
PWYLLGOR CRAFFU’R ECONOMI A DIWYLLIANT 
 
DYDD LLUN, 20 MEDI 2021 
 
Yn 
bressenol: 

Cynghorydd Howells(Cadeirydd) 

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

21 :   YMDDIHEURIADAU AM ABSENOLDEB  
 
Cafwyd ymddiheuriadau gan y Cynghorwyr Lay, Gavin Hill-John a Gordon 
 
22 :   DATGAN BUDDIANNAU  
 
Dim. 
 
23 :   COFNODION  
 
Cytunwyd bod cofnodion y cyfarfod a gynhaliwyd ar 13 Gorffennaf 2021 yn gofnod 
cywir. 
 
24 :   CDLL NEWYDD - GWELEDIGAETH, MATERION, AMCANION, 

ARFARNIAD CYNALIADWYEDD INTEGREDIG - ATODIAD B I DDILYN  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau mai'r eitem hon oedd craffu cyn penderfynu ar adroddiad 
i'r Cabinet sy'n nodi canlyniadau'r ymgynghoriad a gynhaliwyd ar gam cyntaf y CDLl 
newydd.  Mae'r adroddiad yn gofyn am gymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer y 
weledigaeth, y materion a'r amcanion arfaethedig a'r Arfarniad Cynaliadwyedd 
Integredig.  Yn Atodiad 5, mae hefyd yn nodi'r dulliau arfaethedig ar gyfer 
ymgynghori ar gam nesaf y CDLl newydd.  
 
Mae cwmpas y gwaith craffu heddiw yn ymdrin â'r meysydd hynny sy'n dod o fewn 
cylch gorchwyl y Pwyllgor yn ogystal ag unrhyw ymholiadau generig a allai fod gan 
Aelodau.  Mae'r chwaer bwyllgorau craffu hefyd yn craffu ar yr adroddiad hwn a bydd 
llythyr sy'n cyfuno sylwadau, sylwadau ac argymhellion pob pwyllgor yn cael ei anfon 
at y Cabinet cyn y cyfarfod ddydd Iau.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Bradbury – Yr Aelod Cabinet dros 
Ddiwylliant a Hamdden; Y Cynghorydd Goodway– Aelod Cabinet dros Fuddsoddi a 
Datblygu; Andrew Gregory – Cyfarwyddwr Cynllunio, Trafnidiaeth a’r Amgylchedd; 
Neil Hanratty – Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd; Simon Gilbert – Pennaeth 
Cynllunio; Stuart Williams – Arweinydd Grŵp, Polisi; Ken Poole – Pennaeth Datblygu 
Economaidd; Jon Maidment – Rheolwr Gweithredol – Parciau ac Awdurdod Harbwr 
Caerdydd a Jon Day – Rheolwr Gweithredol – Polisi Economaidd a Thwristiaeth i'r 
cyfarfod. 
 
Nid oedd y Cynghorydd Wild – Aelod Cabinet dros Gynllunio Strategol a 
Thrafnidiaeth yn gallu mynychu'r cyfarfod am resymau personol ac anfonodd ei 
ymddiheuriadau.  
 



Gwahoddodd y Cadeirydd Aelodau'r Cabinet i wneud datganiadau byr a rhoddodd 
Swyddogion gyflwyniad i'r Aelodau, ac ar ôl hynny fe'u gwahoddwyd i ofyn 
cwestiynau neu wneud sylwadau ac arsylwadau.  
 
O ran ymgynghori, trafododd yr Aelodau bwysigrwydd ymgysylltu â grwpiau anodd eu 
cyrraedd, sy'n agored i niwed fel y rhai ar y rhestr aros am dai, pobl ddigartref a 
phlant a phobl ifanc.   Esboniodd swyddogion fod y rhain i gyd yn garfanau yr 
oeddent yn bwriadu ymgysylltu â hwy drwy gynnal grwpiau ffocws a gweithdai wrth 
symud ymlaen.  
 
Gofynnodd yr Aelodau hefyd sut y byddai'r sectorau 
Cerddoriaeth/Chwaraeon/Diwylliant yn cael eu cynnwys.   Cydnabu swyddogion 
bwysigrwydd hyn a chroesawodd unrhyw awgrymiadau a allai fod gan yr Aelodau, a 
bod Swyddogion eisoes yn ymgysylltu â Bwrdd Cerddoriaeth Caerdydd ond y 
byddant yn ehangu hyn i grwpiau diwylliannol mwy.  
 
Gan gyfeirio at yr ecosystem gerddoriaeth yng Nghaerdydd, gofynnodd yr Aelodau 
sut y gellid diogelu hyn drwy'r CDLl newydd.   Esboniodd swyddogion fod y CDLl yn 
edrych ar bolisïau sy'n bodoli eisoes ond hefyd yn myfyrio ar y gorffennol, maent yn 
rhagweld y bydd ffocws cryfach ar greu lleoedd a hyrwyddo'r Economi Nos ac ati 
wrth symud ymlaen. 
 
