcheddol a chynrychiolwyr Cynghorau Cymuned i fynychu 

cyfarfodydd cyswllt rheolaidd – gallai'r rhain gysylltu â chyfarfodydd Partneriaeth 

Bioamrywiaeth Caerdydd i sicrhau bod pob parti'n cael y wybodaeth ddiweddaraf. Byddai'r 

cyfarfodydd yn caniatáu iddynt gael cymorth ychwanegol a chyngor arbenigol gan 

swyddogion perthnasol.  

Cyfathrebu ac Ymgysylltu: Argymhelliad 12 - Ysgolion a Llywodraethwyr  

Dynodi Llywodraethwyr cyswllt amgylcheddol ar gyrff llywodraethu ysgolion a all fynd â 

gwybodaeth a phrosiectau perthnasol i'w hysgol. Annog defnydd gwell o diroedd ysgol a 

safleoedd bywyd gwyllt lleol ar gyfer bioamrywiaeth.  

Cyfathrebu ac Ymgysylltu: Argymhelliad 13 - Hyfforddiant Bioamrywiaeth Gorfodol i 
Aelodau  

Dylai'r Cyngor gyflwyno hyfforddiant gorfodol i Aelodau i wella gwybodaeth am fioamrywiaeth 

a'r amgylchedd naturiol.  

Cyfathrebu ac Ymgysylltu: Argymhelliad 14 - Swyddog Dysgu Awyr Agored Penodedig 

 Dylai'r Cyngor naill ai gyflogi swyddog dysgu awyr agored pwrpasol, neu nodi cyllid i 

gyflawni'r rôl hon a dynodi cyfrifoldeb i drydydd parti profiadol. Byddai hyn yn cynnig cymorth, 

hyfforddiant a darpariaeth bwrpasol i alluogi ysgolion Caerdydd i:  

 Wireddu potensial dysgu yn yr awyr agored yn llawn;  

 Sicrhau manteision addysgol a lles o'r adnoddau naturiol amrywiol sydd gan Gaerdydd. 

 

Llinell Sylfaen a Ffocws: Argymhelliad 15 – Cytundeb Lefel Gwasanaeth SEWBReC  
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Dylai'r Cyngor ymrwymo i gytundeb lefel gwasanaeth gyda Chanolfan Cofnodion 

Bioamrywiaeth De-ddwyrain Cymru (SEWBReC) ar gyfer 2019/20 a thu hwnt. Byddai hyn yn 

rhoi'r data gorau sydd ar gael i'r Cyngor ar fioamrywiaeth leol, fel bod y Cyngor yn cael gwell 

gwybodaeth am yr adnoddau naturiol sydd ganddo ac, ar yr un pryd, bydd mewn sefyllfa dda i 

ddyrannu ei adnoddau cyfyngedig i'r ardal sydd â'r angen mwyaf.  

Llinell Sylfaen a Ffocws: Argymhelliad 16 – Mapio ar Sail Ward 

Cwblhau a rhoi cyhoeddusrwydd i ymarfer mapio ward. Byddai hyn yn rhoi gwybodaeth 

benodol i bob ward a'r Cynghorwyr. Byddai'n cynnwys gwybodaeth am rywogaethau pwysig, 

safleoedd gwarchodedig a gwybodaeth ecolegol berthnasol arall yn ogystal â chyfleoedd 

posibl i wella bioamrywiaeth yn y ward. Gellid datblygu hyn gan ddefnyddio gwybodaeth o 

gronfa ddata SEWBReC. 

Arfer Gorau a Defnydd Ymarferol: Argymhelliad 17 – Cysylltedd  

Mae gwella cysylltedd cynefinoedd ledled Caerdydd yn gam mawr tuag at wella 

bioamrywiaeth yn y ddinas. Mae Adran 6 Deddf yr Amgylchedd Cymru yn nodi bod yn rhaid i 

awdurdod cyhoeddus ystyried gwydnwch ecosystemau, ac mae'n cyfeirio'n benodol at gynnal 

'cysylltiadau rhwng ecosystemau ac oddi mewn iddynt'. Mae sefydliadau fel yr RSPB, Bug 

Life a Plant Life hefyd yn annog gwella cysylltedd, tra bod Cynghorau fel Brent yn cynnal 

prosiectau i wella cysylltedd natur. Mae'r Aelodau'n cefnogi'r syniad hwn ac yn argymell bod y 

