
PWYLLGOR CRAFFU’R ECONOMI A DIWYLLIANT 
 
DYDD LLUN, 14 MEHEFIN 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  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Gordon ac Eshaan Rajesh 
 
4 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Datganodd y Cynghorydd Robson fuddiant personol yn Eitem 6 gan ei fod yn aelod o 
Gyfeillion Fferm y Fforest. 
 
Datganodd y Cynghorydd Henshaw fuddiant personol gan fod gan ei merch fusnes 
ym Marchnad Caerdydd. 
 
Datganodd y Cynghorydd Lay fuddiant personol gan mai ef yw Cadeirydd Bws 
Caerdydd. 
 
5 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Mai 2021 yn gofnod cywir. 
 
6 :   CEISIADAU AR GYFER Y GRONFA CODI’R GWASTAD A'R GRONFA 

ADNEWYDDU CYMUNEDOL - I DDILYN  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau y byddai'r eitem hon yn craffu cyn penderfynu ar 
adroddiad i'r Cabinet sy'n rhoi manylion ceisiadau am ddwy elfen o arian Llywodraeth 
y DU – y Gronfa Adnewyddu Cymunedol a'r Gronfa Codi’r Gwastad.  Cwmpas gwaith 
craffu'r Pwyllgor yw ystyried y ceisiadau hyn, eu manteision disgwyliedig a'u rôl o ran 
codi’r gwastad yng Nghaerdydd, yn ogystal ag ystyried rôl y Cyngor wrth ddatblygu a 
chyflwyno ceisiadau ac a oes unrhyw risgiau neu oblygiadau eraill i'r Cyngor. 
 
Atgoffwyd yr Aelodau fod angen i’r Pwyllgor ystyried Atodiad 1 mewn sesiwn gaeedig 
i drafod gwybodaeth wedi’i heithrio, yn unol â pharagraffau 14 a 16 Rhan 4 a 
pharagraff 21 Rhan 5 o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972; fodd bynnag 
byddai’r drafodaeth yn dechrau mewn sesiwn agored. 
 



Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Thomas – Arweinydd, Paul Orders - Prif 
Weithredwr, Jon Day – Rheolwr Gweithredol, Buddsoddi a Thwristiaeth a Natalie 
Southgate – Rheoli Prosiect Gwella, Gwasanaethau Rhyw-benodol, i'r cyfarfod. 
 

Gwahoddwyd yr Arweinydd i wneud datganiad agoriadol lle dywedodd mai dyma'r 
cyfle cyntaf y mae Cynghorau wedi’i gael i gael arian gan Lywodraeth y DU lle'r oedd 
£4.8 biliwn ar gael ledled y DU; £800 miliwn ar gyfer Cymru, yr Alban a Gogledd 
Iwerddon, tua £235 miliwn i Gymru.  Cafwyd deialog dda gyda MLCHG lle 
penderfynwyd bod angen ceisiadau aeddfed a oedd yn drylwyr ac wedi'u paratoi'n 
dda.  Strategaeth Caerdydd yw cyflwyno 1 cais yn unig y mis hwn ond rhoi rhybudd o 
fwriad i gyflwyno 4 arall maes o law ar ôl ymgysylltu â rhanddeiliaid. 
 

Cafodd yr aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau ar 
wybodaeth y sesiwn agored. 
 

Gofynnodd yr Aelodau am fwy o wybodaeth am sefyllfa Etholaeth Seneddol De 
Caerdydd a Phenarth o ran proses ymgeisio codi’r gwastad gan nad oedd yr 
etholaeth gyfan o fewn ardal awdurdod lleol Cyngor Caerdydd.  Dywedwyd wrth yr 
Aelodau y ceisir eglurhad.  Roedd yr awdurdod hefyd yn ceisio sefydlu a fyddai'r 
Aelod Seneddol dros Dde Caerdydd a Phenarth yn barod i gefnogi ceisiadau yng 
Nghaerdydd a Bro Morgannwg.  Gofynnodd yr Aelodau i'r Pwyllgor gael gwybod am 
y manylion hynny pan fydd eglurhad wedi dod i law. 
 

Gofynnodd yr Aelodau a ystyriwyd cyflwyno cais ar gyfer Gorsaf Caerdydd Canolog. 
Eglurodd yr Arweinydd y disgwyliad y byddai Llywodraeth y DU yn cyflawni 
ymrwymiadau ar hyn, drwy arian y Fargen Ddinesig ac arian arall. 
 
