
PWYLLGOR CRAFFU’R ECONOMI A DIWYLLIANT 
 
DYDD IAU, 11 MAWRTH 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Howells(Cadeirydd) 

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

9 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Derbyniwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Stubbs 
 
10 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
11 :   ADOLYGIAD O’R CONTRACT HAMDDEN GYDA GLL - I DDILYN  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury – yr Aelod Cabinet dros Ddiwylliant 
a Hamdden, Neil Hanratty – Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd a Steve Morris – 
Rheolwr Gweithredol – Chwaraeon, Hamdden i’r cyfarfod 
 
Dywedodd y Cadeirydd fod yr eitem hon yn galluogi Aelodau i wneud gwaith craffu ar 
adroddiad cyn penderfyniad y Cabinet.  Mae cwmpas y gwaith craffu yn cynnwys yr 
amrywiadau arfaethedig i'r contract, gan gynnwys y rhesymau dros y rhain, yr effaith 
debygol ar ddarparu gwasanaethau, a goblygiadau a risgiau'r Cyngor.  

 
Mae'r eitem yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol yn Atodiadau 1,2,5,6,8,9 a 10, felly 
gofynnwyd i'r Aelodau gadw unrhyw gwestiynau a sylwadau ar y rhain tan y sesiwn 
gaeedig.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury i wneud datganiad lle dywedodd 
ei fod wedi bod yn gyfnod heriol i'r diwydiant cyfan, roedd yn bwysig gwella'r cynnig a 
chael buddsoddiad mewn canolfannau hamdden, gan gynnwys Gleision Caerdydd yn 
cymryd drosodd Canolfan Hamdden Pentwyn, lle bydd cynnwys y gymuned a gwell 
cyfleuster.  Dymunodd yr Aelod Cabinet ddiolch i gymuned Pentwyn a Chydweithwyr 
y Bwrdd Iechyd am eu hamynedd a'u cefnogaeth wrth sefydlu'r ganolfan frechu.   
Cyfeiriodd yr Aelod Cabinet at y Felodrom a phwysigrwydd gwahodd ysgolion i'r 
canolfannau.  
 
Cafodd yr aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau ganddynt;  
 
Gofynnodd yr Aelodau am dynnu rhai Canolfannau Hamdden o'r contract ac a 
roddwyd ystyriaeth i oblygiadau hirdymor hyn.  Eglurodd yr Aelod Cabinet fod tynnu 
o'r contract yn sefyllfa wahanol i gael gwared ar gyfleusterau.  Byddai'r Felodrom yn 
cael ei dynnu o'r Maendy gan fod cyfleuster gwell yn cael ei adeiladu yn y Pentref 
Chwaraeon Rhyngwladol. Roedd cyfle wedi codi gyda Gleision Caerdydd a 
Chanolfan Hamdden Pentwyn a fyddai'n gwella'r cyfleusterau a'r cynnig cymunedol.   
Mae'n ymwneud â sicrhau'r cynnig cynaliadwy hirdymor ar gyfer Gwasanaethau 
Hamdden a hwb i'r ardaloedd cyfagos.  



 
Cyfeiriodd yr Aelodau at daliadau heb arian parod a gofynnwyd beth oedd y 
goblygiad i'r bobl hynny sydd am ddefnyddio arian parod.   Dywedodd swyddogion 
fod y rhan fwyaf o ganolfannau wedi'u hadeiladu yn y 1980au ac nad oeddent wedi 
newid llawer iawn.   Lle'r oedd cyfle i ddod â Buddsoddiad Cyfalaf, roedd cyfle i GLL 
fod yn fwy effeithlon a chystadleuol.   Roedd GLL wedi treialu systemau heb arian 
parod ac wedi gweithio'n dda; byddai'n fodel camfa droi, sy'n helpu gyda monitro 
rhifau/defnydd, ond byddai arian parod bob amser yn parhau i fod yn opsiwn talu. 
 
Trafododd yr Aelodau adolygiad archwilio o'r Gwasanaethau Hamdden a sut y gellid 
cynnwys yr holl Aelodau a'r gymuned tra'n parhau i gadw gwybodaeth rheoli 
contractau yn gyfrinachol.   Dywedodd yr Aelod Cabinet y byddai'r holl friffio gan 
Aelodau'n cael ei drefnu ac y byddai ganddynt oruchwyliaeth o'r wybodaeth 
gyfrinachol, a gellid trefnu sesiynau ar gyfer Grwpiau'r Pleidiau ar gyfer craffu dwfn.  
Eglurodd swyddogion ymhellach y broses flaenorol o reoli contractau drwy Fwrdd a 
oedd yn ymdrin ag unrhyw faterion a gododd.   Wrth symud ymlaen, byddai rheoli 
perfformiad prif ffrwd yn unol â gweddill y Cyngor, adroddiad chwarterol lle mae 
unrhyw faterion yn codi.   Eglurodd swyddogion y gwahaniaeth gyda Gleision 
Caerdydd gan fod y Cyngor yn cynnig y brydles ac mae ganddynt gynnig ar gyfer sut 
y byddant yn gweithredu'r ganolfan, mae'n drefniant yn hytrach na chontract ac 
mae'n cyd-fynd â pholisi'r Cyngor. 
 
