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40 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Croesawodd y Cadeirydd Naz Ismail i'w chyfarfod cyntaf, fel cynrychiolydd y Cyngor 
Ieuenctid ar y Pwyllgor hwn.  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorwyr Sattar a Simmons. 
 
41 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
42 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Hydref 2019 yn gofnod cywir a 
chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd. 
 
43 :   CRAFFU BYR AR DDIWYLLIANT  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor mai'r eitem hon oedd ail ran ei gwaith craffu 
byr ar rôl ddiwylliant economi Caerdydd ar hyn o bryd ac yn y dyfodol.  Mae'r 
papurau'n cynnwys crynodeb o'r prif bwyntiau o gyfarfod y Pwyllgor ym mis Hydref ar 
Ddiwylliant, yn Atodiad A, ac, yn Atodiad B, cyflwyniadau ysgrifenedig a gafwyd oddi 
wrth Gyngor Celfyddydau Cymru, David Drake – Ffotogallery, Llenyddiaeth Cymru a 
Chris Murray, Dinasoedd Craidd. 

 
Dywedodd y Cadeirydd y byddai'r cyfarfod yn cael ei wneud mewn ffordd ychydig yn 
wahanol, felly yn hytrach na'r sesiwn holi ac ateb arferol, byddai trafodaeth banel 
gyda rhanddeiliaid allweddol - allanol a mewnol - er mwyn archwilio rôl gwneud lle ac 
economaidd Diwylliant a'r hyn y mae angen i'r Cyngor a'i bartneriaid ei wneud i 
sicrhau ffordd gynaliadwy ymlaen i Ddiwylliant yng Nghaerdydd. Roedd nifer o 
feysydd yr oedd y Pwyllgor yn dymuno eu harchwilio, fel y rhestrwyd ym mhwynt 14 
yr adroddiad clawr, a oedd yn cynnwys: 

 Gweithio Mewn Partneriaeth 

 Marchnata 

 Rôl y Cyngor  

 Compactau Diwylliannol. 
 

Croesawodd y Cadeirydd y canlynol i'r drafodaeth:  
Andy Eagle – Prif Weithredwr – Canolfan Gelfyddydau’r Chapter 
Paul Kaynes – Prif Weithredwr, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru  
Cynghorydd Peter Bradbury, Aelod Cabinet dros Ddiwylliant a Hamdden 

- Neil Hanratty – Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd  
Kathryn Richards – Pennaeth Diwylliant, Lleoliadau, Twristiaeth a 
Digwyddiadau 



Jon Day – Rheolwr Gweithredol 
Ruth Cayford – Rheolwr Diwydiannau Creadigol a Diwylliant 
 

Yn anffodus, nododd y Cadeirydd fod Neil Wicks – Dirprwy Gyfarwyddwr Cyffredinol 
Amgueddfa Cymru yn anhwylus ac nad oedd yn gallu bod yn bresennol ac nad oedd 
modd i gydweithwyr fod yn bresennol yn ei le oherwydd ymrwymiadau yn y dyddiadur 
mewn mannau eraill.  Fodd bynnag, byddant yn cyflwyno cyfraniad ysgrifenedig yn lle 
eu presenoldeb heddiw ac mae'r Pwyllgor yn edrych ymlaen at gael eu mewnbwn 
drwy’r dull hwnnw.    

