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PWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD AC ADFYWIO 
 
 
Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 12 Ebrill, 2022. 
 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.   
 
 
Yn Bresennol: Y Cynghorydd S. Sivagnanam (Is-Gadeirydd); Cynghorwyr 
V.J. Bailey, V.P. Driscoll, G. John, M.G.J. Morgan a A.R. Robertson. 
 
Hefyd yn bresennol:  Y Cynghorydd P.G. King (Aelod Cabinet dros Wasanaethau 
Cymdogaeth a Thrafnidiaeth). 
 
 
1034 CYHOEDDIAD –  
 
Cyn cychwyn busnes y Pwyllgor, darllenodd y Cadeirydd y datganiad a ganlyn: "A 
gaf i atgoffa pawb sy'n bresennol y bydd y cyfarfod yn cael ei ffrydio'n fyw yn ogystal 
â'i recordio trwy'r rhyngrwyd ac mae'r recordiad hwn wedi'i archifo i'w weld yn y 
dyfodol." 
 
 
1035 YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB –   
 
Derbyniwyd y rhain gan Gynghorwyr B.E. Brooks (Cadeirydd), P. Drake a 
S.T.  Wiliam.  
 
 
1036 COFNODION – 
 
ARGYMHELLWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 
15 Mawrth, 2022 fel cofnod cywir. 
 
 
1037 DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant. 
 
 
1038 CYNLLUN A STRATEGAETH BUSNES AILGYLCHU A RHEOLI 
GWASTRAFF (2022 I 2032) (CYF) - 
 
Cyflwynodd y Rheolwr Gweithredol – Gwasanaethau Cymdogaeth, y cyfeiriad gan y 
Cabinet ar 28 Mawrth, 2022 ynglŷn â’r Strategaeth Rheoli Ailgylchu a Gwastraff 
(2022 – 2032). 
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Scrutiny-Environment-and-Regeneration/2022/22-04-12.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=3dQIjanfzkQ&list=PLzt4i14pgqIFb4Kc1IzO1ysqNlCLqvm33&index=1
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Nodwyd bod y Cyngor wedi mabwysiadu 'glasbrint casgliadau' Llywodraeth Cymru, a 
oedd yn ei gwneud yn ofynnol i wastraff ailgylchu domestig gael ei wahanu ar ymyl y 
ffordd i'w gasglu ac roedd wrthi'n cyflwyno'r gwasanaeth ledled Bro Morgannwg. 
 
Adroddwyd bod y 'glasbrint casgliadau', ynghyd â mesurau eraill i gyfoethogi 
gwasanaeth ailgylchu'r Cyngor, yn sicrhau bod cydymffurfiaeth â chanllawiau 
cyfredol Llywodraeth Cymru a deddfwriaeth sy'n ymwneud â gwastraff wedi'u 
cyflwyno'n llwyddiannus yn y Fro wledig ac yn y Barri. Disgwylir cyflwyno hyn i 
Ddinas Powys a Phenarth ar ôl i’r Orsaf Trosglwyddo Gwastraff gael ei chwblhau yn 
y Barri yn ddiweddarach yn 2022. 
 
Bellach, roedd angen i'r Cyngor fabwysiadu Strategaeth hirdymor i ymgorffori'r 
casgliad ailgylchu a gwastraff domestig y cytunwyd arno eisoes ac i gynllunio ar 
gyfer hyd at 10 mlynedd o’r adeg hon. Roedd angen iddo hefyd gytuno ar gynllun 
busnes a oedd yn gysylltiedig â dyheadau hirdymor y Cyngor. 
 
Roedd yr adroddiad hwn yn cyflwyno’r achos Cynllun Busnes a oedd yn nodi'r 
adnoddau, y staffio a'r gyllideb angenrheidiol i gyflawni'r Strategaeth Ailgylchu a 
Rheoli Gwastraff ynghyd â'r seilwaith a'r cyllid cyfalaf y byddai eu hangen. Yn 
ogystal, roedd nifer o gontractau gwasanaeth gwastraff ar fin dod i ben cyn bo hir, ac 
roedd y Cabinet wedi cymeradwyo estyn y contractau hynny ar delerau ac amodau 
tebyg er mwyn caniatáu parhad y gwasanaethau cysylltiedig. 
 
Roedd y Cabinet wedi cymeradwyo mewn egwyddor y 'Strategaeth Ailgylchu a 
Rheoli Gwastraff' 10 mlynedd ddrafft, oedd yn ffurfioli'r modd y darperir 
gwasanaethau ynghyd â mesurau eraill i sicrhau bod y Cyngor yn cyflawni ei 
uchelgeisiau amgylcheddol a'i dargedau Ailgylchu Statudol. Roedd hyn yn gam 
allweddol a oedd yn cyfrannu at raglen ddatgarboneiddio'r Cyngor, Prosiect Sero.  Ar 
ôl ei chytuno, byddai’r Strategaeth wedyn yn destun cyfnod ymgynghori cyhoeddus o 
12 wythnos, a fyddai hefyd yn gofyn i'r Pwyllgor Craffu perthnasol ystyried y 
Strategaeth. 
 
Mae’r adroddiad hefyd yn rhoi diweddariad am y Siop Ailddefnyddio yn Ystâd 
Fasnachu Iwerydd a oedd wrthi’n cael ei hadeiladu a'r cyfleoedd ar gyfer Canolfan 
Ailgylchu Gwastraff y Cartref newydd yn Llandŵ ar gyfer y Fro Orllewinol.  
 
Mewn ymateb i ymholiad ynghylch biniau gwastraff cyhoeddus ar wahân, dywedodd 
y Rheolwr Gweithredol y byddai cyfleoedd i'r rhain mewn ardaloedd lle mae nifer 
fawr o ymwelwyr, ond bod problem o ran halogiad a oedd yn difetha'r deunyddiau y 
gellid eu casglu.  Fodd bynnag, byddai'n rhaid i'r Cyngor archwilio pob cyfle i wahanu 
deunyddiau dros y blynyddoedd nesaf pe bai'r Cyngor am gyrraedd ei dargedau 
ailgylchu gwastraff. 
 
Yn gyffredinol, canmolodd Aelodau'r Pwyllgor waith ac ymdrechion staff o fewn y 
Gwasanaethau Cymdogaeth, ac roeddent yn cefnogi'r Strategaeth Ailgylchu a Rheoli 
Gwastraff newydd yn gryf. 
 
Wedi ystyried yr adroddiad,  
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ARGYMHELLWYD – Y dylid cefnogi'r Cynllun Busnes a Strategaeth Ailgylchu a 
Rheoli Gwastraff (2022 i 2032). 
 
Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gan ystyried cynnwys y geirda a thrafodaethau yn y cyfarfod. 
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