
PWYLLGOR CRAFFU’R ECONOMI A DIWYLLIANT 
 
DYDD MAWRTH, 13 GORFFENNAF 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Howells(Cadeirydd) 

 Cynghorwyr Henshaw, Gordon, Lay, Parkhill, Robson, Sattar 
a/ac Stubbs 
 

13 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorydd Gavin Hill-John ac Eshaan Rajesh a 
fyddai'n ymuno â'r cyfarfod yn ddiweddarach gan ei fod yn cyfrannu at gyfarfod Llais 
Dinasyddion y Tasglu Cydraddoldeb Hiliol. 
 
14 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
15 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 14 Mehefin yn gofnod cywir. 
 
16 :   DIWEDDARIAD GLANFA'R IWERYDD  
 
Dywedodd y Cadeirydd mai'r eitem hon oedd craffu cyn penderfynu ar adroddiad i'r 
Cabinet, sy'n cwmpasu sawl agwedd ar gynllun Glanfa'r Iwerydd, gan gynnwys: 
diweddariad byr ar brosiect Arena Dan Do, newidiadau arfaethedig i Uwchgynllun 
Glanfa'r Iwerydd a manylion y Maes Parcio Aml-Lawr arfaethedig. Mae'r adroddiad 
yn gofyn i awdurdod ddatblygu Achos Busnes Llawn ar gyfer y maes parcio ac i fwrw 
ymlaen ag Achos Busnes Amlinellol ar gyfer Canolfan y Ddraig Goch.  
 
Craffodd y Pwyllgor ar y cynllun hwn ddiwethaf ym mis Rhagfyr 2020.  Roedd y 
llythyr cyfrinachol a ddeilliodd o'r cyfarfod hwnnw wedi'i rannu â holl Aelodau'r 
Pwyllgor.  Mae cwmpas y gwaith craffu yn ymdrin â'r cynigion a'r newidiadau 
arfaethedig, p'un a oes unrhyw risgiau i'r Cyngor a'r argymhellion i'r Cabinet.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Goodway - Aelod Cabinet, Buddsoddi a 
Datblygu; Neil Hanratty - Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd, Ruth Cayford - 
Rheolwr Diwydiannau Creadigol a Diwylliant a Chris Barnett - Rheolwr Gweithredol - 
Prosiectau Mawr.  
 
Cafodd yr Aelodau gyflwyniad ac wedyn gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a 
sylwadau gan yr Aelodau. 
 
Anogodd yr Aelodau swyddogion i ystyried ffryntiadau adeiladau swyddfa ar Rodfa 
Lloyd George. Eglurodd swyddogion y bydd y swyddfeydd yn cael eu ffryntio 
ddwywaith gydag un ffryntiad yn awr ar y sgwâr cyhoeddus newydd ac un i Lloyd 
George Ave. Bydd yn ofynnol i'r ddau gael eu cynllunio i safon benodol ac o ansawdd 
da gyda phensaernïaeth ddiddorol a fydd yn gwella Lloyd George Ave.  
 



Roedd yr Aelodau'n falch o weld y byddai pont droed yn cael ei darparu dros yr 
A4232.  Esboniodd swyddogion fod y bont droed yn sail resymegol hirdymor i gyfeirio 
mynediad o Lanfa'r Iwerydd/ yr arena dan do i'r ganolfan drafnidiaeth, gan fynd â 
phobl o ardaloedd preswyl i'r ganolfan drafnidiaeth ac yna i ganol y ddinas a 
pharcffordd Llaneirwg.    
 
Gofynnodd yr Aelodau a oedd unrhyw arwydd o sut yr oedd yr hyb trafnidiaeth 
newydd yn dod i'r amlwg.  Esboniodd swyddogion y cynnydd, roedd sefyllfa dda 
gyda'r tirfeddiannwr, ac roedd union fanylion y ganolfan bellach yn cael eu datblygu 
ar gyfer yr achos busnes i Lywodraeth Cymru drwy ymestyn y llinell Metro.  Roedd y 
cynigion yn cynnwys Cledrau Croesi yn mynd yn ôl i'r orsaf Ganolog ac i Stryd Pen y 
Lanfa ac ymestyn y rheilffordd o Heol-y-Frenhines i Fae Caerdydd. Mae'r gwaith hwn 
ar y gweill ar hyn o bryd.   
 
