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AELODAU’R PWYLLGOR  
CRAFFU AMGYLCHEDDOL 

 

 
Y Cynghorydd Paul Mitchell 

        (Cadeirydd) 

 
Y Cynghorydd Gareth 

Aubrey 

 
Y Cynghorydd Elizabeth Clark 

 
Y Cynghorydd Chris Davis 

 

 
Y Cynghorydd Gavin Hill - 

John   

   
 

 
Y Cynghorydd Keith Jones 

 
Y Cynghorydd Chris Lomax 

 

 
Y Cynghorydd Susan White 

 
Y Cynghorydd Darren Williams 

 
 
 
 

*Y Cynghorydd Ralph Cook oedd Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol tan 
ddiwedd mis Mehefin 2015. Ei olynydd oedd y Cynghorydd Paul Mitchell a’i 
benodwyd yn ffurfiol fel Cadeirydd y Pwyllgor ym mis Medi 2015.  
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RHAGAIR Y CADEIRYDD 
 

 

Bu 2015/16 yn flwyddyn brysur eto i’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol. Mae’r 

toriadau cyllidebol parhaus wedi parhau i roi pwysau ar ddarparu gwasanaeth 

yn yr holl sefydliad, ac o fewn ei gylch gorchwyl ei hun, mae’r Pwyllgor Craffu 

Amgylcheddol wedi gwneud er orau i adolygu, gwneud sylwadau ar, a rhoi 

cymorth i ystod eang o gynigion y Cyngor.   

 
Yn ystod y flwyddyn, buom yn edrych ar ystod eang o faterion, er enghraifft y 

Rhaglen Ailgylchu a Gostwng Gwastraff; Rheoli Taflu Sbwriel a Gorfodi yng 

Nghaerdydd; Strategaeth Barcio Caerdydd; y Gwasanaeth Cynllunio; cyfres o 

Adroddiadau Perfformiad Chwarterol a’r Project Gwasanaethau yn y 

Gymdogaeth. Mae’r enghreifftiau hyn yn wasanaethau pwysig sy’n effeithio’n 

sylweddol ar holl ddinasyddion Caerdydd. 

 
Yn benodol, hoffwn amlygu dau faes gwaith yr ydw i’n credu sydd wedi 

cyfrannu at ddatblygiad y Cyngor: adolygu Project Gwasanaethau Seilwaith 

ac ymarfer gorchwyl a gorffen yr Ardoll Seilwaith Cymunedol.  

 
Derbyniodd y project Gwasanaethau Seilwaith (ar y cyd â Phwyllgor Craffu 

Adolygu Polisi A Pherfformiad) briffiau, adolygu’r Achos Busnes Amlinellol ac 

asesu’r Achos Busnes Llawn ar gyfer y project hanfodol bwysig hwn.  Rwy’n 

credu bod o leiaf rhai o’n sylwadau a’n hargymhellion wedi cynorthwyo 

datblygu’r project hwn ac rydym yn gobeithio y bydd y rhain yn cyfrannu at 

wneud gwelliannau sylweddol dros y deuddeng mis nesaf. Yn naturiol, bydd y 

Pwyllgor yn parhau i graffu ar weithredu’r model mewnol wedi ei addasu yn y 

flwyddyn nesaf. 

 
Roedd y gwaith Craffu ar yr Ardoll Seilwaith Cymunedol yn cynnwys ymarfer 

gorchwyl a gorffen traws-bwyllgor a oedd yn ystyried yr ystod o opsiynau ar 

gyfer rhoi’r cyfraniad datblygwr hanfodol hwn ar waith yng Nghaerdydd.  Fel 

grŵp, buom yn ymchwilio’r opsiynau twf sy'n wynebu'r ddinas a sut y gellid 

ariannu seilwaith hanfodol yn y dyfodol.  Wrth wneud hyn, buon ym trafod ag 

amrywiaeth eang o dystion, comisiynu darn o waith ymchwil cynhwysfawr a 
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gweithio'n agos ag Aelod Cabinet a swyddogion y Gwasanaeth Cynllunio.  

Rwy’n falch o ddweud y croesawodd y Cabinet ein gwaith ac rwy'n hyderus y 

bydd ein prif ganfyddiadau ac argymhellion yn effeithio'n fawr ar strategaeth y 

Cyngor yn y dyfodol ar gyfer rhoi'r Ardoll Seilwaith Cymunedol ar waith.  

 
Wrth i un flwyddyn ariannol ddwyn i derfyn ac wrth i un arall gychwyn, hoffwn 

ddiolch i holl Aelodau a swyddogion a gynorthwyodd y Pwyllgor Craffu 

Amgylcheddol yn 2015/16. Rwy’n edrych ymlaen at gael gweithio gyda llawer 

ohonoch eto yn 2016/17 pan fyddwn yn edrych eto ar hen flaenoriaethau 

megis y Project Gwasanaethau Seilwaith ac yn ymchwilio heriau newydd 

cyffrous, megis yr ymarfer gorchwyl a gorffen ar y cyd, 'Adfer ein Hafonydd".  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Councillor Paul Mitchell, Chairperson 
Environmental Scrutiny Committee 
May 2016 
 



 5 

 

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 2015/16. Rhwng mis Mehefin 2015 a mis Mai 

2016, bu’r Pwyllgor yn craffu ar y testunau canlynol: 

• Ymholiadau – Pan oedd y Pwyllgor wedi ymchwilio testun dros gyfnod o 

amser ac arweiniodd hynny at gyflwyno adroddiad ffurfiol i'r Cabinet. 

Dyma enghreifftiau o flwyddyn 2015/16: 

 
o Ardoll Seilwaith Cymunedol – Cydbwyllgor – Adroddiad Gorchwyl a 

Gorffen; 

o Rheoli Arian Adran 106 ar gyfer Datblygu Projectau Cymunedol; 

o Hyb Trafnidiaeth Canolog Caerdydd. 

• Craffu Cyn Penderfynu – Mae hyn yn rhoi cyfle i'r Pwyllgor werthuso a 

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

Mae hyn yn rhoi cyfle i’r Cabinet wybod barn Aelodau Craffu cyn iddynt 

wneud penderfyniad.  Dyma enghreifftiau o flwyddyn 2015/16: 

 
o Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref – Newidiadau ar gynnig; 

o Craffu ar y Cyd – Craffu cyn penderfynu ar adroddiad drafft y Cabinet, 

‘Gwasanaethau Seilwaith – Model Darparu Arall’ cyn ei ystyried yng 

nghyfarfod y Cabinet ar ddydd Iau 16 Gorffennaf; 

o Strategaeth Parcio Drafft; 

o Rheoli Taflu Ysbwriel a Gorfodi yng Nghaerdydd; 

o Cynllun Corfforaethol Drafft 2016 – 2018 a Chynigion Cyllideb Drafft 

2016/17 

 
• Monitro Perfformiad – Pan mae’r Pwyllgor wedi monitro perfformiad y 

Cyngor. Dyma enghreifftiau o flwyddyn 2015/16: 



 6 

 
o Cynllun Darparu Drafft Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas 

2015/16; 

o Cynllun Darparu Drafft Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas 

2016/17; 

o Gweithrediadau’r Ddinas – Monitro Perfformiad Chwarterol 2015/16 – 

Chwarteri 1, 2, 3 a 4; 

o Cynllun Ailgylchu a Chyfyngu ar Wastraff – Newyddion ar Weithredu 

Cam 1; 

o Craffu ar y Cyd - Gwasanaeth Rheoliadol A Rennir – Gweithredu a 

Chynigion ar gyfer y Dyfodol; 

o Gwasanaethau Seilwaith – Briffio Strategaeth Achos Busnes Llawn 

 

• Gwybodaeth Briffio – Pan mae’r Pwyllgor yn derbyn gwybodaeth am 

destun penodol a ddaw â goblygiadau amgylcheddol ar y Cyngor a’r 

ddinas. Dyma enghreifftiau o flwyddyn 2015/16: 

 
o Newyddion gan Aelodau:  Projectau Ynni’r Cyngor a Chynigion ar gyfer 

y Llwybr i’r Farchnad; 

o Goblygiadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015; 

o Project Gwasanaethau Cymdogaeth Mewnol wedi ei Addasu; 

o Cyfleusterau Gwastraff y Dyfodol yng Nghaerdydd – Newyddion 

Aelodau; 

o Gwasanaeth Casglu Gwastraff Masnachol Caerdydd; 

o Lygredd yn Afonydd Caerdydd. 

 
• Cyfarfod Galw i Mewn – Pan mae’r Pwyllgor yn derbyn gwybodaeth am 

destun penodol a ddaw â goblygiadau amgylcheddol ar y Cyngor a’r 

ddinas. Dyma enghreifftiau o flwyddyn 2015/16: 

 
o Gwasanaethau Seilwaith – Modelu Darparu Eraill – Ystyried 

Penderfyniad y Cabinet wedi ei Alw i Mewn CAB/15/24; 

o Canolfan Ailgylchu Gwastraff Y Cartref newydd ac Ail Ddefnyddio 

Cyfleuster – Ystyried Penderfyniad y Cabinet wedi ei Alw i Mewn 

CAB/15/25. 
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Mae’r adroddiad yn cyflwyno uchafbwyntiau gweithgareddau’r Pwyllgor yn 

2015/16.  

 
Dros y flwyddyn, bu i’r Pwyllgor Craffu gynnal 14 cyfarfod pwyllgor ac 

ysgrifennu 30 llythyr i’r Cabinet, at swyddogion a phartneriaid allanol er mwyn 

rhannu eu sylwadau/argymhellion a phryderon wedi craffu ar eitemau yng 

nghyfarfodydd y Pwyllgor.  

 
Roedd hyn yn cynnwys pedwar cyfarfod ar y cyd: un gyda Phwyllgor Craffu 

Gwasanaethau Oedolion a’r Gymuned er mwyn craffu ar ddatblygu ac 

adolygu polisi’r Gwasanaeth Rheoliadol A Rennir a thri chyfarfod ar y cyd 

gyda Phwyllgor Craffu Adolygu Polisi A Pherfformiad er mwyn ystyried y 

Gwasanaethau Seilwaith - Model Darparu Arall.  

 
Bu Aelodau mewn nifer o ddigwyddiadau craffu eraill, yn cynnwys y canlynol: 

cyfarfodydd rhaglennu gwaith; cyfarfodydd cyn y Pwyllgor; cyfarfodydd 

grwpiau gorchwyl a gorffen a gweithdy yn canolbwyntio ar rôl craffu mewn 

tirwedd sy’n newid. 
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YMHOLIADAU 

  
 

Ardoll Seilwaith Cymunedol – Cydbwyllgor Gorchwyl a  
Gorffen; 

 

 
 
Cyflawnwyd yr Ymarfer Gorchwyl a Gorffen Cydbwyllgor hwn mewn 

partneriaeth â Phwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc; Pwyllgor Craffu 

Gwasanaethau Oedolion a’r Gymuned; Pwyllgor Craffu’r Economi a 

Diwylliant; Pwyllgor Craffu Amgylcheddol a Phwyllgor Craffu Adolygu Polisi A 

Pherfformiad.  Bu’r ymholiad yn mynd rhagddo o fis Tachwedd 2015 tan fis 

Chwefror 2016, yn ystyried opsiynau ar gyfer cyflwyno Ardoll Seilwaith 

Cymunedol yng Nghaerdydd.  Crynhodd yr ymarfer craffu yr adolygiad yn 

saith prif elfen, sef: 

 
� Ardoll Seilwaith Cymunedol – Strategaeth; 

 

� Cyfraddau ar gynhigid ar gyfer Caerdydd Ardoll Seilwaith Cymunedol; 

 

� Newid deddfwriaethol diweddar a chyfraniadau gan ddatblygwyr; 

 

� Ardoll Seilwaith Cymunedol – Rhestr Rheoliadau 123; 

 

� Ardoll Seilwaith Cymunedol – Gweinyddiaeth; 

 

� Ardoll Seilwaith Cymunedol – Dyrannu 15% i Gyngor Cymuned. 

