
PWYLLGOR CRAFFU’R ECONOMI A DIWYLLIANT 
 
DYDD IAU, 19 MEDI 2019 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Howells(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Henshaw, Gordon, Gavin Hill-John, Parkhill, 
Robson, Sattar a/ac Stubbs 
 

21 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriad am absenoldeb gan y Cynghorydd Simmons. 
 
22 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd. 
 
23 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf yn gofnod cywir a 
chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
24 :   RHAGLEN WAITH 2019/20  
 
Rhoddwyd y wybodaeth ychwanegol y gofynnodd Aelodau’r Pwyllgor amdani iddyn 
nhw yn eu fforwm rhaglennu gwaith a gynhaliwyd ar 4 Gorffennaf 2019 i’w galluogi i 
orffen blaenoriaethu a rhesymoli eitemau posibl a chytuno ar Raglen Waith 
2019/2020. 
 
Amlinellodd y Prif Swyddog Craffu yr holl opsiynau sydd ar gael i Aelodau a 
chytunwyd ar eitemau ychwanegol i’w cynnwys ar y rhaglen waith fel a ganlyn: 
 

 Rhandiroedd 

 Strategaeth Caeau Chwarae 

 Diwylliant 

 Parciau 

 Gorsaf fysus 

 Addewid Caerdydd 

 Neuadd y Ddinas 

 Neuadd Dewi Sant 

 Adeiladau Treftadaeth 

 
Grwpiau Gorchwyl 
 

 Twristiaeth - Y Cynghorwyr Howells, Gordon, Henshaw, Robson a Parkhill 



 Chwaraeon Cymunedol - Y Cynghorwyr Howells, Hill-John a Stubbs 

 
 
Dywedodd yr Aelodau hefyd y byddai’n ddefnyddiol ceisio trefnu o leiaf un 
datblygiad/adolygiad polisi ym mhob cyfarfod pwyllgor, fel bod amser y pwyllgor yn 
cael ei ddefnyddio’n effeithiol os yw Eitemau Cyn Penderfyniad yn llithro oddi ar yr 
agenda. Gofynnodd aelodau i swyddogion gael gwybod y byddai’r Pwyllgor am 
wybod pam mae eitemau wedi llithro, er mwyn nodi unrhyw broblemau tanseiliol y 
gallai’r Cyngor eu datrys. 
 
Ychwanegodd y Cadeirydd ei fod wedi cael cais gan y Cyngor Ieuenctid i 
gynrychiolydd gael ei wahodd i fod yn rhan o’r Pwyllgor hwn. Mae hyn eisoes yn 
digwydd ar y Pwyllgor Craffu Plant a Phobl Ifanc ac mae wedi gweithio’n dda.  
Eglurodd y Cadeirydd na fyddent yn aelodau swyddogol o’r pwyllgor ond eu bod yn 
bresennol drwy wahoddiad y Cadeirydd ac yn gallu arsylwi a chyfrannu at waith y 
Pwyllgor. Byddent ond yn bresennol ar gyfer eitemau nad ydynt yn gyfrinachol, ac 
sy’n gyhoeddus. Esboniodd y Cadeirydd ei fod yn tueddu i gytuno â’r cais hwn 
oherwydd byddai o fudd i’r Pwyllgor sicrhau bod pethau’n cael eu hystyried o 
bersbectif Person Ifanc. Byddai hefyd yn helpu’r gwaith y mae’r Cyngor yn ei wneud i 
sefydlu dull gweithredu sy’n canolbwyntio ar hawliau plant a datblygu Dinas sy’n Dda 
i Blant. Cytunodd Aelodau o’r Pwyllgor â hyn a gofynnwyd i’r Prif Swyddog Craffu 
gysylltu â’r Cyngor Ieuenctid a gweithio gyda nhw i gefnogi eu cynrychiolydd. 
 
25 :   BLAENGYNLLUN GWAITH  
 
PENDERFYNWYD: cytuno ar Flaengynllun Gwaith y Pwyllgor a’i gymeradwyo i’w 
gyhoeddi ar fewnrwyd y Cyngor. 
 
 
26 :   CYD-BWYLLGOR TROSOLWG A CHRAFFU BARGEN DDINESIG 

PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD: ADRODDIAD DIWEDDARU  
 

Rhoddodd yr adroddiad fanylion i Aelodau am gyfarfod Cyd-bwyllgor Trosolwg a 
Chraffu (CbTCh) Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd (BDdPRC) a 
gynhaliwyd ar 24 Mehefin 2019. 

Nododd aelodau mai’r Cynghorydd Patel oedd Cynrychiolydd Caerdydd a’i fod 
wedi mynegi pryderon ynghylch lefel y craffu a gefnogir yn y cyfarfodydd, ac y 
gallai pethau fod yn fwy cadarn. 

Ychwanegodd y Cadeirydd fod y Cadeiryddion Craffu wedi mynegi pryderon 
tebyg a’u bod yn ysgrifennu at Gadeirydd y Fargen Ddinesig i nodi materion fel 
diffyg tystion a chyfarfodydd ac nad oes gan y pwyllgor ddigon o adnoddau. 

Dywedodd y Cadeirydd y gallai fod yn ddefnyddiol petai’r pwyllgor yn ysgrifennu 
eu pryderon mewn llythyr at y Cynghorydd Patel hefyd; cytunodd Aelodau’r 
Pwyllgor â hyn. 

 



PENDERFYNWYD: nodi’r diweddariad a ddarparwyd ar gyfarfodydd Cyd-bwyllgor 
Trosolwg a Chraffu Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar 24 Mehefin 
2019 a 23 Medi 2019. 
 
27 :   GOHEBIAETH  
 
PENDERFYNWYD: nodi’r adroddiad. 
 
28 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Ni dderbyniwyd. 
 
29 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
3 Hydref 2019 am 4.30pm 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 5.35 pm 
 