Cyngor yn gweithio gyda sefydliadau partner a grwpiau gwirfoddol i:  

 Argymhelliad 17 (a) - Mabwysiadu dull graddfa-tirwedd o warchod pryfed peillio, h.y. 

edrych ar yr heriau y mae bioamrywiaeth ac ecosystemau cefnogol yn eu hwynebu ar 

draws ardal eang. Dylai hyn gynnwys gweithio gyda sefydliadau partner a gwirfoddolwyr i 

fapio cysylltedd natur fel y gall nodi'r ffordd orau o wella cysylltedd ar draws y ddinas. Man 

cychwyn da fyddai defnyddio data 'Llinellau B' Caerdydd, a sefydlwyd yn 2012, a mapio 

mannau segur, er enghraifft, hen reilffyrdd. 

 

 Argymhelliad 17 (b) - Lle nodir bylchau cysylltedd, dylai'r Cyngor weithio gyda 

phartneriaid a grwpiau gwirfoddol i sefydlu prosiectau lleol i bontio’r bylchau. Mae’r 

prosiectau neu’r dulliau gweithredu a awgrymir yn cynnwys hyrwyddo ymylon blodau 

gwyllt ac adeiladu mesurau sy'n ystyriol o fywyd gwyllt i ddatblygiadau newydd a gwaith 

adnewyddu. 
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 Argymhelliad 17 (c) - Dylai'r Cyngor weithio gyda datblygwyr eiddo a'r gymuned 

ehangach i gefnogi priffyrdd draenogod yn well. Byddai hyn yn golygu torri tyllau 13cm x 

13cm mewn waliau a ffensys gerddi i ganiatáu i ddraenogod symud, bwydo a pharu. 

 

Arfer Gorau a Defnydd Ymarferol: Argymhelliad 18 - Cefnogi a Datblygu Cynefinoedd  

Derbyniodd y grŵp gorchwyl lawer o dystiolaeth a ddangosodd ddirywiad sylweddol mewn 

cynefinoedd, sydd yn ei dro wedi cael effaith negyddol ar ecosystemau a bioamrywiaeth. Mae 

gwrthdroi'r duedd hon yn gofyn am ddatblygu mwy o gynefinoedd a chefnogi cynefinoedd sy'n 

bodoli eisoes, a nododd tystion fel Llywodraeth Cymru a CLAS Cymru nifer o gamau 

ymarferol y teimlent a fyddai'n helpu i wella cynefinoedd naturiol yng Nghaerdydd. Yn seiliedig 

ar y sylwadau a wnaed yn ystod yr ymarfer gorchwyl a gorffen mae'r grŵp gorchwyl yn 

argymell y canlynol i’r Cyngor:  

 Argymhelliad 18 (a) - Creu Cynefinoedd Newydd Hygyrch – Dylai'r Cyngor gefnogi'r 

gwaith o greu cynefinoedd newydd, megis perllannau lleol, gwrychoedd brodorol, dolydd 

blodau gwyllt neu ardaloedd gwyrdd eraill sy’n ystyriol o fywyd gwyllt ac yn hygyrch i 

gymunedau lleol. Gellir gwneud hyn naill ai ar dir y Cyngor neu mewn partneriaeth â 

sefydliadau eraill. Dylid cynnwys y dull hwn yn Strategaeth Seilwaith Gwyrdd Caerdydd. 

 
 Argymhelliad 18 (b) - Mannau a Reolir gan y Gymuned – Dylai'r Cyngor gynnig 

cymorth i ddatblygu mannau a reolir gan y gymuned. Pe bai'r Cyngor yn gwneud hyn, 

gallai CLAS Cymru ddarparu persbectif polisi a chyswllt o ran y math o offer y gellir ei 

ddefnyddio i ddatblygu cynlluniau o'r fath. Mae 90% o'r mannau a reolir gan y gymuned a 

gefnogir gan CLAS Cymru yn dibynnu ar ac yn cefnogi bywyd gwyllt. Mae’r nodweddion 

hyn yn gyffredin mewn mannau a reolir gan y gymuned: cynaeafu dŵr glaw; compostio; 

pridd iach heb balu; tomwellt; planhigion ar gyfer pryfed peillio; gwenyn; gwestai pryfed; 

toiledau compost; pyllau; plannu gardd goedwig; ymylon gwyllt; bwyd lleol organig ffres a 

ysglyfaethwyr naturiol ar gyfer rheoli plâu. 

