
PWYLLGOR CRAFFU’R ECONOMI A DIWYLLIANT 
 
DYDD IAU, 4 GORFFENNAF 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Howells(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Henshaw, Gavin Hill-John a/ac Robson 
 

12 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Gordon, Simmons, 
Stubbs a Sattar. 
 
13 :   DATGANIADAU O FUDDIANT  
 
Ni chafwyd unrhyw rai. 
 
14 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 6 Mehefin 2019 yn gofnod cywir 
a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
15 :   YMATEB Y CABINET: YMCHWILIAD DIGWYDDIADAU YNG 

NGHAERDYDD  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury, Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a 
Hamdden a Kathryn Richards - Pennaeth Diwylliant, Lleoliadau, Twristiaeth a 
Digwyddiadau i'r cyfarfod. 
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn galluogi'r Pwyllgor i 
dderbyn ymateb y Cabinet, a gytunwyd yn ei gyfarfod ym mis Mehefin, i'w 
Ymchwiliad Digwyddiadau yng Nghaerdydd. Mae hyn yn nodi, allan o 12 
argymhelliad, bod y Cabinet wedi derbyn 6, derbyn 5 yn rhannol ac nad ydynt wedi 
derbyn 1 argymhelliad. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad lle diolchodd i'r 
Pwyllgor am y gwaith ar yr Ymchwiliad Gorchwyl a Gorffen, dywedodd, er mai dim 
ond hanner yr argymhellion a dderbyniwyd yn llawn, derbyniwyd 5 eraill yn rhannol, 
dim ond oherwydd bod y Cyngor eisoes yn gwneud rhywbeth tebyg, byddai angen 
ymgynghori neu byddai gofynion cyllido.  Cyfeiriodd at yr 1 argymhelliad na chafodd 
ei dderbyn a dywedodd fod hyn oherwydd y naratif ac eglurodd na allai'r Cyngor 
ymrwymo i gynnal Digwyddiadau drwy gydol y flwyddyn, gan fod digwyddiadau'n cael 
eu gyrru gan y farchnad.  Nododd eto ei fod yn adroddiad da iawn a oedd wedi'i 
groesawu; ymrwymodd i gadw'r Pwyllgor yn ymwybodol o'r rhaglen ddigwyddiadau 
lawn a'r Strategaeth Ddigwyddiadau. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau: 
 
Roedd gan yr Aelodau ddiddordeb mewn gwybod beth oedd cyngor y Swyddogion ar 
Argymhelliad 5, na chafodd ei dderbyn.  Dywedodd swyddogion fod yr argymhelliad 
yn sôn am lyfnhau'r calendr digwyddiadau, gan ddweud nad oedd hyn o fewn gallu’r 
Cyngor ond ei fod yn cael ei yrru gan y farchnad wrth i Ddigwyddiadau ddod i mewn.  



Roedd swyddogion yn bwriadu llenwi'r amser tawel gan fod hwn yn fater a godwyd 
yn flaenorol gan westywyr hefyd.  Ychwanegodd yr Aelod Cabinet y gallent fod wedi 
derbyn yr argymhelliad yn rhannol ond na fyddai hyn wedi bod yn gwbl onest, gan 
dderbyn nad oedd yr argymhelliad o fewn gallu’r Cyngor wrth i ffactorau Masnachol 
chwarae rhan, felly roedd yn ystyried ei fod yn fwy gonest peidio â'i dderbyn. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y ffaith bod y Grŵp Ffocws Digwyddiadau yn cael ei 
ailsefydlu a gofynnodd pryd y cafodd ei ddiddymu a pham.  Eglurodd y swyddogion 
fod y grŵp ffocws wedi'i sefydlu'n wreiddiol wrth adeiladu Dewi Sant 2; lleihaodd lefel 
y presenoldeb ac nid oedd bellach yn gwneud yr hyn y bwriadwyd ei wneud; cafodd 
ei stopio tua 18 mis yn ôl.  Roedd swyddogion o'r farn bod angen ffocws mwy 
strategol ac y byddent yn ailfywiogi'r grŵp ffocws ar ôl yr haf.  Dywedodd yr Aelod 
Cabinet fod y grŵp ffocws wedi cymryd saib; roedd cyswllt wedi bod â gwestywyr ac 
eraill fel bod pobl yn gwybod bod yna Strategaeth Digwyddiadau gyda ffocws i 
gynllunio digwyddiadau gydol y flwyddyn. 
 
