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PWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD AC ADFYWIO 
 
 
Cofnodion cyfarfod anghysbell a gynhaliwyd ar 14 Mehefin, 2022. 
 
Mae-r Agenda ar gael yma. 
 
Mae recordiad y cyfarfod ar gael yma.   
 
Yn Bresennol: Y Cynghorydd S.D. Perkes (Cadeirydd); Cynghorwyr J. Aviet, 
I. Buckley, C.E.A. Champion, P. Drake, V.P. Driscoll, A.M. Ernest, M.J. Hooper, 
C. Iannucci, I.A.N. Perry a S.T. Wiliam 
 
Hefyd yn bresennol:  Cynghorwyr L. Burnett (Arweinydd Gweithredol ac Aelod 
Cabinet dros Berfformiad ac Adnoddau) a M.R. Wilson (Aelod Cabinet dros 
Wasanaethau Cymdogaeth ac Adeiladu). 
 
 
54 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." 
 
 
55  PENODI IS-GADEIRYDD –  
 
PENDERFYNWYD – BOD y Cynghorydd J. Aviet yn cael ei bonodi’n Is-Gadeirydd y 
Pwyllgor Craffu am y Flwyddyn Gyngor. 
 
 
56 COFNODION – 
 
ARGYMHELLWYD – CYMERADWYO cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 
12 Ebrill, 2022 fel cofnod cywir. 
 
 
57  DATGANIADAU BUDDIANT –  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiant. 
 
 
58 CYFLWYNIAD I BWYLLGOR CRAFFU’R AMGYLCHEDD AC ADFYWIO – 
 
I nodi cyfarfod cyntaf y Pwyllgor yn dilyn Etholiad Llywodraeth Leol 2022, rhoddodd 
Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai a’r Cyfarwyddwr Lleoedd gyflwyniad PowerPoint 
i roi gwybod i’r Aelodau am y materion canlynol: 
 

https://www.valeofglamorgan.gov.uk/cy/our_council/Council-Structure/minutes,_agendas_and_reports/agendas/Scrutiny-Environment-and-Regeneration/2022/22-06-14.aspx
https://www.youtube.com/watch?v=CLHWinr6cYc&list=PLzt4i14pgqIFb4Kc1IzO1ysqNlCLqvm33&index=1&t=135s
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• Gweledigaeth gyffredinol y Cyngor ac Amcanion y Cynllun Corfforaethol sy’n 
cyd-fynd fwyaf â chylch gwaith y Pwyllgor, 

• Sut mae gwaith y Pwyllgor yn cyd-fynd â’r gwaith o gyfrannu at Nodau Lles 
Cymru sy'n rhan o Ddeddf Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol a sut y caiff gwaith 
craffu effeithiol ei wella gan y Ddeddf drwy'r pum ffordd o weithio, 

• 4 canlyniad lles Cynllun Corfforaethol Bro Morgannwg ar gyfer 2020 – 25 a 
themâu allweddol dilynol Cynllun Cyflawni Blynyddol 2022 – 23, 

• Cwmpas y Pwyllgor a'i rôl fel swyddogaeth cyngor i sicrhau Bro Morgannwg 
sy'n amgylcheddol gyfrifol ac yn ffyniannus, a 

• Heriau'r dyfodol a blaenoriaethau gwasanaeth allweddol wrth symud ymlaen 
i'r ddwy Gyfarwyddiaeth. 

 
Yn dilyn cyflwyniad byr i waith y Cyfarwyddiaethau, gwahoddwyd yr Aelodau o'r 
Pwyllgor i ofyn cwestiynau. 
 
Gofynnodd y Cynghorydd I. Buckley am gynllun trafnidiaeth a rhaglen gwella ffyrdd y 
Cyngor, yn enwedig materion a achosir gan gwmnïau cyfleustodau.   Mewn ymateb, 
dywedodd Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai fod gan gyfleustodau yr hawl 
gyfreithiol i agor lôn gerbydau, ond weithiau nid yw’r gwaith atgyweirio ffyrdd yn 
bodloni’r safonau gofynnol.  Felly, mae gan y Cyngor dîm o swyddogion a allai fynd 
allan i archwilio'r gwaith a rhoi cosb ariannol pe bai'n is na'r safonau.   
 
Mewn ymateb i gwestiwn gan y Cynghorydd J. Aviet am osod cyrbau isel, dywedodd 
Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai fod y Cyngor wedi'u gosod mewn lleoliadau â 
phroblemau hysbys, er enghraifft i gael mynediad i fannau siopa.  Fodd bynnag, nid 
yw’r Cyngor bob amser yn ymwybodol o ble mae eu hangen, felly anogodd Aelodau 
Etholedig ac aelodau o'r cyhoedd i gysylltu fel y gallai'r Cyngor ymchwilio i hyn.  
 
Gofynnodd y Cynghorydd A. Ernest am y cynnydd gyda strategaeth goed y Cyngor, 
gan gyfeirio at faterion ym Mhenarth oherwydd coed yn difrodi ffyrdd a phalmentydd.  
Mewn ymateb, dywedodd Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai fod strategaeth ddrafft 
bron wedi'i chwblhau sydd ynghlwm wrth y gwaith seilwaith gwyrdd a wneir gan 
gydweithwyr sy'n gweithio dan y Cyfarwyddwr Lleoedd. Byddai'r strategaeth hon yn 
cael ei chyflwyno i'r Pwyllgor Craffu yn ddiweddarach yn y flwyddyn ddinesig hon. 
 
