
PWYLLGOR CRAFFU’R ECONOMI A DIWYLLIANT 
 
DYDD MAWRTH, 18 CHWEFROR 2020 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Howells(Cadeirydd) 

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

20 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan Naz Isbost – Cynrychiolydd y Cyngor Ieuenctid. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Christopher Lay i'r Pwyllgor yn dilyn ei 
enwebiad yng nghyfarfod diwethaf y Cyngor. 
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth y Pwyllgor fod Eitem 6 wedi'i gohirio i gyfarfod yn y 
dyfodol. 
 
21 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
22 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 16 Ionawr 2020 yn gofnod cywir 
a chawsant eu llofnodi gan y Cadeirydd yn amodol ar gynnwys Naz Ismail ar y rhestr 
o fynychwyr. 
 
23 :   CYNLLUN CORFFORAETHOL DRAFFT A CHYNIGION CYLLIDEB 

DDRAFFT – I DDILYN  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn rhoi cyfle iddynt ystyried 
yr eitemau hynny yn y Cynllun Corfforaethol drafft a'r Cynigion Cyllideb ddrafft sy'n 
dod dan gyfrifoldeb y Pwyllgor.  Bydd y Cabinet yn ystyried y rhain ddydd Iau 20 
Chwefror, cyn cyfarfod y Cyngor ar 27 Chwefror. 

Bydd yr Aelodau wedi cael set electronig o ddogfennau ar gyfer y cyfarfod.  
Strwythurwyd y blaenadroddiad gan bortffolio Aelod Cabinet a byddai'r Cadeirydd yn 
cyfeirio'r Aelodau at baragraffau perthnasol y blaenadroddiad wrth i'r cyfarfod fynd 
rhagddo. Yn unol â'r Agenda, byddai'r Aelodau'n cael sesiwn friffio yn gyntaf ar y 
Trosolwg Corfforaethol o gynigion cyllideb ddrafft.  Byddai cynigion cyllideb a 
rhannau perthnasol o'r Cynllun Corfforaethol wedyn yn cael eu hystyried gan 
bortffolio Aelod Cabinet. 

Trosolwg Corfforaethol 

Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver, Aelod Cabinet dros Gyllid, 
Moderneiddio a Pherfformiad; Chris Lee, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Adnoddau ac 
Ian Allwood (Pennaeth Cyllid) i’r cyfarfod. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Weaver i wneud datganiad lle dywedodd y 
cafwyd Setliad Dros Dro hwyrach ac y disgwyliwyd y setliad terfynol cyn cyfarfod 



Cyllideb y Cyngor.   Gobeithiai y byddai hyn yn fwy amserol y flwyddyn nesaf ac 
roedd yn gwerthfawrogi rôl Craffu yn ystod y cyfnod heriol hwn. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Swyddogion i roi cyflwyniad byr, ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau:  
 
Nododd yr Aelodau fod y setliad yn fwy na'r disgwyl a gofynnon nhw faint yn fwy 
ydoedd.  Esboniodd y swyddogion y tybiwyd bod y targed arbedion yn £19miliwn ym 
mis Gorffennaf, £9.8 miliwn oedd hwn erbyn hyn sy'n dangos y newid mewn graddfa; 
mae’r gwaith modelu'n cael ei ddiweddaru'n gyson ac roedd y Model Gwydnwch 
Ariannol yn hafal i newid o 1% yn y Grant Cynnal Refeniw (GCR).  Roedd yr Aelodau 
am wybod pam yr oedd cronfeydd wrth gefn yn cael eu defnyddio os oedd y setliad 
yn well na'r disgwyl a dywedodd y Swyddogion ei bod yn briodol defnyddio cronfeydd 
wrth gefn; mae £750k yn is nag a ddefnyddiwyd o'r blaen.  Ychydig flynyddoedd yn ôl, 
roedd Adolygiadau Strategol wedi'u sefydlu, yn benodol ar gyfer lefelu'r gyllideb; mae 
arbedion ar ben y 10 mlynedd o arbedion felly ni allwch amcangyfrif yn rhy isel yr 
heriau a wynebir; mae'n ddoeth defnyddio cronfeydd wrth gefn ac maent yn cael eu 
neilltuo at y diben hwnnw. 
 