 
Andy Eagle – Prif Weithredwr – Canolfan Gelfyddydau’r Chapter 
Dywedodd Andy Eagle y bydd 2021 yn 50fed pen-blwydd y Chapter.  Fe'i sefydlwyd 
gan 6 artist gweledol i greu/arddangos gwaith, mewn partneriaeth â'r Cyngor ac mae 
wedi datblygu i'w sefyllfa bresennol gyda 116 o weithwyr uniongyrchol, 140 o bobl 
sy'n gweithio allan o adeiladau’r Chapter a 38 o gwmnïau wedi'u lleoli o fewn ôl troed 
y safle. Mae'n ganolfan greadigol economaidd fawr yng Nghaerdydd gyda dymuniad i 
ehangu ac adeiladu ar hyn ar gyfer Chapter ac ar gyfer diwydiannau creadigol cyfan 
ar draws y rhanbarth dinas.  Mae ffilmiau/digwyddiadau/rhaglenni'r BBC, pob un yn 
dangos bod diwydiannau creadigol yn bwysig iawn o ran ffabrig y ddinas – yn 
economaidd ac o ran ansawdd bywyd, mae'n helpu gydag iechyd a lles, yn creu 
cyfoeth ac yn darparu canolbwynt ar gyfer mwynhau'r celfyddydau ac i bobl greu celf 
ac elwa ar y lles a ddaw yn sgil hyn. Mae tua 750,000 o ymweliadau'r flwyddyn, 
rhaglen fawr o ddatblygiad a chymorth i artistiaid ynghyd â dosbarthiadau rheolaidd i 
grwpiau cymunedol – dawns/gitâr/cerddoriaeth ac ati.  Dylid ei gofleidio, ei ddathlu a'i 
symud ymlaen i ganolfannau eraill yn y ddinas, os bydd cyllidebau ac arweinwyr 
gwleidyddol yn cefnogi hyn.   Gall y celfyddydau fod yn drawsnewidiol i unrhyw 
ddinas ac mae Caerdydd mewn sefyllfa ddelfrydol i fanteisio ar hyn.  
 
Paul Kaynes - Prif Weithredwr, Cwmni Dawns Cenedlaethol Cymru  
Esboniodd Paul Kaynes fod CDC Cymru wedi'i leoli yng Nghaerdydd ond mae'n 
teithio ar draws Cymru gyfan a gweddill y DU yn ogystal â theithio’n rhyngwladol – y 
llynedd, bu ar daith yn yr Almaen, Hong Kong, Gwlad Pwyl, Awstria a'r Swistir ac felly 
mae'n helpu i hyrwyddo Cymru a Chaerdydd wrth deithio. Eleni mae hefyd yn teithio 
yng Nghorea, yr Iseldiroedd ac Unol Daleithiau America.  Mae'r Cwmni'n creu 
perfformiadau dawns cyfoes ac yn cynnig cefnogaeth ar gyfer dawns, datblygu lles a 
chreadigrwydd ar draws y sbectrwm oed – mae yna gwmni ieuenctid yn ogystal â 
dosbarthiadau dawns wythnosol i bobl sydd â chlefyd Parkinson. Mae CDC Cymru 
hefyd yn gweithio mewn ysgolion, weithiau'n ddwys fel yn ddiweddar yn Ysgol 
Uwchradd Cantonian ac Ysgol Allensbank; ac ar gyfer pob disgybl, gan gynnwys 
disgyblion ag anghenion arbennig megis awtistiaeth.  Mae gan y cwmni drosiant o 
£1.5 miliwn, gyda grantiau gan CCC yn ogystal ag ennill a chodi arian ei hun. Mae'n 
cyflogi grŵp sefydlog o ddawnswyr, gan gynnwys dawnswyr rhyngwladol sydd wedyn 
yn seilio eu hunain yng Nghymru.  Mae'n buddsoddi mewn hyfforddiant a datblygiad 
dawnswyr a chynhyrchu a dawnsio teithiol.  Mae ei waith yn denu ymwelwyr i 
Gaerdydd a Chymru, er enghraifft daeth ymwelwyr o'r Swistir a Gogledd-orllewin 
Lloegr i wylio ei pherfformiadau Parêd ledled Cymru.  Mae'n credu bod cyfleoedd i'r 7 
cwmni cenedlaethol sydd wedi'u lleoli yng Nghaerdydd, wedi'u hariannu gan Gyngor 
Celfyddydau Cymru, gydweithio mwy, er enghraifft ar waith rhyngwladol. Ceir effaith 
gyfun o'r 7 cwmni cenedlaethol sydd wedi'u lleoli yng Nghaerdydd, mae nifer fawr o 
bobl sy'n gweithio i'r sefydliadau hyn yn byw yng Nghaerdydd ac yn gwneud 
gwaith/cynhyrchion yma, gan gyfrannu at economi a bywyd creadigol y ddinas.  
 