Gofynnodd yr Aelodau sut mae Cyfleusterau Chwaraeon yn cael eu hystyried ac yn 
ymwneud â'r CDLl newydd.   Esboniodd swyddogion y byddant yn gweithio ar 
safleoedd ymgeisiol, a bydd y rhain yn cael eu profi'n drylwyr er mwyn sicrhau na 
fydd materion blaenorol a brofir gyda safleoedd CDU a llifogydd yn cael eu 
hailadrodd.  Roedd swyddogion hefyd yn cydnabod pwysigrwydd mannau chwarae 
mannau agored Gwyrdd a mannau Glas.  
 
Gan gyfeirio at Dir Cyflogaeth, pwysleisiodd yr Aelodau yr angen i sicrhau bod y tir 
presennol yn cael ei ddiogelu a hefyd pwysigrwydd tir cyflogaeth o ansawdd uchel yn 
y dyfodol ac mewn ardaloedd lle gellid darparu'r rhan fwyaf o gyfleoedd.   Cyfeiriodd 
yr Aelod Cabinet at y ffaith bod angen ystyried hyn o fewn polisïau'r gweinyddiaethau 
a'r strategaeth Datblygu Economaidd, gan nodi bod Caerdydd eisoes yn troi tir i 
mewn, er enghraifft, Diwydiannol/Gwyddoniaeth a Thechnoleg/Arloesi, felly dylai'r 
CDLlN adeiladu ar hyn.  
 
Gofynnodd yr Aelodau sut y byddai'r CDLlN yn mynd i'r afael â'r Argyfwng Hinsawdd.  
Tynnodd swyddogion sylw'r Aelod at Amcanion 1 a 4 a oedd yn tynnu sylw at yr 
angen i ddiogelu a gwella'r amgylchedd naturiol ac adeiledig presennol a hefyd i gyd-
fynd â Pholisi Caerdydd Un Blaned.  
 
Nododd yr Aelodau fod yr Amcanestyniadau Poblogaeth yn un ffigur ac roeddent o'r 
farn y byddai mwy o werth mewn darparu ystod.   Esboniodd swyddogion y byddant, 
pan fyddant yn mynd allan i ymgynghori, yn edrych ar ystod ac yn rhoi dimensiwn 
gofodol i'r rhain er mwyn i bobl allu gweld ble maent wedi'u mapio.   Dywedodd 
swyddogion ei bod hefyd yn bwysig dod o hyd i dir canol o fewn yr ystod er mwyn 
hwyluso datblygiadau mwy cynaliadwy a llai stopio/dechrau.  
 
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 :   ABL ARENA DAN DO A CHYTUNDEB DATBLYGU - I DDILYN  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau mai'r eitem hon oedd craffu cyn penderfynu ar adroddiad 
i'r Cabinet sy'n ceisio cymeradwyo'r Achos Busnes Llawn, rhoi tir, pecyn galluogi o 
waith, ac ymestyn tanysgrifennu costau'r Cyngor, yn ogystal ag mewn egwyddor 
awdurdod i wneud Gorchymyn Prynu Gorfodol.  
 
Mae hwn yn gam hollbwysig a fydd yn arwain at y Cyngor yn cadarnhau consortiwm 
Live Nation fel y cynigydd llwyddiannus ac yn dyfarnu'r contract.  
 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Goodway - yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi 
a Datblygu, Neil Hanratty - Cyfarwyddwr yr Economi a Datblygu a Chris Barnett - 
Rheolwr Gweithredol - Prosiectau Mawr i’r cyfarfod. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad byr yna gwahoddwyd 
Swyddogion i roi eu cyflwyniad ar y wybodaeth Gyfrinachol ac atgoffodd yr Aelodau 
ei bod yn ofynnol i'r Pwyllgor ystyried hyn mewn sesiwn gaeedig i drafod gwybodaeth 
a ystyrir yn eithriedig, yn unol â pharagraffau 14 ac 16 o Ran 4 a pharagraff 21 o Ran 
5 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.  

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

Ail-agorodd y Cadeirydd y cyfarfod i'r wasg a'r cyhoedd a gwahoddodd gwestiynau a 
sylwadau ar y wybodaeth agored.  

Gofynnodd yr Aelodau am sicrwydd y byddai adeilad yr Arena Dan Do yn Garbon 
Niwtral ac yn gynaliadwy.   Esboniodd swyddogion eu bod yn gweithio'n galed ar hyn 
a bod y gwaith hyd yma wedi lleihau'r defnydd a ragwelir o ynni 40%, drwy gynnwys 
yr Arena Dan Do fel rhan o Rwydwaith Gwres Caerdydd ymhlith mesurau eraill a 
oedd yn cael eu hystyried.  
 
Trafododd yr Aelodau gyhoeddiad diweddar Llywodraeth Cymru ar Basiau Covid ar 
gyfer digwyddiadau mwy a gofynnodd a oedd swyddogion wedi ystyried beth fyddai 
effaith hyn.   Nododd swyddogion fod y cyhoeddiad yn ddiweddar iawn, ac roedd yn 
rhy gynnar i gynnal asesiad effaith.   Fodd bynnag, roedd swyddogion yn gobeithio y 
byddai'r sefyllfa'n fwy cadarnhaol ar ôl misoedd y gaeaf.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at argraffiadau artistiaid yr Arena Dan Do a nododd eu bod i 
gyd yn argraffiadau yn ystod y nos.   Hoffai'r Aelodau weld rhywfaint o argraff yn 
ystod y dydd hefyd.  
 