Nododd yr Aelodau’r rhagdybiaeth o gynnydd o 4% bob blwyddyn yn y Dreth Gyngor 
a gofynnon nhw ba ystyriaeth a roddir i dai newydd.  Dywedodd y swyddogion fod yn 
rhaid iddynt gyflwyno Sylfaen y Dreth Gyngor i Lywodraeth Cymru, gan fod y sylfaen 
drethu yn cynyddu'r gyfran berthnasol gan Lywodraeth Cymru ac yna'n gostwng trwy’r 
GCR. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd y Model Gwydnwch Ariannol wedi cael ei ostwng ers y 
blynyddoedd blaenorol a dywedwyd wrthynt ei fod wedi gostwng o £4miliwn y llynedd 
i £3.8milliion eleni. 
 
Roedd yr Aelodau'n meddwl tybed a oedd yn bryd cynnal adolygiad o Gronfa Wrth 
Gefn y Gyllideb a gofynnon nhw pa waith oedd yn cael ei wneud o ran arbedion a 
chynhyrchu incwm.  Dywedodd yr Aelod Cabinet y byddai'r flwyddyn ariannol nesaf 
hon yn amser da i gynnal adolygiad; ychwanegodd fod llawer llai o risg gan fod mwy 
o ddiwydrwydd dyladwy a chynllunio manwl nag mewn blynyddoedd blaenorol.   
Roedd yn bwysig gweld yr effeithiolrwydd ac adliniadau i weld a yw'r gwaith cynllunio 
manwl wedi gweithio.  Gan edrych ar wydnwch, roeddent yn dal i arbed £10 miliwn ar 
ôl deng mlynedd o arbedion felly roedd angen rhywfaint o gysondeb o ran setliadau.  
Ychwanegodd y swyddogion y bu mwy o waith ar gadernid a hefyd newid ffocws i 
nodi arbedion effeithlonrwydd eleni; roedd dros £1 miliwn eisoes wedi'i arbed yn ystod 
y flwyddyn. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at yr Arena arfaethedig yn cael ei hariannu gan y Gronfa 
Gyffredinol ar gyfer Projectau Cyfalaf a gofynnon nhw a oedd yn cael ei gefnogi gan 
Lywodraeth Cymru.  Dywedodd yr Aelod Cabinet fod hyn yn gywir.  Gofynnodd yr 
Aelodau beth fyddai'n digwydd pe na bai cyllideb ar 11 Mawrth.  Mynegodd yr Aelod 
Cabinet bryder ynghylch y ffaith bod y Canghellor blaenorol yn gofyn am doriadau o 
5% i Gynghorau ond byddent yn edrych ar hyn gyda diddordeb mawr.  Byddai 
adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r Cyngor ym mis Gorffennaf ac roedd angen paratoi 
hefyd ar gyfer penderfyniad ar sut y byddwn yn gadael yr Undeb Ewropeaidd. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am gostau llog dyledion.  Eglurodd y swyddogion mai £870 
miliwn oedd hyn, wedi'i rannu’n £326 miliwn ar y CRT a £544 miliwn ar arian grant. 



 
Gwasanaethau i Mewn i Waith 
Eglurodd yr Aelod Cabinet fod y Cynllun Corfforaethol wedi cynnwys targedau ar 
gyfer perfformiad Gwasanaethau i Mewn i Waith; roedd gwaith gwych yn cael ei 
wneud ac roeddent yn gosod targedau uchelgeisiol. 
 
Roedd yr Aelodau'n falch o weld cyfeiriad at Ddysgu Cymunedol yn y Cynllun 
Corfforaethol a gofynnon nhw mewn perthynas â Dysgu Oedolion yn y Gymuned, a 
oedd toriadau'n cael eu hystyried yn yr elfen Dysgu i Fyw.  Eglurodd y swyddogion 
nad oedd unrhyw doriadau wedi'u cynllunio yma, maent yn gobeithio cynyddu'r 
gwasanaeth y mae’r Cynghorydd Merry yn gyfrifol amdano gan ei fod yn ymwneud ag 
adennill costau. 
 