Roedd gan Paul Kayne ddiddordeb mewn sut i gydgysylltu mwy â sefydliadau/gwaith 
diwylliannol eraill yng Nghaerdydd, fel y maent yn ei wneud mewn dinasoedd eraill, 
fel Newcastle/Gateshead.  Roedd o'r farn y gallai hyn helpu i wella cyrhaeddiad 
gwaith diwylliannol yng Nghaerdydd, gan amrywio cynulleidfaoedd drwy ymestyn i 
gymunedau a thorri i mewn i ardaloedd newydd yng Nghaerdydd.  
 
Diolchodd Cadeirydd i'r tystion allanol am eu cyfraniad a gwahoddodd yr Aelod 
Cabinet i wneud datganiad lle dywedodd ei bod yn wych gweld Andy a Paul yn y 
cyfarfod ac i glywed am ffyrdd i gydweithio. Roedd yr Aelod Cabinet yn falch o'r 
gwaith y mae'r Cyngor wedi'i wneud gyda’r Chapter a gwaith diweddar i sicrhau'r 
brydles, ac roedd ganddo ddiddordeb mewn gweld mwy o fanylion ynghylch model 
Newcastle/Gateshead. 
 
Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r Aelodau ofyn cwestiynau a rhoi sylwadau: 
 
Gofynnodd yr Aelodau beth yw strategaeth ddiwylliannol y tystion allanol.   Roedd 
Andy Eagle o'r farn bod angen iddo gydnabod rhannau gweithio'r ddinas, fel 
cwmnïau cenedlaethol, ond hefyd gweithgareddau lleol, ar lawr gwlad fel yr ŵyl 
‘Cynnyrch y Rhath’; gweithgareddau cymunedol y mae angen iddynt ymgysylltu â 
hwy ac asesu fel rhan o'r strategaeth. Mae angen cydnabod gwerth aruthrol y 
celfyddydau. Roedd yn falch o fod yn gweithio gyda Chyngor Caerdydd i greu mwy o 
gapasiti ar gyfer diwydiannau creadigol a swyddi.  Roedd angen edrych ar bŵer a 
throsoledd Cyngor Caerdydd i gefnogi datblygiad, nid cymorth grant, ond trosoledd o 
ran benthyca mewn ffordd gefnogol i helpu i ddatblygu'r diwydiant a bod yn 
gynaliadwy.  Mae’r Chapter yn effeithiol iawn o ran cymorthdaliadau cyhoeddus, dim 
ond 16% sydd ac mae’n codi'r gweddill.  Mae buddsoddiad cyhoeddus yn arwain at 
enillion cyffredinol o ran arian a lles ac roedd yn werth enfawr am arian.  Mae angen i 
Gyngor Caerdydd fod yn greadigol o ran y dulliau mae’n defnyddio, ac mae’r Chapter 
yn croesawu hyn.  
 
Cyfeiriodd Aelodau at fuddsoddi i arbed a bod y celfyddydau a diwylliant yn cyfrannu 
at iechyd a lles ac felly'n lleihau'r angen am wasanaethau, ond mae'n rhaid i 
gyllidebau Cyngor ganolbwyntio ar ofal cymdeithasol/addysg/iechyd ac felly nid yw'n 
gadael fawr ddim arian i'w roi i'r celfyddydau a diwylliant.   Eglurodd swyddogion fod 
cymaint o ffyrdd y gall y Cyngor gyfrannu, nid arian yn unig ond dulliau arloesol fel y 
gwaith gyda’r Chapter.   Roedd angen newid o roi arian neu redeg lleoliadau i weithio 
gyda nhw.  
 
