
Cofnodion 
Pwyllgor Craffu ar Berfformiad – Lleoedd a Materion 
Corfforaethol 
 
Dyddiad: Dydd Llun, 28 Tachwedd 2022 
 
Amser: 4.00 yp 
 
Bresennol: Cynghorwyr J Cleverly (Cadeirydd), S Adan, J Harris, G Horton, M Howells, 

M Linton, B Perkins, C Reeks, J Reynolds and K Thomas 
 
   
 
Yn bresennol: Y Cynghorydd Yvonne Forsey (Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd a 

Bioamrywiaeth), y Cynghorydd Laura Lacey (Aelod Cabinet dros Seilwaith ac 
Asedau), y Cynghorydd Deb Harvey (Aelod Cabinet dros Gymunedau a Llesiant), 
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1 Ymddiheuriadau  

 
Dim. 
 

2 Datgan diddordeb  
 
Dim fodd bynnag, roedd y Cynghorydd Adan yn dymuno iddo gael ei nodi ei fod yn cael ei 
gyflogi gan yr Adran Gwaith a Phensiynau gan fod sôn am raglen ailddechrau DWP yn y 
cynlluniau gwasanaeth.  
 

3 Cofnodion y Cyfarfod Diwethaf  
 
Derbyniwyd cofnodion y cyfarfod blaenorol a gynhaliwyd ar 11 Gorffennaf 2022 fel cofnod 
gwir a chywir. 

 
Materion yn Codi: Gofynnwyd yn flaenorol am Geirfa Acronymau, a bydd hyn yn cael ei 
ddilyn i fyny. Hefyd, roedd y pwyllgor yn dymuno cael y wybodaeth ddiweddaraf am uno Trac 
a Trace â Chaerffili. 
 
 

4 Cynlluniau Gwasanaeth y Cyngor 2022 - 2024  
 
Adfywio a Datblygu Economaidd 
 
Gwahoddedigion: 

- Paul Jones – Cyfarwyddwr Strategol Amgylchedd a Chynaliadwyedd 
- Tracey Brooks - Pennaeth Adfywio a Datblygu Economaidd 



 

- Matthew Tribbeck - Rheolwr Adfywio a Lle 
 

Nododd y Cyfarwyddwr Strategol mai hwn oedd y cyntaf o'r pedwar maes gwasanaeth 
newydd gyda phedwar Pennaeth Gwasanaeth newydd a nododd hefyd eu bod wedi gallu 
gosod yr agenda ar gyfer y 5 mlynedd nesaf yn unol â'r amcanion llesiant presennol. Nododd 
y Cyfarwyddwr Strategol fod hwn yn gyfle i gael adborth yn y cyfnod drafft cyn i'r rhain gael 
eu cymeradwyo'n ffurfiol. Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaeth yr adroddiad a thynnodd sylw 
at y meysydd newydd sydd bellach yn cael eu cwmpasu gan adfywio a Datblygu 
Economaidd. Nododd y Pennaeth gwasanaeth fod y cynllun gwasanaeth wedi'i rannu'n 
adrannau gwahanol megis y cynllun Trawsnewid a rhoddodd rai enghreifftiau o'r hyn yr oedd 
yn ei gwmpasu. Nododd y Pennaeth Gwasanaeth fod 4 amcan ym mhrif gorff y cynllun 
gwasanaeth. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 
 Gofynnodd aelod o'r pwyllgor am eglurhad ynghylch adeilad yr IAC. 

 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth wrth y pwyllgor mai adeilad yr IAC oedd yr hen 
swyddfa ddidoli ar Stryd y Felin. 
 

 A yw'r holl brosiectau yn dal yn bosibl eu cyflawni gyda'r costau cynyddol megis tanwydd a 
llafur, a dylid gweithredu i adolygu pob un cyn darparu cymorth? 
 
Ymatebodd y Pennaeth Gwasanaeth eu bod yn mynd trwy werthusiadau gweddol 
drylwyr a manwl o ran rheoli prosiectau ac felly eu bod yn monitro'n gyson ac amlygodd 
fod yna fframwaith monitro a ddefnyddir ar gyfer ariannu. Ychwanegodd y Pennaeth 
Gwasanaeth eu bod hefyd yn edrych yn gyson ar sut y gallant wreiddio opsiynau Newid 
Hinsawdd a Sero Net o fewn hynny hefyd. 

 
 Ydy swyddogion yn gallu manteisio ar arian ychwanegol Cymdeithas Bêl-droed Cymru ar 

gyfer pêl-droed ar lawr gwlad yn dilyn Cwpan y Byd? 
 

Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth ei fod yn gweithio'n agos gyda Casnewydd Fyw i 
gael y gorau o gyllidwyr a phartneriaid er mwyn peidio â cholli unrhyw gyfleoedd. 
 

 Croesawodd aelod o’r pwyllgor yr ystyriaeth o strategaeth ddiwylliannol, a thynnodd sylw at 
y diwrnod Gwybodaeth Pobl Hŷn a ddatblygwyd yn enw’r fforwm 50+ gan nodi mai 
dyma’r digwyddiad mwyaf o’r disgrifiad hwn ac arweinydd yng Nghymru yn 2019. Y 
pwyllgor amlygodd aelod eu bod bellach yn wynebu'r her o ddod o hyd i leoliad arall ar 
gyfer niferoedd mor fawr o bobl a gofynnodd i'r swyddogion faint o weithwyr oedd wedi 
ymgysylltu â'r ffair swyddi? 
 
Dywedodd y Rheolwr Adfywio a Lle y bu 60 o gyflogwyr a phartneriaid a 400 o geiswyr 
gwaith. Nododd y Rheolwr Adfywio a Lle y gallai lleoliad yng nghanol y ddinas a allai 
gynnal nifer fawr o bobl fod yn ddefnyddiol ar gyfer digwyddiadau o'r natur hon yn y 
dyfodol. 
 