Cyfarwyddiaeth Datblygu Economaidd 
 
Croesawodd y Cadeirydd yr Arweinydd, y Cynghorydd Huw Thomas a Neil Hanratty, 

Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd i’r cyfarfod.  

 

Gwahoddodd y Cadeirydd yr Arweinydd i wneud datganiad lle cyfeiriodd at 
Gydweithredu Rhanbarthol, ymrwymiad parhaus i ddeddfwriaeth sy'n mynd trwy'r 
Cynulliad a pholisïau sydd ar waith ar gyfer Llywodraethu'r Fargen Ddinesig 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Swyddogion i roi cyflwyniad byr, ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau:  
 

Gofynnodd yr Aelodau pryd yr oeddent yn debygol o weld rhywbeth gwirioneddol yn 

dod allan o’r Fargen Ddinesig.  Cyfeiriodd yr Arweinydd at safle lled-ddargludyddion 

IQE sydd bellach yn cael ei ddefnyddio a bod y  project yn mynd rhagddo; Rhaglennu 

Project yr Orsaf Drenau Canolog; Metro+ ar draws 10 Awdurdod Lleol; llawer o 

brojectau ar raddfa lai; Piblinell Fuddsoddi ar gyfer cyfleoedd cyffrous a 60% o arian 

y Fargen Ddinesig ar gyfer Metro De Cymru. 

 

Ailadroddodd yr Aelodau bryderon blaenorol ynghylch Craffu ar y Fargen Ddinesig, a 

gofynnon nhw i'r pryder hwn gael ei fwydo'n ôl.  Dywedodd yr Arweinydd mae’n 

debyg bod rôl i’r  Pwyllgor hwn, yn ogystal â Craffu ar y Fargen Ddinesig, i wneud 

gwaith ymchwilio a dadansoddi pellach; mae pwyllgorau craffu ar y cyd yn gymhleth 

ac nid ydynt yn galluogi Aelodau i edrych ar y manylion – byddai’n well petai hyn yn 

cael ei gan Awdurdod Lleol unigol. 

 
Portffolio Diwylliant a Hamdden 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cyng. Peter Bradbury, yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant 

a Hamdden a Neil Hanratty, Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd i’r cyfarfod. 

 

Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury i wneud datganiad lle dywedodd 
fod hon yn gyllideb a oedd cystal ag y gallai fod wedi gobeithio amdani; roedd 
cynigion o ran arbedion yn seiliedig ar benderfyniadau blaenorol a wnaed neu incwm 
a grëir h.y. Theatr Newydd.  Mae Swydd Strategaeth Cerddoriaeth wedi'i chreu.  O 
ran pwysau ariannol, croesawyd y buddsoddiad o £1.5 miliwn.  Mae meysydd y gellir 



eu gwella a bydd y rhain yn cael eu hystyried.  Crëwyd prentisiaethau yn y 
Gyfarwyddiaeth, yn y maes Wardeiniaid Parciau.   
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Swyddogion i roi cyflwyniad byr, ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau:  
 
Trafododd yr Aelodau linellau yn ymwneud â Theatr Newydd, Neuadd Dewi Sant a 
Chastell Caerdydd. Er mwyn gwella incwm y Castell, nodwyd bod angen cynhyrchion 
o ansawdd uwch ar gyfer y siop.  Trafododd yr Aelodau’r cymhorthdal i Neuadd Dewi 
Sant a'r cyfleoedd buddsoddi i wella ei llwyddiant masnachol.  
 
Trafododd yr Aelodau’r ymrwymiad i blannu mwy o goed, yr adnoddau a'r staff i 
gyflawni hyn.  Esboniodd y swyddogion eu bod yn ceisio arian sylweddol gan 
Lywodraeth Cymru ar gyfer Clefyd y Coed Ynn ac i gynyddu'r canopi coed yn y 
Ddinas. 
 