Gofynnodd yr Aelodau sut mae'r Cyngor yn gweithio gyda’r Chapter ac yn eu helpu? 
Dywedodd swyddogion eu bod yn edrych ar asedau gwerthu a chyfuno arlwy ar y prif 
safle a'u bod yn edrych ar unedau deor y bydd y Chapter yna'n rhedeg ac yn ennill 
arian.  
 
Roedd Paul Kaynes o'r farn bod cynnig diwylliannol Caerdydd yn unigryw iawn ac o 
ansawdd eithriadol o uchel.   Mae Caerdydd yn elwa o gael 7 cwmni cenedlaethol yn 
seiliedig yno. Dywedodd ei fod yn teimlo weithiau nad yw Caerdydd yn gwneud y 
mwyaf o hyn ac roedd angen hyrwyddo'r arlwy diwylliannol yn amlach, cydweithio i 
gydlynu ac arwain cynigion hyrwyddo a diffinio'r hyn sy'n arbennig e.e. cerddoriaeth 
ond hefyd yn cynnig mathau eraill o gelfyddyd gall Caerdydd wneud mwy ohonynt. 
Ychwanegodd yr Aelod Cabinet ei fod wedi cael sgyrsiau diwylliannol gyda 
chymunedau ynglŷn â sut i hyrwyddo cynigion fel dawns / Canolfan y Mileniwm / ThG 
/ Chapter ac ati. Mae'r Cyngor yn hwyluso'r cyfarfodydd hyn ond gall y trywydd fynd 



ar goll, er enghraifft, Prifddinas Ddiwylliant.  Mae angen ailganolbwyntio o ran 
marchnata cynnig diwylliannol Caerdydd ac mae angen i'r sector arwain ar hyn yn 
ogystal â'r Cyngor yn unig.   Gall y Cyngor hwyluso a chefnogi, ond nid gorfodi, mae 
angen iddo fod ar lawr gwlad.  
 
Gofynnodd yr Aelodau beth oedd angen ei wneud yn wahanol er mwyn gyrru'r gwaith 
o farchnata ein harlwy diwylliannol yn ei flaen, a pham fod prifddinas diwylliant yn 
ffordd ochr?   Eglurodd yr Aelod Cabinet fod y ceisiadau am gyfalaf diwylliant, er nad 
oedd yn datblygu oherwydd diffyg arian, wedi helpu gydag ymgyrch Stryd Womanby 
ac wedi arwain at ganlyniadau da eraill fel y gwaith gyda’r Chapter.  Nawr, mae'r 
Cyngor yn canolbwyntio ar strategaeth gerddoriaeth ond mae hefyd yn cydnabod bod 
angen canolbwyntio ar y cynnig diwylliannol ehangach a'r angen i symud y sgwrs 
ymlaen i'r hyn sy'n hyrwyddo'r arlwy ddiwylliannol yn ei chyfanrwydd.   Ychwanegodd 
swyddogion eu bod yn defnyddio Diwylliant Cyfalaf fel grym galfaneiddio a 
arweiniodd at Strategaeth Digwyddiadau Llofnod a Cherddoriaeth, roedd angen 
iddynt ymuno â'r dotiau ac roedd yn gweithredu fel catalydd.  Nododd yr Aelodau ei 
fod yn gatalydd i bawb ac nid yn seiliedig ar etifeddiaeth o ran y celfyddydau a 
diwylliant creadigol.   Cytunodd y swyddogion a datgan mai dyna oedd ei angen i 
adeiladu yn 2008 ac y dylai fod wedi cadw'r momentwm hwnnw.   Ychwanegodd Paul 
Kaynes ei fod yn Birmingham yn 2008 a bod catalydd ag etifeddiaeth barhaol yno 
ond rydym bellach mewn gwahanol amseroedd gyda gwahanol lefelau o adnoddau 
ac mae arweinyddiaeth yn allweddol.  Roedd yn cyfeirio at Leoliadau Diwylliannol 
Newcastle a Chanolfan Ddiwylliannol Birmingham sy'n cael eu harwain gan sectorau 
diwylliannol; mae Consortia'n gosod agendâu, yn dod o hyd i adnoddau ac yn 
effeithiol. 
 