 A oes cyllid i adfer eiddo masnachol ac a yw'r Maes Gwasanaeth yn ceisio annog defnydd 
masnachol neu ddefnyddio'r eiddo at ddibenion preswyl. 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod nifer o eiddo gwag ar draws y ddinas ond eu 
bod wedi cymryd y deg agwedd uchaf ar y rhai a oedd yn peri'r pryder mwyaf. Mae 
llawer o'r perchnogion yn absennol ac nid oes ganddynt unrhyw ddiddordeb a'r prif fater 
y maent yn ei wynebu yw annog perchnogion i'w defnyddio. Fodd bynnag, ychwanegodd 
y Pennaeth Gwasanaeth eu bod yn gweithio gyda phartneriaid a gweithredwyr preifat 
sy'n fodlon gweithio gyda'i gilydd i ddod â nhw yn ôl i ddefnydd. 
 



 

Ychwanegodd y Rheolwr Adfywio a Lle bod yna eiddo sydd wedi cael eu hariannu sy'n 
edrych yn anhygoel ond sy'n dal yn wag oherwydd nifer o resymau megis disgwyliadau'r 
perchennog o ran rhent. Roeddent hefyd yn edrych ar fynd i'r afael ag amodau grant ond 
bod cyllid o hyd gan Lywodraeth Cymru ar gyfer mathau penodol o eiddo. 
 

 Gofynnodd aelod o'r pwyllgor am gyfleuster hyfforddi'r Sefydliad Technoleg Cenedlaethol a 
oedd yn cael ei adeiladu ac a oes ganddo unrhyw gysylltiadau â'r brifysgol? 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth ei fod yn rhan o'r cyllid Lefelu i Fyny Rhan 2 a chan 
nad oedd yn cystadlu â Phrifysgol De Cymru na Choleg Gwent eu bod wedi ymgysylltu â 
nhw drwy'r datblygiad. 
 

 Gofynnodd aelod o'r pwyllgor am y gronfa lefelu o'r rhaglen Ariannu Ffyniant a Rennir a 
holodd beth oedd pwrpas y dyraniad o £27 miliwn. 
 
Eglurodd y Pennaeth Gwasanaeth mai'r 27 miliwn oedd y dyraniad gwariant craidd 
cychwynnol ar gyfer y 3 blynedd i gwmpasu'r tri maes a restrir Cymunedau a Lle, 
Cefnogi Busnes Lleol a Phobl a Sgiliau. Amlygodd y Pennaeth Gwasanaeth na fyddent 
yn ymwybodol o'r swm terfynol hyd nes y byddai'r cynllun buddsoddi rhanbarthol wedi'i 
gymeradwyo ac eglurodd fod y 5.6 miliwn arall ar gyfer Lluosi, sy'n canolbwyntio ar 
sgiliau Oedolion yn bennaf mewn Mathemateg. 
 

 Gofynnodd Aelod Pwyllgor i’r Swyddogion egluro pa gyllid a sicrhawyd hyd yma o 2019 
mewn perthynas â chyllid adfywio a buddsoddi wedi’i dargedu. 
 
Nododd y Rheolwr Adfywio bod lefel uchel wedi’i sicrhau ers 2019 ar gyfer prosiectau 
gan Lywodraeth Cymru a’r Gronfa Dreftadaeth a nododd eu bod hefyd wedi derbyn cyllid 
ychwanegol ar gyfer benthyciadau ailgylchadwy sydd wedi’u dyrannu dros y cyfnod 
hwnnw. 
 

 Sut mae Swyddogion yn bwriadu cydgysylltu’r Cyflog Byw gyda busnesau? 
 
Dywedodd y Rheolwr Adfywio a Lle eu bod yn gosod esiampl drwy'r bwrdd gwasanaeth 
gydag erydiad cyflogau lefel is a newidiadau i'r strwythur cyflogau yn ogystal â helpu 
pobl i ennill mwy o gymwysterau. Cydnabu'r Pennaeth Gwasanaeth y byddai'n her fodd 
bynnag nad yw hynny'n rheswm i beidio â cheisio ac y byddent yn cymryd camau i gael 
cymaint o fusnesau â phosibl i gymryd rhan. Ychwanegodd y Pennaeth Gwasanaeth y 
byddent yn cael llysgenhadon i ddangos i fanteision y cyflog byw yn ogystal â pham mai 
dyma'r peth iawn i'w wneud ac felly byddant yn edrych ar weithio mewn partneriaeth i 
gael y cymorth hwnnw. 
 

 Roedd aelod o'r pwyllgor yn dymuno eglurhad ynghylch anghysondeb ymddangosiadol yn 
y niferoedd yn y nifer o fusnesau a gefnogir trwy ddarparu cyngor ac arweiniad gan fod y 
ffigwr yn llawer uwch na'r targed ac ychwanegodd os yw'n gywir pam fod y targed yn 
parhau mor isel. 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod y niferoedd yn gywir. Dywedodd y Rheolwr 
Adfywio a Lle bod hyn yn adlewyrchiad o'r nifer enfawr o ymholiadau a dderbyniwyd yn 
ystod covid am grantiau dewisol i bobl hunangyflogedig a busnesau bach. Nododd y 
Rheolwr Adfywio a Lle eu bod wedi gweld twf esbonyddol yn y gofynion niferoedd a'r 
cymorth yr oeddent wedi'i roi ochr yn ochr â chyfeirio at gymorth mewn mannau eraill a 
dymunai gydnabod y swyddogion am eu gwaith. 
 
Ychwanegodd y Pennaeth Gwasanaeth fod y ffigurau wedi'u gogwyddo'n sylweddol gan 
fod pobl yn ymgysylltu i gael mynediad at gyllid Llywodraeth Cymru, tra byddai nifer y 
busnesau fel arfer tua 350 i 400 ac felly mae'r targed yn adlewyrchu'r nifer hwnnw. 