Cyfeiriodd y Cynghorydd I. Perry at broblemau llystyfiant sydd wedi gordyfu a 
malurion sy'n effeithio ar ffyrdd a llwybrau cerdded yn ei Ward sef Sain Nicolas a 
Llancarfan.  Dywedodd Cyfarwyddwr yr Amgylchedd a Thai fod Rheolwr 
Cymdogaethau - Cynnal a Chadw Priffyrdd y Cyngor wedi bod allan i’r archwilio’r 
problemau gan nodi ei bod yn bosibl bod y problemau'n gysylltiedig â llifogydd a dŵr 
ffo o gaeau ffermwyr.  Gofynnodd y Cyfarwyddwr i'r Cynghorydd Perry gysylltu â'r 
swyddog i drafod y problemau’n fanylach. 
 
Wedi hynny, gwnaeth y Pwyllgor 
 
ARGYMHELLWYD – NODI cynnwys y cyflwyniad. 
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Rheswm dros yr argymhelliad 
 
Gan ystyried cynnwys y cyflwyniad a thrafodaethau yn y cyfarfod. 
 
 
59 TRACIO ARGYMHELLION CRAFFU 4YDD CHWARTER 2021/22 AC 
ATODLEN RHAGLEN GWAITH CYCHWYNNOL FLYNYDDOL ARFAETHEDIG 
2022/23 (PW) – 
 
Diben yr adroddiad oedd adrodd ar gynnydd ar argymhellion Craffu 2021/22 a 
chadarnhau amserlen arfaethedig Blaenraglen Waith Flynyddol y Pwyllgor ar gyfer 
2022/23. 
 
Rhoddodd yr adroddiad wybod i'r Aelodau am gynnydd argymhellion y Pwyllgor 
Craffu yn y gorffennol ac amserlen arfaethedig y Flaenraglen Waith Flynyddol ar 
gyfer 2022/23: 
 

• Atodiad A – Argymhelliad y 4ydd chwarter o fis Ionawr i fis Mawrth 2022; 

• Atodiad B - Argymhelliad y 3ydd chwarter o fis Hydref i fis Rhagfyr 2021; 

• Atodiad C - Argymhellion heb eu cwblhau yn 2019-20; 

• Atodiad D - Argymhellion heb eu cwblhau yn 2019/20;  

• Atodiad E – Blaenraglen Waith Flynyddol y Cabinet ar gyfer 2022/23; ac 

• Atodiad F – Amserlen Arfaethedig Blaenraglen Waith Flynyddol y Pwyllgor 
Craffu ar gyfer 2022/23. 
 

Trafododd y Cadeirydd Atodiadau A i D â’r Aelodau o'r Pwyllgor, a chytunodd y 
Pwyllgor ar y statws a restrir.  Cytunodd y Pwyllgor hefyd i newid y Flaenraglen 
Waith yn Atodiad F, hynny yw, newid yr adroddiad o'r enw Rhestr Cyfundrefn 
Arolygu Cyflwr y Gwasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth ar dudalen 2 i 
'Trwyddedau Masnachu ar y Briffordd Dros Dro' a newid diben yr adroddiad i – 
"Ystyried cynnig ac estyniad i nifer o gynigion a thrwyddedau masnachu ar y 
briffordd dros dro ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ar y trefniadau masnachu 
allanol tymor hwy gyfer ardal Promenâd Penarth". 
 
Yn dilyn hynny, 
 
ARGYMHELLWYD – 
 
(1) Cytuno ar statws y camau gweithredu a restrir yn Atodiad A i D yr adroddiad. 
 
(2) Bod Rhaglen Gwaith Cychwynnol Flynyddol y Cabinet ar gyfer 2022/23 sydd 
ynghlwm yn Atodiad E, yng nghyd-destun cynnwys Rhaglen Gwaith Cychwynnol 
Blynyddol Pwyllgor Craffu’r Amgylchedd ac Adfywio 2022/23, yn cael ei nodi. 
 
(3) Cymeradwyo Atodlen Rhaglen Gwaith Cychwynnol Flynyddol arfaethedig y 
Pwyllgor ar gyfer 2022/23 fel y'i hatodwyd yn Atodiad F i'r adroddiad a'i lanlwytho i 
wefan y Cyngor yn amodol ar y newidiadau a ganlyn: 
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• Newid yr adroddiad o'r enw Gwasanaethau Cymdogaeth a Thrafnidiaeth – 
Cyfundrefn Archwilio Cyflwr a restrir ar dudalen 2 o'r Rhaglen Gwaith i'r 
Dyfodol i 'Trwyddedu Masnachu Priffyrdd Dros Dro' a newid pwrpas yr 
adroddiad i ddarllen – “I ystyried cynnig i ymestyn y safle. nifer o drwyddedau 
masnachu priffyrdd dros dro a chynigion ar gyfer ymgynghoriad cyhoeddus ar 
y trefniadau masnachu allanol tymor hwy ar gyfer ardal Penarth Esplanade”. 
 

Rhesymau dros yr argymhellion 
 
(1)  Parhau i dracio argymhellion y Pwyllgor yn effeithiol. 
 
(2)  Alinio ag adran 7.6 o Brotocol Rolau a Chyfrifoldebau’r Cabinet a Chraffu.  
 
(3)  Gan ystyried cynnwys y Rhaglen Gwaith Cychwynnol ddrafft a thrafodaeth 
ddilynol yn y cyfarfod. 
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