Gofynnodd yr Aelodau beth arall oedd ei angen?   Roedd Paul Kayne  yn meddwl am 
ddigwyddiadau rhyngwladol a manteisio i'r eithaf ar yr hyn sydd gennym e.e. Gŵyl y 
Llais, Diffusion (a grybwyllwyd yng nghyflwyniad ysgrifenedig David Drake i'r 
Pwyllgor hwn), Gŵyl Ffilm IRIS ac ati.  I ddathlu'r rhain a gwneud y gorau ohonynt.   
Ychwanegodd swyddogion fod ymchwiliad y dinasoedd diwylliannol yn sôn am y 
compactau diwylliannol y mae Birmingham ac eraill yn edrych arnynt, ac yn nodi bod 
Caerdydd hefyd yn edrych ar hyn.   Ychwanegodd yr Aelod Cabinet fod gan 
Gaerdydd arweinydd da yn y Cyng Thomas, ef yw'r aelod arweiniol dros Ddiwylliant 
ar gyfer y Dinasoedd Craidd.  Cytunodd y Cyfarwyddwr â Digwyddiad Llofnod a 
dathlu'r hyn yr ydym eisoes yn ei wneud yn dda iawn ac roedd angen ei dynnu 
ynghyd a'i roi ar waith dros gyfnod o 2-3 wythnos a'i hyrwyddo'n eang. 
 
Roedd Naz Ismail yn awyddus i brofi rhan pobl ifanc a phlant o ran penderfyniadau a 
gofynnodd sut mae'r Cyngor yn cyflawni ei ddyletswydd statudol ar hyn, o ran y 
Strategaeth Diwylliant a Cherddoriaeth?   Eglurodd yr Aelod Cabinet fod Cyngor 
Caerdydd yn eu cynnwys ac yn rhoi Diwylliant wrth wraidd bywyd bob dydd mewn 
ysgolion, er enghraifft mae gan Ysgol Uwch y Gorllewin ymagwedd bartneriaeth gyda 
BBC Cymru ac arweinwyr diwylliannol, maent yno bob dydd, yn rhyngweithio â phobl 
ifanc pobl mewn ardaloedd difreintiedig ac mae'r Aelod Cabinet yn mynd yno i wneud 
sesiwn Holi ac Ateb o ran y cynnig diwylliannol. O ran y Ddeddf Llesiant 
Cenedlaethau'r Dyfodol, cyfeirir at hynny ym mhob adroddiad i'r Cabinet erbyn hyn. 
Gan gyfeirio at y Strategaeth Gerddoriaeth, y bobl 18-36 oed a oedd fwyaf grac o ran 
Stryd Womanby, cafodd yr ymgyrch hon ar lawr gwlad effaith uniongyrchol ar yr hyn 
a wnaeth y Cyngor. Mae llawer o waith wedi'i wneud eisoes ond roedd yr Aelod 
Cabinet yn teimlo y gallwn wneud mwy bob amser i gwrdd â'r Cyngor Ieuenctid a 
phobl ifanc i weld beth y gellir ei wneud, i wrando mwy ac i ddarparu ein cynnig yn 



unol â hynny.  Ychwanegodd swyddogion y bydd Digwyddiad Llofnod yn cwmpasu 
pob genre, pob oedran a phob lefel, bydd yn gynhwysol ac yn unol â Deddf 
Cenedlaethau'r Dyfodol.   Bu ymgynghori ac ymgysylltu hefyd â phobl ifanc, drwy 
waith Sound Diplomacy, a chodwyd materion i'r Cyngor, fel cael mynediad i leoliadau 
a'r ochr reoleiddio (Gwasanaethau Rheoliadol a Rennir) a sut mae angen i'r Cyngor 
gael mwy o mannau perfformio sy'n agored i bobl ifanc.  Ychwanegodd yr Aelod 
Cabinet ei fod wedi clywed am faterion yn ymwneud ag agweddau at drwyddedu a 
rheoleiddio, er enghraifft, cerddoriaeth ‘grime’, roedd pobl ifanc yn codi’r materion 
hyn ac mae angen i'r Cyngor wneud mwy o hyn. Roedd Andy Eagle yn teimlo'n sicr 
ei fod o fewn natur sefydliadau diwylliannol i weithio'n gall a gwrando ar bobl ifanc, 
mae'n creu cynulleidfaoedd a thalentau ar gyfer y dyfodol. Fel rhan o gyllid Cyngor 
Celfyddydau Cymru ac arian Diwydiant Ffilm Prydain, mae'n bwysig bod Chapter yn 
targedu ymgysylltu â phobl ifanc, drwy gyfrwng dangosiadau a gwaith addysg. 
 