 

 
 Gofynnodd aelod o'r pwyllgor pam nad oedd mwy o gynnydd mewn targedau o eleni i'r 

nesaf. 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth nad oedd yn edrych i gynyddu'r targedau gan eu 
bod yn edrych i ailasesu ar ôl blwyddyn oherwydd yr argyfwng costau byw a'r 
dirwasgiad. Nododd aelod o'r pwyllgor y dylid codi'r targed fel bod adnoddau mewn lle 
pan fo'u hangen gan nad yw goblygiadau llawn yr argyfwng costau byw i'r dyfodol yn 
hysbys. Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol y gallai hyn fod yn adborth fel un o 
argymhellion y Pwyllgor. 

 
Diolchodd y Cadeirydd i'r Swyddogion am eu presenoldeb. 
 
Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd 
Gwahoddedigion: 
- Yvonne Forsey – Aelod Cabinet dros Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth 
- Paul Jones – Cyfarwyddwr Strategol Amgylchedd a Chynaliadwyedd 
- Silvia Gonzalez-Lopez - Pennaeth yr Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd 
 
Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaeth yr adroddiad a nododd fod y cynlluniau gwasanaeth 
wedi newid oherwydd yr ailstrwythuro, fodd bynnag roedd rhai o'r camau gweithredu 
blaenorol wedi'u cynnwys. Dywedodd y Pennaeth gwasanaeth beth mae'r cynllun 
gwasanaeth yn ei gynnwys a dymunai dynnu sylw at ddau brosiect mwy o ran dichonoldeb 
mynwentydd a gwelliannau i'r meysydd parcio a chwarae. Nododd y Pennaeth Gwasanaeth 
fod rhai camau gweithredu ynghylch gwella a hyfforddi staff. Eglurodd y Pennaeth 
Gwasanaeth fod yna 5 prif amcan a oedd yn cyd-fynd â'r prif feysydd gwasanaeth ond 
dywedodd fod newid hinsawdd yn rhan o'r holl amcanion mewn rhyw ffordd. Amlygodd y 
Pennaeth Gwasanaeth rai o'r mesurau perfformiad allweddol a dywedodd fod rhai yn bodoli 
o'r blaen, tra bod eraill yn ofynion statudol. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 
 Holodd aelod o'r pwyllgor a oedd swyddogion galluog i orfodi'r Ddeddf Rhenti yng Nghymru 

newydd a fyddai'n dod i rym ym mis Ionawr ac a fyddent yn gallu cynrychioli Cyngor 
Casnewydd yn y llys. 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth wrth y pwyllgor eu bod yn gweithio gyda'r adran Dai 
i gynnal archwiliadau ar eiddo ac ymgysylltu â landlordiaid ond eglurodd y byddai'r newid 
yn y ddeddfwriaeth yn symleiddio'r gofynion a'r argymhellion ar gyfer landlordiaid a 
thenantiaid, fodd bynnag, y ffordd y maent yn ymyrryd neu'n ymgysylltu. efallai y bydd 
angen newid. Nododd y Cyfarwyddwr Strategol bod hyn yn rhywbeth y gellir ei ddwyn yn 
ôl gan ei fod yn eithaf technegol, byddai angen edrych ar y manylion. 
 

 Cododd aelod o’r Pwyllgor y nifer uchel o dai amlfeddiannaeth a holodd a oedd 
archwiliadau wedi dechrau eto ar ôl y cyfyngiadau symud gan yr hoffent gael sicrwydd 
bod mwy o ystyriaeth yn cael ei roi i mewn iddo. 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth eu bod wedi dechrau eto ond gan fod llawer o 
swyddogion wedi'u dargyfeirio bu ôl-groniad enfawr ac nid oedd yn siŵr faint o amser y 
byddai'n ei gymryd i'w glirio ond ei fod yn flaenoriaeth. 

 
 Gofynnodd aelod o’r Pwyllgor a oedd Rhentu Doeth Cymru yn cael ei ddefnyddio’n briodol i 

adrodd am landlordiaid ac ychwanegodd ei bod yn ymddangos bod llawer o adroddiadau 
am dipio anghyfreithlon yn dod o eiddo rhent. 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth wrth y Pwyllgor eu bod wedi bwriadu cynnal 
adolygiad o'r cynllun i asesu sut y gellir ei ddefnyddio'n fwy effeithiol ond nododd ei fod 



 

yn cael trafferth gyda llawer o swyddi gwag. Ychwanegodd y Pennaeth Gwasanaeth fod 
llu o ffactorau wedi rhoi pwysau ar y gwasanaeth ac y byddai'n ymdrech ar y cyd gan 
wahanol adrannau. 
 

 Nododd aelod o'r Pwyllgor fod Tîm Iechyd yr Amgylchedd wedi bod yn wych yn enwedig 
gydag achosion sensitif a holodd pam nad oedd tîm iechyd yr amgylchedd yn cael ei 
gadw yn ystod covid. 
 
Nododd y Cyfarwyddwr Strategol bod swyddogion yn cael eu dargyfeirio i ffwrdd 
oherwydd yr angen am swyddogion wedi'u hyfforddi'n benodol ar y pryd a bod ôl-groniad 
mewn sawl maes a chytunwyd bod angen llawer o waith. 
 

 Holodd aelod o'r pwyllgor a fyddai'n bosibl cael swyddogion i fynd i HMO ac addysgu 
tenantiaid ar sbwriel. 

 
Nododd y Pennaeth Gwasanaeth mewn perthynas â gwaith tipio anghyfreithlon ac 
ymgysylltu â Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig, fodd bynnag, y byddai'n anoddach 
gyda landlordiaid preifat gan fod y tenantiaid yn newid mor aml, byddai'n frwydr gyson. 
Amlygodd y Pennaeth Gwasanaeth eu bod wedi cynhyrchu rhai taflenni hawdd eu deall 
y gobeithient y gallent helpu ymgysylltu. 