 

� Ardoll Seilwaith Cymunedol – Gwybodaeth Gyffredinol. 

 
Wrth adolygu’r opsiynau amrywiol, defnyddiodd y grŵp nifer o ffynonellau 

gwybodaeth yn cynnwys tystion o awdurdodau lleol eraill; y diwydiant 

adeiladu; swyddogion Gwasanaeth Cynllunio Cyngor Caerdydd; Aelodau 

Etholedig; adroddiad ymchwiliad craffu ac ymgynghorwyr cynllunio allanol. O’r 
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corff hwn o wybodaeth, daeth Aelodau i gasgliad o brif ganfyddiadau a 

deuddeng argymhelliad.  Y prif argymhellion oedd: 

 
� Ymddangosodd mai dull yn ôl ardal fyddai’r ffordd oriau ymlaen ar gyfer y 

ddinas.  Roedd Aelodau’n teimlo y dylid rhannu Caerdydd yn dair ardal ar 

wahân, sef: 1) Safleoedd Strategol; 2) Ardal Breswyl Fewnol a 3) Ardal 

Breswyl Allanol.  Dylid eithrio’r Safleoedd Strategol rhag yr Ardoll Seilwaith 

Cymunedol a dylai'r Ardoll fod yn uwch yn yr Ardal Breswyl Fewnol na'r 

Ardal Allanol.   

 
� Dylid cynorthwyo’r Ardaloedd Preswyl Mewnol ac Allanol gyda theclyn 

addasu’r Ardoll Seilwaith Cymunedol sy’n cydberthnasu canran y cyfraniad 

â nifer yr unedau yn y datblygiad, h.y. po fwyaf y datblygiad, yr isaf cyfradd 

yr Ardoll.  

 
� Roedd y cyfraddau yn Rhestr Ddrafft gyntaf Costau Caerdydd yn uchel o’u 

cymharu â rhai’r awdurdodau lleol eraill a oedd wedi, neu wrthi’n 

mabwysiadu’r Ardoll Seilwaith Cymunedol. Roedd yr adroddiad yn 

argymell y dylid adolygu’r rhestr gyfraddau gyflawn cyn cyhoeddi’r Rhestr 

Gostau Ddrafft yn y gwanwyn yn 2016.   

 

Cytunwyd ar yr adroddiad ymholiad drafft gan y Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi 

A Pherfformiad (ar ran yr holl bwyllgorau craffu) ar 12 Ebrill 2016. Ar yr amod 

y gwneid un addasiad bychan, derbyniwyd y deuddeng argymhelliad.  

Anfonwyd copi o’r adroddiad ymlaen at yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, 

Cynllunio a Chynaladwyedd er mwyn cyflwyno gwybodaeth ar gyfer yr 

adroddiad ar yr Ardollau Seilwaith Cymunedol y bydd y Cabinet yn ei ystyried 

ym mis Mehefin 2016.   
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Hyb Trafnidiaeth Canolog Caerdydd. 
 

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

Amgylcheddol ac Economi a Diwylliant i greu ymholiad grŵp gorchwyl a 

gorffen ar y cyd gyda ffocws ar drefniadau’r Hyb Trafnidiaeth Canolog 

newydd. Cytunwyd y byddai’r Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant yn arwain 

ar y gwaith hwn o ystyried ymrwymiadau presennol y Pwyllgor Craffu 

Amgylcheddol.  

 
Yn 2014/15, o ystyried yr amserlenni caeth iawn cyn penderfyniad Cabinet, 

penderfynwyd y byddai'n annhebyg y gallai’r pwyllgor craffu roi gwneud 

Ymholiad gorchwyl a gorffen cwbl drylwyr yn yr amser a oedd ar gael. Felly, 

cytunwyd y trefnid cyfres o gyfarfodydd ar wahân ar themâu penodol, ac yr 

anfonid llythyrau ac argymhellion wedi pob cyfarfod. 

 
Cynhaliwyd tri chyfarfod yr ymholiad hwn yn rhan o raglen waith 2014-15 ac 

mae tri chyfarfod pellach wedi eu cynnal eleni fel rhan o raglen waith 2015-16. 

Mae crynodeb o bob cyfarfod a’r gohebiaeth rhwng Aelodau’r Ymholiad a’r 

Aelod Cabinet isod. 

 
Cyfarfod 4 – Dylunio Cysyniadol – 23 Mehefin 2015 
 
Roedd y cyfarfod hwn yn ystyried bras gynllun o’r dyluniad o ddewis ar gyfer 

Cyfnewidfa Drafnidiaeth Caerdydd a throsolwg ar y gwaith cysylltu a wneir er 

mwyn datblygu’r cynllun manwl terfynol. Ysgrifennodd y Cynghorydd Ralph 

Cook, fel Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol, at yr Aelod Cabinet dros 

Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaladwyedd er mwyn: 

 
� Gofyn am i Gyfnewidfa Drafnidiaeth newydd Caerdydd gynnwys ardal 

benodol er mwyn cadw bagiau;   

 
� Dweud mai 73 bws yr awr y mae’r orsaf fysus yn gallu eu cynnal ar hyn o 

bryd ac y bydd 14 safle yn y Gyfnewidfa Drafnidiaeth newydd ac y gallai 

gynnal 112 bws yr awr, ar gyfartaledd;   
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� Gofyn am sicrwydd y  bydd maint llai’r orsaf fysus newydd yn gallu ymdopi 

â’r llwyth mwy er mwyn sicrhau gweithredu'r bysus yn ddiogel ac yn ddi-

drafferth; 

 
� Gofyn am sicrwydd am yr effaith ar ddiogelwch y tu hwnt i faes y datblygu, 

ac yn benodol y bydd y ffyrdd cyfagos yn gallu ymdopi â nifer mwy o fysus 

yn mynd i ac yn gadael yr orsaf fysus newydd; 

 
� Nodi bod maint llai’r orsaf fysus a’r gyfradd trosglwyddo bysus uwch yn 

golygu na fydd fawr o gyfle, os o gwbl, ar gyfer oedi neu baratoi bws 

rhwng teithiau;  Gofynnodd Aelodau am gysylltu â’r prif gwmnïau bysus er 

mwyn darganfod pa gyfleusterau a fydd ganddynt ar gyfer lleoliadau aros 

rhwng teithiau eraill a rhannu hyn â'r grŵp gorchwyl; 

 
� Cwestiynu goblygiadau cost y cynigion ar gyfer y gyfnewidfa drafnidiaeth 

newydd;  Gofynnodd Aelodau am wybodaeth ar lefel yr arian a fuddsoddir 

yn y gyfnewidfa drafnidiaeth newydd o ganlyniad i gyfraniadau'r 

datblygwyr, er enghraifft cyfraniadau adran 106 am adeilad newydd y BBC 

a.y.b.   

 
� Mynegi pryderon am y gostyngiad yr ymddengys a fydd yn nifer y mannau 

godi a gollwng tua’r gogledd o'r datblygiad, a fyddai’n achosi anawsterau i 

bobl sy’n ceisio dod i’r gyfnewidfa drafnidiaeth; Ceisiodd y grŵp gorchwyl 

sicrhad bod ymrwymiad cryf i reoli'r holl fannau codi a gollwng yn gywir yn 

y dyfodol a bod camau gorfodi yn cael eu gosod yn rheolaidd pan fo 

angen;  

 
� Roedd ymateb yr Aelod Cabinet yn nodi: 

 
o Y bydd man storio bagiau yn y fanyleb ar gyfer y cynllun manwl; 

 
o Y bydd cynllun y cyfleuster newydd yn rhoi digon o le er mwyn gallu 

gyrru wysg y cefn yn ddiogel; 
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o Ei bod yn amhosibl rhagfynegi canran y gwasanaethau bws a fydd yn 

defnyddio'r gyfnewidfa newydd a chadarnhau y bydd rhai mannau aros 

rhwng teithiau, ond llai nag yn yr orsaf fysus bresennol; 

 
o Cydnabod pwysigrwydd rheoli mannau codi a gollwng er mwyn 

defnyddio’r lle a fydd ar gael yn effeithlon; 

 
o Ei fod yn cadarnhau y disgwylir cwblhau'r gwaith ym mis Rhagfyr 2017 

ond dywedodd bod y project yn gymhleth ac yn annatod wrth 

ddatblygiadau eraill y Sgwâr Canolog. 

 
 
Cyfarfod 5 – Ymgynghori Cyhoeddus a Dewisiadau Cost au 25 Tachwedd 

2015 

 
Mae’r pethau a drafodwyd yn y cyfarfod yn cynnwys newyddion am gynllun 

cyffredinol y Sgwâr Canolog, adborth ar y cysylltu a fu â’r cyhoedd, yr 

amserlen a phrif bwyntiau penderfyniadau ar gyfer datblygiadau ac amcan 

gostau a dewisiadau ariannu ar gyfer y gyfnewidfa fysus newydd. 

Ysgrifennodd y Cynghorydd Rod McKerlich, fel Cadeirydd Pwyllgor Craffu 

Economi a Diwylliant, at yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a 

Chynaladwyedd er mwyn: 

 
� Amlygu tri gofyn ar gyfer darparu Cyfnewidfa Drafnidiaeth yng nghanol y 

ddinas:  Mae’n rhaid i’r adeilad fod yn drefniant ariannol gadarn ar gyfer 

y Cyngor; mae'n rhaid iddo fod yn ddeniadol ac mae rhaid i'w ddefnydd 

ymarferol ateb gofynion prifddinas sy'n tyfu. Nododd Aelodau wybodaeth 

o’r cyfarfod blaenorol, fod gwaith yn mynd rhagddo i sicrhau ateb y ddau 

ofyn cyntaf.  

 
� Crybwyll pryderon penodol ynghylch defnydd ymarferol y gyfnewidfa 

newydd (ond derbyn nad hwn oedd ffocws y cyfarfod). Roedd y pryderon 

yn cynnwys rhagfynegiadau a modelau traffig, amcangyfrif gallu, modelu 

llygredd a chamau'r dyfodol ar gyfer datblygiad y Sgwâr Canolog. 
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� Mynegi bod hyder y bydd yr orsaf fysus wedi ei chwblhau ar amser ac y 

bydd yn weithredol erbyn mis Rhagfyr 2017. Roedd Aelodau’n falch nad 

yw’r oedi wrth arwyddo bargen y BBC yn y Sgwâr Canolog yn effeithio ar 

amserlen datblygu’r gyfnewidfa drafnidiaeth.  