Gofynnodd Naz Ismail a oedd cyllid ychwanegol ar gael i bobl ifanc mewn 
cymunedau difreintiedig i gael mynediad i ddiwylliant.   Dywedodd Andy Eagle fod 
yno yn hollol, mae mynediad yn rhan greiddiol o waith tocynnau a thargedu’r Chapter 
ac maent am gynyddu nifer y bobl ifanc drwy ei ddrysau. Mae'n gwneud yn dda gyda 
rhai cymunedau ond nid gydag eraill ac maent am ymateb i'r her.  Ychwanegodd 
Paul Kaynes eu bod yn rhoi llais i bobl ifanc drwy eu galluogi i wneud eu gwaith eu 
hunain ac i ddarparu llwyfan ar gyfer dawnswyr ieuenctid ar draws Caerdydd a De 
Cymru, gan roi'r enghraifft o ddigwyddiad ieuenctid presennol yn y Ganolfan.  
Esboniodd eu bod yn codi arian gan ymddiriedolaethau a sefydliadau i sybsideiddio 
eu bwrsariaethau.  Maent yn cydnabod bod rhwystrau, gan gynnwys arian, dosbarth 
cymdeithasol, profiadau a rhyw, er enghraifft mae bechgyn a dynion ifanc yn wynebu 
rhwystrau i ddawnsio. 
 
Gofynnodd Naz Ismail o ran hygyrchedd ac amrywiaeth, a oedd unrhyw allgymorth 
ac ymgysylltiad â chymunedau fel Treganna a Grangetown (gerllaw’r Chapter) ac 
mewn cymunedau PDdLlE.  Dywedodd Andy Eagle eu bod yn gwneud ond y gallent 
wneud mwy.  Rhoddodd enghraifft, yr wythnos diwethaf cynhaliwyd diwrnod gweithdy 
ffilmiau ar gyfer gwneuthurwyr ffilmiau PDdLlE, roedd tua 80 yn bresennol. Maent 
hefyd yn cynnal gweithdai Gentle Radical ar gyfer cymunedau PDdLlE. Mae 
ganddynt arian gan ymddiriedolaethau eraill i wneud mwy o waith gyda'r cymunedau 
hyn.  
 
Nododd yr Aelodau mai'r angen i farchnata'r arlwy ddiwylliannol o Gaerdydd sy'n sail 
i lawer o'r drafodaeth ar y mater hwn.  Gofynnodd yr Aelodau a oedd y Digwyddiad 
Llofnod yn mynd i gael ei ddefnyddio i farchnata'r ddinas, a gofynnwyd i'r tystion 
allanol beth oedd eu barn am y dull gweithredu hwnnw.  Dywedodd swyddogion nad 
oedd y tystion allanol wedi cael eu briffio'n llawn ar hyn ond dim ond rhan ohono 
fyddai'r digwyddiad llofnod.  Roedd angen meddwl ar y cyd am sut i farchnata 
Caerdydd fel bod pobl y tu allan i Gaerdydd yn gwybod amdani, trwy'r Bwrdd 
Cerddoriaeth. 
 
