
PWYLLGOR CRAFFU’R ECONOMI A DIWYLLIANT 
 
DYDD LLUN, 22 CHWEFROR 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Howells(Cadeirydd) 

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

1 :   PENODI CADEIRYDD AC AELODAU'R PWYLLGOR  
 
Nodwyd. 
 
2 :   CYLCH GORCHWYL  
 
Nodwyd. 
 
 
3 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Dim. 
 
 
4 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganodd y Cynghorydd Lay fuddiant personol gan mai ef yw Cadeirydd Bws 
Caerdydd. 
Datganodd y Cynghorydd Gavin Hill-John fuddiant personol fel Is-gadeirydd Bws 
Caerdydd. 
Datganodd y Cynghorydd Henshaw fuddiant personol gan fod ei merch wedi derbyn 
grant busnes.  
 
 
5 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 3 Rhagfyr 2020 yn gofnod cywir. 
 
 
6 :   CYNLLUN CORFFORAETHOL 2021-2024 A CHYNIGION CYLLIDEBOL 

2021-22 - 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 drafft sy'n 
dod dan gyfrifoldeb y Pwyllgor hwn.  Bydd y Cabinet yn ystyried y rhain ddydd Iau 25 
Chwefror, cyn cyfarfod y Cyngor ar 4 Mawrth. 
 
Cafodd yr Aelodau set electronig o ddogfennau ar gyfer y cyfarfod.  Strwythurwyd y 
blaenadroddiad gan bortffolio Aelod Cabinet a bydd y 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.  Bydd cynigion cyllideb a rhannau perthnasol o'r Cynllun 
Corfforaethol wedyn yn cael eu hystyried gan bortffolio Aelod Cabinet. 



 
Cafodd yr Aelodau drosolwg byr a chyflwyniadau ar gyfer pob maes ac wedyn 
gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau gan yr Aelodau: 
 
Trosolwg Corfforaethol (Y Cynghorydd Chris Weaver, Ian Allwood, Chris Lee) 
Cyfeiriodd yr Aelodau at yr hawliadau gwerth £67 miliwn o gostau Covid a gofynnwyd 
a oedd y rhain wedi'u cytuno neu a oeddent yn yr arfaeth.  Esboniodd swyddogion 
fod 95% o'r hawliadau wedi'u derbyn a'u bod wedi derbyn y 3 chwarter cyntaf o 
hawliadau yn ôl am wariant ac incwm a gollwyd.  Nid oedd unrhyw arwyddion o 
risgiau/gwrthod. Roedd Llywodraeth Cymru wedi gofyn i'r holl hawliadau gael eu 
gwneud tan ddiwedd mis Mawrth yna byddai tacluso'n digwydd erbyn diwedd mis 
Ebrill.  Bu'n rhaid i swyddogion weithio'n ddiwyd a dangos eu bod yn ceisio cadw 
ffigurau i lawr ar gyfer hawliadau. 
 
Gofynnodd yr Aelodau ynglŷn â Rhenti, pam nad oedd y Cyngor yn dilyn canllawiau 
Llywodraeth Cymru.  Eglurodd swyddogion mai'r 49 wythnos rhent oedd yn ddyledus 
ac nad ydynt yn gweithredu uwchlaw canllawiau Llywodraeth Cymru. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd potensial i drosglwyddo i mewn ac allan o'r cronfeydd 
wrth gefn yn dibynnu ar swm y setliad.  Esboniodd swyddogion, mewn amodau 
cyfartal, y gallai fod yn uwch â degau o filoedd neu'n is â channoedd o filoedd; 
rhagwelir y byddai’n fach iawn. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw arwydd o ddychwelyd i'r setliad 3 blynedd ac 
fe'u cynghorwyd nad oedd unrhyw arwydd i ymestyn y tu hwnt i flwyddyn hyd yma er 
bod y Cyngor yn parhau i bwyso am fwy o dymor canolig/hir. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at y £204,000 i'r Gwasanaethau Ieuenctid yn yr MGA a 
gofynnodd pa faes yn benodol yr oedd hyn yn canolbwyntio arno.  Esboniodd y 
Cynghorydd Weaver nad oedd unrhyw feysydd wedi'u nodi, y byddai angen ei 
ddefnyddio'n hyblyg i ddiwallu anghenion pobl ifanc sydd wedi ymgysylltu drwy'r 
pandemig, a thargedu eu hanghenion. 
 
