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10 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb gan y Cynghorydd Simmons. 
 
11 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Ni dderbyniwyd unrhyw ddatganiadau buddiannau. 
 
12 :   COFNODION  
 
Cymeradwywyd cofnodion y cyfarfodydd a gynhaliwyd ar 5 Rhagfyr a 17 Rhagfyr 
2019 yn gofnod cywir, ac fe’u llofnodwyd gan y Cadeirydd. 
 
13 :   ADDEWID CAERDYDD: DIWEDDARIAD  
 
Derbyniodd y Pwyllgor gyflwyniad briffio yn rhoi diweddariad ar gynnydd ar 
ganlyniadau'r gwaith a wnaed i roi 'Addewid Caerdydd' ar waith. Gofynnwyd i'r 
Aelodau ystyried canlyniadau'r gwaith hyd yma a gwneud sylwadau neu argymhellion 
i lywio'r ffordd ymlaen. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Sarah Merry, yr Aelod Cabinet dros Addysg 
a Dysgu Gydol Oes a'r Cynghorydd Russell Goodway, yr Aelod Cabinet dros 
Fuddsoddi a Datblygu i’r cyfarfod. Ymunodd nifer o swyddogion o'r gwasanaethau 
Datblygu Economaidd ac Addysg ag Aelodau’r Cabinet. 
 
Dywedwyd wrth y Pwyllgor mai nod rhaglen bolisi'r weinyddiaeth yw blaenoriaethu 
cyflawni 'Addewid Caerdydd: helpu pobl ifanc, yn enwedig y rhai o gymunedau 
difreintiedig a difantais, i mewn i gyflogaeth, addysg a hyfforddiant' a sicrhau bod pob 
plentyn yn gallu manteisio ar y cyfleoedd hyn wrth adael yr ysgol. Mae Addewid 
Caerdydd wedi'i gynnwys yng nghynllun lles 2018-23 y bwrdd gwasanaethau 
cyhoeddus, cynllun corfforaethol y Cyngor, y rhaglen cyflawni uchelgais prifddinas a 
gweledigaeth Caerdydd 2030 ar gyfer addysg a dysgu yng Nghaerdydd. 
 
Mae'r Cyngor wedi sicrhau 206 o addewidion busnes i Addewid Caerdydd, gan 
adeiladu partneriaeth gref rhwng cyflogwyr ac ysgolion. Mae'r addewidion yn cynnig 
ystod o gyfleoedd, gan gynnwys profiad gwaith, ar draws y sector cyhoeddus, y 
sector preifat a'r drydedd sector. Mae Cyngor Caerdydd hefyd wedi cynyddu ystod y 
cyfleoedd i bobl ifanc, gan gynnwys prentisiaethau, rhaglenni hyfforddi a lleoliadau 
gwaith. Yn ogystal, rhoddodd wythnos ‘Agor eich Llygaid’ gyfle i ysgolion ymgysylltu 
â busnesau ynglŷn â chyfleodd a llwybrau gyrfa. 
 



Dywedwyd wrth yr Aelodau mai 1.9% oedd nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant ar ddiwedd blwyddyn academaidd 2018/19.  Mae 
hyn yn cynrychioli gwelliant ar flynyddoedd blaenorol.  Fodd bynnag, cynyddodd 
canran y rhai sy'n gadael gofal nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant o 
50.6% i 60% yn ystod 2018/19. 
 
Derbyniodd y Pwyllgor gyflwyniad, ac ar ôl hynny gwahoddodd yr Aelodau i holi, 
gwneud sylwadau neu geisio eglurder ar y wybodaeth a dderbyniwyd.   Crynhoir y 
ddadl fel a ganlyn: 
 

 Croesawodd yr Aelodau'r gostyngiad mewn pobl ifanc nad ydynt mewn 
cyflogaeth, addysg na hyfforddiant.  Gofynnodd yr Aelodau a ydy’r gofrestr 
disgyblion blwyddyn 11 yn cael ei defnyddio fel gwaelodlin at ddibenion monitro, 
ac a yw rhai pobl ifanc yn cael eu methu.  Dywedodd swyddogion y caiff cyfrifiad 
o bob disgybl blwyddyn 11 ei gymryd bob mis Ionawr.  Yna, yn y mis Hydref 
canlynol cesglir data i gael gwybod a yw'r bobl ifanc hynny mewn cyflogaeth, 
addysg neu hyfforddiant.  Cadarnhaodd swyddogion fod pob disgybl blwyddyn 11 
yn cael ei dracio. 
 