Trafododd yr Aelodau adleoli'r Felodrom, ac a ymgynghorwyd â chlybiau beicio ac a 
oeddent yn cytuno.  Nododd yr Aelodau fod Maendy yn ganolog iawn, ger Llwybr Taf 
ac yn cael ei ddefnyddio gan glybiau beicio Gogledd Caerdydd.  Eglurodd yr Aelod 
Cabinet ei fod wedi cyfarfod â phobl, bu ychydig o bryderon ond nid am leoliad, yn 
fwy felly am beidio â dymuno i un clwb dra-arglwyddiaethu.   Bu rhai pryderon 
ynghylch trafnidiaeth gynaliadwy i'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol ac mae'r rhain 
yn cael sylw.  Roedd rhai cynrychiolwyr o'r Clwb wedi bod yn rhan o'r gwaith o 
gynllunio'r cyfleuster ac roedd eraill wedi cael y wybodaeth ddiweddaraf i sicrhau eu 
bod yn bwydo i mewn i'r broses.   Roedd mynediad yn bwynt hollbwysig gan fod 
angen i bobl allu cyrraedd yno ar feic, felly roedd swyddogion yn ystyried ymestyn yr 
uwchbriffordd feicio o'r Bae i’r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol gan gynnwys 
ailddatblygu Trem y Môr a'r bont ar draws yr afon; mae cysylltedd beiciau yn cael ei 
dylunio o fewn y cynlluniau.  Byddai gan y Felodrom newydd gyfleusterau gwell, clwb 
a dylai fod yn hwb i'r clybiau beicio. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am unrhyw newidiadau i oriau agor mewn canolfannau 
hamdden GLL a dywedodd Swyddogion eu bod yn cynnig yn gyffredinol 6am – 9pm 
er mwyn cystadlu â chyfleusterau preifat ac i ddiwallu anghenion pobl sydd eisiau 
defnydd cynnar yn y bore yn hytrach na nosweithiau hwyr. 
 
PENDERFYNWYD - Bod y cyhoedd yn cael eu heithrio o’r pwynt hwn gan fod y 
wybodaeth sydd i'w thrafod yn gyfrinachol gan y Pwyllgor yn cynnwys gwybodaeth 
eithriedig yn unol â’r disgrifiad a geir ym mharagraffau 14 ac 16 o Ran 4 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 eitem hon. 
 
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. 
 



12 :   PENTREF CHWARAEON RHYNGWLADOL - I DDILYN  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Russell Goodway - yr Aelod Cabinet dros 
Fuddsoddi a Datblygu, Neil Hanratty - Cyfarwyddwr yr Economi a Datblygu, Chris 
Barnett - Rheolwr Gweithredol - Prosiectau Mawr a Jo Phillips - Rheolwr Prosiect i’r 
cyfarfod. 
 
Dywedodd y Cadeirydd fod yr eitem hon yn galluogi Aelodau i wneud gwaith craffu ar 
adroddiad cyn penderfyniad y Cabinet.  Mae cwmpas y gwaith craffu yn cynnwys y 
cynigion ar gyfer Felodrom a'r strategaeth ddatblygu newydd, sut mae'r rhain yn cyd-
fynd â chynlluniau adfywio ehangach Bae Caerdydd a'r goblygiadau a'r risgiau i'r 
Cyngor. 

 
Mae'r eitem yn cynnwys gwybodaeth gyfrinachol yn Atodiadau 1 i 2, felly gofynnwyd 
i'r Aelodau gadw unrhyw gwestiynau a sylwadau ar y rhain tan y sesiwn gaeedig.  
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad lle dywedodd fod y 
prosiect hwn wedi bod yn mynd rhagddo ers 20 mlynedd ac yn olaf roedd rhywbeth 
yn y gobaith y gellir ei gyflawni a'i gyflwyno. 
 