 
� Rhoi cefnogaeth i’r cais am i’r Cabinet roi awdurdod er mwy n gwario ar 

waith galluogi ac i’r awdurdod ymchwilio rhagor o opsiynau ariannu ar 

gyfer adeilad y gyfnewidfa drafnidiaeth. 

 
� Cytunwyd yn y cyfarfod hwn y byddai swyddogion yn cyfarfod ag Aelodau 

yn y dyfodol er mwyn trafod yr ystod o faterion a gododd Aelodau'r 

Ymholiad, yn arbennig o ran defnydd ymarferol o'r Gyfnewidfa 

Drafnidiaeth. Cyflwynid rhestr o gwestiynau a phryderon i’r Aelod Cabinet 

a’r swyddogion er mwyn eu helpu wrth baratoi ar gyfer y cyfarfod. 

 
 
Cyfarfod 6 – Crynhoi’r prif benderfyniadau a’r pryd eron sy’n dal i fodoli 

29 Chwefror 2016 

 
Trefnwyd y cyfarfod i drafod y cwestiynau a gododd yng nghyfarfod 5 o ran 

defnydd ymarferol o’r gyfnewidfa drafnidiaeth. Ysgrifennodd y Cynghorydd 

Rod McKerlich at yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a 

Chynaladwyedd er mwyn: 

 
� Sôn am bryderon Aelodau y bydd y symud o drafnidiaeth breifat at 

drafnidiaeth gyhoeddus, ynghyd â thwf poblogaeth Caerdydd, a fydd yn 

uwch na'r disgwyl, yn rhoi pwysau mwy nag y rhagfynegwyd ar allu'r 

gyfnewidfa drafnidiaeth.  

 
� Nodi pryderon Aelodau o ran dyrannu safleoedd deinamig o ystyried bod 

hwn yn system nad yw wedi ei fabwysiadu'n eang yn y DU. 

 
� Croesawu’r arddangosiad o fodel llif y traffig a oedd yn dangos y llif trwy’r 

gyfnewidfa. 

 
� Dweud bod ymrwymiad parhaus i weithio gyda’r gweithredwyr bws a 

choets. 
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� Sôn am y pryderon ynghylch colli Maes Parcio NCP Stryd Wood. 

 
� Nodi bod rhai pryderon ynghylch ansawdd yr aer a llygredd yn y datblygiad 

hwn. 

 
� Nid oedd Aelodau’r Ymholiad yn rhagfynegi y byddai cyfarfodydd yr 

ymholiad gorchwyl a gorffen wedi'r cyfarfod hwn; dywedont eu bod yn 

hyderus y bydd y cynigion a chynlluniau manwl yn cael eu profi'n drylwyr 

gan y Pwyllgor Cynllunio a’r Cabinet.  

 
 
Rheoli Arian Adran 106 ar gyfer Datblygu Projectau 
Cymunedol  

 

 
 
Cychwynnodd y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yn hwyr ym mis Chwefror 

2016 a bydd yn gorffen ym mis Mehefin 2016. Y nod yw gwerthuso'r broses er 

mwyn defnyddio cyfraniadau Adran 106 (a gofynion cynllunio eraill 

perthnasol) wrth ddatblygu projectau cymunedol.   

 
Yn benodol, bydd yn canolbwyntio ar y rheoliadau sy’n manylu pa fathau o 

brojectau y gellir eu hariannu; sut y rheolir cyfraniadau Adran 106 (a gofynion 

cynllunio eraill); yr ymgynghori a gwaith cysylltu rhwng Cynghorwyr, 

swyddogion a’r cyhoedd; effaith yr Ardoll Seilwaith Cymunedol ar broses 

ariannu Adran 106; sut yr adnabyddir projectau cymunedol trwy broses Adran 

106 ac ystyried enghreifftiau o ymarfer da yn y maes hwn.   
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CYN PENDERFYNU 
 

 

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref – Newidia dau ar 
Gynnig 

 

 
 
Rhoddodd cyfarfod 9 Mehefin 2015 gyfle i’r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar eitem o’r enw ‘Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Y Cartref – 

Newidiadau ar Gynnig’. Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet, y Cynghorydd Bob 

Derbyshire, i’r cyfarfod ac fe’i cynorthwywyd dan swyddogion Cyfarwyddiaeth 

Gweithrediadau’r Ddinas a oedd newydd ei ffurfio.  Arweiniodd y drafodaeth at 

gwestiynau a sylwadau a roddwyd mewn llythyr ar gyfer yr Aelod Cabinet dros 

yr Amgylchedd. Dyma'r prif bwyntiau yn y llythyr:  

 
� Roedd barn yr Aelodau wedi ei rhannu rhwng dau brif ddewis ar gyfer 

Canolfannau Ailgylchu Gwastraff Y Cartref yng Nghaerdydd, sef adeiladu 

safle newydd yn Ffordd Lamby neu ganolbwyntio ar ddatblygu safle Heol 

Wedal.   Roedd rhai’n teimlo bod Ffordd Lamby yn ddewis gwell oherwydd 

ei fod mewn ardal ddiwydiannol, ond roedd eraill yn teimlo bod Heol Wedal 

mewn lle mwy cyfleus ar gyfer llawer o ardaloedd yng ngogledd y ddinas. 

 
� Rhoddodd y cyflwyniad restr o bellteroedd o amryw o lefydd yng ngogledd 

y ddinas i safleoedd Ffordd Lamby a Heol Wedal.  Doedd yr Aelodau ddim 

yn sicr eu bod yn gywir ac roeddent yn amau'r amseroedd teithio a nodid 

yn arbennig. Gofynnont i’r swyddogion adolygu’r wybodaeth a chyflwyno 

ffigyrau wedi eu diwygio i’r Pwyllgor. 

 
 



 16 

Craffu ar y Cyd –  Craffu cyn penderfynu ar adroddiad drafft y 

Cabinet, ‘Gwasanaethau Seilwaith – Model Darparu Arall’ cyn ei 

ystyried yng nghyfarfod y Cabinet ar ddydd Iau 16 Gorffennaf 
 

 
 
Roedd y cyfarfod ar y cyd rhwng y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol a’r Pwyllgor 

Craffu Adolygu Polisi A Pherfformiad ar 9 Gorffennaf 2015 yn gyfle i’r Pwyllgor 

graffu a gwneud sylwadau ar y gynigion yr achos busnes amlinellol ar gyfer y 

‘Gwasanaethau Seilwaith – Model Darparu Arall’. Gwahoddwyd yr Arweinydd; 

yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd; yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, 

Cynllunio a Chynaliadwyedd a’r Aelod Cabinet dros Wasanaethau 

Corfforaethol a Pherfformiad i’r cyfarfod. Roedd swyddogion o 

Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas a'r Gyfarwyddiaeth Adnoddau yno 

yn eu cynorthwyo.  Arweiniodd y drafodaeth at gwestiynau a sylwadau a 

roddwyd mewn llythyr ar gyfer yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd. Dyma'r 

prif bwyntiau yn y llythyr:  

 
� Dywedodd Aelodau bod gwybodaeth bwysig ar goll yn Atodiad 11 – 

Modelau Darparu Eraill y Gwasanaethau Seilwaith: Achos Busnes 

Amlinellol – Gorffennaf 2015. Ystyriwyd mai dyma un o rannau mwyaf 

pwysig yr holl Achos Busnes Amlinellol oherwydd ei fod yn sgorio pob un 

o’r pedwar gwasanaeth ar ddeg o’u cymharu â’r pum model darparu arall. 

Pan gyflwynwyd hwn, roedd yn ddiddorol gweld bod canlyniad Methodoleg 

Esblygu Corfforaethol gan fwyaf yn gwbl wahanol i’r argymhelliad ym 

mhapur y Cabinet, h.y. mynd â’r Cwmni dan Berchnogaeth Lawn Lled 

Braich ymlaen fel y dewis ar gyfer datblygu Achos Busnes Llawn.  Roedd 

Aelodau wedi drysu oherwydd bod canlyniad y Fethodoleg Esblygu 

Corfforaethol a'r adroddiad craffu ar y cyd yn debyg iawn ac er hynny wedi 

eu diystyru er mwyn dewis Cwmni dan Berchnogaeth Lawn Lled Braich.  

Gofynnodd y Pwyllgor am eglurhad am hyn.  

 
� Roedd Aelodau’n bryderus ynghylch rhai o’r ymholiadau yn Atodiad 3 – 

Ymholiadau Dadansoddi Ariannol Lefel Uchel ar yr Achos Busnes 

Amlinellol.  Dywedont fod y model yn dangos, wedi ystyried ymholiadau 
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arbedion effeithlonrwydd a chreu incwm net, mai’r Fenter Sector 

Cyhoeddus/Preifat ar y Cyd a ddaeth yn gyntaf Menter ar y Cyd Sector 

Cyhoeddus/ Sector Cyhoeddus yn ail a Teckal (Cwmni dan Berchnogaeth 

Lawn Lled Braich) yn drydydd.  Roedd yr ymholiadau yn y costau 

cyffredinol a’r adrannau gwasanaethau cymorth yn dod i'r casgliad na ellid 

tynnu llawer o gostau sefydlog y gwasanaethau corfforaethol oddi ar y 

Cyngor; felly, byddai'n rhaid iddynt barhau yn ogystal ag unrhyw gostau 

cyffredinol trydydd parti sy’n gysylltiedig â gweithio gyda Menter ar y Cyd 

Gyhoeddus/Gyhoeddus / Menter ar y Cyd Gyhoeddus/Breifat a 

Gwasanaethau Allanol.  Roedd hyn yn rhoi rhwystr i'r tri model o £6.644 

miliwn; £6.257 miliwn a £3.818 yn eu trefn.   

 
� Roedd Aelodau’n bryderus nad oedd y Cynlluniau Gwella Gwasanaethau 

ar gael i’w hystyried gyfochr â’r Achos Busnes Amlinellol er eu bod yn rhan 

fawr o’r sail ar gyfer yr arbedion mewnol gwerth £4.053 yn y cyfnod rhwng 

2015/16 a 2017/18. Cafodd y Pwyllgor wybod nad oedd y dogfennau ar 

gael oherwydd na oedd ymgynghoriad llawn ar y cynigion wedi digwydd.  

O ganlyniad, roeddent yn bryderus iawn am yr ymhoniadau y gwneid yr 

arbedion gan fodel mewnol a chan y Cwmni dan Berchnogaeth Lawn Lled 

Braich. Teimlont na ddylid cynnwys yr arbedion yn yr Achos Busnes 

Amlinellol oherwydd nad oedd sylwedd na manylion iddynt.    

 
� Gofynnodd Aelodau am fanylion y newidiadau a ragfynegwyd i delerau ac 

amodau’r cyflogeion o ganlyniad i drosglwyddo i Gwmni dan Berchnogaeth 

Lled Braich, h.y. a fyddent yr un peth neu yn newid? Yn ogystal â hyn, 

gofynnont am gadarnhad o sut y byddai diogelwch gan TUPE yn 

berthnasol i gyflogeion a fyddai’n trosglwyddo i’r Cwmni newydd dan 

Berchnogaeth Lawn Lled Braich ac a fyddai strwythur o’r math yn atal 

gosod telerau ac amodau aml haen ar gyfer cyflogeion. 
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Strategaeth Parcio Drafft; 
 

 
 
Roedd y cyfarfod ar 15 Medi 2015 yn gyfle i’r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar eitem o’r enw ‘Strategaeth Barcio Ddrafft’. Gwahoddwyd yr Aelod 

Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd i’r cyfarfod a daeth 

swyddogion o'r Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas i’w gynorthwyo.  