 
 Gofynnodd aelod o'r pwyllgor am newid y gair anghyfreithlon i ddisgrifio eiddo newydd yn 

dod i mewn i'r farchnad. 
 
Cytunodd y Pennaeth Gwasanaeth fod y dewis iaith yn wael, ac y byddent yn adolygu 
hyn. 

 
 A yw dyddiad yn cael ei gynnig gan Lywodraeth Cymru ar gyfer y polisi dim gwastraff ac a 

oedd dangosyddion perfformiad ar gyfer hyn? 
 

Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol wrth y pwyllgor mai'r targed cyffredinol oedd 2050 
ond bod yna dargedau cynyddrannol sy'n symud i fyny dros y blynyddoedd rhyngddynt. 
 

 Beth oedd yn cael ei wneud i ymgysylltu â busnesau lleol ynghylch ailgylchu a gwastraff? 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod hyn yn rhywbeth yr oeddent yn bwriadu ei wthio 
a'i fod wedi ceisio gwneud rhywfaint o ymgysylltu â chanol y ddinas nad oedd wedi 
symud ymlaen cymaint ag y dymunwyd. Ychwanegodd y Pennaeth Gwasanaeth eu bod 
wedi bod mewn trafodaethau gyda Llywodraeth Cymru am wahanu gwastraff busnes 
ond y bu oedi ac y byddent yn datblygu'r strategaethau hyn dros y flwyddyn nesaf. 
 

 Gofynnodd aelod o'r pwyllgor pa fonitro oedd yn cael ei wneud ar ôl-groniad achosion ar 
gyfer safonau masnach. 
 
Nododd y Pennaeth Gwasanaeth eu bod yn ychwanegu hyn at y cynllun fel bod modd ei 
graffu a'i fonitro'n briodol. 
 

 Gofynnodd aelod o'r pwyllgor am leoliad y gwefrwyr cerbydau trydan. 
 
Dywedwyd nad yw pob gwefrydd yn eiddo i Gasnewydd, ond eu bod i gyd ar gael yn 
gyhoeddus. Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Strategol eu bod wedi cynnwys yr holl rai y 
gall unrhyw un gael mynediad iddynt. 
 

 Gofynnodd aelod o'r pwyllgor a yw tîm Iechyd yr Amgylchedd yn archwilio'r eiddo y mae'r 
Tîm Tai yn eu defnyddio fel llety dros dro. 
 



 

Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod gwaith ar y gweill i gydlynu gyda thimau i edrych 
ar yr eiddo hyn. 
 

 A oes cynlluniau i gyflwyno cerbydau trydan ar gyfer Cerbydau Hacni ac os felly, a ddylid 
ymgynghori ar hynny? 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth eu bod wedi edrych ar gymryd rhan mewn treial 
sydd wedi'i ymestyn. Nododd y Cyfarwyddwr Strategol fod Rhanbarth Capitol Caerdydd 
wedi cael cyfle i'w brofi ac yna defnyddio'r adborth ledled Cymru. 
 

 A oes gan y Cyngor unrhyw dir y gellid ei ddefnyddio fel Ffermydd Solar ar gyfer incwm? 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth wrth y pwyllgor fod Ffermydd Solar yn cael eu 
hystyried fodd bynnag, gan y bydd gan lawer o ardaloedd anghenion sy'n gwrthdaro, y 
bydd angen iddynt ddeall pa asedau sydd ar gael a beth fyddai'r defnydd gorau ohonynt. 
Maen nhw'n edrych ar ddatblygu fferm Solar ar gyfer y cerbydau gwastraff trydan. 
Dywedodd yr aelod o'r pwyllgor os oedd targedau eisoes yna y dylid eu cynnwys yn y 
cynllun gwasanaeth. 
 

 Holodd yr aelodau Ash Tree Die Back a nodwyd nad oedd yn ymddangos bod unrhyw beth 
i adlewyrchu'r hyn oedd yn cael ei weithio arno. 
 
Hysbysodd y Cyfarwyddwr Strategol y byddai'r prif risg yn ariannol ac felly rhoddwyd 
sylw i hyn drwy roi arian o'r neilltu, ac ni fyddent yn disodli'r holl goed sydd wedi'u torri i 
lawr gyda'r un rhywogaeth. Nododd y Pennaeth Gwasanaeth y byddai camau 
gweithredu manylach ynglŷn â hyn yn cael eu hychwanegu at y cynllun blynyddol a 
fyddai hefyd yn dod gerbron y Pwyllgor Craffu. Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Strategol 
os nad yw perchnogion tir yn gweithredu ar hyn yna gallant dynnu'r coed a'u gwrth-
arwystlo. 
 

 Holodd aelod o'r pwyllgor a ddylai troseddwyr mynych o dipio anghyfreithlon gael eu cosbi 
a holodd a allai'r cyngor weithio gyda busnesau lleol gan mai dim ond mewn ardaloedd 
penodol y gellir gosod TCC. 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth wrth y pwyllgor fod ffactorau lluosog yn effeithio ar 
ble y gallwch osod teledu cylch cyfyng a'i fod hefyd yn fater cymhleth. Maent yn bwrw 
ymlaen â gorfodi pan fyddant yn gallu ond bod angen tystiolaeth gadarn a all fod yn 
gymhleth. Mae teledu cylch cyfyng yn gweithio'n dda i gerbydau ond nid cymaint i 
unigolion. Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol bod cynnydd wedi bod yn nifer yr 
erlyniadau ond bod y baich profi yn uchel iawn ar gyfer pob achos unigol. 
 