Cyfeiriodd yr aelodau at y frawddeg ‘Ni all y Cabinet ganiatáu i ystyriaethau cyllidebol 
gael eu gwrthdroi gan argymhellion craffu penodol’ a gofynnodd i ymatebion y 
Cabinet yn y dyfodol ystyried yr ymadrodd hwn.  Dywedodd yr Aelod Cabinet ei fod 
yn fwy o fater Llywodraethu; ni all y Cabinet dderbyn argymhellion y tu allan i'r 
fframwaith cyllidebol, ond maent am ystyried yr argymhellion fel rhan o ystyriaethau 
yn y dyfodol o fewn y fframwaith cyllidebol.  Ychwanegodd eu bod yn gweithio gyda 
Fforwm Cyswllt y Cadeiryddion ac Aelodau'r Pwyllgor i weithio trwy adeiladwaith er 
mwyn sicrhau eu bod yn derbyn cynsail y pwyntiau a wnaed. 
 
PENDERFYNWYD: y câi barn y Pwyllgor ei thrafod yn ystod y rhan o'r cyfarfod lle 
byddai’r ffordd ymlaen yn cael ei thrafod ac y câi llythyr ei anfon at yr Aelod Cabinet 
maes o law. 
 
16 :   ARENA DAN DO AMLBWRPAS (CYFRINACHOL)  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Russell Goodway, Aelod Cabinet dros 
Fuddsoddi a Datblygu, Neil Hanratty - Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd, Chris 
Barnett, Rheolwr Gweithredol - Prif Brojectau a Paul Devitt o Capita, sydd wedi 
cynnal gwiriadau diwydrwydd dyladwy i'r Cyngor.  
 
Atgoffodd y Cadeirydd yr Aelodau bod rhannau’r cyfarfod hwn nad ydynt yn 
gyfrinachol yn cael eu gweddarlledu ac y cedwir y ffilm ar wefan y Cyngor am chwe 
mis, gyda chopi yn cael ei gadw wedi hynny yn unol â pholisi cadw data'r Cyngor.  

 
Galluogodd yr eitem hon graffu ar yr adroddiad cyn y penderfyniad i'r Cabinet ar y 
cam nesaf yn natblygiad yr Arena Dan Do. Cwmpas y gwaith craffu oedd archwilio’r 
argymhellion i'r Cabinet, y rhagdybiaethau ariannol yn yr adroddiad, a oes unrhyw 
risgiau i'r Cyngor, y strategaeth gyflawni, y llinell amser a'r camau nesaf.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad lle dywedodd fod yr 
adroddiad hwn yn mynd â'r project i'r cam nesaf, roedd y Pwyllgor a'r Cabinet wedi 
ymweld â'r mater o'r blaen ym mis Chwefror, pan benderfynodd y Cabinet symud i 
achos busnes amlinellol, gan weithio gyda pherchnogion y safle a ffafrir, gan gael 
cytundeb penaethiaid termau ar gyfer y tir sydd ei angen i gyflawni'r project arena.  
Yn awr mae angen ceisio awdurdod i fynd i mewn i weddill y fenter a cheisio 