Gofynnodd yr Aelodau am eglurhad ar brosiect Highline ac ar y cyflwyniad pontydd. 
Eglurodd yr Arweinydd y cyflwyniad pontydd gan gynnwys tirlunio mannau agored 
cyhoeddus o amgylch tair pont arfaethedig, gan greu coridor afon. Dywedodd yr 
Arweinydd ymhellach nad oedd yn credu bod cytundebau adran 106 wedi'u cwblhau 
ar gyfer safleoedd perthnasol. O ran yr Highline, byddai hyn yn sicrhau'r cysylltiad 
rhwng Canol y Ddinas a'r Bae ac yn cyfrannu at y prosiect Cledrau Croesi. Eglurodd 
y Prif Weithredwr fod trafodaethau gyda Llywodraeth y DU wedi dangos ei bod yn 
frwd dros brosiectau trafnidiaeth graddfa fawr yn ogystal â’i dealltwriaeth o 
gymhlethdod yr arian ar gyfer y rhain a'r angen am amrywiaeth o ffynonellau i'w 
cyflawni 
 

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 Rhan 4 a pharagraff 
21 Rhan 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. 
 
 
 
 



7 :   CAMAU NESAF CANOL Y DDINAS - STRYD Y CASTELL A DWYRAIN 
CANOL Y DDINAS (CAM 1 + CAMLAS) - I DDILYN  

 
Dywedwyd wrth yr aelodau fod yr eitem hon yn eu galluogi i graffu ar adroddiad i'r 
Cabinet cyn y penderfyniad. Mae'r adroddiad yn ymdrin â dau gynllun trafnidiaeth: 
Dwyrain Canol y Ddinas, yn ceisio awdurdod dirprwyedig i ddyfarnu'r tendr a dechrau 
adeiladu; a Stryd y Castell, yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer addasiadau i 
gynllun presennol y ffordd ac i gomisiynu gwaith modelu a dadansoddi pellach o'r 
addasiadau hyn. Cwmpas gwaith craffu'r Pwyllgor yw ystyried effaith bosibl y 
cynlluniau hyn ar economi Caerdydd, yn enwedig busnesau, twristiaeth, diwylliant a 
digwyddiadau, gan gynnwys edrych ar effaith cynigion ar yr argyfwng hinsawdd ac ar 
gydraddoldeb yng Nghaerdydd. Mae angen i'r Pwyllgor hefyd ystyried a oes unrhyw 
risgiau, ariannol neu fel arall, i'r Cyngor. 
 
Roedd angen i’r Pwyllgor ystyried Atodiad 6 mewn sesiwn gaeedig i drafod 
gwybodaeth wedi’i heithrio, yn unol â pharagraffau 14 Rhan 4 a pharagraff 21 Rhan 5 
o Atodlen 12A Deddf Llywodraeth Leol 1972, ond byddai’r drafodaeth yn dechrau 
mewn sesiwn agored. 
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Wild – Aelod Cabinet, Cynllunio Strategol a 
Thrafnidiaeth; Andrew Gregory – Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r 
Amgylchedd a Gethin Shields – Rheolwr y Rhaglen Cludiant i'r cyfarfod. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd y Cynghorydd Wild i wneud datganiad lle dywedodd fod 
llawer o ffactorau gwahanol ar waith mewn perthynas â Stryd y Castell, a'r prif 
ffactorau oedd aer glân a'r elfennau trafnidiaeth; dywedodd ei fod wedi gwthio i weld 
pa fesurau lliniaru y gellir eu rhoi ar waith.  Mae modelu wedi dangos rhai pryderon 
am effaith ansawdd aer mewn ardaloedd preswyl.  Mae’r cam nesaf yn un dros dro 
gan fod angen parhau i brofi sut mae pethau'n mynd yn eu blaen.  O ran Dwyrain 
Canol y Ddinas, mae hyn yn golygu cau ffyrdd; mae hyn eisoes wedi bod yn cael ei 
wneud yn Stryd Wood ac mae llawer o lonydd bysus a beiciau yn cael eu gosod ar 
draws y Ddinas. 
 
Cafodd yr aelodau gyflwyniad llafar ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau 
ar y wybodaeth agored. 
 
Gofynnodd yr Aelodau sut y bydd pobl o Ogledd Caerdydd yn gallu cael mynediad i 
Stryd y Castell a dywedodd y Swyddogion y byddai'r un peth ag yr oedd cyn covid. 
 
Mewn perthynas â'r Ymgynghoriad, gofynnodd yr Aelodau sut yr oedd hyn wedi'i 
hyrwyddo ar draws y Ddinas gyfan.  Esboniodd y swyddogion eu bod wedi 
defnyddio’r cyfryngau cymdeithasol, datganiadau i'r wasg, gwefan y Cyngor a 
chronfeydd data e-bost a'u bod wedi cael ymateb digynsail.  Mewn ymateb i 
gwestiwn pellach ar sut yr ymgynghorwyd â busnesau yn arbennig, esboniodd y 
Swyddogion eu bod wedi dosbarthu llythyrau i bob busnes o fewn radiws 150metr i 
ganol y ddinas ac wedi defnyddio cronfa ddata e-bost.  Roedd yr ymatebion wedi bod 
yn gymysg gan fod rhai busnesau am iddi gael ei chadw ar agor ar gyfer 
dosbarthiadau ac ati ac roedd rhai am iddi gael ei chau er mwyn creu palmentydd 
ehangach. 
 