 Roedd yr Aelodau'n deall y rhesymau dros ganolbwyntio ar weithredu Addewid 
Caerdydd yn Arc Ddeheuol y ddinas.  Fodd bynnag, roedd yr Aelodau hefyd o'r 
farn y bydd cyflogwyr yn dymuno ymgysylltu â thalent o bob rhan o'r ddinas.  
Dywedodd swyddogion mai’r uchelgais yw bod y cynllun ar waith ym mhob rhan 
o’r ddinas a bod ei lwyddiant yn cael ei greu mewn rhwydweithiau a 
phartneriaethau ag asiantaethau eraill.  Mae angen i'r Cyngor ganfod sut y gellir 
rhannu cyfleoedd ar draws y ddinas ac mae potensial gan bob person ifanc.  
Nododd y swyddogion hefyd fod cyflogwyr yn ymgysylltu'n uniongyrchol ag 
ysgolion y tu allan i gynllun Addewid Caerdydd.  Mae hyn yn galonogol a bydd yn 
parhau. 
 

 Dywedodd yr Aelod Cabinet dros Addysg a Dysgu Gydol Oes fod ansawdd y 
ceisiadau ar gyfer llywodraethwyr ysgolion wedi gwella'n sylweddol.  Roedd Aelod 
y Cabinet o'r farn, yn hyn o beth, fod busnes yn y ddinas wedi gwrando ar alwad y 
Cyngor. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a yw swyddogion yn gweithio gyda'r disgyblion mwyaf 
agored i niwed mewn ysgolion, megis y rhai sy'n mynychu unedau cyfeirio 
disgyblion ar hyn o bryd.  Cadarnhaodd y swyddog eu bod yn gweithio gyda'r 
disgyblion hynny ond bod hyn yn cyflwyno set o heriau penodol, megis y ffordd 
orau o ddarparu'r cymorth dwys sydd ei angen ar y disgyblion hyn.  Gwahoddir 
pob disgybl i gynnal digwyddiadau ac mae swyddogion wedi cyfarfod ag unedau 
cyfeirio disgyblion yn unigol. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a yw'r awdurdod yn gallu dilyn llwybrau gyrfa'r rhai sy'n 
gadael yr ysgol.  Dywedodd y swyddogion y byddai hyn yn heriol iawn.  
Gadawodd 3220 o ddisgyblion yr ysgol y llynedd, er y gallai fod yn bosibl tracio 
carfan lai. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw gyflogwyr amlwg nad oeddent yn cymryd 
rhan yn y cynllun.  Nododd y swyddogion y gallai cymryd rhan yn y cynllun yn 
dibynnu ar gapasiti.   Mae'r cynllun wedi cael croeso cadarnhaol gan bawb ond 



mae capasiti o ran adnoddau yn y Cyngor yn cyfyngu ar yr amser sydd ar gael i 
wneud cyflwyniadau a meithrin perthnasoedd. 
 

 Wrth ymateb i gwestiwn gan y Pwyllgor, dywedodd y swyddogion eu bod yn 
gweithio gyda swm bach o adnoddau bach a chymorth partneriaid parod.  Byddai 
adnoddau ychwanegol yn golygu y gellid magu perthnasoedd â phartneriaid 
addysg bellach ac uwch yn y ddinas; sicrhau bod pobl ifanc sy'n agored i niwed 
yn cael cymorth drwy'r broses; a sicrhau bod cyflogwyr a sefydliadau academaidd 
yn cael eu nodi sy'n gallu rhoi cymorth arbenigol i ysgolion, megis yn y 
gwyddorau. 
 

 Dywedwyd wrth yr Aelodau fod awdurdodau lleol eraill yn dod i Gaerdydd yn 
ceisio cyngor o ran sefydlu mentrau tebyg.  Mae’r ffaith bod eraill yn gweld gwerth 
y cynllun yn arwydd da. 
 