Arfer Gorau a Defnydd Ymarferol: Argymhelliad 19 - Tyfu Cymunedol  

Tynnwyd sylw Aelodau at 'Bolisi Tyfu Cymunedol Sir Fynwy' fel enghraifft o arfer da o ran cael 

y gymuned i dyfu mwy o gynnyrch tra'n cefnogi natur. Cafodd ei greu i ganiatáu i'r Cyngor 

sicrhau bod tir sy’n eiddo iddo nad yw’n cael ei ddefnyddio i’w lawn botensial ar gael i'r 

gymuned i dyfu bwyd. Crëwyd y galw hwn drwy'r diffyg lle sydd ar gael ar gyfer rhandiroedd, 
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yr amodau economaidd sydd ohoni a'r angen i ddatblygu cymunedau mwy gwydn. Mae 

Cyngor Sir Fynwy wedi datblygu polisi a thrwydded sy'n caniatáu’r defnydd o ddarnau bach o 

dir y Cyngor i dyfu bwyd. Mae’r gwaith o greu a chyflwyno'r polisi hwn wedi cefnogi'r mudiad 

'Incredible Edible', h.y. lle mae grwpiau o bobl yn dod at ei gilydd i dyfu cynnyrch ar dir 

hygyrch, a gall unrhyw un fynd â’r cynnyrch, nid dim ond y rhai sydd wedi gweithio i’w dyfu. 

Mae'r grŵp gorchwyl yn hoffi'r polisi hwn, ac yn teimlo bod y dull tyfu cymunedol yn arwain at 

fanteision ychwanegol i fioamrywiaeth leol. Maent yn argymell bod Caerdydd yn efelychu hyn 

drwy greu a chyhoeddi polisi tyfu cymunedol.  

Arfer Gorau a Defnydd Ymarferol: Argymhelliad 20 - Torri Ymylon a Phlannu Blodau 
Gwyllt 

 Derbyniodd y grŵp gorchwyl dystiolaeth o bwysigrwydd torri ymylon ffyrdd a phlannu blodau 

gwyllt yn iawn. Maent yn cynnig gofod y mae mawr ei angen ar gyfer natur, yn gwella 

ecosystemau lleol, yn cefnogi cysylltedd, yn fuddiol iawn i bryfed peillio a gallant fod yn gost-

effeithiol iawn i'w cyflawni. Yn seiliedig ar y dystiolaeth a ddarparwyd, mae'r grŵp gorchwyl yn 

argymell:  

 Argymhelliad 20 (a) - Proses Torri Ymylon Ffyrdd – Esboniodd Plant Life fod y Cyngor 

wedi gofyn iddynt ail-ysgrifennu’r broses torri ymylon ffyrdd. Mae hyn wedi gweithio'n dda 

yn Dorset lle maent wedi rhoi'r gorau i dorri ymylon mor ddwys, ac mae wedi bod o fudd i 

fioamrywiaeth leol. Mae'r grŵp gorchwyl yn argymell bod y Cyngor yn dilyn y dull hwn, gan 

sicrhau bod meysydd gwasanaeth a chontractwyr yn cael eu gorfodi i ddilyn y broses 

newydd.  

 

 Argymhelliad 20 (b) - Cysylltedd Ymylon Priffyrdd ac Ardaloedd Blodau Gwyllt – Ar y 

cyd ag Argymhelliad 17, mae'r grŵp gorchwyl yn argymell y dylid cynnwys ymylon ffyrdd 

ac ardaloedd blodau gwyllt mewn gwaith mapio cysylltedd. Lle y bo'n bosibl, dylai'r Cyngor 

hefyd nodi darnau newydd o dir sy'n addas ar gyfer plannu blodau gwyllt a gweithio gyda 

grwpiau gwirfoddol neu gymunedol i ddatblygu'r ardaloedd hyn, er enghraifft, mewn ffordd 

debyg i'r cynllun sy'n cael ei ddatblygu gyda Chymdeithas Ddinesig Caerdydd.  