Nododd yr Aelodau bod y Ganolfan Groeso wedi cael ei hadleoli o’r Hen Lyfrgell i’r tu 
mewn i Neuadd Dewi Sant a'r arbedion o £20k.  Roedd yr Aelodau o'r farn efallai na 
fyddai hyn yn gweithio cystal.  Rhoddodd y swyddogion sicrwydd i’r Aelodau y 
byddai'r prif Ganolfan Groeso’n aros yn y Castell ac mai safle ategol oedd hon; 
byddai rôl i gyfeirio pobl i'r Castell ac i bobl gasglu taflenni o Neuadd Dewi Sant; 
byddai staff yn derbyn hyfforddiant. 
 

Portffolio Buddsoddi a Datblygu 

Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Russell Goodway, yr Aelod Cabinet dros 
Fuddsoddi a Datblygu a Neil Hanratty, Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd i’r 
cyfarfod. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Swyddogion i roi cyflwyniad byr, ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau:  
 
Roedd yr Aelodau'n falch o weld bod Profiad Dr Who yn cael ei gynnig fel arbediad a 
gofynnon nhw pam na chafodd ei gynnig y llynedd.  Esboniodd y swyddogion fod 
trethi a diogelwch ac ati ar waith ond gan eu bod wedi mynd erbyn hyn, gellid ei 
gynnig fel arbediad. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y 16.5 o staff cyfwerth ag amser llawn a gollwyd yn y maes 
Datblygu Economaidd a gofynnon nhw a fydd hyn yn effeithio ar y gallu i gyflawni 
projectau mawr a'r cynnig i dwristiaid.  Esboniodd y swyddogion fod y mwyafrif 
helaeth o swyddi naill ai'n swyddi VS neu'n swyddi gwag.  O ran capasiti, roedd y 
swyddogion o'r farn eu bod wedi'u gwasgaru'n denau ar draws y gwasanaeth, gellir 
ymdopi â cholledion gan y bydd pobl yn amsugno dyletswyddau eraill ac yn gweithio'n 
galetach felly ni fydd effaith sylweddol ar ddarparu gwasanaethau; tîm sgerbwd yw’r 
tîm projectau mawr beth bynnag, mae swydd Iechyd a Diogelwch wedi'i cholli ond 
gwneir ei gwaith mewn mannau eraill. 
 
Portffolio Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau  

Croesawodd y Cadeirydd y Dirprwy Arweinydd, y Cynghorydd Sarah Merry, 
Y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau a Jane 
Thomas Cyfarwyddwr Cynorthwyol Cymunedau a Thai i'r cyfarfod. 



 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Merry i wneud datganiad lle diolchodd i'r 
Pwyllgor am gefnogi Addewid Caerdydd dros y blynyddoedd diwethaf, mae hwn yn 
bolisi blaenllaw o ran gweithio mewn partneriaeth, gyda 200 o weithwyr yn gwneud 
gwaith sydd wedi bod yn rhan allweddol o waith y Cyngor.  O ran Dysgu Oedolion yn 
y Gymuned, roedd yr Aelod Cabinet am dynnu sylw at doriad mewn cyllid yn y 
dyfodol; mae Llywodraeth Cymru yn bwriadu ailddosbarthu cyllid ledled Cymru; er eu 
bod wedi'u diogelu eleni, wrth symud ymlaen mae hyn yn golygu toriad posibl o 50% 
a fydd yn golygu her wirioneddol i ddarparu'r gwasanaeth. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Swyddogion i roi cyflwyniad byr, ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau:  
 
Gofynnodd yr Aelodau sut y gallai y Swyddogion fesur effaith y gostyngiad yn y grant 
DOG.  Dywedodd y swyddogion eu bod yn gwneud darn o waith i weld sut y gallant 
liniaru'r toriadau, pan fydd maint y toriadau'n hysbys yna byddant yn gallu penderfynu 
beth y gellir ei ddarparu a pha gyrsiau y gellir eu cynnal.   Bydd unrhyw doriad yn cael 
effaith ond dywedodd yr Aelod Cabinet y gallai fod cynllun arall ar y gyfer Addysg 
Oedolion ond ni yw hyn yn hysbys eto. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at Strategaeth Genedlaethol Llywodraeth Cymru ar gyfer 
Saesneg fel iaith ychwanegol a gofynnon nhw a oedd hon yn anodd ei chyflawni wrth 
iddi gael ei chyflwyno ledled Cymru a thynnu oddi ar ardaloedd lle mae angen mawr.  
Dywedodd yr Aelod Cabinet ei fod yn bryder; roedd rhai pethau'n well oherwydd bod 
modd eu darparu'n lleol/yn rhanbarthol yn hytrach nag yn genedlaethol ond ein 
cyfrifoldeb ni yw dadlau dros lais lleol. 
 