CYTUNWYD – y bydd y Cadeirydd ar ran y Pwyllgor, yn ysgrifennu at Aelodau’r 
Cabinet i gyfleu sylwadau'r pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
14 :   ADOLYGIAD AWDURDOD HARBWR CAERDYDD: DIWEDDARIAD  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn rhoi crynodeb o’r adroddiad ar adolygiad 
Awdurdod Harbwr Caerdydd a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru yn ddiweddar.  
Cafodd y Pwyllgor gyfle i adolygu canfyddiadau'r adroddiad, ei oblygiadau i'r Cyngor 
a rhanddeiliaid allweddol a'r camau nesaf yn y broses. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Peter Bradbury, yr Aelod Cabinet dros 
Ddiwylliant a Hamdden, Jon Maidment, Rheolwr Gweithredol Awdurdod Harbwr 
Caerdydd a Mark Williams, Pennaeth y Strategaeth Adfywio, Llywodraeth Cymru, i'r 
cyfarfod. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod Deddf Morglawdd Bae Caerdydd 1993 yn nodi'r 
fframwaith deddfwriaethol ar gyfer Awdurdod yr Harbwr, gan amlinellu'r prif 
gyfrifoldebau statudol.  Mae cytundeb adran 165 yn nodi'r contract rhwng y Cyngor a 
Llywodraeth Cymru ynghylch Awdurdod yr Harbwr o ran ei rwymedigaethau a'i gyllid.  
Mae'r cyllid a ddarperir gan Lywodraeth Cymru wedi'i glustnodi a dim ond ar 
weithgareddau sy'n gysylltiedig ag Awdurdod yr Harbwr y gellir ei wario. 
 
Mae Awdurdod yr Harbwr yn gyfrifol am reoli'r Morglawdd a'r Bae, gan gynnwys 
afonydd Taf ac Elái hyd at y coredau yn Blackweir a hen safle Arjo Wiggins.  Mae'r 
Awdurdod hefyd yn gyfrifol am gynnal ansawdd y dŵr a rheoli'r amgylchedd.  Roedd 
manylion ar gyfrifoldebau penodol i’w cael yn yr adroddiad. 
 
Ym mis Rhagfyr 2018, cytunodd Llywodraeth Cymru a Chyngor Caerdydd i gynnal 
adolygiad o Awdurdod yr Harbwr.  Cyflwynwyd y canfyddiadau a ddeilliodd o'r 
adolygiad hwn i'r Pwyllgor yn ei gyfarfod ym mis Mai. Mae copi terfynol yr adroddiad 
cael wedi’i gynnwys yn adroddiad y Pwyllgor yn Atodiad A.  Cynhwyswyd crynodeb 
o'r canfyddiadau a'r argymhellion. 
 
Gwahoddwyd y Cynghorydd Bradbury i roi datganiad.  Dywedodd yr Aelod Cabinet y 
bydd yr argymhellion a dderbyniwyd mewn datganiad ysgrifenedig gan y Gweinidog 
yn cael eu hystyried.  Mae'r Cyngor a Llywodraeth Cymru wedi ymrwymo i sicrhau 



bod trefniadau cynaliadwy yn parhau a bod y gwaith da y mae Cyngor Caerdydd yn 
ei wneud yn cael ei gydnabod. 
 
Rhoddodd Mark Williams o Lywodraeth Cymru ddiweddariad llafar a chrynodeb o 
adroddiad Llywodraeth Cymru. 
 
Cafodd yr Aelodau wahoddiad i holi cwestiynau, gofyn am eglurhad pellach neu 
wneud sylwadau.   Mae’r trafodaethau hynny wedi eu crynhoi isod: 
 

 Tynnodd yr Aelodau sylw at bryderon bod angen i'r Cyngor ystyried ei 
gyfrifoldebau’n ofalus ar adeg pan fo adnoddau'n cael eu dileu.  Cytunodd Mark 
Williams a nododd y byddai angen i unrhyw setliad ariannol fod yn gymesur â 
chyfrifoldebau'r Cyngor a chwrdd â'r costau. 
 

 Gofynnodd yr Aelodau am anghenion a chostau pwmpio dŵr daear yn y dyfodol. 
Dywedodd y swyddogion, o ran dŵr daear, fod rhai costau gweddilliol bach ar 
gyfer dwy is-orsaf sy’n weddill a chynigion nhw rannu'r adroddiad ar hyn 
 

 Clywodd yr Aelodau mai adnewyddu asedau sy’n cyflwyno’r risg fwyaf.  Roedd yn 
hollbwysig bod y seilwaith sy'n heneiddio yn cael ei asesu, a'r gobaith oedd y 
byddai rhaglen dros dro wedi'i chostio yn cael ei chynnal yn ystod y gwanwyn, yn 
dilyn adolygiad gan ARUP. Gofynnwyd i'r Aelodau nodi bod yr adroddiad ar 
adolygiad Llywodraeth Cymru ond yn ymwneud â chostau sefydlog ac y byddai 
costau adnewyddu asedau yn disgyn ar ysgwyddau Llywodraeth Cymru yn y 
dyfodol. 
 