 

Arfer Gorau a Defnydd Ymarferol: Argymhelliad 21 - Adeiladau sy'n Ystyriol o 
Fioamrywiaeth  
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Yn ystod yr ymarfer gorchwyl a gorffen, pwysleisiodd tystion bwysigrwydd adeiladau sy'n 

ystyriol o fioamrywiaeth mewn ardaloedd trefol. Maent yn gynefin gwerthfawr i natur, yn gallu 

gweithredu fel sinc carbon, yn helpu adeiladau i addasu i newidiadau tywydd tymhorol ac yn 

gost-effeithiol ar y cyfan i'w cyflawni. Teimlir hefyd y gallant wneud i ddinasoedd deimlo'n fwy 

dymunol ac arloesol. Ymhlith yr enghreifftiau o nodweddion sydd wedi'u cynnwys mewn 

adeiladau sy'n ystyriol o fioamrywiaeth mae toeau gwyrdd, waliau gwyrdd, draenio trefol 

cynaliadwy a phlannu coed. O ystyried y dirywiad ehangach mewn cynefinoedd naturiol, 

mae'r Aelodau'n argymell y dylai'r Cyngor wneud mwy i annog datblygu adeiladau sy'n ystyriol 

o fioamrywiaeth yng Nghaerdydd. Gellid gwneud hyn drwy:  

 Siarad â datblygwyr, penseiri lleol a syrfewyr am fanteision nodweddion adeiladau sy'n 

ystyriol o fioamrywiaeth;  

 Hyrwyddo'r dull gweithredu a rhoi cyngor drwy'r broses gynllunio;  

 Dogfennu arferion da a chyngor ar gyflawni cynlluniau o'r fath mewn canllawiau neu bolisi 

cynllunio, er enghraifft, cynnwys gwybodaeth berthnasol mewn canllawiau cynllunio 

atodol;  

 Arwain y gwaith o ddatblygu nodweddion sy'n ystyriol o fioamrywiaeth ar adeiladau'r 

Cyngor a hyrwyddo manteision y dull hwn.  

 

Arfer Gorau a Defnydd Ymarferol: Argymhelliad 22 - Plannu Coed  

Mae mynd i'r afael â newid yn yr hinsawdd yn golygu y bydd yn rhaid i ni ddod o hyd i ffyrdd 

effeithiol o gael gwared ar garbon deuocsid o'r atmosffer. Y ffordd symlaf a mwyaf effeithiol o 

wneud hyn yw plannu coed, gan eu bod yn storio carbon deuocsid yn naturiol. Pan anerchodd 

y Cynghorydd Peter Jones o Abertawe y grŵp gorchwyl ym mis Gorffennaf, eglurodd ei fod ef 

a rhai cydweithwyr wedi penderfynu curo ar ddrysau yn y ward a gynrychiolai i ddarganfod a 

hoffai trigolion lleol gael y cyfle i blannu coeden aeddfed y tu allan i'w heiddo am £56. Cafodd 

ei syfrdanu gan yr ymateb, gyda nifer fawr o bobl yn cytuno i dalu am goeden. Anogwyd yr 

Aelodau gan y dull rhagweithiol hwn, ac roeddent yn teimlo bod gwerth cynnal cynllun tebyg 

yng Nghaerdydd. Mae'r grŵp gorchwyl yn argymell bod y Cyngor yn gweithio gydag Aelodau 

Etholedig, sefydliadau partner, grwpiau gwirfoddol a'r cyhoedd i ddatblygu 'Cynllun Plannu 

Coed'. Gallai'r cynllun annog y cyhoedd i brynu coed, a helpu i nodi cyllid i dalu am y coed 

neu wrthbwyso cost y coed. Byddai hyn yn ei dro yn lleihau ôl troed carbon Caerdydd, yn 

cyfrannu at agenda argyfwng newid hinsawdd Caerdydd ac yn helpu i gynyddu'r gorchudd 

coed ledled y ddinas. 
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Aelodau'r Pwyllgor Craffu 

 

Y Cynghorydd Ramesh Patel 
(Cadeirydd)  

         

Y Cynghorydd Bob Derbyshire      Y Cynghorydd Owen Jones 

     

Y Cynghorydd John Lancaster  Y Cynghorydd Jacqueline Parry  Y Cynghorydd Thomas Parkhill 
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