Cafwyd trafodaeth ynghylch hyrwyddo trafnidiaeth lesol a thrafnidiaeth gyhoeddus.  
Nodwyd bod y Beicffyrdd dros dro yn gyflymach i'w gweithredu oherwydd Covid.  



Mewn perthynas â'r Strategaeth Bysus, y nod yw dyblu nifer y bobl sy’n defnyddio 
bysus i gyd-fynd â dyheadau'r Papur Gwyn Trafnidiaeth.  Nodwyd y byddai effeithiau 
tra bo'r rhain yn cael eu hymwreiddio a dyma'r rheswm dros yr ateb dros dro. 
 
Trafododd yr Aelodau draffig wedi’i symud a'r effaith ar ansawdd aer ac iechyd plant.  
Sicrhaodd y swyddogion yr Aelodau y byddai ansawdd yr aer yn dal i gydymffurfio â 
lefelau Nitrogen Deuocsid yr UE ond byddent yn parhau i fonitro lefelau wrth symud 
ymlaen a dod o hyd i'r atebion gorau fel y nodir yn y Cynllun Aer Glân. 
 
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. 
 
8 :   ADRODDIAD BLYNYDDOL CRAFFU  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau mai hwn oedd yr Adroddiad Blynyddol cyfunol cyntaf, a 
argymhellwyd gan yr adran Archwilio i sicrhau’r gwelededd mwyaf posibl ac effaith 
Craffu.  Mae hefyd yn annog ymgysylltu, yn hyrwyddo Craffu ac yn haws ei ddarllen.  
Caiff hwn ei gyhoeddi yn rhan o’r broses o ailfrandio'r dudalen Graffu ar wefan y 
Cyngor, a fydd hefyd yn fecanwaith ar gyfer ymgysylltu. 

Dyma'r adroddiad drafft, a chroesewir sylwadau gan yr Aelodau cyn iddo fynd 
gerbron y Cyngor ar 24 Mehefin 2021 i'w gymeradwyo.  Yng nghyfarfod y Cyngor, 
bydd pob un o'r pum Cadeirydd Craffu yn cael cyfle i gymryd rhan yn y gwaith o 
gyflwyno'r adroddiad. 

Dywedodd y Cynghorydd Robson ei fod yn hoffi fformat adroddiad blynyddol Craffu 
er ei fod o'r farn efallai bod ychydig gormod o sylwadau gan y Cabinet, ond byddai 
hynny'n esblygu. 

Roedd o'r farn mai un peth a oedd ar goll oedd unrhyw sôn nad oedd y pwyllgor yn 
cytuno ag argymhellion y Cabinet ar gyfer Adeiladau Merchant Place/Cory. Nid oedd 
yn siŵr sut y dylid nodi hynny ond ar hyn o bryd mae'r adroddiad yn awgrymu bod y 
pwyllgorau'n cytuno neu'n cryfhau argymhelliad y Cabinet, tra bod y Cabinet yn 
derbyn 70% o argymhellion y pwyllgor; gan ei fod yn digwydd yn anaml iawn, teimlai 
y dylid sôn amdano rywsut.  Roedd yr Aelodau yn cytuno â’r newid hwn. 

PENDERFYNWYD: yn amodol ar newidiadau y cytunwyd arnynt yn y cyfarfod, 
cymeradwyo’r Adroddiad Blynyddol i fynd i'r Cyngor. 
 
9 :   RHAGLEN WAITH 2021-2022  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod dau fater i'w hystyried; yn gyntaf i gytuno ar ddull o 
ffurfio'r Rhaglen Waith ac yn ail i gytuno ar ddyddiadau ar gyfer y calendr 
cyfarfodydd. 
 
Trafododd yr Aelodau'r ddau fater a phenderfynon nhw y dylid parhau â'r dull a 
ddefnyddiwyd yn flaenorol ar gyfer y Rhaglen Waith; lle rhoddir cyfle i’r Aelodau a 
Chyfarwyddwyr y Cabinet dynnu sylw at feysydd i graffu arnynt, yna mae'r Prif 
Swyddog Craffu yn adolygu hyn a dogfennau cysylltiedig ac yn rhannu pecyn 
gwybodaeth gydag Aelodau'r Pwyllgor.  Yna cynhelir cyfarfod anffurfiol i flaenoriaethu 
rhaglen waith. 
 
Cytunodd yr Aelodau y dylid symud Cyfarfod y Pwyllgor ym mis Hydref i ddydd Llun 
11 Hydref er mwyn gallu cynnwys Papurau'r Cabinet ym mhecyn yr agenda. 



 
10 :   GOHEBIAETH  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod dau ymateb nad oeddent wedi eu bodloni ar adeg 
ysgrifennu'r adroddiad, fodd bynnag mae un ymateb wedi ei dderbyn erbyn hyn.  
Mae'r unig ymateb sy'n weddill ar gyfer llythyr Adfywio Cwr y Gamlas. 
 
11 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
12 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
8 Gorffennaf 2021 am 4.30pm. 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.00 pm 
 