 Roedd yr Aelodau'n falch o nodi gostyngiad o 50% mewn costau carthu yn dilyn 
trafodaethau rhwng Awdurdod yr harbwr a Chymdeithas Porthladdoedd Prydain.  
Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw bosibiliadau ar gyfer gostyngiadau pellach.  
Nododd swyddogion fod adroddiad arolwg diweddar wedi llywio'r trafodaethau a 
rhagwelwyd y byddai unrhyw ostyngiadau pellach yn anodd. 
 

 Roedd yr Aelod Cabinet o'r farn bod yr adroddiad yn nodi, er y caniateir i 
Awdurdod yr Harbwr sicrhau'r incwm mwyaf, nad oedd unrhyw arbedion mawr 
eraill y gellid eu cyflawni.  Roedd Awdurdod yr Harbwr yn perfformio'n dda, gan 
ddarparu gwerth am arian, ac nid oedd angen newid y berthynas bresennol. 

 
CYTUNWYD – y bydd y Cadeirydd ar ran y Pwyllgor, yn ysgrifennu at Aelodau’r 
Cabinet i gyfleu sylwadau'r pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
15 :   GOHEBIAETH  
 
Nododd y Pwyllgor yr ohebiaeth ers y cyfarfod diwethaf. 
 
16 :   GWAHARDD Y CYHOEDD  
 
Mae'r eitem ganlynol yn gyfrinachol ac wedi'i heithrio rhag cael ei chyhoeddi gan ei 
bod yn cynnwys gwybodaeth eithriedig o'r disgrifiad a geir ym mharagraff 14 ac 16 o 
Ran 4 a pharagraff 21 o Ran 5 Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. Gall y 
cyhoedd cael eu gwahardd o’r cyfarfod ar gais y Pwyllgor yn unol ag Adran 100A(4) 
Deddf Llywodraeth Leol 1972 yn ystod trafodaethau ar yr eitemau hyn. 
 



PENDERFYNWYD: y câi’r cyhoedd eu gwahardd tra bod yr eitem hon yn cael ei 
hystyried. 
 
17 :   EITEM FRYS - CYMERADWYO CAIS AM GYNLLUN BENTHYCA CANOL 

TREF  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad drafft gan y Cabinet yn ceisio cymeradwyaeth am 
fenthyciad dan y cynllun benthyca canol tref a ariannir gan Lywodraeth Cymru mewn 
perthynas â chwblhau datblygiad y Gyfnewidfa Lo yn Sgwâr Mount Stuart. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod y Gyfnewidfa Lo yn un o'r adeiladau mwyaf 
hanesyddol yng Nghymru fel canolbwynt y fasnach lo ryngwladol a chalon y 
gymuned fusnes.  Mae'r adeilad wedi'i ddynodi'n adeilad rhestredig 'Gradd II'.  Daeth 
yr adeilad yn adfail ac, ar ôl dioddef dŵr sylweddol, barnwyd ei fod wedi dod yn 
strwythur peryglus.  Gorfodwyd y Cyngor i ddefnyddio'i bwerau dan y Ddeddf 
Adeiladu i wneud yr adeilad yn ddiogel.  Sicrhawyd y costau yr aethpwyd atynt ar ffurf 
tâl yn erbyn yr adeilad. 
 
Caffaelwyd yr adeilad gan Signature Living Ltd, sef grŵp gwesty preifat o ogledd 
Lloegr.  Cytunodd Signature Living i adnewyddu'r adeilad heb fod angen grant gan y 
sector cyhoeddus.  Yn dilyn caniatâd cynllunio a chaniatâd adeiladu, dechreuwyd ar 
y gwaith yn 2016. 
 
Hyd yma mae £15 miliwn wedi’i wario ar greu 56 o ystafelloedd gwely ac ailwampio 
Neuadd y Gyfnewidfa Lo; bar a bwyty newydd; a gwneud rhywfaint o waith atgyweirio 
a glanhau cerrig allanol.  Fodd bynnag, mae angen adnewyddu rhannau pellach o'r 
adeilad i greu gwesty gyda 173 o ystafelloedd gwely a thrwy hynny wella 
cynaliadwyedd ariannol y gwesty. 
 