Portffolio Tai a Chymunedau 

Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne i wneud datganiad lle dywedodd ei 
bod yn falch iawn o ddweud, er gwaethaf y cyfnod ariannol anodd, fod y Cynllun 
Corfforaethol yn cynnwys buddsoddiad sylweddol yn ein gwasanaethau a'n 
hadeiladau, y mae llawer ohono'n cael ei ariannu'n allanol. 
Bydd y Ganolfan Sgiliau Adeiladu newydd yn cynnig profiad mawr ei angen i'r rhai 
sydd am gael gyrfa yn y diwydiant adeiladu. Project partneriaeth yw hwn rhwng 
rhaglen adeiladu newydd Cartrefi Caerdydd, Gwasanaethau i Mewn i Waith a'r 
gwasanaeth Caffael. 

Caiff £1.2m ei roi gan CITB (Bwrdd Hyfforddi'r Diwydiant Adeiladu) i greu canolfan 
hyfforddi symudol ar hen safle ysgol Uwchradd y Dwyrain a fydd yn cynnwys cynnig 
profiad gwaith ymarferol ar y safle, gan gynnwys profiad o dechnolegau carbon-isel.     

Mae gwaith wedi dechrau hefyd ar ddatblygu adeiladau llyfrgell yr Eglwys Newydd a 
Rhydypennau yn hybiau gyda chymorth y Gronfa Gofal Canolraddol. Ac mae arian 
Adfywio wedi'i Dargedu yn cefnogi gwaith gwella yng Nglan-yr-afon.  

Rhoddodd y Cadeirydd gyfle i’r aelodau ofyn cwestiynau a gwneud sylwadau: 

Gofynnodd yr Aelodau pa incwm a gynhyrchir yn sgil taliadau am ystafelloedd mewn 
Llyfrgelloedd a Hybiau.  Nid oedd gan y swyddogion yr union ffigurau wrth law ond 
dywedon nhw ei fod yn swm eithaf sylweddol, tua £100,000. 

 
CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 



 
24 :   STRATEGAETH HYBIAU A LLYFRGELLOEDD 2019-2023  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau fod yr eitem hon yn galluogi’r gwaith o graffu 
cyn penderfynu ar yr adroddiad i'r Cabinet o’r enw Strategaeth Hybiau a Llyfrgelloedd 
2019-2023. Roedd yr adroddiad yn cynnwys dwy elfen allweddol: yn gyntaf, y 
Strategaeth arfaethedig; ac yn ail, Polisi Casgliadau Llyfrgell arfaethedig. Dywedodd 
y Cadeirydd y dylai'r Pwyllgor edrych ar y rhain ar wahân er mwyn osgoi dryswch.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Lynda Thorne, yr Aelod Cabinet dros Dai a 
Chymunedau; Jane Thomas (Cyfarwyddwr Cynorthwyol Tai a Chymunedau) a Nicola 
Pitman, Rheolwr Arweiniol Llyfrgelloedd a Strategaeth i'r cyfarfod. 
 
Strategaeth Hybiau a Llyfrgelloedd 

gwasanaethau llyfrgellGwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne i wneud 
datganiad lle dywedodd fod yStrategaeth yn nodi'r ystod eang iawn o wasanaethau a 
ddarperir drwy'r hybiau, gan ychwanegu bod llawer o waith da eisoes yn digwydd a 
bod y strategaeth yn nodi hyn; gan gynnwys perfformiad da iawn y Gwasanaethau 
Llyfrgell.   
 
Ychwanegodd y Cynghorydd Thorne fod y strategaeth hefyd yn nodi'r cynlluniau 
eang sydd gan y Cyngor ar gyfer datblygu a gwella yn y dyfodol.  Mae'r cynlluniau 
hyn yn cynnwys parhau i gyflwyno hybiau ar draws gogledd y ddinas. 