Arweiniodd y drafodaeth at gwestiynau a sylwadau a roddwyd mewn llythyr ar 

gyfer yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd.  

Dyma'r prif bwyntiau yn y llythyr:  

 
� Roedd Aelodau’n teimlo ei bod hi’n amser da i grybwyll y mater mannau 

parcio ******** gyda chymunedau lleol y gallai'r cynnig fod yn fuddiol 

iddynt.  Cynigion eu cefnogaeth at y mater hwn petai'r Aelod Cabinet dros 

Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd yn dymuno dechrau ymgynghori 

â chymunedau lleol.  

 
� Roedd Aelodau’n fodlon ar y syniad o liniaru gofynion yr arolwg ar gyfer 

creu neu ymestyn ar gynlluniau parcio i breswylwyr. Fodd bynnag, 

mynnont pa mor bwysig yw cynnwys Aelodau wrth ddatblygu meini prawf 

trwy gyfryngau megis grwpiau ffocws. Yn ogystal â hyn, awgrymont y 

buasai sesiynau briffio ar unrhyw gynllun parcio newydd i breswylwyr yn 

hanfodol.   

 
� Gofynnodd y Cadeirydd i’r Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a 

Chynaliadwyedd gysylltu â Bws Caerdydd i weld a ellid defnyddio cefn 

tocynnau bws er mwyn hysbysebu cynigion ar gyfer busnesau yng 

Nghaerdydd.  Teimlodd y buasai’r dull hwn yn cynnig cymhelliant 

ychwanegol i bobl ddefnyddio’r bws a chyda gobaith, annog newid dull 

teithio.   

 
� Soniodd y Pwyllgor am yr ymateb cadarnhaol i adroddiad y Pwyllgor 

Craffu Amgylcheddol dan y teitl ‘Parcio sy’n Peri Trafferthion a Niwsans 

yng Nghaerdydd'.  Roeddent yn falch o weld bod llawer o’r argymhellion 
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wedi eu gweithredu eisoes a bod hyn wedi gwneud cyfraniad cadarnhaol 

at ddatblygu Strategaeth Barcio Ddrafft Caerdydd.   

 
Rheoli Taflu Ysbwriel a Gorfodi yng Nghaerdydd 

 

 
 
Roedd cyfarfod 10 Tachwedd 2015 yn gyfle i’r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar eitem dan y teitl ‘Rheoli Taflu Sbwriel a Gorfodi yng Nghaerdydd'. 

Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd i’r cyfarfod a daeth 

swyddogion o'r Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas i’w gynorthwyo.  

Arweiniodd y drafodaeth at gwestiynau a sylwadau a roddwyd mewn llythyr ar 

gyfer yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd. Dyma'r prif bwyntiau yn y llythyr:  

 
� Argymhellodd Aelodau y dylid gwerthuso'r cynnig yn drylwyr petai’r Cyngor 

yn comisiynu cyfnod prawf gorfodi maes taflu sbwriel gan drydydd parti er 

mwyn sicrhau bod yr holl bartïon yn deall yr hyn a ddisgwylid ganddynt yn 

llawn.  Pwysleisiont hefyd y dylid briffio’r holl Aelodau ar unrhyw gyfnod 

prawf gorfodi ar destun taflu sbwriel gan drydydd parti cyn gwahodd 

partïon i wneud ceisiadau a chyn rhoi’r cynllun ar waith.   

 
� Wedi trafod cynigion noddi, cyfeiriodd y Pwyllgor yr Aelod Cabinet dros yr 

Amgylchedd at yr adran noddi ymarfer gorchwyl a gorffen Pwyllgor Craffu 

Amgylcheddol 2013/14, ‘Caerdydd y Tu Allan’ oherwydd y teimlai y buasai 

hyn yn helpu’r Aelod Cabinet i ddatblygu a gwella nawdd yn yr holl 

wasanaethau’r tu allan.   

 
� Gofynnodd y Pwyllgor am amserlen project er mwyn gweithredu’r 

Hysbysiadau Diogelu'r Gymuned; Gorchmynion Diogelu Mannau 

Cyhoeddus; Gwella rheolaeth dros lenyddiaeth a argreffir; sicrhau bod 

Gwasanaethau’r Priffyrdd yn cyflwyno hysbysiadau cosb benodedig a 

defnyddio partneriaid gorfodi trydydd parti ar gyfer taflu sbwriel    

 
� Gofynnodd aelodau a fyddai modd cofnodi'r holl ganiatâd sgip ar lein er 

mwyn i Aelodau a’r cyhoedd gael mynd atynt yn haws.    
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Cynllun Corfforaethol Drafft 2016 – 2018 a Chynigio n Cyllideb 
Drafft 2016/17 

 

 
 
Roedd cyfarfod 16 Chwefror 2016 yn gyfle i’r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar 'Gynllun Corfforaethol Drafft 2016 - 2018 a Chynigion Drafft 

Cyllideb 2016/17’. Gwahoddwyd yr Aelodau Cabinet dros yr Amgylchedd; 

Trafnidiaeth, Cynllunio a Chynaladwyedd a'r Gwasanaethau Corfforaethol a 

Pherfformiad i’r cyfarfod. Cefnogwyd hyn gan swyddogion o 

Gyfarwyddiaethau Gweithrediadau’r Ddinas ac Adnoddau.   

 
Arweiniodd trafodaeth at gwestiynau a sylwadau a roddwyd wedyn mewn tri 

llythyr ar yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd; yr Aelod Cabinet dros 

Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaladwyedd a’r Aelod Cabinet dros y 

Gwasanaethau Corfforaethol a Pherfformiad. Dyma'r prif bwyntiau yn y llythyr:  

 
• Portffolio’r Amgylchedd  
 

 
� Arbedion Llinell 13 - Gweithrediadau’r Ddinas – Mod el Gweithredu 

Newydd ar gyfer Gweithrediadau’r Ddinas – Nododd Aelodau bod 

arbedion gwerth £1.052 miliwn yn gysylltiedig â'r 'Model Gweithredu 

Newydd ar gyfer Gweithrediadau’r Ddinas’.  Nodont y bydd llawer o’r 

manylion ar gyfer arbedion yn y Model Darparu Arall ar gyfer 

gwasanaethau seilwaith y byddai’r Pwyllgorau Craffu Amgylcheddol a 

Adolygu Polisi A Pherfformiad yn craffu arno ym mis Mai 2016.  

 
� Cyfleusterau Ailgylchu ac Ailddefnyddio – Gofynnodd Aelodau am 

newyddion ynghylch y cynnydd o ran cyflwyno’r cyfleusterau ailgylchu ac 

ailddefnyddio newydd yng Nghanolfannau Ailgylchu Gwastraff Y Cartref 

yng Nghaerdydd.  Yn ystod y Ffordd Ymlaen, awgrymodd Aelod fynd â'r 

fenter hon gam ymhellach a sefydlu cynllun ailddefnyddio ac ailgylchu yn y 

stryd yng Nghaerdydd; byddai cynllun felly’n golygu bod preswylwyr yn 

gadael unrhyw eitemau nad ydynt am eu cadw allan i'w casglu ar ddiwrnod 

penodol yn yr wythnos, a gellid cymryd yr eitemau hynny i gyfleuster 

ailddefnyddio ac ailgylchu i rywun arall gael mynd â nhw.   
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Linell Arbedion 42 - Gweithrediadau’r Ddinas – Cydw eithio Rheoliadol – 
Adolygodd Pwyllgor Craffu Gwasanaethau Oedolion a’r Gymuned arbedion 
Cydweithio Rheoliadol o £310,000 yn ei gyfarfod craffu ar y gyllideb ar 15 
Chwefror. Daethant i’r casgliad hwn: ‘er fod hyder y llwyddir i sicrhau’r 
arbedion, byddai sgôr y dadansoddiad risg yn aros yn Goch/Oren oherwydd y 
gwneir 30% o’r arbedion yn sgil incwm yn codi ac mae’n bosib y bydd hyn yn 
anos sicrhau hynny yn ne Cymru nad yn yr ardaloedd yn Lloegr sydd wedi 
dilyn yr un dull ar gyfer eu Gwasanaethau Rheoliadol'. Cytunodd y Pwyllgor 
Craffu Amgylcheddol gan ategu’r sylw.   
 
 

 
• Portffolio Trafnidiaeth, Cynllunio a Chynaladwyedd 
 
� Linell Arbedion 15 - Gweithrediadau’r Ddinas -  Rhe oli Adeiliadau – 

Gwella Effeithlonrwydd Prosesau Busnes – Roedd Aelodau’n bryderus 

ynghylch y cynnydd o £46,000 a oedd wedi ei neilltuo ar gyfer Rheoli 

Adeiladau, yn arbennig gan eu bod yn cael trafferth ateb y galw presennol.  

Gofynnont i’r Cyngor ystyried rhoi arian ychwanegol i’r gwasanaeth.   

 
� Pwysau Ariannol – Llinell 3 - Canllawiau Cynllunio Ategol – Mae 

Aelodau’n croesawu’r cymorth o £75,000 at y pwysau ariannol ar gyfer 

Canllawiau Cynllunio Ategol; fodd bynnag, roeddent yn teimlo mai hepu’n 

rhannol o ran mynd i'r afael â gofynion y Canllawiau Cynllunio Ategol a 

grëwyd o ganlyniad i fabwysiadu Cynllun Datblygu Lleol fyddai hyn.   

 
� Llinell Arbedion 21 - Gweithrediadau’r Ddinas – Cyn yddu cyfraniad at 

Orfodi Parcio Dinesig er mwyn ariannu gwelliannau 

Trafnidiaeth/Amgylcheddol y’u hariannir ar hyn o br yd gan gyllidebau 

refeniw sylfaenol – Nododd Aelodau fod cynnydd o £360,000 yn yr 

incwm ac arbediad cyffredinol o £370,000 yn y llinell gyllidebol hon.   

 
� Mecanwaith Gwydnwch Ariannol – Ymyrraeth wedi ei Th argedu ar 

gyfer Tyllau yn y Ffordd – Bu i Aelodau groesawu’r £320,000 

ychwanegol a'i bennir er mwyn mynd i’r afael â thyllau yn y ffordd yn 

2016/17; gofynnont i’r gwaith trwsio nod yn unig roi gorchudd dros y tyllau, 

ond i’r Cyngor ddilyn dull, adfer parhaol.   