Gwasanaethau i Mewn i Waith (Y Cynghorydd Chris Weaver, Helen Evans) 
Nododd yr Aelodau nad oedd unrhyw bwysau ariannol wedi'u nodi ar gyfer y maes 
hwn a gofynnwyd a oedd Swyddogion yn hyderus i reoli'r maes o fewn yr adnoddau 
presennol.  Eglurodd swyddogion eu bod wedi llwyddo i gael cyllid allanol felly 
roeddent yn siŵr y byddent yn gallu cynyddu i ateb y galw y byddant yn ei weld yn 
ystod y misoedd nesaf, gwaetha'r ffordd. 
 
Nododd yr Aelodau faint o swyddi sydd wedi'u colli yn y sector manwerthu a 
gofynnodd pa fathau o swyddi sydd ar gael ar hyn o bryd.  Eglurodd swyddogion fod 
llawer o gyfleoedd gwaith Gofal, Gyrrwr, Warws, TG, y Ganolfan Alwadau.  Byddai 
angen ailsgilio'r staff manwerthu i'r sectorau sy'n datblygu. 
 
Dysgu Oedolion ac Addewid Caerdydd (Y Cynghorydd Merry, Suzanne Scarlett, 
Helen Evans) 
Nododd yr Aelodau y gwaith gwych a wnaed yn ystod y flwyddyn ddiwethaf yn symud 
cyrsiau ar-lein a gofynnodd a oedd potensial i gynyddu'r cynnig.  Dywedodd 
swyddogion eu bod yn edrych ar gyllid allanol, maent wedi gallu cyrraedd mwy o bobl 
gan fod y cyrsiau digidol yn fwy hyblyg a chynhwysol. 
 



Gofynnodd aelodau am ragor o wybodaeth ar UK Kickstart.  Eglurodd swyddogion 
mewn perthynas â Kickstart, eu bod yn gweithio'n agos gyda Gwasanaethau i Mewn i 
Waith, Datblygu Economaidd ac Adnoddau Dynol.   Mae 30 o hyfforddeiaethau o 
fewn y Cyngor, wedi'u hariannu'n llawn gan Lywodraeth y DU ac mae Cyngor 
Caerdydd wedi ymrwymo i dalu arian ychwanegol i'w codi i'r cyflog byw.  Rydym 
hefyd yn annog rhwydweithiau busnes a chyflogwyr i gymryd rhan yn y cynllun.  
Rhaid i bobl fod yn hawlio Credyd Cynhwysol i fod yn gymwys, felly roedd yn bwysig 
hyrwyddo'r defnydd o Gredyd Cynhwysol hefyd. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd Brexit wedi cael unrhyw effaith ac fe'u cynghorwyd 
nad oeddent yn gweld unrhyw beth penodol hyd yma er y byddai'n anodd gweld y 
data hwnnw'n dod drwodd yng nghanol y pandemig. 
 
Tai a Chymunedau (Y Cynghorydd Thorne, Rebecca Hooper, Helen Evans) 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar linell 52 ac fe'u cynghorwyd ei fod yn cyfeirio 
at Hybiau a Llyfrgelloedd yn prynu papurau newydd.  Eglurodd yr Aelod Cabinet eu 
bod wedi cael eu darparu'n ddigidol yn ystod y cyfyngiadau symud a bydd hyn yn 
parhau. 
 