cymeradwyaeth ar gyfer achos busnes llawn i'r Cabinet ystyried y cam nesaf drwy'r 
broses gaffael. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau ar y wybodaeth cyhoeddus yn 
unig; 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at yr adran ar Argyfwng Newid yn yr Hinsawdd a gofynnodd 
pam nad oedd sôn am Ffordd Gyswllt Dwyrain y Bae.  Dywedodd yr Aelod Cabinet 
fod cwblhau Ffordd Gyswllt Dwyrain y Bae yn flaenoriaeth wleidyddol i'r 
Weinyddiaeth, nid yn unig i'r Arena ond hefyd i Ddatblygiad Economaidd Dwyrain 
Caerdydd.  Ychwanegodd swyddogion fod ychydig o frawddegau yn Adroddiad y 
Cabinet yn cyfeirio at osgoi traffig drwy Ganol y Ddinas trwy ddefnyddio 
Rhwydweithiau Ffyrdd Strategol, er efallai nad yw Ffordd Gyswllt Dwyrain y Bae 
wedi'i enwi.  Ailadroddodd yr Aelod Cabinet ymrwymiad y Cabinet i gynnwys 
paragraff ar Argyfwng Newid yn yr Hinsawdd ym mhob Adroddiad Cabinet. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y cysylltiadau trafnidiaeth rhwng y Dwyrain a'r Gorllewin a 
gofynnwyd a oedd darpariaeth o fewn y cynllun ar gyfer arhosfan i wasanaethu'r 
Arena Dan Do.  Dywedodd y swyddogion fod yna, y traws-reilffordd a fydd yn 
estyniad o'r Metro i Fae Caerdydd yn Y Rhodres sydd y tu allan i'r Arena.  Nododd yr 
aelodau fod Cyngherddau mewn mannau eraill yn y DU lle mae Hyb Trafnidiaeth 
mewn Arena yn gorffen ar ôl y trên olaf, felly mae hyn yn rhywbeth i'w ystyried. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a fyddai'r penderfyniad i beidio ag adeiladu Ffordd Liniaru'r 
M4 yn cael unrhyw effaith ar yr hyn a ddatblygwyd ynghylch hygyrchedd yr Arena.  
Dywedodd yr Aelod Cabinet fod Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i ddewisiadau 
eraill i helpu i leddfu'r pwysau o amgylch Twneli Brynglas. 
 
Hysbysodd y Cadeirydd yr Aelodau bod gofyn iddynt ystyried Atodiadau 1 i 6 mewn 
sesiwn gaeedig i drafod gwybodaeth yr ystyrir ei bod wedi'i heithrio, yn unol â 
pharagraff 14 o Ran 4 a pharagraff 21 o Ran 5 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth 
Leol 1972.  
 
Felly, cynigiodd y Cadeirydd y dylai’r pwyllgor benderfynu gwahardd y wasg a’r 
cyhoedd o’r cyfarfod ar hyn o bryd.    
 
PENDERFYNWYD: –  
 

I. bod aelodau'r cyhoedd a'r wasg yn gadael yr ystafell Bwyllgor. Byddai gweddill 

yr eitem mewn sesiwn gaeedig a byddai'r gweddarllediad yn cael ei oedi a'i 

ailddechrau ar ddiwedd y sesiwn gaeedig. 

 
y câi barn y Pwyllgor ei thrafod yn ystod y rhan o'r cyfarfod lle byddai’r ffordd ymlaen 
yn cael ei thrafod ac y câi llythyr ei anfon at yr Aelod Cabinet maes o law. 
 
17 :   ADRODDIAD GOHEBIAETH  
 
PENDERFYNWYD: nodi’r adroddiad. 
 
18 :   BLAENRAGLEN WAITH  
 



Hysbyswyd yr Aelodau bod y Flaenraglen Waith yn nodi'r eitemau a drefnwyd ar 
gyfer cyfarfodydd Pwyllgor mis Medi a mis Hydref. 
 
Ar hyn o bryd yr eitemau ar gyfer mis Medi oedd model gweithredu’r Theatr Newydd; 
Adfywio Heol Dumballs; y Strategaeth Llyfrgelloedd, Pentref Chwaraeon 
Rhyngwladol; Adfywio Bae Caerdydd a Chysylltiadau Canol y Ddinas/Bae Caerdydd. 
 
Roedd yr eitemau ar gyfer mis Hydref fel a ganlyn ar ôl i rai eitemau lithro: Arena Dan 
Do; Strategaeth Gerddoriaeth; Materion Diwylliannol; Adeiladau Treftadaeth y 
Cyngor. 
 
Roedd yr Aelodau'n fodlon gyda'r diwygiadau ac i'r flaenraglen waith gael ei 
chyhoeddi.  
  
 
19 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni chafwyd unrhyw rai. 
 
20 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - 19 MEDI 2019  
 
19 Medi 2019, Ystafell Bwyllgor 4, Neuadd y Sir, Caerdydd. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 5.50 pm 
 