Mae llwyddiant yr hybiau wedi’i gydnabod yn eang, yn enwedig gan gydweithwyr 
iechyd, sydd â chynlluniau i ymestyn adeilad presennol y Hyb yn y Maelfa fel y 
gallant gydleoli gwasanaethau iechyd ar y safle. 

Gwahoddodd y Cadeirydd y Swyddogion i roi cyflwyniad byr, ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau:  

Cyfeiriodd yr Aelodau at gymwysterau staff, gan ofyn faint yn rhagor oedd ei angen i 
fwrw’r targed ac a oedd unrhyw leoliadau penodol â phroblemau.  Esboniodd y 
swyddogion fod angen 13 arnynt a bod ganddynt 7; mae tîm y Strategaeth yn 
gweithio ledled y Ddinas gan gefnogi pob llyfrgell; cynigir yr NVQ3 i staff ond nid yw 
hyn wedi'i gynnwys yn y targed, sy'n gofyn am gymhwyster gradd. 

Roedd yr Aelodau'n ddiolchgar am y cyngor a roddwyd i drigolion ar docynnau bws a 
gofynnon nhw a ydynt hefyd yn rhoi cyngor ar y Credyd Cynhwysol.  Esboniodd y 
swyddogion eu bod yn cynnig llawer o gyngor ariannol mewn Hybiau, yn ogystal â 
chymorth gyda'r systemau.  

Roedd yr Aelodau o'r farn bod y Gwasanaeth Cynghori Ariannol yn rhagorol a 
gofynnon nhw sut y gellid hyrwyddo hyn yn well fel bod pobl yn gwybod ei fod yn 
ymwneud â chyllidebu yn ogystal â chyngor ar fudd-daliadau.  Dywedodd y 
swyddogion ei fod yn cael ei hyrwyddo mewn Hybiau ac wrth gofrestru tenantiaid 
newydd hefyd.  Mae angen gwneud mwy i dargedu carfannau penodol ac fel bod 
pobl yn gwybod nad i'r di-waith yn unig y mae’r gwasanaeth; mae gan bob Aelod 
gyfrifoldeb i hyrwyddo'r gwasanaeth yn ei Ward. 

Mewn perthynas â Hybiau, croesawodd yr Aelodau y ffaith eu bod yn deall 
Ddementia a'u bod yn rhoi cymorth gydag unigedd a chynhwysiant.  Roedd yr 
Aelodau'n awyddus i wybod am y weledigaeth ar gyfer llyfrgelloedd heb hybiau a pha 
wasanaethau fyddai'n cael eu darparu a nodon nhw hefyd bwysigrwydd cydblethu 
unrhyw glybiau â'r ddarpariaeth gymunedol bresennol er mwyn osgoi cystadleuaeth.  



Cytunodd y swyddogion na fyddent am gystadlu â'r ddarpariaeth bresennol ac roedd 
swyddogion cynhwysiant yn edrych ar y ddarpariaeth bresennol i gyfeirio cleientiaid 
ati.   Dywedodd y swyddogion y byddai'r rhan fwyaf o lyfrgelloedd yn Hybiau neu 
safleoedd sy’n debyg i Hybiau, ac eithrio Llyfrgell Cathays a fyddai'n sefyll ar ei phen 
ei hun fel y Llyfrgell Dreftadaeth; byddai staff yn cael eu hyfforddi'n briodol.  

Gofynnodd yr Aelodau a allai Llyfrgelloedd dderbyn rhoddion ac dywedwyd wrthynt 
fod grwpiau Cyfeillion grwpiau bodoli a'u bod yn codi arian ac yn gallu helpu 
llyfrgelloedd ond nid gyda rhoddion uniongyrchol. 