Datblygu Economaidd (Y Cynghorydd Huw Thomas – Arweinydd, Neil Hanratty, Jon 
Day) 
Trafododd yr Aelodau'r twf o £50,000, gan nodi mai swydd i gefnogi'r Rheolwr Polisi 
Economaidd ydoedd.  Eglurodd swyddogion bwysigrwydd gweithio'n gallach a dod o 
hyd i gyllid, gan feithrin gallu i gynyddu capasiti.  Nodwyd bod y maes gwasanaeth 
wedi'i daro'n galed gyda thoriadau yn y gyllideb mewn blynyddoedd blaenorol a bod 
rhai cynigion arbedion wedi'u tynnu allan gan y Cabinet i gadw adnoddau yn y 
gwasanaeth dros y flwyddyn nesaf, i weithio'n galed i ddod o hyd i bartneriaethau a 
defnyddio adnoddau pobl eraill. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am hyder o ran darparu Gorsaf Reilffordd Ganolog a gorsaf yn 
Sblot. Esboniodd yr Arweinydd y bydd yn galluogi mwy o bobl i fynd drwy'r orsaf 
Ganolog; Mae Metro Canolog yn datgloi'r posibilrwydd o Orsaf Ganolog/Bae 
Caerdydd/Sblot/Llaneirwg.  Mae'r arena dan do hefyd yn chwarae rhan yma. 
 
Diwylliant a Hamdden (Y Cynghorydd Bradbury, Neil Hanratty, Jon Maidment, Kath 
Richards) 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch pam yr oedd ffioedd a thaliadau'n cael 
eu codi yn Neuadd Dewi Sant tra nad oedd eraill.  Eglurodd yr Aelod Cabinet fod y 
cynnydd mewn ffioedd yn unol â meysydd eraill; yr oeddent yn ceisio cyllidebu mor 
agos at yr hyn y byddent yn ei wneud yn yr amseroedd arferol.  Hysbyswyd yr 
Aelodau y bu honiadau llwyddiannus gan Lywodraeth Cymru am golli incwm ar gyfer 
Neuadd Dewi Sant. 
 
Nododd yr Aelodau mai Diwylliant, yn yr ymgynghoriad ar y gyllideb, oedd y 
flaenoriaeth leiaf.  Roedd yr Aelod Cabinet o'r farn y byddai wedi bod yn flaenoriaeth 
uwch mewn blynyddoedd arferol, ond yn ystod y flwyddyn ddiwethaf nid yw pobl wedi 
gallu defnyddio lleoliadau diwylliannol.  Ychwanegodd ei fod yn credu bod dyfodol 
disglair i'r Sector Diwylliannol ar ôl y pandemig. 
 
Trafododd yr Aelodau beidio â chynnwys gwaith draenio ym Mharc Glenmount; 
dywedodd yr Aelod Cabinet ei fod yn dal i fod eisiau gwella draeniau yn yr ardal 
honno, ei fod yn siarad â datblygwyr gan nad yw'r parc wedi'i drosglwyddo i'r Cyngor 



yn iawn hyd yma; ymrwymodd yr Aelod Cabinet i weithio gyda'r Aelod Ward lleol ar y 
mater hwn. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am Geidwaid Parciau a chostau gweithwyr ac fe'u 
cynghorwyd bod £112,000 yn mynd i wariant sy'n gysylltiedig â chyflogeion, gan 
gynyddu Ceidwaid, cael mwy o bresenoldeb yn y parciau, gorfodi ac ymgysylltu â'r 
gymuned leol. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ynghylch pa ddulliau a ddefnyddiwyd i reoli'r 
chwyn.  Esboniodd swyddogion fod treial ar hyn o bryd lle'r oeddent yn defnyddio 2 
ddull gwahanol a 2 gynnyrch gwahanol; byddai'r perfformiad yn cael ei asesu ochr yn 
ochr â chostau ac effeithiau amgylcheddol.  Roedd y treial yn cael ei gynnal mewn 2 
ward y tymor hwn ar gost o £50,000, byddai adroddiad addasrwydd yn cael ei lunio 
ym mis Hydref/Tachwedd. 
 
Roedd yr Aelodau'n meddwl tybed a oedd cyfle i dyfu'r Tîm Rhandiroedd gan eu bod 
yn gwneud llawer o waith pwysig.  Dywedodd swyddogion ei bod wedi bod yn amser 
hir ers y Strategaeth Rhandiroedd ddiwethaf a chafwyd cyfle i'w hadolygu a chreu 
capasiti a materion sy'n peri pryder. 
 