Ychwanegodd y Pennaeth Gwasanaeth eu bod wedi cael sawl erlyniad ond bod y 
Barnwr wedyn wedi lleihau'r ddirwy a osodwyd ganddo. Dywedodd y Cyfarwyddwr 
Strategol bod ganddynt lawer iawn o deledu cylch cyfyng i'r dibenion hyn a'u bod wedi 
bod yn llwyddiannus mewn rhai achosion. 
 

 Gofynnodd aelod o'r pwyllgor am wneud y cynllun casglu gwastraff mawr yn fwy 
fforddiadwy i bobl sydd heb geir neu sydd ar gyflog is. 
 
Nododd yr Aelod Cabinet y byddai’r tipio anghyfreithlon mawr yn cael ei wneud gan bobl 
â cheir beth bynnag ac ychwanegodd nad oes modd ei wneud yn rhatach o gwbl nag y 
mae ar hyn o bryd. Nododd y Cyfarwyddwr Strategol hefyd fod y ffioedd eisoes wedi eu 
gosod yn y gyllideb flynyddol. 

 
Diolchodd y Pwyllgor i'r Swyddogion am fod yn bresennol. 
 
Isadeiledd 



 

Gwahoddedigion: 
- Laura Lacey - Aelod Cabinet dros Isadeiledd ac Asedau 
- Paul Jones – Cyfarwyddwr Strategol Amgylchedd a Chynaliadwyedd 
- Stephen Jarret - Pennaeth Isadeiledd 
 
Diolchodd yr Aelod Cabinet i'r swyddogion a chyflwynodd y 4 prif amcan ac ychwanegodd 
fod y cynllun yn gweithio'n agos gyda'r Aelod Cabinet Newid Hinsawdd a Bioamrywiaeth. 
Rhoddodd y Pennaeth Gwasanaeth gyflwyniad byr o'r cynllun gwasanaeth a rhoddodd 
enghreifftiau o'r maes gwasanaeth a gwmpesir gan gynnwys yr hyn a ychwanegwyd ar ôl yr 
ailstrwythuro a nododd rai o'r meysydd a'r prosiectau a amlinellwyd yn yr adroddiad. 
 
Nododd y Pennaeth Gwasanaeth fod rhai o'r mesurau perfformiad yn newydd a rhai eisoes 
yn bodoli. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 
 Gofynnodd aelod o'r pwyllgor am eglurhad ynghylch yr hyn a olygir wrth ataliaeth effeithiol 

wrth fynd i'r afael â pharcio anghyfreithlon. 
 
Eglurodd y Pennaeth Gwasanaeth fod parcio anghyfreithlon yn achosi problemau ac 
aflonyddwch a'r nod yw darparu ac annog dulliau eraill i mewn i ganol y ddinas yn 
ogystal â sicrhau os yw pobl yn defnyddio ceir i beidio â pharcio'n anghyfrifol. 
 

 Gofynnodd aelod o'r pwyllgor am ddarparu tocynnau bws ysgol am ddim i bob disgybl. 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod yna bolisi a meini prawf ar gyfer tocynnau bws 
am ddim ac er y gallai fod pethau cadarnhaol, byddai hynny'n gost sylweddol ac yn fater 
gweithredol. Bu prinder gyrwyr bysiau ledled Cymru hefyd a'u bod yn gweithio gyda 
Trafnidiaeth Casnewydd ar y mater hwn, fodd bynnag fel y darparwr gwasanaeth y 
maent yn gyfrifol am logi. Nododd y Pennaeth gwasanaeth hefyd fod rhai materion 
megis dim ond angen gyrwyr yn ystod oriau brig yn ogystal â'r cynnydd sylweddol mewn 
bysiau y byddai eu hangen oherwydd poblogaeth drwchus Casnewydd. Y gobaith oedd y 
byddai llawer o ddisgyblion yn cerdded neu'n beicio fel dewis arall. 
 

 Nododd aelod o'r pwyllgor ei fod yn gadarnhaol gweld y buddsoddiad mewn beiciau trydan. 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod yna gynllun aberthu cyflog staff ac y byddent yn 
siarad â PR ynglŷn â hyrwyddo hyn yn ogystal ag edrych ar ffyrdd o'i hwyluso mewn 
cynllun gwasanaeth gwahanol. 
 

 Gofynnodd aelod o'r pwyllgor i'r Pennaeth Gwasanaeth egluro'r Cynllun Lliniaru Cerbydau 
Gelyniaethus. 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod y cynllun yn ymwneud â gwneud canol y ddinas 
yn fwy diogel. Mae canol y ddinas yn rhwystredig ar hyn o bryd, a’u bod yn canolbwyntio 
ar eu cadw’n addas at y diben. 
 

 Beth yw'r broses o fabwysiadu ffyrdd newydd gyda datblygiadau tai newydd. 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth nad oes rheidrwydd ar y Cyngor i fabwysiadu ffyrdd 
newydd ac mai dim ond os yw datblygwyr wedi eu hadeiladu i'r safonau cywir y byddai'n 
bosibl. Mae'n rhaid iddynt hefyd fod yn ymwybodol os yw Dŵr Cymru wedi mabwysiadu'r 
ffordd fel pe bai angen iddynt wneud gwaith ymledol. Nid yw pob datblygwr yn dymuno 
i'w ffyrdd gael eu mabwysiadu a rhoi'r bai yn ôl i'r Cyngor. 
 

 Gofynnodd aelod o'r pwyllgor am eglurhad ynghylch gorfodi traffig ar lonydd bysiau. 
 



 

Eglurwyd y byddent yn parhau i orfodi'r gorchymyn rheoleiddio traffig presennol ac yn 
defnyddio'r dechnoleg i hwyluso hyn. 
 

 Gofynnodd aelod o'r pwyllgor am eglurhad o'r meini prawf i ymddangos yn y cynllun 
trafnidiaeth. 
 