 
� Gwasanaethau Corfforaethol a Phortffolio Perfformia d – Cydnabu 

Aelodau y bu cynnydd wrth ostwng lefelau salwch yng Nghyfarwyddiaeth 
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Gweithrediadau’r Ddinas a bod cynnydd mewn costau yswiriant gwladol a 

chydymffurfio â’r cyflog byw wedi dod â phwysau ariannol sylweddol. Bu 

iddynt hefyd gydnabod bod arian cyffredinol wrth gefn a’r arian wrth gefn 

wedi ei glustnodi yn isel iawn o’u cymharu â chyllideb gyffredinol y Cyngor 

ac o’u cymharu ag awdurdodau cyfagos.   
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MONITRO PERFFORMIAD 
 

 

Gweithrediadau’r Ddinas – Monitro Perfformiad Chwar terol 
2015/16 

 

 
 
Yn ystod 2015/16, derbyniodd y Pwyllgor adroddiadau monitro chwarterol yn 

amlach.  Daeth y newid hwn er mwyn cefnogi'r agenda gwella perfformiad 

ehangach a’i weithredir yn y Cyngor cyfan.  Yn gyfan gwbl, derbyniodd y 

Pwyllgor bedwar Adroddiad Perfformiad Chwarterol gan Weithrediadau’r 

Ddinas yn 2015/16. 

 

Gweithrediadau’r Ddinas – Perfformiad Chwarter 1 

Ar 15 Medi 2015, ystyriodd Aelodau eitem o’r enw Perfformiad Chwarter 1 - 

Gweithrediadau’r Ddinas; roedd hyn yn trafod y cyfnod o 1 Ebrill 2015 tan 30 

Mehefin 2015. Wedi’r eitem, gwnaeth yr Aelodau’r sylwadau hyn am y 

Portffolio Amgylcheddol a’r Portffolio Trafnidiaeth, Cynllunio a 

Chynaladwyedd:  

 
� Gofynnodd Aelodau hefyd am gopi o’r cynllun lliniaru effeithiau a’i rhoddir 

ar waith gan Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas er mwyn sicrhau 

bod heriau cyllideb 2015/16 yn cael eu rheoli’n gywir.  Gofynnont hefyd am 

grynodeb o waith adfywio/ailstrwythuro Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r 

Ddinas a oedd yn mynd rhagddo bryd hynny; byddai hyn yn cynnwys 

disgrifiad o’r gwaith adfywio/ailstrwythuro, nodau ac amcanion y gwaith ac 

amserlen ar gyfer ei gwblhau.  

� Roedd yr cais yn trafod meysydd cyfrifoldeb y Portffolios Amgylcheddol a 

Thrafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd.  
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Gweithrediadau’r Ddinas – Perfformiad Chwarter 2 

Ar 8 Rhagfyr 2015, ystyriodd Aelodau eitem o’r enw Perfformiad Chwarter 2 - 

Gweithrediadau’r Ddinas; roedd hyn yn trafod y cyfnod o 1 Gorffennaf 2015 

tan 30 Medi 2015. Wedi’r eitem, gwnaeth yr Aelodau’r sylwadau hyn am y 

Portffolio Amgylcheddol a’r Portffolio Trafnidiaeth, Cynllunio a 

Chynaladwyedd:  

 
 
Portffolio’r Amgylchedd 

� Eglurodd swyddog y gellid gwella’r broses absenoldeb salwch trwy newid 

diffiniad cyfnod absenoldeb salwch; credid y gallai newid felly leihau 

absenoldebau salwch. Gofynnodd Aelodau am fanylion y cynnig hwn.  

 
� Nodwyd bod cyllideb asiantaeth staff ar gyfer Gweithrediadau’r Ddinas 

wedi defnyddio 89% o’i gyllideb flynyddol a gyhoeddir erbyn diwedd y 

chweched mis.  Roedd Aelodau’n bryderus am y lefel uchel hyn o wario a 

gofynnodd am sicrwydd y rheolid y gyllideb hon yn well yn ystod ail hanner 

2015/16 er mwyn helpu i sicrhau cyrraedd targedau cyllideb a 

pherfformiad.   

 
 
Portffolio Trafnidiaeth, Cynllunio a Chynaladwyedd 

 
� Nododd Aelodau bod PLA/004 (a) a (c) yn risgiau perfformiad coch a’u 

bod yn sylweddol dan y targed ar gyfer 2015/16. Gofynnont am fanylion ar 

y mesurau lliniaru effaith a’u gweithredwyd er mwyn gwella perfformiad a 

sicrhau y byddai’r gwaith hyn yn helpu i wella perfformiad.  

 
� Wedi trafodaeth ynghylch incwm uwch i’r cyfrif refeniw parcio oherwydd 

costau parcio, gofynnodd Aelodau gorfodi parcio dinesig a throseddau 

traffig sy’n symud am fanylion incwm a gwariant y cyfrif refeniw parcio ar 

gyfer 2014/15 a 2015/16 a disgrifiad o gwmpas y gwasanaethau y gellir eu 

hariannu bellach gan y cyfrif refeniw parcio dan adran 52 Deddf Rheoli 

Traffig 2004.  
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� Wedi ystyried THS/012 (canran prif ffyrdd (A), ffyrdd nad ydynt yn brif 

ffyrdd (B) a ffyrdd nad ydynt yn brif ffyrdd (C) sydd mewn cyflwr gwael yn 

gyffredinol), gofynnodd Aelodau am fanylion yr wybodaeth fesul categori 

data ffordd (A), (B) a (C) mewn gwerthoedd ar wahân ar gyfer 2014/15 a 

2015/16 hyd yma.  Teimlwyd y byddai hyn yn helpu rhoi darlun mwy clir o 

gyflwr parhaus ffyrdd Caerdydd.     

 

Gweithrediadau’r Ddinas – Perfformiad Chwarter 3 

Ar 15 Mawrth 2016, ystyriodd Aelodau eitem o’r enw Perfformiad Chwarter 3 - 

Gweithrediadau’r Ddinas; roedd hyn yn trafod y cyfnod o 1 Hydref 2015 tan 31 

Rhagfyr 2015. Wedi’r eitem, gwnaeth yr Aelodau’r sylwadau hyn am y 

Portffolio Amgylcheddol a’r Portffolio Trafnidiaeth, Cynllunio a 

Chynaladwyedd:  

 
Portffolio’r Amgylchedd 
 
� Dywedodd Aelodau bod WMT/009b (canran y gwastraff dinesig a gesglir 

gan awdurdodau lleol ac y’i paratoir ar gyfer ei ailddefnyddio neu ailgylchu. 

yn cynnwys gwastraff bio wedi ei wahanu yn y ffynhonnell ac a gaiff ei 

gompostio neu ei drin yn fiolegol rhyw ffordd arall) wedi ei nodi yn 'Oren' er 

bod swyddogion yn hyderus y byddant yn cyrraedd y targed statudol o 

58% ar gyfer 2015/16. Derbyniont fod yn rhaid i’r dangosydd perfformiad 

pwysig barhau fel risg ‘Oren’ gan y cadarnheir y canlyniad yn ffurfiol.  

 
� Nododd Aelodau fod cyfanswm (aelodau) staff Gweithrediadau’r Ddinas yn 

gyffredinol sy’n gymwys am DPP wedi gostwng o 1,387 ar ddiwedd 

Chwarter 2 i 1,328 ar ddiwedd Chwarter 3, sy’n ostyngiad o 59 aelod staff 

sy’n gymwys am DPP. Gofynnodd y Pwyllgor am gadarnhad o'r rheswm 

dros y gostyngiad hwn.  

 
� Roedd Aelodau’n bryderus am lefelau’r sbwriel ar lawr yng Nghaerdydd a 

gofynnont am ganlyniadau’r System Reoli Ar Gyfer Archwilio’r Amgylchedd 

Leol ar gyfer holl wardiau Caerdydd yn 2014/15 a 2015/16. 
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Portffolio Trafnidiaeth, Cynllunio a Chynaladwyedd 

� Nododd Aelodau statws coch ac oren R.A.G PLA/004 (a) (% y ceisiadau 

cynllunio mawr y penderfynir arnynt yn ystod y flwyddyn o fewn 13 

wythnos) a PLA/004 (c) (% y ceisiadau cynllunio gan berchnogion tai y 

penderfynir arnynt yn ystod y flwyddyn o fewn 8 wythnos) yn y drefn hon. 

Roeddent yn cydnabod y rhesymau a roddwyd dros berfformiad gwael y 

dangosyddion hyn ac yn gobeithio gweld gwelliant yn Chwarter 4 2015/16 

a Chwarter 1 2016/17.  

 
 

Cynllun Darparu Drafft Cyfarwyddiaeth Gweithrediada u’r 

Ddinas 2015/16 
 

 
Rhoddodd cyfarfod 9 Mehefin 2015 gyfle i’r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar Gynllun Darparu Drafft Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas. 

Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet, y Cynghorydd Ramesh Patel a’r Cyngorydd 

Bob Derbyshire, i’r cyfarfod ac fe’i cynorthwywyd dan swyddogion 

Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas a oedd newydd ei ffurfio.   

 
Cyflwynwyd cyflwyniadau ar sail portffolios cyfrifoldeb Cabinet y ddau 

(Trafnidiaeth, Cynllunio a Chynaladwyedd a'r Amgylchedd) ac roedd yr 

Aelodau Cabinet a’r swyddogion ar gael i ateb cwestiynau’r Aelodau ar 

Gynllun Darparu Drafft Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas.  

 
Arweiniodd y drafodaeth at gwestiynau a sylwadau y’u rhoddwyd mewn llythyr 

ar gyfer yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd. ac 

at yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd.   Dyma'r prif bwyntiau yn y llythyr:  

 
 
Cynllun Darparu’r Gyfarwyddiaeth – Portffolio Trafn idiaeth, Cynllunio a 

Chynaliadwyedd.  
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� Gofynnodd Aelodau am grynodeb incwm a gwariant manwl ar gyfer cynnal 

y tîm Gorfodi Parcio Dinesig a’r gwasanaeth Troseddau Traffig Sy’n 

Symud yng Nghaerdydd.  Yn y ddau achos, gofynnwyd i’r grynodeb fanylu 

yn union pa bethau a'u hariennir gan y 'Cyfrif Refeniw Parcio'.   

 

� Gofynnwyd am ateb ynghylch pryd y byddai’r Cyngor yn gallu rhagweld 

lefelau incwm cywir ar gyfer y cynllun Troseddau Traffig Sy’n Symud 

newydd.  

 
� Pwysleisiwyd eu bod yn awyddus i dderbyn adborth a ddylent fod wedi ei 

dderbyn ers tro ar ymateb y Cabinet i adroddiad y Pwyllgor Craffu 

Amgylcheddol o’r enw ‘Parcio sy’n peri Trafferth a Niwsans yng 

Nghaerdydd’.  

 
� Dywedont a chytunont â Chyfarwyddwr Parcio Strategol, Priffyrdd, Trafic a 

Thrafnidiaeth bryd hynny y byddai’n hollbwysig meincnodi gwasanaethau’r 

Cyngor o fewn y Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas newydd; byddai 

hyn yn creu dull systematig o gymharu gwasanaethau Caerdydd â’r 

goreuon yn y DU.  Gofynnont am i hwn gael ei rannu â’r Aelodau pan 

fyddai wedi ei sefydlu.   

 
� Mynegont bryder ynghylch y diffyg cysylltiad clir rhwng yr amryw bolisïau a 

strategaethau trafnidiaeth; er enghraifft, nid yw'n glir sut y mae Strategaeth 

Drafnidiaeth Cymru yn addasu ei gweledigaeth lefel uchel ar gyfer Polisi 

Trafnidiaeth Lleol.  Roeddent yn teimlo y gellid gwneud mwy i wella’r 

agenda cynllunio trafnidiaeth ar y cyd ac anogont yr Aelod Cabinet dros 

Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaladwyedd i gysylltu â Llywodraeth Cymru i 

wthio’r agenda hon yn ei blaen. 

