
PWYLLGOR CRAFFU’R ECONOMI A DIWYLLIANT 
 
DYDD IAU, 12 MAWRTH 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Howells(Cadeirydd) 

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

29 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau am absenoldeb oddi wrth y cynghorwyr Lay, Gordon a 
Parkhill. 
 
30 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
31 :   GWAHARDD Y CYHOEDD  
 
PENDERFYNWYD:   Nid yw'r wybodaeth a gynhwysir yn yr atodiadau i'r ddau 
adroddiad canlynol i'w chyhoeddi gan eu bod yn cynnwys gwybodaeth esempt o'r 
disgrifiad a geir ym mharagraffau 14 o ran 4 a pharagraff 21 o ran 5 o Atodlen 12A o 
Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. 
 
 
32 :   ADFYWIO JAMES STREET  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn galluogi gwaith craffu 
cyn penderfynu ar yr adroddiad i'r Cabinet ar James Street. Roedd yr adroddiad yn 
rhoi manylion am ddarn o dir diffaith ar James Street ac yn ceisio cymeradwyaeth i 
gaffael hwn i adfywio'r ardal ymhellach. Mae hyn yn cynnwys cynigion i uwchraddio 
gweithdai presennol y Cyngor yn adeiladau Royal Stuart & Douglas. Cwmpas y craffu 
yw archwilio’r rhain, yr argymhellion i’r Cabinet, a oes unrhyw risgiau i’r Cyngor, yr 
amserlen a’r camau nesaf.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cyng Goodway – Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a 
Datblygu, Neil Hanratty – Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd, Chris Barnett Rheolwr 
Gweithredol Prosiectau Mawr ac Eirian Jones Prif Syrfëwr Ystadau Strategol 
Datblygu Economaidd i'r cyfarfod. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cyng Goodway i wneud datganiad lle dywedodd fod yna 
gyfle gwerthfawr i brynu’r safle a oedd wedi bod yn wag am amser hir iawn.  Roedd y 
Cyngor bellach mewn sefyllfa i wneud bargen gyda'r Gymdeithas Dai i ddatblygu'r tir 
at y dibenion a nodwyd yn yr adroddiad. 
 
 
PENDERFYNWYD:  Na ddylid cyhoeddi'r eitem hon gan ei bod yn cynnwys 
gwybodaeth esempt o'r disgrifiad a geir ym mharagraffau 14 o ran 4 a pharagraff 21 
o ran 5 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. 
 



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. 
 
33 :   TIR YN SGWÂR CALLAGHAN - I DDILYN  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau mai diben yr eitem hon i ddechrau oedd 
cynnal gwaith craffu cyn gwneud penderfyniad ar adroddiad i'r Cabinet ond nad oedd 
yr adroddiad ar gael i'w gyflwyno i'r Pwyllgor.  Y tro hwn, penderfynodd y Cadeirydd 
dderbyn y cynnig i ddarparu cyflwyniad briffio ar y ffordd ymlaen arfaethedig ynghylch 
tir yn Sgwâr Callaghan, ond roedd yn glir na fydd hyn yn cyfrif fel craffu cyn 
penderfynu gan nad oes gan y Pwyllgor adroddiad y Cabinet i graffu arno. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cyng Goodway – Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a 
Datblygu, Neil Hanratty – Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd, Chris Barnett Rheolwr 
Gweithredol Prosiectau Mawr ac Eirian Jones Prif Syrfëwr Ystadau Strategol 
Datblygu Economaidd i'r cyfarfod. 
 
PENDERFYNWYD:  Na ddylid cyhoeddi'r eitem hon gan ei bod yn cynnwys 
gwybodaeth esempt o'r disgrifiad a geir ym mharagraffau 14 o ran 4 a pharagraff 21 
o ran 5 o Atodlen 12A o Ddeddf Llywodraeth Leol 1972. 
 
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. 
 
34 :   BARGEN DINESIG PRIFDDINAS-RANBARTH CAERDYDD - 

DIWEDDARIAD  
 
PENDERFYNWYD:  Nodi'r adroddiad diweddaru. 
 
35 :   Y FLAENRAGLEN WAITH  
 
Dywedodd y Prif Swyddog Craffu wrth yr Aelodau fod y rhaglen waith yn rhedeg o fis 
Mai i fis Gorffennaf gan nad oedd cyfarfod wedi'i drefnu ar gyfer mis Ebrill. 
 
Nododd yr Aelodau nifer yr eitemau a oedd wedi'u cynllunio a bod dwy eitem 
ychwanegol, sef Dumballs Road a'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol hefyd. 
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau bod llawer o eitemau cyn penderfynu wedi'u trefnu ar 
gyfer mis Mai ar hyn o bryd, ond nodwyd bod rhai yn debygol o lithro oherwydd natur 
yr eitemau cyn penderfynu.  Fodd bynnag, hoffai'r Aelodau sicrhau bod eitem Bws 
Caerdydd yn parhau ar agenda mis Mai. 
 
Trafododd yr Aelodau ddyddiad y cyfarfod nesaf a nodi ei fod yn gwrthdaro â'r 
Etholiadau Comisiynydd yr Heddlu a Throseddu ac ystyriwyd mai'r peth gorau oedd 
aildrefnu'r dyddiad.  Cytunwyd ar ddydd Mawrth 12fed Mai 2020. 
 
36 :   GOHEBIAETH  
 
PENDERFYNWYD:  Y dylid nodi’r adroddiad. 
 
37 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 



Dim. 
 
38 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - I'W GADARNHAU  
 
Cytunwyd y byddai’r cyfarfod nesaf ddydd Mawrth 12fed Mai 2020 am 4.30pm. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 3.35 pm 
 