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. 
 
26 :   DIWEDDARIAD PENTREF CHWARAEON RHYNGWLADOL - I DDILYN  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau mai'r eitem hon oedd craffu cyn penderfynu ar adroddiad 
i'r Cabinet sy'n ceisio awdurdod i derfynu Cytundeb Datblygu'r Glannau yn ffurfiol 
gyda GPL a chaffael asedau tir ac eiddo yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, gan 
gynnwys adeilad Arena Iâ Cymru.  
 
Craffodd y Pwyllgor ar hyn ddiwethaf ym mis Mawrth 2021 a mis Gorffennaf 2021 ac 
mae ei lythyron cyfrinachol yn dilyn y cyfarfodydd hyn wedi'u dosbarthu i holl 
Aelodau'r Pwyllgor.  



 
Croesawodd y Cadeirydd y Cynghorydd Goodway - yr Aelod Cabinet dros Fuddsoddi 
a Datblygu, Neil Hanratty - Cyfarwyddwr yr Economi a Datblygu, Chris Barnett - 
Rheolwr Gweithredol - Prosiectau Mawr a Jo Anne Phillips - Rheolwr Prosiect i’r 
cyfarfod. 
 
Gwahoddodd y Cadeirydd yr Aelod Cabinet i wneud datganiad byr ac ar ôl hynny 
gwahoddwyd Swyddogion i roi eu cyflwyniad ar y wybodaeth Gyfrinachol ac 
atgoffodd yr Aelodau ei bod yn ofynnol i'r Pwyllgor ystyried hyn mewn sesiwn 
gaeedig i drafod gwybodaeth a ystyrir yn eithriedig, yn unol â pharagraffau 14 ac 16 o 
Ran 4 a pharagraff 21 o Ran 5 o Atodlen 12A i Ddeddf Llywodraeth Leol 1972.  

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

Ail-agorodd y Cadeirydd y cyfarfod i'r wasg a'r cyhoedd a gwahoddodd gwestiynau a 
sylwadau ar y wybodaeth agored.  

Trafododd yr Aelodau Rodfa’r Bae a gofynnodd a oedd hyn yn cael ei ystyried fel 
rhan o'r cynllun.  Esboniodd swyddogion ei fod yn ddyhead, ond byddai lled y rhodfa 
yn dibynnu ar y datblygwr a'r costau.  
 
Cyfeiriodd yr Aelodau at e-bost yr oeddent wedi'i dderbyn gan Grŵp Achub Maendy.  
Nodwyd nad oedd yng nghylch gwaith yr adroddiad gerbron y Pwyllgor, ond eglurodd 
Swyddogion eu bod yn ymgysylltu â gwahanol gyrff ac yn ystyried eu barn a'u 
pryderon.  
 
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. 
 
27 :   RHAGLEN WAITH  
 
Amlinellwyd adroddiad y rhaglen waith i'r Aelodau.  
Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried Atodiadau A a B a amlinellodd y rhaglen waith 
arfaethedig a gofynnodd a oedd ganddynt unrhyw ddiwygiadau i'r cynigion.  
Trafododd yr Aelodau bynciau gan gynnwys y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, yr 
Eglwys Norwyaidd a'r Strategaeth Dwristiaeth.  Roedd yr Aelodau o'r farn y gallent 
gytuno ar y rhaglen waith ond nododd y byddai hyblygrwydd a llithriant gyda rhai 
eitemau.  
 
Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y 3 ymchwiliad byr â ffocws penodol yn Atodiad C a 
gofynnwyd am enwebiadau ar gyfer pob un.   Ar ôl rhywfaint o drafodaeth, roedd yr 
Aelodau o'r farn, oherwydd cyfyngiadau amser, y dylent ganolbwyntio ar 2 
ymchwiliad ac roedd enwebiadau fel a ganlyn:  
 
Ad-drefnu Chwaraeon Cymru – Y Cynghorwyr Howells a Gordon  
Adfer Digwyddiadau – Y Cynghorydd Howells, Robson a Parkhill  
 
Gofynnwyd i'r Aelodau ystyried y Blaengynllun Gwaith yn Atodiad D.  Cytunodd yr 
Aelodau y gellid cyhoeddi'r Blaengynllun Gwaith ar wefan y Cyngor. 
 
28 :   DIWEDDARIAD GOHEBU  
 
Dywedwyd wrth yr Aelodau fod yr holl ohebiaeth yn gyfredol ac wedi'i chyhoeddi ar 
wefan y Cyngor. 



 
29 :   EITEMAU BRYS (OS OES RHAI)  
 
Dim. 
 
30 :   DYDDIAD Y CYFARFOD NESAF – 12 HYDREF 2021  
 
 
Daeth y cyfarfod i ben am 7.25 pm 
 