 
� Gofynnodd y Pwyllgor am amserlen fanwl ar gyfer datblygu Strategaeth 

Drafnidiaeth Caerdydd er mwyn cynnwys manylion yr ymgynghori y dylid 

ei wneud wrth ddatblygu’r strategaeth. 
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Cynllun Darparu’r Gyfarwyddiaeth – Portffolio Amgyl cheddol 

� Nododd Aelodau bod y cyflwyniad a draddododd yr Is-Gyfarwyddwr 

Amgylcheddol yn dweud bod gwariant o £73 miliwn y flwyddyn er mwyn 

cynnwys y gwasanaethau yn y Model Darparu Arall gan y Gwasanaethau 

Seilwaith.  Roedd hyn yn gwrthgyferbynnu â’r ffigwr o £55 miliwn a 

roddwyd mewn ymarfer gorchwyl a gorffen diweddar.  Gofynnont am 

eglurhad o’r gwahaniaeth rhwng y ffigyrau hyn.  

 
 
Cynllun Darparu Drafft Cyfarwyddiaeth Gweithrediada u’r 

Ddinas 2016/17 
 

 
Roedd cyfarfod 19 Ebrill 2916 gyfle i’r Pwyllgor graffu a gwneud sylwadau ar 

Gynllun Darparu Drafft Cyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas ar gyfer 

2016/17. Gwahoddwyd y Cynghorwyr Ramesh Patel a Bob Derbyshire i’r 

cyfarfod ac fe’i cynorthwywyd gan swyddogion o Gyfarwyddiaeth 

Gweithrediadau’r Ddinas.  Cyflwynwyd cyflwyniadau ar sail portffolios 

cyfrifoldeb Cabinet y ddau (Trafnidiaeth, Cynllunio a Chynaladwyedd a'r 

Amgylchedd) ac roedd yr Aelodau Cabinet a’r swyddogion ar gael i ateb 

cwestiynau’r Aelodau ar Gynllun Darparu Drafft Cyfarwyddiaeth 

Gweithrediadau’r Ddinas. Arweiniodd y drafodaeth at gwestiynau a sylwadau 

y’u rhoddwyd mewn llythyr ar gyfer yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, 

Cynllunio a Chynaliadwyedd. ac at yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd.   

Dyma'r prif bwyntiau yn y llythyr:  

 
Cynllun Darparu Drafft y Gyfarwyddiaeth ar gyfer 20 16/17 – Perthnasol 

i’r ddau Bortffolio  

� Nodwyd bod y proffiliau ystod oedran a ddefnyddiwyd yng Nghynllun 

Darparu Drafft y Gyfarwyddiaeth ar gyfer 2016-18 yn wahanol i'r rhai a'u 

defnyddiwyd ar gyfer Cynllun Darparu’r Gyfarwyddiaeth ar gyfer 2015-17. 

Gofynnodd Aelodau am eglurhad am y newid.   

 
� Teimlai Aelodau bod y nifer isel o staff rhwng 16 a 24 yn destun pryder, yn 

arbennig gan fod tua 58% o staff dros 45 oed. Roeddent yn credu bod y 
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proffil oedran hŷn yn dod â phrofiad cyfoethog; fodd bynnag, teimlent ei 

bod yn bwysig na chollir yr wybodaeth oherwydd nad yw’r Cyngor yn 

pasio’r wybodaeth ymlaen i genhedlaeth iau.  Eglurodd Cyfarwyddwr 

Gweithrediadau’r Ddinas bod y broblem wedi ei chydnabod a bod cynllun 

datblygu yn mynd i’r afael â hi.  Gofynnodd y Pwyllgor am gadarnhad o ba 

gamau gweithredu a oedd wedi eu cymryd er mwyn cydbwyso proffil 

oedran y gweithlu ac er mwyn sicrha na chollir sgiliau hanfodol, er 

enghraifft trwy ddatblygu prentisiaethau.   

 
� Nododd Cynllun Darparu Drafft y Gyfarwyddiaeth ar gyfer 2016-18 mai 17 

yn unig o’r 1,424 o weithwyr (1.2%) Gweithrediadau’r Ddinas sy'n siarad 

Cymraeg ac wedi nodi bod ganddynt sgiliau yn y Gymraeg ar DigiGov.  

Roedd Aelodau’n bryderus ynghylch pa mor isel oedd hyn a gofynnont am 

sicrwydd y rhoid adnoddau digonol er mwyn cydymffurfio â'r Safonau Iaith. 

 
 

Cynllun Darparu’r Gyfarwyddiaeth 2016/17 – Portffol io Trafnidiaeth, 

Cynllunio a Chynaliadwyedd.  

� Cafodd y gostyngiad mewn dyddiadau salwch cyfwerth ag amser llawn yn 

yr adran Briffyrdd yn ystod 2015/16 argraff fawr ar Aelodau; aeth o 12 

diwrnod salwch cyfwerth ag amser llawn i 4 diwrnod salwch cyfwerth ag 

amser llawn.  Llongyfarchont swyddogion Gweithrediadau’r Ddinas am y 

gwelliant hwn a gofynnont am eglurhad am sut y’i cyflawnwyd.   

 

Cynllun Darparu’r Gyfarwyddiaeth 2016/17 – Portffol io Trafnidiaeth, 

Cynllunio a Chynaliadwyedd.  

� Mynegodd Aelodau bryder nad yr Swyddogion Cymorth Cymunedol Yr 

Heddlu bellach yn cyflwyno hysbysiadau cosb benodedig am droseddau 

taflu sbwriel. Gofynnont i’r Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a 

Chynaliadwyedd godi’r mater â Heddlu De Cymru.   
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Cynllun Ailgylchu a Chyfyngu ar Wastraff – Newyddio n ar 

Weithredu Cam 1 
 

 
Roedd cyfarfod 13 Hydref 2015 yn gyfle i’r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar ‘Raglen Ailgylchu a Chyfyngu ar Wastraff - Newyddion ar 

Weithredu Cam 1.’ Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet, y Cynghorydd Bob 

Derbyshire i’r cyfarfod ac fe’i cynorthwywyd gan swyddogion o 

Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas.   

 
Roedd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd a swyddogion ar gael i ateb 

cwestiynau Aelodau ynghylch y Rhaglen Ailgylchu a Chyfyngu ar Wastraff – 

Newyddion ar Weithredu Cam 1’. Arweiniodd y drafodaeth at gwestiynau a 

sylwadau a nodwyd mewn llythyr at yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd. 

Dyma'r prif bwyntiau yn y llythyr:  

 
� Gofynnwyd i’r Pwyllgor am restr o’r strydoedd y'u cynigiwyd yn gyntaf ar 

gyfer y cynllun biniau olwynion ac yn dilyn trafodaeth a gawsant aros ar y 

cynllun bagiau.   

 
� Awgrymodd Aelodau y dylid creu cynghrair ailgylchu ward er mwyn annog 

cystadleuaeth ailgylchu rhwng wardiau a allai helpu codi'r cyfraddau 

ailgylchu.  

 
� Nododd Aelodau yr adolygir yr holl newidiadau i’r gasgliadau gwastraff yn 

y dyfodol er mwyn monitro cynnydd. Gofynnont am ganlyniad yr adolygiad 

cyntaf, yn arbennig manylion ward Pen-Y-Lan. 
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Craffu ar y Cyd - Gwasanaeth Rheoliadol A Rennir – 

Gweithredu a Chynigion ar gyfer y Dyfodol 
 

 
 
Mae Cyngor Caerdydd yn gweithio mewn partneriaeth â Chynhorau Pen-y-

bont ar Ogwr a Bro Morgannwg er mwyn cynnig diogelu defnyddwyr a’r 

amgylchedd a rhai gweithredoedd trwyddedu trwy wasanaeth rhanbarthol ar y 

cyd. 

 
Rhoddodd cyfarfod ar y cyd rhwng Pwyllgor Craffu Gwasanaethau 

Cymunedol ac Oedolion a’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol ar 3 Mawrth 2016 

gyfle i Aelodau graffu a gwneud sylwadau ar eitem o’r enw ‘Gwasanaeth 

Rheoliadol a Rennir -–Gweithredu a Chynigion y Dyfodol’.  

 
Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet dros Sgiliau, Diogelwch, Democratiaeth a 

Chysylltu i’r cyfarfod. Cafodd ei gefnogi gan swyddogion y Gwasanaeth 

Rheoliadol a Rennir.  Arweiniodd y drafodaeth at gwestiynau a sylwadau a 

roddwyd mewn llythyr ar gyfer yr Aelod Cabinet dros Sgiliau, Diogelwch, 

Democratiaeth a Chysylltu.  

 
Dyma'r prif bwyntiau yn y llythyr: 

 
� Mynegodd Aelodau bryder dros y Gwasanaeth Cynllunio’n methu â 

bodloni dau o’r prif ddangosyddion diogelwch bwyd: PPN/001(ii) a 

PPN/008(ii).  Roedd Aelodau'n gobeithio y byddai’r ymgyrch recriwtio wedi 

ei gynllunio’n mynd i’r afael â'r broblem.    

 
� Doedd Aelodau ddim yn siŵr pa mor bosibl fyddai llwyddo i wireddu 

cynlluniau creu incwm y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir. Gofynnont am 

gynllun manwl gan y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir er mwyn dangos y 

targedau incwm yr oedd yn cynnig eu cyrraedd yn 2016/17.   

 
� Roedd Aelodau’n gefnogol iawn o’r dangosyddion perfformiad ar sail 

canlyniadau y mae’r Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir yn eu datblygu ar 

hyn o bryd.  
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� gGofynnodd Aelodau am i’r system hierarchaeth risg gael ei chynnwys yn 

adran risg Cynllun Busnes y Gwasanaeth Rheoliadol a Rennir er mwyn 

adnabod y risgiau mwyaf sylweddol y mae’r Gwasanaeth Rheoliadol a 

Rennir yn eu hwynebu.   

Gwasanaethau Seilwaith – Briffio Strategaeth Achos Busnes 

Llawn  
 

 
Rhoddodd y cyfarfod at 15 Mawrth 2016 gyfle i’r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar Briffio Strategaeth Achos Busnes Llawn y Gwasanaethau 

Seilwaith. Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet, y Cynghorydd Bob Derbyshire, i’r 

cyfarfod ac fe’i cynorthwywyd dan swyddogion Cyfarwyddiaeth 

Gweithrediadau’r Ddinas.  Arweiniodd y drafodaeth at gwestiynau a sylwadau 

a roddwyd mewn llythyr ar gyfer yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd. Dyma'r 

prif bwyntiau yn y llythyr:  

 
� Nododd Aelodau bod y dogfennau a'u cyflwynwyd ar gyfer craffu ar 

Strategaeth Achos Busnes Llawn y Gwasanaethau Seilwaith yn cyfeirio 

sawl gwaith at gydweithio.   Rhoddodd Swyddogion eglurhad cryno o’r hyn 

y gallai hyn ei olygu a chadarnhaont bod trafodaethau wedi digwydd ar 

lefel uchel iawn gydag uwch swyddogion o awdurdodau cyfagos. 