Nododd yr Aelodau faes parcio Neuadd y Sir a'r cyfeiriad ato yn cefnogi'r gwaith o 
gyflwyno'r Arena ac ailddatblygu canolfan y Ddraig Goch.  Gofynnodd yr Aelodau a 
oedd unrhyw reswm pam nad oes sôn am Neuadd y Sir yn y cyflwyniad.  Esboniodd 
swyddogion fod manylion penodol maes parcio Neuadd y Sir wedi'u hesbonio'n 
ddiweddarach yn yr adroddiad cyfrinachol.  Nodwyd y bydd y maes parcio aml-lawr 
yn cymryd lle maes parcio Neuadd y Sir, a gall staff Neuadd y Sir ei ddefnyddio o 
ddydd Llun i ddydd Gwener. Byddai 250 o leoedd yn cael eu cadw yn union y tu allan 
i Neuadd y Sir.  Nodwyd y gellid bod wedi defnyddio'r wybodaeth hon fel 
rhagymadrodd yn y cyflwyniad.   
 
O ran y bont droed, roedd yr Aelodau o'r farn y byddai'n ddefnyddiol gweld map gan 
ei bod yn anodd ei ddychmygu.  Esboniodd swyddogion fod y prif gynlluniau ynghlwm 
wrth yr adroddiad a bod y rhain yn gosod y cyd-destun.  Aeth yr adroddiad i'r Cabinet 
a Chraffu fis Rhagfyr diwethaf.  Byddai caniatâd cynllunio yn cael ei geisio ym mis 
Medi eleni ac yna byddai ymgynghoriad manwl yn cael ei gynnal a byddai strategaeth 
yn cael ei datblygu a fyddai'n egluro sut y caiff ei rheoli.  Yn dod o'r arena byddai 2 
hyb trafnidiaeth i rannu'r dorf, un o Fae Caerdydd i ganol y Ddinas ac un o Stryd Pen 
y Lanfa i Ddwyrain y Ddinas a Llaneirwg. Byddai'r bont droed yn bont lefel gyda'r 
ramp yn Stryd Pen y Lanfa felly byddai'n hygyrch.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at fflatiau'r sector rhent preifat a gofynnodd a yw swyddogion 
wedi nodi a fyddai elfen o dai cymdeithasol a gofynnwyd am sicrwydd na fydd y 
fflatiau hyn yn llety myfyrwyr yn y pen draw. Esboniodd swyddogion nad ydynt wedi'u 
cynllunio na'u cynnig i fod yn llety myfyrwyr.  Bydd lefel uchel o dai fforddiadwy ar 
draws y safle, tua 1,000 o unedau.  Bydd angen i hyn oll fynd drwy'r Pwyllgor 
Cynllunio.  Esboniodd yr Aelodau eu pryderon na fyddai fflatiau'r sector rhent preifat 
yn fforddiadwy i bobl leol, gan ychwanegu at foneddigeiddio Butetown. Esboniodd 
swyddogion nad oedd hyn yn fwriad ac y byddai tai cymdeithasol ar y safle hefyd.  
Byddant yn ceisio profi'r farchnad ar gyfer llety'r sector rhent preifat, ar ôl i 
benderfyniad y Cabinet gael ei wneud, i lywio'r achos busnes a byddai rhagor o 
fanylion ar gael yn yr adroddiad i'r Cabinet ar hyn, a drefnwyd ar gyfer mis Hydref. 
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at gytuno ar y Memorandwm Cyd-ddealltwriaeth drwy 
ddirprwyo yn gofyn pam yr oedd hyn ac a fyddai'n fwy tryloyw pe bai'n benderfyniad 
gan y Cabinet.  Esboniodd swyddogion mai'r bwriad oedd alinio strategaethau, 
roeddent yn gwneud gwaith arloesol gydag addysg i ddiwallu anghenion y sector 
creadigol, gan esbonio ei fod yn gynllun eithaf cymhleth ond bydd y rhan fwyaf o'r 
gofod newydd ar gyfer diwydiannau creadigol.  Roedd yr Aelodau o'r farn bod hyn yn 



rhagorol ond gallai fod yn fwy tryloyw drwy gael adroddiad ychwanegol i'r Cabinet ar 
hyn.   
 