Nododd y Pennaeth Gwasanaeth fod y Cynllun Trawsnewid yn cynnwys y 
prosiectau/ymyriadau mwyaf arwyddocaol. Ychwanegodd y Cyfarwyddwr Strategol fod y 
gwasanaeth cynllun Trawsnewid yn cael ei gwmpasu gan adrannau ar draws y Cyngor. 

 
 Holwyd ynghylch dyddiad cwblhau cynllun beicio'r ddinas gyfan. 

 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth mai'r dyddiad oedd y bwriad pan gafodd y cynllun ei 
ddrafftio gyntaf a'u bod yn gweithio'n galed gyda phartneriaid ond y byddai'r dyddiad yn 
cael ei newid. 
 

 Holwyd am y rheoliad parcio ar balmentydd ac a fyddai hyn yn berthnasol i'r Ddinas gyfan. 
Nodwyd hefyd bod parcio ar y palmant wedi'i wneud mewn rhai achosion er mwyn 
caniatáu lle i gerbydau brys. 
 
Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol bod hyn wedi dod oddi wrth Lywodraeth Cymru y 
bydd yn ei orfodi i flaenoriaethu cerddwyr. Nododd aelod o'r pwyllgor fod yna broblem 
gyda pharcio ar balmentydd yn ystod amseroedd codi a gollwng o'r ysgol a fyddai'n 
rhwystro mynediad i gerbydau brys. Dywedodd y Cyfarwyddwr Strategol fod ganddynt 
rai pwerau gorfodi gyda hyn ond gan ei fod yn digwydd dros ardal mor fawr ar adegau 
penodol mae'n anodd. Ychwanegodd y Pennaeth Gwasanaeth eu bod yn aros am 
arweiniad ar sut i'w weithredu. 
 

 Gofynnodd aelod o'r pwyllgor am amserlenni digidol mewn arosfannau bysiau a nododd 
fod y dyddiad targed eisoes wedi mynd heibio. 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth eu bod yn gweithio gyda Trafnidiaeth Casnewydd i 
ddarparu gwybodaeth ddigidol mewn llochesi. 
 

 Risg ddifrifol a restrwyd yn yr adroddiad oedd diffyg buddsoddiad mewn priffyrdd. 
Gofynnodd yr aelodau sut y bwriedir mynd i'r afael â hyn. 
 
Nododd y Cyfarwyddwr Strategol bod bwlch gyda'r cyllid presennol o HAMP ond 
craffwyd ar wahân i hynny. Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth fod hwn yn fater byd-
eang gyda'r buddsoddiad a'i bod yn bwysig cadw'r briffordd mewn cyflwr defnyddiol. 
 

 Pwy sy'n gyfrifol am barhad busnes a pha mor aml y caiff ei brofi yn ogystal ag a yw'n cael 
ei archwilio'n fewnol neu'n allanol? 
 
Dywedodd y Pennaeth Gwasanaeth wrth y pwyllgor fod rheolwyr y gwasanaeth yn 
ymdrin â hyn ond y byddant yn cael eu cynorthwyo gan Argyfwng Sifil. Nododd y 
Pennaeth Gwasanaeth fod y modd yr archwiliwyd hyn yn rhywbeth y gellir ymchwilio 
iddo ymhellach. 

 
Diolchodd y Pwyllgor i'r Swyddogion am fod yn bresennol. 
 
Tai a Chymunedau 
Gwahoddedigion: 
- Paul Jones - Cyfarwyddwr Strategol Amgylchedd a Chynaliadwyedd 
- David Walton – Pennaeth Tai a Chymunedau 

 



 

Cyflwynodd y Pennaeth Gwasanaeth yr adroddiad a rhestrodd brif feysydd ac amcanion y 
cynllun gwasanaeth, a dymunai dynnu sylw at yr adran dai a dywedodd fod ffocws ar 
ddatblygu seilwaith trosfwaol sy'n cysylltu â chynllun corfforaethol clir. Nododd y Pennaeth 
Gwasanaeth y Cynllun Rhaglen Cefnogi Tai a'r hyn yr oedd yn ei gynnwys a dywedodd fod 
ffocws mawr ar Atal. Mae ochr arall y cynllun arfaethedig yn ymwneud â Chyflenwad Tai ac 
eglurodd y Prosbectws Tai Cymdeithasol. 
 
Nododd y Pennaeth Gwasanaeth fod y mesurau perfformiad yn sefydlog ac na ddisgwylir 
cynnydd oherwydd gwaith strategol a datblygu sydd ei angen. Nododd y Pennaeth 
Gwasanaeth hefyd fod y maes gwasanaeth yn newydd ac y byddai eleni'n cael ei ddefnyddio 
i bwyso a mesur a rhoi strategaethau yn eu lle. Roedd rhai Amcanion newydd yn enwedig o 
ran cymorth digartrefedd a llety dros dro oherwydd yr effaith ar y teuluoedd a'r effaith 
ariannol ar y Cyngor. Nododd y Pennaeth Gwasanaeth yn olaf fod rhai i'w cadarnhau ar y 
gofrestr risg gan fod hon yn dal i gael ei chwblhau a fyddai wedyn yn cael ei hychwanegu at 
y gofrestr risg corfforaethol. 
 
Gofynnodd yr Aelodau i’r canlynol: 
 Roedd aelod o'r pwyllgor yn dymuno croesawu'r Pennaeth Gwasanaeth newydd a 

gofynnodd am eglurhad ar raglen y sector tai a gofynnodd sut yr oeddent yn adolygu'r 
arafu yn y rhaglen ddatblygu ar draws y LCC oherwydd y cynnydd yng nghostau biliau, 
costau llafur uwch a cholli costau. rhai datblygwyr o'r rhanbarth? 
 