Nododd yr Aelodau fod gwelliannau ardaloedd chwarae yn digwydd ar draws y 
Ddinas, i gyd ar yr un pryd.  Gofynnodd yr Aelodau am y strategaeth am tua 5 
mlynedd pan fyddai angen gwelliannau ar bob un ohonynt ar yr un pryd.  Eglurodd yr 
Aelod Cabinet y bydd yn lledaenu'r rhaglen dros gyfnod o 5 mlynedd gan ei bod yn 
fwy hylaw i'r gwasanaeth; roedd wedi bod yn bwysig buddsoddi eleni gan fod angen 
gwelliannau ar draws y Ddinas. 
 
Buddsoddi a Datblygu (Y Cynghorydd Goodway, Neil Hanratty) 
Nododd yr Aelodau'r toriad yn y gyllideb mewn perthynas â cholli 1 CALl mewn 
Twristiaeth a gofynnodd a oedd hyn yn ddoeth pan ddylai'r ffocws fod ar yrru'r sector 
twristiaeth yn ei flaen.  Eglurodd yr Aelod Cabinet ei fod wedi bod yn un o'r arbedion 
haws i'w wneud gan fod y person yn gadael ei swydd beth bynnag a bod rhywfaint o 
obaith o fuddsoddiad preifat i gymryd lle'r swydd.  Ychwanegodd swyddogion fod rhai 
llinellau arbedion eisoes wedi'u gwireddu, a bod rhai arbedion wedi'u tynnu allan gan 
y Cabinet ar gyfer eleni.  Pwysleisiwyd pwysigrwydd dod o hyd i arian o ffynonellau 
eraill a nodwyd bod rhywfaint o arian wedi'i ddarparu gan Lywodraeth Cymru i 
farchnata'r sector ar ôl y pandemig. Eglurodd swyddogion fod cyllid ar gael gan yr 
AGB yn hyrwyddo ffrwd ariannu canol y ddinas ac y bydd grantiau ôl-covid i 
hyrwyddo Caerdydd. Dywedodd y Cynghorydd Goodway y bydd angen dull 
marchnata cydgysylltiedig pan fyddwn yn gallu denu pobl yn ôl i Gaerdydd. 
 
Trafododd yr Aelodau gostau cynyddol ar gyfer unedau busnesau bach a sicrhawyd 
na fyddai unrhyw gynnydd i denantiaid presennol.   
 
Holodd yr Aelodau am y targed perfformiad ar gyfer 1,000 o swyddi a grëwyd/a 
ddiogelwyd, gan feddwl tybed a oedd yn rhy isel o ystyried nifer y swyddi yng 
Nghaerdydd. Esboniodd swyddogion fod y targed yn ymwneud yn benodol â swyddi 
lle'r oedd y Cyngor wedi chwarae rôl ragweithiol ac uniongyrchol wrth greu/diogelu. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am Barc Caerdydd a chyhoeddiad radio diweddar am Gyswllt 
Llundain.  Nid oedd swyddogion yn ymwybodol o unrhyw gyhoeddiad ac roeddent 
wedi siarad â'r hyrwyddwyr wythnos yn ôl ac roedd gwaith yn mynd rhagddo.  Roedd 



Parc Caerdydd yn bwysig nid yn unig i gysylltiadau rhwng dinasoedd ond hefyd i 
gysylltedd lleol â dwyrain Caerdydd.  Ychwanegodd yr Aelod Cabinet nad oedd y 
prosiect yn ddibynnol ar gyswllt Llundain, os nad oedd yn briodol yn y tymor cyntaf, 
roedd yn siŵr y byddai'r galw'n ei yrru yn y dyfodol. 
 
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.  
 
 
7 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
8 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - 11 MAWRTH 2021 AM 4.30PM DRWY 

MICROSOFT TEAMS.  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.45 pm 
 