Gofynnodd y Pwyllgor am fanylion y cyfleoedd cydweithio a oedd wedi eu 

hadnabod yn ystod cyfnod y project, ynghyd ag eglurhad am unrhyw 

weithredu a oedd wedi digwydd er mwyn datblygu’r cyfleoedd hyn.    

 
� Gofynnodd Aelodau am eglurhad o’r effaith y câi ad-drefnu awdurdodau 

lleol Cymru ar greu model darparu arall ar gyfer y Gwasanaethau 

Seilwaith.   

 
� Yn ystod y cyfarfod roedd pwyslais ar bwysigrwydd cyflwyno TGCh 

modern a pherthnasol i lawer o’r gwasanaethau o fewn cwmpas Achos 

Busnes Llawn y Gwasanaethau Seilwaith.   Yn arbennig, mynnwyd bod 

rhoi hyn ar waith yn fater brys oherwydd y teimlir bod cynnydd prin iawn 

wedi ei wneud.  Bu i’r Pwyllgor atgoffa’r Aelod Cabinet bod prynu 

pecynnau parod wedi eu sefydlu’n llwyddiannus yn ddull gwell na datblygu 
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systemau mewnol ein hunain ac atebodd Argymhelliad 2 adroddiad y grŵp 

gorchwyl o’r enw ‘Model Busnes Seilwaith ac Opsiynau Darparu Arall’ a 

oedd yn annog y Cyngor i gyflwyno pecynnau TGCh parod.   

 
� Nododd Aelodau yr ymddengys bod y Cyngor yng nghamau hwyr 

comisiynu pecyn meddalwedd rheoli llu gerbydau sy'n gydnabyddedig gan 

y diwydiant er eu bod wedi bod yn ceisio datblygu cynnig rheoli llu 

gerbydau mewnol ar gyfer y Gwasanaethau Trafnidiaeth Canolog dros 

ddwy flynedd.  Fel ymateb i hyn, gofynnodd y Pwyllgor am amserlen er 

mwyn cwblhau’r ymarfer caffael ar gyfer y system rheoli llu gerbydau 

newydd yn ogystal â rhagfynegiad er gyfer gweithredu’n llawn ac eglurhad 

am pam bod y Cyngor wedi penderfynu rhoi’r ffidil yn y to â chreu system 

rheoli llu gerbydau mewnol wedi cyfnod cyhyd o geisio ei ddatblygu. 

 
� Gofynnodd Aelodau am gyflwyniad o drefniadau llywodraethu ar gyfer y 

model darparu arall gyda’r dewis gorau pan gaiff ei gyflwyno ar gyfer craffu 

cyn penderfynu ym mis Mai.   Pwysleisiont hefyd bwysigrwydd cynnwys yr 

angen am atebolrwydd a rheoli busnes yn nhrefniadau llywodraethu’r 

dyfodol.   

 
� Yn ystod cyfarfod cynrychiolwyr yr Undebau Llafur ar gyfer GMB, 

cyflwynodd Unite ac UCATT gynnig ‘Cyfarwyddiaeth Fewnol Fasnachol’.  

Wedi’r cyfarfod, ysgrifennodd y Cadeirydd at bob un o’r undebau llafur yn 

gofyn iddynt gyflwyno manylion unrhyw gynnig ‘Cyfarwyddiaeth Fewnol 

Fasnachol’ yn oeddent wedi ei ddatblygu.   

 
� Gofynnodd y Pwyllgor am fanylion creu incwm, yn cynnwys y canlynol: 

 
o Cadarnhau y gwerth y gellid ei gyflawni trwy sicrhau’r trosiant 

ychwanegol 7% mewn cwmni pellter braich dan berchnogaeth gyflawn 

ar sail Teckal. 

 
o Cadarnhau a yw hi’n bosibl yn gyfreithiol sicrhau 7% ychwanegol yn y 

trosiant trwy'r dewis mewnol wedi ei addasu.  
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o Cadarnhau a oes mecanweithiau a ellid eu defnyddio er mwyn creu 

dros 20% mewn trosiant allanol trwy gwmni mewnol wedi ei addasu.  

 
o Unrhyw gynllun busnes sydd wedi ei greu yn ystod y project er mwyn 

darparu busnes newydd trwy'r cwmni hyd braich dan berchnogaeth 

lawn a dewisiadau mewnol wedi eu haddasu.  
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GWYBODAETH BRIFFIO 

  

 

Newyddion gan Aelodau:  Projectau Ynni’r Cyngor a 

Chynigion ar gyfer y Llwybr i’r Farchnad 
 

 
 
Roedd y cyfarfod ar 14 Gorffennaf 2015 yn gyfle i’r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar eitem o’r enw ‘Newyddion Aelodau’. Projectau Ynni’r Cyngor a 

Chynigion ar gyfer y Llwybr i’r Farchnad Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet dros 

Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd i’w cyfarfod a daeth swyddogion o'r 

Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas i’w gynorthwyo.  

 
Arweiniodd y drafodaeth at gwestiynau a sylwadau a roddwyd mewn llythyr ar 

gyfer yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd.  

Dyma'r prif bwyntiau yn y llythyr:  

 
� Nododd Aelodau’r cynnydd a wnaed o ran cyfraniad y Cyngor i gynyddu 

cynhyrchu ynni adnewyddadwy yng Nghaerdydd.  Gofynnont am 

gadarnhad o ran pryd y byddai Caerdydd yn gallu cynhyrchu 40 MW o 

drydan adnewyddadwy y flwyddyn, pa gyrff fyddai’n cynhyrchu’r trydan 

hwn ac am gymharu’r 40 MW â chyfanswm y trydan a ddefnyddir yn 

flynyddol yn y ddinas.   

 
 
 

Cynllun Darparu Drafft Cyfarwyddiaeth Gweithrediada u’r 

Ddinas 2015/16 

 

 
Roedd cyfarfod 14 Gorffennaf 2015 yn gyfle i’r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar oblygiadau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015. 

Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a 

Chynaliadwyedd ac fe’i cynorthwywyd gan aelodau Cyfarwyddiaeth 



 36 

Gweithrediadau’r Ddinas. Arweiniodd y drafodaeth at gwestiynau a sylwadau 

a roddwyd mewn llythyr ar gyfer yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio 

a Chynaliadwyedd.  Dyma'r prif bwyntiau yn y llythyr:  

� Roedd Aelodau’n gwerthfawrogi targedau’r ddeddfwriaeth newydd, fodd 

bynnag, bu iddynt nodi bod diffyg eglurdeb yr oeddent yn gobeithio y 

byddai nodiadau canllaw Llywodraeth Cymru a gyhoeddir yn yr hydref yn 

ei ddatrys.   

 
� Roedd y Pwyllgor yn bryderus y gallai’r ddeddfwriaeth newydd fod yn 

fiwrocrataidd ac yn ddrud i’w roi ar waith.  Gofynnont am sicrwydd y 

byddai’r Cyngor yn ceisio lleihau’r biwrocratiaeth wrth wneud cais am 

ddeddfwriaeth newydd ac y dylid cadw’r costau gweithredu at yr isafswm. 

 
 
 
Project Gwasanaethau Cymdogaeth Mewnol wedi ei Adda su 

 

 
Roedd cyfarfod 10 Tachwedd 2015 yn gyfle i’r Pwyllgor graffu a gwneud 

sylwadau ar eitem o’r enw: ‘ Project Gwasanaethau Cymdogaeth Mewnol 

wedi ei Addasu'. Gwahoddwyd yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd i’r 

cyfarfod a daeth swyddogion o'r Gyfarwyddiaeth Gweithrediadau’r Ddinas i’w 

gynorthwyo. Arweiniodd y drafodaeth at gwestiynau a sylwadau a roddwyd 

mewn llythyr ar gyfer yr Aelod Cabinet dros yr Amgylchedd.  

 
Dyma'r prif bwyntiau yn y llythyr:  

 
� Nododd Aelodau bod canlyniadau System Reoli ar gyfer Archwilio’r 

Amgylchedd Lleol wedi gwella yn ardal brawf y Gwasanaethau 

Cymdogaeth. Roedd y sylwadau anecdotaidd gan Aelodau’r cyhoedd yn 

cefnogi’r gwelliannau ac roedd y gwelliannau yn yr ardal brawf i’w gweld 

yn well na rhai mannau eraill y ddinas.  Yn ymateb i hyn, gofynnont am 

gopi o ganlyniadau’r System Reoli ar gyfer Archwilio’r Amgylchedd Lleol ar 

gyfer y deuddeng mis diwethaf a gweddill y ddinas.    
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� Oherwydd symud oddi wrth ffiniau trefniadaethol gwreiddiol Project 

Gwasanaethau Cymdogaeth, gofynnodd Aelodau am gadarnhad y 

byddai’r strwythur newydd yn cynnwys strwythur rheoli manwl.  Yn ogystal 

â hyn, gofynnont sut y byddai’r Ardaloedd Rheoli Cymdogaethau yn 

berthnasol i’r dull ardaloedd dwyrain /  gorllewin newydd.  

 
� Gofynnodd Aelodau am wybodaeth ar y mathau o syniadau creu incwm 

newydd a ddatblygir gyfochr â’r Cwmni Hyd Braich dan Berchnogaeth 

Lawn Mewnol.    

 

 

Cyfleusterau Gwastraff y Dyfodol yng Nghaerdydd – 

Newyddion Aelodau 
 

 
Yn y cyfarfod ar 10 Tachwedd 2015, derbyniodd Aelodau newyddion am 

ddatblygu Cyfleusterau Gwastraff y Dyfodol yng Nghaerdydd.  Roedd hyn yn 

cynnwys gwybodaeth ar gontract y Prosiect Gwyrdd ar gyfer prosesu 

gwastraff dinesig; newyddion ar gynnydd ffatri treulio anaerobig y mae Kelda 

Organig yn ei hadeiladu er mwyn prosesu gwastraff organig; newyddion ar 

unrhyw gynnig i ddatblygu seilwaith gwastraff yn y dyfodol gydag awdurdodau 

lleol eraill a phartneriaid rhanbarthol a’r gwaith sy’n mynd rhagddo i ddatblygu 

ailddefnyddio ac ailgylchu cyfleusterau yng Nghaerdydd.    Yn dilyn yr eitem, 

dyma oedd y prif sylwadau gan Aelodau: 

 
� Pwysleisiodd Aelodau ar bwysigrwydd cyfathrebu cyhoeddus cynnar ar y 

symud sydd wedi ei gynllunio i symud tuag at agor tymhorol yn 2016 ar 

gyfer Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y Cartref.   

 
� Bu i Aelodau groesawu cefnogaeth Cyngor Trydydd Sector Caerdydd i 

wella cyfraddau ailgylchu yng Nghaerdydd ac roedd ymrwymiad i ehangu 

cyfleusterau ailddefnyddio yng Nghaerdydd.  
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Gwasanaeth Casglu Gwastraff Masnachol Caerdydd 
 

 
 

Roedd cyfarfod 8 Rhagfyr 2015 yn gyfle i’r Aelodau graffu a gwneud sylwadau 

ar Wasanaeth Casglu Gwastraff Masnachol Caerdydd. Derbyniodd y Pwyllgor 

adroddiad a oedd yn canolbwyntio ar nifer o ardaloedd y Gwasanaeth 

Gwastraff Masnachol. Roedd y rhain yn cynnwys manylion y gwasanaeth a 

sut y mae’n gweithredu; y dull gwerthu a marchnata a ddefnyddir i greu 

incwm; adnoddau wedi eu pennu a’r heriau y mae’r gwasanaeth yn eu 

hwynebu a sut y bydd hyn yn rhan o Achos Busnes Llawn y Gwasanaethau 

Seilwaith.    