Nododd y Pennaeth Gwasanaeth fod pwysau mawr ar RSLs i gyflawni a bod monitro ac 
adolygiadau ar waith yn ogystal â gweithio gyda'r RSL ynghylch cronfeydd o Gronfa 
Gyfalaf. Ychwanegodd y Pennaeth Gwasanaeth fod cyllid amrywiol ar gyfer cyflawni 
prosiectau a bod ymgysylltu strategol a metrigau monitro ffurfiol. 
 

 Sut gallai'r Cyngor ddod yn arweinydd strategol ar draws drwy weithio mewn partneriaeth â 
gwaith datblygu cymunedol gan y byddai gan fusnesau'r trydydd sector gysylltiadau 
gwell â'r gymuned. 
 
Nododd y Pennaeth Gwasanaeth eu bod yn tynnu ar arbenigedd y trydydd sector ac yn 
nodi eu bod yn gweithio gyda CMGG i ddatblygu partneriaeth a gwneud defnydd o'r 
cysylltiadau sydd ganddynt i helpu i gyflawni rhaglen grant. Roedd digwyddiadau wedi'u 
cynllunio i gynnig ymagwedd gyfannol yn ogystal â digwyddiad strategol gydag 
arweinwyr trydydd sector ffydd gan eu bod yn gallu cyrraedd cymunedau mewn ffordd na 
all y Cyngor ei wneud. 
 

 Roedd aelod o'r pwyllgor yn dymuno tynnu sylw at y diffyg llety dros dro, yr hyn y gellid ei 
wneud i leihau gwariant Gwely a Brecwast yn ogystal ag osgoi teuluoedd rhag mynd i 
lety anaddas. Nododd yr aelod o'r pwyllgor fod y Pennaeth Gwasanaeth wedi cyfeirio at 
hyn ond roedd yn dymuno iddo fod o fewn y cynllun gweithredu. 
 
Cytunodd y Pennaeth Gwasanaeth y dylid mynd i'r afael â hyn yn y cynllun gwasanaeth 
a dywedodd ei fod yn credu ei bod yn hollbwysig nid yn unig dibynnu ar dai cymdeithasol 
a Landlordiaid Cymdeithasol Cofrestredig. Mae cyfleoedd ar gyfer buddsoddiad 
cymdeithasol ac edrych ar ymgysylltu â landlordiaid preifat a’u cefnogi er enghraifft 
edrych ar ehangu cynllun prydlesu’r sector preifat. Nododd y Pennaeth Gwasanaeth fod 
angen gwaith gyda'r Penaethiaid Gwasanaeth eraill i edrych ar alinio'r meysydd 
gwasanaeth, a nododd hefyd yr angen am strategaeth tai corfforaethol a allai gynnwys 
mwy o adrannau. 
 

 Dymunodd aelod o'r pwyllgor ddiolch i'r Pennaeth Gwasanaeth am ei amser a nodi bod 
llawer o adnoddau gwerthfawr megis canolfannau cymunedol wedi eu colli a bod 
agwedd fwy cydgysylltiedig megis partneriaethau yn werthfawr. 

 



 

 Gofynnodd aelod o’r Pwyllgor am rywfaint o ymhelaethu ar y mentrau a ddefnyddir i 
gefnogi sector rhentu preifat effeithiol. 

 
Nododd y Pennaeth Gwasanaeth fod yna ddau faes y mae angen canolbwyntio arnynt 
megis cyngor i denantiaid preifat. Mae'r tîm dan bwysau mawr ond eu bod yn mynd i 
gyflogi tîm atal digartrefedd mawr a ariennir gan arian grant a fydd yn gallu cynnig 
cyngor i denantiaid preifat ar hawliau, contractau a Rhentu Doeth Cymru ac ati. Nodwyd 
hefyd bod roeddent yn dymuno bod yn rhagweithiol a darparu hyfforddiant ar y 
wybodaeth a'r sgiliau sylfaenol i denantiaid yn ogystal â phryd a sut i geisio cymorth. 
Byddent yn darparu cyngor i Landlordiaid tra hefyd yn glir beth yw'r disgwyliadau 
ganddynt. 
 

 Nododd aelod o'r pwyllgor er bod y Pennaeth Gwasanaeth wedi egluro pam nad oedd y 
targedau wedi eu gosod yn uwch eu bod yn credu bod angen ehangu'r gwasanaeth ac y 
dylai'r adran fod yn barod ar gyfer hyn. 
 
Nododd y Pennaeth Gwasanaeth y byddent yn edrych ar rai o'r strwythurau yn ogystal â 
Chyllid ychwanegol gan Lywodraeth Cymru a allai fod o gymorth i aros yn yr unfan a 
pharatoi ar gyfer niferoedd mwy heriol. 
 

 Nododd aelod o'r pwyllgor nifer yr eiddo bregus mewn perchnogaeth breifat sy'n eiddo i 
bobl sy'n cael eu pwyso i dalu am atgyweiriadau a nododd fod yna reoliadau sy'n atal tai 
rhag gwneud y mwyaf o'u hanheddiad sy'n golygu bod mwy o stoc tai yn cael ei golli 
oherwydd na ellir byw ynddo. 

 
Diolchodd y Pwyllgor i'r Swyddogion am fod yn bresennol. 
 
Casgliadau 
 
Cynllun Gwasanaeth Adfywio a Datblygu Economaidd 2022-2024 
 

- Roedd y Pwyllgor yn dymuno diolch i'r Swyddogion am fynychu. Roedd y Pwyllgor yn 
hapus gyda'r hyn a gyflwynwyd yn y Cynllun Gwasanaeth drafft. Gwnaeth y Pwyllgor 
sylw am fesur perfformiad “Nifer y busnesau a gefnogir drwy ddarparu cyngor ac 
arweiniad”. Teimlai'r aelodau y gellid codi'r targed mesur perfformiad yn sylweddol, 
efallai ddwywaith y swm neu'n uwch. Roedd yr aelodau hefyd yn dymuno sicrhau bod 
digon o adnoddau ar gael i gefnogi. 