Holodd yr Aelodau am y cynnig dawns a chynigion diwylliannol eraill o Gaerdydd.  
Cynghorodd yr Aelod Cabinet y byddai hynny'n rhan o'r strategaeth ddiwylliannol a'r 
agenda i hyrwyddo pob math o ddiwylliant.   Dywedodd Paul Kaynes nad yw'n gwbl 
ymwybodol o gwmpas a chynllun y Digwyddiad Llofnod. Fodd bynnag, nododd o 
waith blaenorol mai 1) preswylwyr yw'r eiriolwyr pwysicaf o ran digwyddiadau o ran 
mynychwyr, cynnal a lletya, a rhyngweithio gydag ymwelwyr; mae 'calonnau a 
meddyliau' lleol yn bwysig a 2) Roedd y digwyddiad diweddar 'Rwsia 17' ond yn 



rhannol lwyddiannus oherwydd diffyg buddsoddiad mewn strategaeth cysylltiadau 
cyhoeddus clir a bod y cyfryngau’n canolbwyntio ar yr allanol.  Roedd Andy Eagle yn 
cytuno ac yn ystyried bod angen cydnabod yr hyn sydd gennym yn y ddinas, ynghyd 
â Digwyddiad Llofnod, sy'n gynnig da iawn ac mae angen cael llais clir am hyn yn 
genedlaethol ac yn rhyngwladol, am y cynnig diwylliannol da y mae'n ei gynnig. Mae 
angen dysgu gwersi gan ddinasoedd eraill ar sut maen nhw'n cael eglurder ar y 
neges ddiwylliannol e.e. Manceinion, gweld beth maen nhw wedi'i wneud, a 
chydnabod bod angen buddsoddi mewn cyfryngau i gael y cynnyrch allan ac yn 
hysbys.  
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd angen gosod hyn ar genre diwylliant penodol.   
Dywedodd Andy Eagle y gallwch, ond nid oes rhaid i chi, er enghraifft, mae gan Hull 
(Dinas Diwylliant yn ddiweddar) arlwy ddiwylliannol eang sy'n cwmpasu pob 
celfyddyd ond hefyd chwaraeon yn ogystal.  Ychwanegodd Paul Kayne fod 
Manceinion wedi gwneud hynny.   Roeddent hefyd yn defnyddio brandio – gwreiddiol 
a modern – ar draws ffurfiau a gwyliau celfyddydol ac roedd y brandio a'r negeseua 
yn wreiddiol, yn fodern ac yn arloesol.  Ychwanegodd Andy Eagle fod y celfyddydau 
a diwylliant ym Manceinion yn ymwreiddio yng ngwaith yr awdurdod lleol sydd bob 
amser yn ei ystyried yn rhan o'i holl waith.  Cytunodd swyddogion fod gan Gaerdydd 
asedau gwych, ond eu bod wedi'u cyfyngu'n fawr gan gyllidebau o gymharu â 
Manceinion.  
 
Nododd yr Aelodau ei bod yn bwysig nodi holl fanteision diwylliant a gofyn a oes 
gennym yr adnoddau i gael yr effeithiau lles e.e. plant a'r rhai sydd â Parkinson's.   
Dywedodd yr Aelod Cabinet bod GLL wedi gweithio allan mesur buddiant fesul punt 
yn ymwneud ag iechyd a hamdden a bod y Cyngor yn cael gwybod am hynny. O ran 
diwylliant, mae'r Cyngor yn gweithio gydag ysgolion newydd i weithio allan pwy sy'n 
gallu dod yn bartner gyda nhw i ddod â manteision diwylliannol.   Esboniodd Andy 
Eagle fod yr adenillion ar fodel buddsoddi cymdeithasol a Beatrice Garcia, Prifysgol 
Lerpwl, wedi gwneud gwaith arwain diwydiant ar effaith modelu diwylliant.   
Ychwanegodd swyddogion fod lleoliadau unigol yn gweithio i ddangos effaith.  Os 
ydynt yn cael arian grant, rhaid iddynt ddangos eu bod yn bodloni'r meini prawf ar 
gyfer ariannu.   Ailadroddodd yr Aelod Cabinet yr angen i gofio bod strategaeth 
ddiwylliannol Manceinion yn seiliedig ar 10 mlynedd o fuddsoddiad seilwaith 
Llywodraeth Ganolog a'u bod yn rhan o ranbarth dinas ardal awdurdod Manceinion 
fwyaf ehangach. 
 