Mae Llywodraeth Cymru wedi dyfarnu arian ad-daladwy i'r Cyngor ar gyfer adfywio 
canol tref.  Mae'r cynllun wedi rhoi blaenoriaeth i gynlluniau adfywio yn Butetown a 
Grangetown, fel y Tramshed, gorsaf reilffordd Butetown a Merchant Place.  Nod y 
cynllun yw datgloi safleoedd ac adeiladau drwy ddarparu benthyciadau di-log dros 
gyfnod byr.  Un o'r gofynion allweddol yw bod yn rhaid sicrhau cyllid. 
 
Mae gan y Cyngor gapasiti ariannu o fewn y cynllun ac mae wedi mynd at 
Lywodraeth Cymru gyda'r bwriad o roi benthyciad o bosibl i Signature Living i 
gefnogi'r broses o gwblhau datblygiad y Gyfnewidfa Lo. 
 
Gofynnwyd i'r Pwyllgor ystyried y cais a'r sylwadau fel y bo'n briodol.  Bu'r Aelodau'n 
trafod y cynigion.  Roedd y Pwyllgor yn cefnogi’r cais ar y cyfan. 
 
CYTUNWYD – y bydd y Cadeirydd ar ran y Pwyllgor, yn ysgrifennu at Aelodau’r 
Cabinet i gyfleu sylwadau'r pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
18 :   CRAFFU BYR DIWYLLIANT: Y CAMAU NESAF  
 
Derbyniodd y Pwyllgor adroddiad yn nodi prif ganfyddiadau ac argymhellion yr 
ymarfer craffu byr ar ddiwylliant.  Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y prif ganfyddiadau 
a'r argymhellion a chytuno arnynt. 
 



Cytunodd yr Aelodau â'r meysydd canlynol fel y prif ganfyddiadau: pwysigrwydd 
diwylliant i'r economi, iechyd a lles; Mae diwydiant Caerdydd yn nodedig iawn ac o 
ansawdd uchel; mae gan Gaerdydd gryfderau o ran adnoddau ond hefyd mae lefel 
adnoddau'r Cyngor wedi lleihau ac erbyn hyn mae risg i gof corfforaethol; gwelir bod 
gwaith partneriaeth yn gweithio'n dda; mae tystiolaeth glir o waith yn cael ei wneud i 
sicrhau hygyrchedd a chynwysoldeb; mae'n bwysig cael mesurau effaith yn eu lle; rôl 
y Cyngor yn y dyfodol o ran arwain a hwyluso; yr angen i ddatblygu strategaeth 
ddiwylliannol, mynd i'r afael â gweithio mewn seilos a pharhau i ddatblygu compact 
diwylliannol; gweithio gyda phartneriaid i hybu lefelau adnoddau; gweithio gyda 
phartneriaid yn y sector cyhoeddus i alinio adnoddau yn unol â Deddf Llesiant 
Cenedlaethau'r dyfodol; marchnata'r cynnig diwylliannol drwy weithio gyda 
phartneriaid; datblygu brandio gwreiddiol, arloesol a modern; a gwella gwefan Croeso 
Caerdydd. Cytunodd yr Aelodau ar argymhellion yn ymwneud â'r meysydd canlynol: 
arweinyddiaeth strategol; strategaeth ddiwylliannol; compact diwylliannol; archwilio 
ysgogiadau adnoddau gan gynnwys asedau a chyfraniadau gan ddatblygwyr; 
archwilio ysgogiadau ariannol; mae sicrhau ymrwymiad i ddiwylliant yn cwmpasu holl 
ddiwylliant Caerdydd a llawr gwlad; diogelu'r cof corfforaethol; gwella marchnata gan 
gynnwys datblygu brand gwell, defnyddio'r wefan, y cyfryngau cymdeithasol a'r 
sgriniau yng Nghaerdydd; mynd i'r afael â gweithio mewn seilos; defnyddio elfen 
'diwylliant ffyniannus' Deddf Llesiant Cenedlaethau'r dyfodol; a sicrhau bod mesurau 
effaith yn cael eu sefydlu. Cytunwyd y dylai'r prif swyddog craffu ddosbarthu'r 
argymhellion drafft, y prif ganfyddiadau a'r prif adroddiad i Aelodau'r Pwyllgor er 
mwyn cael adborth arnynt.  Byddai'r Pwyllgor yn cytuno ar yr adroddiad terfynol dros 
e-bost. 
 
 
 
19 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
Cynhelir cyfarfod nesaf y Pwyllgor ar 18 Chwefror 2020 am 4.30pm. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.30 pm 
 