 

Cynllun Gwasanaeth yr Amgylchedd a Gwarchod y Cyhoedd 2022-2024 
 
- Roedd y Pwyllgor yn dymuno diolch i'r Swyddogion am fynychu. Roedd y Pwyllgor yn 

hapus gyda'r hyn a gyflwynwyd yn y Cynllun Gwasanaeth drafft. 
 

- Roedd y Pwyllgor yn dymuno cael eglurhad pellach ynghylch pryd y daw cwyn am 
hyfforddiant a gorfodi swyddogion gyda'r Ddeddf Rhentu yng Nghymru newydd sydd i 
ddod i rym ym mis Ionawr. 

 



 

- Yn Amcan 4, cyfeiriad 11 – “Mae eiddo anghyfreithlon newydd sy'n dod i mewn i'r farchnad 
yn cael ei fonitro”, roedd y Pwyllgor yn dymuno cael gwared ar y gair anghyfreithlon i 
ddisgrifio eiddo i rywbeth arall megis heb ei gofrestru, yn lle'r gair anghyfreithlon. 

 

- Roedd y Pwyllgor yn dymuno cyflwyno targed yn hytrach nag amcangyfrif amser wrth 
glirio'r ôl-groniad o waith Iechyd yr Amgylchedd, Safonau Masnach a Thrwyddedu a 
achoswyd gan y pandemig. 

 

- Yn yr un modd, teimlai'r Pwyllgor hefyd y dylai fod targed wrth glirio'r ôl-groniad o 
archwiliadau HMO a achoswyd gan y pandemig. 

 

Cynllun Gwasanaeth Seilwaith 2022-2024 
 
- Roedd y Pwyllgor yn dymuno diolch i'r Swyddogion am fynychu. Roedd y Pwyllgor yn 

hapus gyda'r hyn a gyflwynwyd yn y Cynllun Gwasanaeth drafft. 
 

- nododd yr Aelodau yr hoffent gael eglurhad pellach am fuddsoddiad y Cyngor yn y Cynllun 
Beic a'r Cynllun Aberthu Cyflog. 

 

- Roedd y pwyllgor yn dymuno cael eglurhad pellach ynghylch a oedd y Cynllun Busnes 
Wrth Gefn yn cael ei archwilio'n fewnol neu'n allanol. 

 

Cynllun Gwasanaeth Tai a Chymunedau 2022-2024 
 
- Roedd y Pwyllgor yn dymuno diolch i'r Swyddogion am fynychu. Roedd y Pwyllgor yn 

hapus gyda'r hyn a gyflwynwyd yn y Cynllun Gwasanaeth drafft. 

 

- Awgrymodd y Pwyllgor y dylai'r adran edrych ar y targedau presennol ac ystyried pryd y 
bydd galw mawr amdanynt fel y gellir eu paratoi'n ddigonol ar gyfer hyn. 

 

- Lleisiodd yr Aelodau bryder oherwydd rhyngweithio gyda'r timau Tai eu bod eisoes dan 
bwysau ac yn brin o adnoddau. O ystyried ei fod yn faes gwasanaeth newydd sbon, 
byddai’r Aelodau’n disgwyl gweld adolygiad o’r strwythur a’r adnoddau, gan sicrhau bod 
gennym bobl yn y swyddi cywir gyda’r sgiliau cywir i fynd i’r afael â’r argyfwng tai, a fydd 



 

ond yn gwaethygu gyda rhenti a morgeisi cynyddol a landlord yn gadael y farchnad 
rhentu. 

 

- Gwnaeth yr aelodau sylw ein bod ar hyn o bryd yn defnyddio lefelau uchel o lety Gwely a 
Brecwast sy'n arbennig o ddrud ac yn anaddas i deuluoedd. Gofynnodd yr Aelodau am 
edrych ymhellach ar y diffyg llety dros dro a lleihau'r gwariant ar Wely a Brecwast, yn 
ogystal â lleihau'r amser a dreulir mewn llety amhriodol. Awgrymodd aelod y dylid 
sefydlu grŵp gorchwyl a gorffen i ystyried ac archwilio'r holl opsiynau megis dod ag 
eiddo gwag yn ôl i ddefnydd, prynu eiddo gwag preifat a/neu eu hail-ddefnyddio i'w 
defnyddio fel llety dros dro. Gellid hefyd archwilio opsiynau ar gyfer partneriaethau gyda 
gwasanaethau cymdeithasol, Bwrdd Iechyd Prifysgol Aneurin Bevan, ac asiantaethau 
3ydd sector eraill. Gallai'r grŵp hefyd ystyried opsiynau eraill ar gyfer symud i ddull 
ailgartrefu cyflym yn unol â pholisi Llywodraeth Cymru. 

 
 

5 Adroddiad Cynghorydd Craffu  
 
Gwahoddwr: 
- Neil Barnett – Cynghorydd Craffu 

 
Cyflwynodd yr Ymgynghorydd Craffu y Rhaglen Gwaith i’r Dyfodol, a hysbysodd y Pwyllgor 
o’r pynciau a oedd i’w trafod yn y ddau gyfarfod pwyllgor nesaf: 
 
Dydd Llun, 5ed Rhagfyr, 2022 am 4pm, yr eitemau ar yr agenda; 
- Cynlluniau Gwasanaeth y Cyngor 2022 – 2024 

o Pobl, Polisi a Thrawsnewid 
o Cyfraith a Safonau 
o Cyllid 

 
Dydd Llun 23 Ionawr 2023 am 2pm, yr eitemau ar yr agenda; 
- Cynigion Cyllideb Ddrafft 2023-24 

 
Nododd yr ymgynghorydd Sgriwtini y byddai'r camau gweithredu oedd ar ôl yn cael eu dilyn i 
fyny. 
 
 

 
Daeth y cyfarfod ben am7.10 yh 

 
 