O ran ymgynghori ac ymgysylltu â'r gymuned leol, gofynnodd yr Aelodau sut y byddai 
hyn yn cael ei reoli a sut yr ymgynghorir â’r carfannau a oedd yn anodd eu cyrraedd 
yn flaenorol. Esboniodd swyddogion fod yr ymgysylltu hwn wedi dechrau, bu 
ymgynghoriad ar yr Arena Dan Do a'r Sgwâr, cynhaliodd yr Aelod Cabinet gweminar 
yr wythnos diwethaf a arweiniwyd gan y datblygwr a'i gefnogi gan y Cyngor. Roedd y 
Cyngor yn paratoi i gyflwyno ceisiadau Cynllunio ac wedi datblygu fideo byr sy'n nodi 
cynigion ac yn gofyn i'r gymuned am sylwadau.  Rhoddwyd hwn ar y cyfryngau 
cymdeithasol a gwefan y Cyngor.  Mae holiaduron hefyd wedi'u hanfon at breswylwyr 
sy'n byw o fewn 1 cilomedr i'r safle drwy'r post ac mae'r holiadur wedi'i e-bostio i'r 
gymuned ehangach. Mae dau gweminar arall wedi'u cynllunio. Cafwyd ymateb eithaf 
da i holiaduron.  Mae'r Cyngor hefyd yn cynnig sioe deithiol yn y gymuned ac mae 
hyn bellach yn cael ei ddatblygu.   
 
Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau ar y wybodaeth Gyfrinachol ac 
atgoffwyd yr Aelodau fod angen i’r Pwyllgor ystyried y rhain 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. 

PENDERFYNWYD: gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod. 

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. 
 
17 :   Y FELODROM: PENTREF CHWARAEON RHYNGWLADOL  
 
Dywedodd y Cadeirydd wrth yr Aelodau mai'r eitem hon oedd craffu cyn penderfynu 
ar adroddiad i'r Cabinet sy'n cyflwyno'r Achos Busnes Amlinellol, yn gofyn i awdurdod 
y Cabinet fwrw ymlaen ac yn gofyn i'r Cabinet gytuno mewn egwyddor i ddyrannu'r 
gyllideb sydd ei hangen i gyflawni'r Felodrom.   
 
Craffodd y Pwyllgor ar hyn ddiwethaf ym mis Mawrth 2021 ac roedd y llythyr 
cyfrinachol yn dilyn y cyfarfod wedi'i ddosbarthu i holl Aelodau'r Pwyllgor.  Mae craffu 
heddiw yn canolbwyntio ar y costau a ragwelir a'r lefelau incwm, yr Adroddiad 
Ariannol, a oes unrhyw risgiau i'r Cyngor a'r argymhellion i'r Cabinet.  
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, Steve Morris - Rheolwr 
Gweithredol - Hamdden a Chwaraeon a Jo Phillips - Rheolwr Prosiect. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad lle dywedodd fod y 
Cabinet, ym mis Mawrth, wedi cymeradwyo cynlluniau i adleoli'r Felodrom, roedd 
Cyllid Cyfalaf yn dod o Adran Addysg Prosiectau Cyfalaf yn unol â disodli Ysgol 
Uwchradd Cathays drwy'r Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif.  Mae'r adroddiad yn 
nodi'r goblygiadau.  
 
Cafodd yr aelodau gyflwyniad mewn sesiwn agored ac wedyn gwahoddodd y 
Cadeirydd gwestiynau a sylwadau ganddynt. 
 