Gofynnodd yr Aelodau a wneir unrhyw waith gydag ysgolion i hyrwyddo Hybiau yn lle 
i fynd gyda'r nos ar gyfer pethau fel clybiau gwaith cartref ac ati ac adeiladu ar 
lwyddiant cryf yr Hybiau.  Esboniodd y swyddogion eu bod yn cynnal ymweliadau i 
ysgolion â Hybiau, y cânt eu hyrwyddo yn rhan o her darllen yr haf; mae sesiynau 
wedi'u targedu sy'n cefnogi'r cwricwlwm ac ati.  Bydd y swyddogion yn parhau i 
weithio gydag ysgolion i weld beth maen nhw eisiau iddo gael ei ddarparu ac yn 
parhau i gynnal clybiau gwaith cartref, clybiau sy'n pontio'r cenedlaethau ac ati.  Er 
mwyn adeiladu ar y llwyddiant roedd yn bwysig darparu'r hyn y mae pobl am ei gael 
fel cynhwysiant cymdeithasol drwy glybiau cerdded/pêl-droed/pêl-rwyd ac ati. 

Gofynnodd yr Aelodau am y wybodaeth ddiweddaraf am Ysbyty Brenhinol Caerdydd 
a dywedwyd wrthynt y bydd yn Hyb ac y bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i'r 
Pwyllgor ar hyn. 

Polisi Casgliadau Llyfrgell 

Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thorne i wneud datganiad ar y Polisi 
Casgliadau lle dywedodd ei bod yn ymwybodol bod bod rhai o aelodau’r pwyllgor 
wedi mynd i siop lyfrau Dominions Way ac y byddent yn ymwybodol o'r angen am 
ddull clir o ran casgliadau llyfrgell. Mae'r polisi'n nodi ffordd glir ymlaen i'r 
gwasanaeth o ran prynu, rhannu, cadw a gwaredu ein llyfrau. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Swyddogion i roi cyflwyniad byr, ac ar ôl hynny 
gwahoddodd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau:  

Cyfeiriodd yr Aelodau at ymweliad blaenorol â'r ‘stacks’ a nodon nhw fod yr adeilad 
mewn cyflwr gwael.  Gofynnodd yr Aelodau a yw hyn yn arwain at ddirywiad yn y 
llyfrau, nododd yr Aelodau hefyd y nifer fawr o gyfnodolion sydd wedi’u storio.  
Esboniodd y swyddogion fod gollyngiadau yn yr adeilad wedi'u datrys a bod cyflyrau’r 
llyfrau yn iawn.  O ran cyfnodolion, esboniodd y Swyddogion y byddent yn cael eu 
cynnig i sefydliadau yn gyntaf ac os na fyddent yn eu cymryd, byddent yn cael eu 
hailgylchu. 

Trafododd yr Aelodau rannu llyfrau prin ac ymgynghori â'r gymuned academaidd.  
Dywedodd y swyddogion y byddant yn ymgynghori ar bolisi ac egwyddorion yn 
hytrach nac ar ble mae pob llyfr yn mynd, y bydd penderfyniad ar hynny'n cael ei 
wneud yn ôl ei rinweddau ei hun. 

Gofynnodd yr Aelodau pa gyfran o lyfrau prin oedd yn arwyddocaol i Gaerdydd.   
Esboniodd y swyddogion eu bod wedi gwahanu'r llyfrau arbennig a'r rhai sydd o 
ddiddordeb arbennig i Gaerdydd.  

Nododd yr Aelodau y bydd prydles Dominions Way yn dod i ben mewn 20 mis a 
gofynnon nhw beth oedd y cynllun wrth symud ymlaen ac a fyddai unrhyw arbedion 
yn cael eu gwneud.  Roedd y swyddogion o'r farn y byddent yn symud i adeilad llai 



ond nid oeddent yn siŵr am arbedion ar hyn o bryd efallai y bydd angen parhau â’r 
brydles bresennol hyd yn oed. 

CYTUNWYD:  y bydd y Cadeirydd yn ysgrifennu ar ran y Pwyllgor at yr Aelod 
Cabinet er mwyn cyfleu sylwadau’r Pwyllgor wrth drafod y ffordd ymlaen. 
 
25 :   TIR YN SGWÂR CALLAGHAN - BUDDSODDI A DATBLYGIAD - I DDILYN  
 
Eitem wedi’i gohirio 
 
26 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
27 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 12 MAWRTH 2020, 4.30PM  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.30 pm 
 