Cafodd yr Aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau gan yr Aelodau;  
 
Croesawodd yr Aelodau'r uwchgynllun ond roedd ganddynt gwestiynau ynghylch sut 
y mae'n gwella bioamrywiaeth a mannau agored.   Esboniodd swyddogion eu bod yn 
ddelweddau graffeg cyfrifiadurol cynnar iawn ar hyn o bryd, ond y bwriad oedd cael 
llawer o fannau gwyrdd, coed, parciau poced, gofynion SDCau ar y safle, plannu 
mewnol a thirlunio; i gyd yn mynd i'r afael â materion bioamrywiaeth. 
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd y rhodfa o amgylch y Bae yn dal i fod yn ystyriaeth ac 
fe'u cynghorwyd ei bod, ei bod yn rhan o'r polisi sylfaenol ac y byddai'n cael ei 
chynnwys mewn unrhyw ddatblygiad a gyflwynwyd.  Ychwanegodd swyddogion y 
byddai adroddiad yn dod i'r Cabinet ar ddatblygu ardal y glannau gyda phromenâd ac 
ati a bydd Craffu yn cael gweld yr adroddiad. 
 
Trafododd yr Aelodau led yr 'ymyl' a phwysigrwydd cael digon o le ar gyfer llwybrau 
cerdded a ffyrdd beicio, gydag adeiladau ddim yn rhy agos at yr ymyl.   Eglurodd yr 
Aelod Cabinet y gellir pennu unrhyw beth ond ei fod yn costio ac y gallai effeithio ar 
hyfywedd y cynllun, yna mae'r datblygwr yn cyfrifo gwerth màs gweddilliol y tir a'r 
cyfraniad y gallant ei wneud.   Byddai adroddiad ar yr ardal glannau dŵr yn cael ei 
ddwyn yn ôl i'r Pwyllgor. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurder ynghylch amseriadau ac a fyddai gorgyffwrdd 
rhwng cau'r Felodrom ym Maendy a’r agor yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol.  
Sicrhaodd swyddogion yr Aelodau y byddai'r cyfleuster newydd yn cael ei ddarparu 
cyn i'r hen un gau.  
 
Gofynnodd yr Aelodau pa drefniadau oedd ar waith i sicrhau bod y cyfleuster ar gael i 
bob grŵp beicio ledled y Ddinas.   Dywedwyd wrth yr Aelodau bod y Corff 
Llywodraethu a chlybiau beicio wedi bod yn cymryd rhan yn y broses ac yn bennaf 
cafwyd ymateb cadarnhaol iawn.   Byddai ymgysylltu'n parhau wrth i'r datblygiad fynd 
rhagddo a byddai hefyd yn edrych ar bawb sy'n cwmpasu'r ddarpariaeth.  



 
Gofynnodd yr Aelodau beth oedd y defnydd achlysurol ym Maendy ar hyn o bryd.  
Esboniodd swyddogion fod y ganolfan yn cynnig opsiwn talu wrth i chi reidio yn 
ogystal â'i chynnwys yn aelodaeth GLL; mae clybiau'n defnyddio'r cyfleuster a gall 
grwpiau o bobl ei archebu; fe'i defnyddir hefyd ar gyfer darpariaeth diogelwch ar y 
ffyrdd a dysgu beicio.  Mae'r holl feiciau’n eiddo i’r Maindy Flyers ar hyn o bryd ac 
mae clybiau eraill yn eu defnyddio ond byddai llogi allan y beiciau’n anghenraid wrth 
symud ymlaen er mwyn galluogi pobl i weld a ydynt yn hoffi'r gamp. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am yr opsiynau aelodaeth ar gyfer y Felodrom newydd ond 
eglurodd swyddogion nad oedd unrhyw fanylion am hynny hyd yma; roedd gwaith 
dangosol wedi'i wneud a byddai'n rhan o'r gwaith achos busnes llawn.  Gofynnodd yr 
Aelodau a oedd yn debygol o fod yn ddrutach a dywedodd swyddogion ei fod yn 
ymwneud â chynyddu incwm drwy gynyddu cyfranogiad yn hytrach na chynyddu 
prisiau.  
 
Trafododd yr Aelodau bwysigrwydd cynwysoldeb a phwysleisiodd swyddogion eu 
bod wedi bod yn gweithio gyda Pedal Power i gynnwys beicio i bobl anabl a byddai'r 
gylched ffordd gaeedig yn galluogi mwy o bobl i'w defnyddio.  
 
PENDERFYNWYD - Bod y cyhoedd yn cael eu heithrio o’r pwynt hwn gan fod y 
wybodaeth sydd i'w thrafod yn gyfrinachol gan y Pwyllgor yn cynnwys gwybodaeth 
eithriedig yn unol â’r disgrifiad a geir ym mharagraffau 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 eitem hon. 
 
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. 
 
13 :   ADRODDIAD GOHEBIAETH  
 
Roedd yr eitem hon yn galluogi’r Aelodau i dderbyn diweddariad ar ohebiaeth a 
anfonwyd ac a dderbyniwyd.  
 
Nododd yr Aelodau fod y ddau ymateb a oedd heb eu bodloni ar adeg ysgrifennu'r 
adroddiad bellach wedi dod i law. 
 
14 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
15 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF - 13 MAI 2021 AM 4.30PM  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.20 pm 
 