Gofynnodd yr Aelodau sut mae adnodd cyngor Manceinion yn cymharu â Chyngor 
Caerdydd.    
Cytunodd swyddogion i ddod â'r wybodaeth honno yn ôl.  Dywedodd Paul Kaynes 
fod gan Fanceinion gefnwlad ac adnoddau gwahanol ond nid yw'r syniad o un 
egwyddor, sy'n uno, yn cael ei gadw ar gyfer lle mawr gydag arian i'w wario.  
 
Gofynnodd yr Aelodau sut y gall Caerdydd fanteisio ar ein Bargen Ddinesig o ran 
diwylliant.   Esboniodd swyddogion y gellir gwneud hyn trwy'r gwaith cynnig Diwylliant 
Cyfalaf, cafodd hwn ei osod ar lefel ranbarthol i ddefnyddio asedau ledled y 
rhanbarth. 
 
CYTUNWYD:  bod y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod Cabinet er 
mwyn cyfleu eu sylwadau a’u harsylwadau a thrafodwyd y ffordd ymlaen.  
 



44 :   BARGEN DDINESIG PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD - ADRODDIAD 
DIWEDDARU TROSOLWG A CHRAFFU AR Y CYD  

 
Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor fod yr eitem hon wedi eu galluogi i ystyried 
manylion gwaith diweddar Pwyllgor Craffu'r Fargen Ddinesig. 
 
Dywedodd y Prif Swyddog Craffu mai hwn oedd yr unig ddiweddariad y mae'r 
Pwyllgor yn ei gael ar y Fargen Ddinesig, ac mae'n rhoi blas o'r hyn y mae gwaith 
craffu ac felly'r Cabinet yn ei ystyried.  Yn y cyfarfod diwethaf, ystyriodd y Pwyllgor 
nad oedd digon o wybodaeth yn yr adroddiadau i'r Cyd-banel Trosolwg a Chraffu i'w 
alluogi i graffu'n briodol. Hysbyswyd yr Aelodau bod y Cyd-banel Trosolwg a Chraffu 
wedi codi'r pryderon hyn ac mae i fod i gyfarfod i adolygu sut i gryfhau ei waith craffu. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod cyfarfod arbennig o'r Cabinet wedi'i gynnal ar 21 
Hydref 2019.   Ystyriodd y cyfarfod yr eitemau canlynol:  
 

a. Datgan buddiannau, yn dilyn adolygiad SAC adnabod angen i 

dynhau prosesau Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd; 

b. Buddsoddiad a Chyllido Seilwaith - dyrannu £198,000 i'r Gronfa Dai 

(£98,000) a Metro Caerdydd (£100,000) ac oherwydd bod Prif 

Weithredwr Cyngor Casnewydd yn gadael, bod Prif Weithredwr 

Cyngor Caerdydd yn cymryd ei le ar y Panel SIFT; ac 

c. Ymateb rhanbarthol i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru ar y 

Fframwaith Datblygu Cenedlaethol 2020-2040.  

Mae'r cyfarfod nesaf a drefnwyd ar gyfer Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 
Caerdydd wedi'i symud o 9 Rhagfyr i 19 Rhagfyr 2019.  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod hyperddolenni yn yr adroddiad i Fargen Ddinesig 
Prifddinas-Ranbarth Caerdydd - adroddiadau trosolwg a chraffu ar y cyd, er 
gwybodaeth. 
 
PENDERFYNWYD:  Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
45 :   GOHEBIAETH  
 
Nodwyd. 
 
46 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
47 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Cyfarfod nesaf y Pwyllgor Economi a Diwylliant ar ddydd Mawrth 17 Rhagfyr 2019 
am 4.30pm 
 
 



 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.05 pm 
 