Nododd yr Aelodau fod y goblygiadau ariannol yn adroddiad y Cabinet yn cyfeirio at 
brofi'r farchnad ar gyfer gweithredwr trydydd parti.   Gofynnodd yr Aelodau pryd y 



byddai'r broses hon yn dechrau a beth fyddai'n digwydd pe na bai modd dod o hyd i 
un.   Roedd swyddogion yn hyderus y byddai rhywun yn cael ei ganfod, byddai'r 
gwaith hwn yn cael ei wneud fel rhan o'r gwaith ehangach ar y Pentref Chwaraeon 
Rhyngwladol.  Bydd adroddiad yn mynd yn ôl i'r Cabinet ym mis Medi, a bydd rhan 
o'r adroddiad hwnnw yn ceisio awdurdod i gynnal achosion busnes llawn ar wahanol 
agweddau ar y datblygiad.  Bydd y Cyngor yn darparu'r cyfleuster llawn gan gynnwys 
y Felodrom a fydd yn cael ei wella gyda mwy o gyfleusterau ar gyfer clybiau beicio.  
Mae'r Cyngor yn darparu gyda'r gweithredwr naill ai dalu ffi i weithredu, neu'n fwy 
tebygol y bydd ganddo ymrwymiadau i iechyd a diogelwch a chynnal a chadw ac ati, 
mae hyn i gyd yn dal i gael ei roi ar y gwaelod. Gellir ei ystyried fel senario buddsoddi 
i ennill.  
 
Nododd yr Aelodau, pan fyddant wedi gweld adroddiad ar y Felodrom o'r blaen, eu 
bod wedi cael gwybod y byddai'r cyfleuster o’r un fath ac yn gyfleusterau gwell i 
ddefnyddwyr, ond mae preswylwyr wedi cysylltu ag Aelodau gan ddweud bod angen 
defnyddio rhai mathau o feiciau erbyn hyn ac mae pobl yn teimlo eu bod yn cael eu 
gwthio allan o allu defnyddio'r cyfleuster. Gofynnodd yr Aelodau hefyd am ragor o 
wybodaeth am y Cylched Ffordd.  Esboniodd swyddogion y bydd yr adroddiad i'r 
Cabinet ym mis Medi yn ymdrin ag agwedd ehangach y Pentref Chwaraeon 
Rhyngwladol a bydd hynny'n cynnwys mwy o fanylion am y Cylched Ffordd Gaeedig.  
Ychwanegodd swyddogion eu bod yn glir y tro diwethaf iddyn nhw ddod ag adroddiad 
i'r pwyllgor bod y cynnig ar gyfer trac 330 metr.  O ran y mathau o gylchoedd, cafwyd 
trafodaethau gyda gwahanol sefydliadau beicio sydd wedi argymell trac 330 metr gan 
fod hyn yn well defnydd i bob lefel o feicwyr.  Rydych chi'n colli un elfen o'i gymharu â 
thrac 440 metr, yr ardal hirach, fflat ar ganol y trac, ond mae hynny'n cael ei godi 
gyda'r Cylched Ffordd Gaeedig. Mae'r gymuned feicio yn rhan o hyn drwy 
gyfathrebiadau'r Cyngor. Ychwanegodd swyddogion y gellir addasu geometreg y 
trac, mae hyn yn bwysig gan fod angen iddynt sicrhau bod y trac yn ffafriol i bobl sy'n 
defnyddio safle Maendy ar hyn o bryd, mae'n rhaid iddo fod yn gyfleuster cyfartal os 
nad gwell, dyma'r cylch gwaith.  Trafododd swyddogion hefyd pa mor serth yw'r 
bancio a geometreg gyfan y trac, gan roi sicrwydd i'r Aelodau y caiff ei ddatblygu yn 
unol ag anghenion defnyddwyr.  

 
Gwahoddodd y Cadeirydd gwestiynau a sylwadau ar y wybodaeth Gyfrinachol ac 
atgoffwyd yr Aelodau fod angen i’r Pwyllgor ystyried y cwestiynau ar yr Atodiadau 
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.  

PENDERFYNWYD: gwahardd y Wasg a’r Cyhoedd o’r cyfarfod. 

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. 
 
18 :   GOHEBIAETH  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod dau ymateb heb eu gwneud ar hyn o bryd i lythyrau'r 
Cadeiryddion. 
 
19 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
 



20 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF  
 
I’w gadarnhau 
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 6.00 pm 
 