 
Yn dilyn yr eitem, dyma oedd y prif sylwadau gan Aelodau: 

 
� Roedd Aelodau yn fodlon ar y cynnydd yr oedd y Gwasanaeth Gwastraff 

Masnachol wedi ei wneud yn y blynyddoedd diwethaf, yn arbennig craffter 

busnes y tîm a oedd wedi cynyddu lefelau incwm.    

 
� Nododd Aelodau’r fantais gystadleuol yr oedd statws y Cyngor wedi ei 

eithrio rhag TAW o'i gymharu â busnesau gwastraff masnachol y sector 

preifat.  Teimlont y dylai’r Gwasanaeth Gwastraff Masnachol ddefnyddio’r 

fantais TAW fel pwynt gwerthu er mwyn denu busnesau newydd a chynnal 

busnesau presennol.   

 
� Cymeradwyodd Aelodau’r syniad o gynnwys Gwasanaeth Gwastraff 

Masnachol fel rhan o glwstwr o wasanaethau ar sail datrys ar gyfer 

busnesau.    

 
� Sylwodd Aelodau bod y Cyngor yn agos at sicrhau mynediad i amrywiaeth 

gyflawn o gyfleusterau gwaredu ar gwastraff cynaliadwy a ddylai rhoi 

rhywfaint o reolaeth iddynt dros gostau gwaredu ar wastraff.  Roedd y 

Pwyllgor yn teimlo y dylid adolygu’r sefyllfa hon er mwyn darganfod o 

fyddai cael y cyfleusterau hyn yn creu mantais ariannol o ran gwastraff 

masnachol lleol i’r Cyngor.   
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Lygredd yn Afonydd Caerdydd. 
 

 

Yng nghyfarfod 15 Mawrth 2016, cafodd Aelodau gyfle i graffu a gwneud 

sylwadau ar Lygru Afonydd yng Nghaerdydd.  Derbyniodd y Pwyllgor 

adroddiad a oedd yn ystyried nifer o feysydd yn cynnwys safon dŵr tair prif 

afon Caerdydd; y gwaith a oedd yn mynd rhagddo er mwyn rheoli a monitro 

llygredd afonydd yng Nghaerdydd; yr heriau a wynebir wrth gadw afonydd 

Caerdydd yn lân ac iach a'r effaith a gaiff safon y dŵr yn afonydd Caerdydd ar 

yr amgylchedd lleol.  Cefnogwyd y cyfarfod gan nifer o randdeiliaid hanfodol, 

yn cynnwys Dŵr Cymeu; Cyfoeth Naturiol Cymru, Ymddiriedolaeth Afonydd 

De Ddwyrain Cymru, Glamorgan Anglers a Grŵp Afonydd Caerdydd.   

 
Ers y cyfarfod, cytunwyd y byddai’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol yn cynnal 

ymarfer gorchwyl a gorffen yn ystod haf 2016 er mwyn ymchwilio materion 

llygru afonydd yng Nghaerdydd ymhellach.  Wrth wneud hyn, bydd y Pwyllgor 

yn cyd-ethol cynrychiolwyr o bob grŵp rhanddeiliad allweddol.  
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GALW I MEWN 

 

 

Gwasanaethau Seilwaith – Modelu Darparu Eraill – Ys tyried 

Penderfyniad y Cabinet wedi ei Alw i Mewn CAB/15/24  
 

 

Yn y cyfarfod ar 26 Awst, cafodd Aelodau Pwyllgor Craffu Amgylcheddol a 

Phwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad gyfle i graffu ar y cyd a 

gwneud sylwadau ar eitem o’r enw ‘Gwasanaethau Seilwaith – Modelau 

Darparu Eraill -  Ystyried Penderfyniad y Cabinet wedi ei Alw i Mewn 

CAB/15/24’. Galwyd y Penderfyniad Cabinet CAB/15/24 i mewn yn dilyn 

cyfarfod y Cabinet ar 16 Gorffennaf 2015 a phenderfynwyd ar nifer o faterion 

yn cynnwys: 

 
� ‘Cytuno ar ganlyniad yr adroddiad mai’r model darparu mwyaf addas ar 

gyfer y gwasanaethau yn y dyfodol yw Cwmni dan Berchnogaeth Laws 

(Teckal)'.  

 
� ‘Cytuno ar Sefydlu Achos Busnes Llawn a Bwrdd yr Wrthblaid er mwyn 

llywodraethu sefydlu’r cwmni a dirprwyo’r awdurdod i'r Prif Weithredwr er 

mwyn iddo weithio ag Arweinydd y Cyngor a’r Aelod Cabinet dros yr 

Amgylchedd er mwyn diffinio penodi’r Cyfarwyddwyr a’r Cyfarwyddwyr 

Anweithredol i Fwrdd yr Wrthblaid'; 

 
� ‘Cytuno ar gwblhau Achos Busnes Llawn ar gyfer model y Cwmni dan 

Berchnogaeth Lawn a hefyd y Model Mewnol wedi ei Addasu ac adrodd y 

canfyddiadau yn ôl wrth y Cabinet yn fuan yn 2016 ynghyd ag 

argymhellion fel bo’n addas’. 

 
� ‘Cychwyn ymgynghori ac yna rhoi’r cyfleoedd arbed arian a bennwyd ar 

gyfer y dewisiadau Masnachu Mewnol wedi ei Addasu a’r Cwmni dan 
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Berchnogaeth Lawn ar waith er mwyn caniatáu cyflawni’r manteision 

ariannol o fewn yr amserlenni a bennwyd’. 

 
Wedi’r galw i mewn, ystyriodd Aelodau’r dystiolaeth a bu iddynt bleidleisio’n 

unfryd i beidio â chyfeirio'r mater yn ôl at y Cabinet, felly byddai modd i'r 

Cabinet wneud y penderfyniad at 16 Gorffennaf 2015.   Yn ogystal â chefnogi 

penderfyniad y Cabinet, pwysleisiodd Aelodau bwysigrwydd sicrhau bod 

ymgynghori manwl a chysylltu â staff ac undebau llafur yn digwydd yn 

rheolaidd yn ystod y gwaith o ddatblygu Achos Busnes Llawn.   

 
 
 
Canolfan Ailgylchu Gwastraff Y Cartref newydd ac Ai l 

Ddefnyddio Cyfleuster – Ystyried Penderfyniad y Cab inet wedi 

ei Alw i Mewn CAB/15/25 
 

 
Yn y cyfarfod ar 16 Awst, cafodd Aelodau'r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol 

gyfle i graffu a gwneud sylwadau ar eitem o’r enw ‘Canolfan Ailgylchu 

Gwastraff y Cartref newydd a Chyfleuster Ailddefnyddio – Ystyried 

Penderfyniad Galw Penderfyniad Cabinet i Mewn CAB/15/25’.    

 
Galwyd Penderfyniad y Cabinet CAB/15/25 i mewn yn dilyn cyfarfod y Cabinet 

ar 16 Gorffennaf 2015 lle penderfynwyd ar nifer o faterau yn cynnwys: 

 
� Cymeradwyo lleoliad y CAGC mwy yn Depo Ffordd Lamby yn 

Nhredelerch; 

 
� Nodi cau CAGC presennol Heol Wedal ar gwblhau’r CAGC newydd yn 

Ffordd Lamby ac mai Ebrill 2016 fyddai’r amserlenni darparu ar gyfer 

argymhellion 1 a 2; 

 
� Rhoi'r oriau tymhorol ar waith erbyn Tachwedd 2015 yn ogystal â 

chymeradwyo gweithredu'r angen i ddangos tystiolaeth preswylio yn syth 

ar gyfer mynediad preswylwyr i'r Canolfannau Ailgylchu Gwastraff y 

Cartref; 
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� Cymeradwyo dull codi cost newydd ar gyfer pobl nad ydynt yn byw yng 

Nghaerdydd ac adnabod gweithredwyr masnachol er mwyn gostwng 

costau trin a gwaredu; 

 
� Canfod gweithredwr trydydd parti er mwyn darpar gwasanaeth y 

Cyfleuster Ailddefnyddio.  

 
Wedi’r galw i mewn, ystyriodd Aelodau’r dystiolaeth a bu iddynt bleidleisio’n er 

mwyn cyfeirio'r mater yn ôl at y Cabinet.  Y rheswm a nodwyd er mwyn 

cyfeirio’r eitem yn ôl i’r Cabinet ei thrin ymhellach oedd na chafwyd asesiad 

traffig manwl yn cyfeirio at amseroedd teithio o rannau gwahanol yn ngogledd 

Caerdydd at y ddau safle a gynigir. Yn hytrach, roedd amcan bellteroedd ac 

amser teithio o ‘Google Live Traffic’ yn yr adroddiad.   

 
Bu i’r Pwyllgor argymell y dylid rhoi asesiad traffig manwl gydag adroddiadau’r 

Cabinet yn y dyfodol ac y dylai hyn gynnwys data yn seiliedig ar arolygon 

traffig go iawn. 
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RHAGLEN WAITH A ARGYMHELLIR AR GYFER Y 

DYFODOL 
 

 

Mae’r Pwyllgor yn derbyn newyddion rhaglen waith rheolaidd lle caiff Aelodau 

gyfle i ystyried eitemau i’w cynnwys ar y rhaglen waith, a gallant hefyd 

awgrymu materion newydd a allai fod o ddiddordeb i’r Pwyllgor. Ystyrir y 

materion canlynol yn addas i’w cynnwys yn rhaglen waith 2016 / 17: 

 
� Gwasanaethau Cymdogaeth – Newyddion Aelodau  

� Gwasanaethau Seilwaith - Newyddion Aelodau  

� Adolygu Strategaeth Drafnidiaeth Ddrafft Caerdydd 

� Cynlluniau Meistr Bae Caerdydd a Chanol y Ddinas 

� Canolfan Ailgylchu Gwastraff y Cartref - Newyddion Aelodau  

� Rheoli Ysbwriel yng Nghaerdydd 

� Strategaeth Rheoli Gwastraff Caerdydd - Newyddion Aelodau  

� Gwasanaethau Gorfodi Gwastraff 

� Strategaeth Feicio Caerdydd 

� Cynllun Datblygu Lleol – Gweithredu Argymhellion a Gofynion yr 

Arolygiaeth Gynllunio 

(yn cynnwys cynnydd o ran diweddaru’r Canllaw Cynllunio Statudol)  

� Gwasanaeth Cynllunio - Newyddion Aelodau  

� Strategaeth Safon Aer 

� Rheoli Asedau Priffyrdd - Newyddion Aelodau  

� Strategaeth Cyfleusterau Cyhoeddus 

� Strategaeth Barcio Caerdydd - Newyddion Aelodau  

� Cynnal Palmentydd a Throedffyrdd yng Nghaerdydd 
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