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 CYLCH GORCHWYL Y PWYLLGOR CRAFFU ECONOMAIDD A 
DIWYLLIANT 

 
Craffu ar, mesur a hyrwyddo gwelliant yn weithredol ym mherfformiad y Cyngor o ran 

cynnig gwasanaethau a chydymffurfio â pholisïau, nodau ac amcanion y Cyngor ym maes 

adfywio economaidd. 

    

Mae’r pwyllgor yn gyfrifol am edrych ar y meysydd canlynol: 

•  Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

•  Mewnfuddsoddiad a marchnata Caerdydd 

•  Strategaeth Economaidd a Chyflogaeth 

•  Arian Ewropeaidd a Buddsoddi 

•  Cymorth i Fentrau Bach a Chanolig 

•  Awdurdod Harbwr Caerdydd 

•  Dysgu Gydol Oes 

•  Canolfannau Hamdden 

•  Datblygu Chwaraeon 

•  Parciau a Mannau Gwyrdd 

•  Llyfrgelloedd, Celfyddydau a Diwylliant 

•  Adeiladau Dinesig 

•  Digwyddiadau a Thwristiaeth 

•  Projectau Strategol 

•  Canolfannau Arloesi a Thechnoleg 

•  Hyfforddiant a Menter Lleol. 

 

Asesu effaith partneriaethau gyda, ac adnoddau a gwasanaethau a roddir gan, sefydliadau 

allanol gan gynnwys Llywodraeth Cymru, gwasanaethau ar y cyd llywodraethau lleol, 

Llywodraeth Cymru, Cyrff Cyhoeddus a Ariennir a chyrff lled-adrannol anllywodraethol ar 

effeithiolrwydd gwasanaethau’r Cyngor. 

 

Adrodd ei ganfyddiadau mewn cyfarfod priodol o’r Cabinet neu'r Cyngor a gwneud 

argymhellion ar fesurau all wella perfformiad y Cyngor neu ddarparu gwasanaethau yn y 

maes. 
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RHAGAIR Y CADEIRYDD 
 

Rwy’n falch o gyhoeddi Adroddiad Blynyddol y Pwyllgor ar gyfer 2016 - 17, sy’n amlinellu 

gwaith Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant eleni. Yn ysbryd craffu da, mae Aelodau 

wedi gweithio ar draws ffiniau gwleidyddol i ystyried amrywiaeth o faterion pwysig. Hoffwn 

ddiolch i’r holl Aelodau sydd wedi gwasanaethu ar y Pwyllgor eleni, sef y Cynghorwyr Ali, 

Howells, Hyde, Jones, Simmons a Stubbs. Yn ogystal, hoffwn ddiolch i'r Cynghorwyr 

Ashley Govier a Chris Weaver oedd yn aelodau o'r Pwyllgor ar ddechrau'r flwyddyn 

ariannol hon. Hoffwn hefyd dalu teyrnged i’r Cyng. Mohammed Javed, aelod ymrwymedig 

a phrofiadol o’r Pwyllgor hwn a fu farw ym mis Gorffennaf 2016.  

 

Bu i raglen gwaith y Pwyllgor eleni gynnwys sbectrwm o wasanaethau y mae cyfrifoldeb 

arnom  i'w craffu - o barciau a gwasanaethau llyfrgell i ailddatblygiadau mawr yng nghanol 

y ddinas a Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd.  

 

Yn benodol, eleni daeth penllanw dau ymarferiad caffael mawr y mae'r Pwyllgor wedi bod 

yn eu monitro trwy gyfarfodydd gorchwyl a gorffen a diweddariadau perfformiad chwarterol 

ers mis Mai 2014. Yn rhan o’r Ymarferiad Caffael Hamdden, sefydlwyd partneriaeth gyda 

Greenwich Leisure Limited, gan arbed arian i’r Cyngor a buddsoddiad mewn cyfleusterau 

hamdden ledled y ddinas. Cydnabuom y rhesymeg sy’n sail i’r penderfyniad hwn, tra’n 

pwysleisio pwysigrwydd swyddogaeth Cleient mewnol cadarn a fydd yn monitro a rheoli'r 

contract a gytunwyd. Nododd yr Ymarferiad Caffael Rheoli Celfyddydau bod ateb 'Mewnol 

Gwell' yn ffafriol, ac fe gafodd y broses ddeialog gystadleuol ag  ymgeiswyr allanol ei 

ddirwyn i ben – penderfyniad a gefnogwyd gan y Pwyllgor hwn.   

 

Mae trafodaethau ar Fargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd wedi parhau i fynd 

rhagddynt yn gyflym, ac roedd yn ddymunol gallu craffu ar fanylion y Cytundeb Cydweithio 

arfaethedig yn y deg awdurdod; y fframwaith sicrwydd i gael ei ddefnyddio ar gyfer asesu 

rhaglenni a phrojectau; a thrafod sefydlu corff atebol, egwyddorion ariannol a materion 

wedi’u cadw. 

 

Mae’r Pwyllgor hwn hefyd wedi parhau i weithio’n agos gyda’r Pwyllgor Craffu 

Amgylcheddol ar ddatblygiadau ynghylch Hyb Trafnidiaeth Canolog Caerdydd, gan 

ystyried eleni sefyllfa wedi’i diweddaru ar y cynllun dylunio a'r dewisiadau cyllido ar gyfer 
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adeilad y Gyfnewidfa. Rwy’n credu bod yr ymrwymiad parhaol i ymgysylltu ag Aelodau 

Craffu yn y datblygiadau hyn yn deyrnged i'r rôl rydym yn ei chwarae fel cyfaill beirniadol 

mewn projectau mawr a phenderfyniadau sy’n effeithio ar bobl Caerdydd.  

 

Yn amlwg, mae effeithiolrwydd cyfarfodydd Craffu ond cystal â’r mewnbwn a’r wybodaeth 

a roddir i’r Aelodau. Rwy’n croesawu’r cydweithrediad y mae'r Pwyllgor hwn wedi'i weld 

gan y Cabinet ac uwch swyddogion y Cyngor trwy'r flwyddyn o ran dwyn eitemau a 

materion ger ein bron i'w hystyried, a diolchaf iddynt am fod yn agored wrth drafod â’r 

Pwyllgor. Mae mewnbwn cyrff allanol a rhanddeiliaid yn hynod bwysig i’n gwaith, gyda 

chyfraniadau a roddodd lawer o oleuni i ni eleni gan Gymdeithas Ynys Echni, Cymdeithas 

Frenhinol er Gwarchod Adar, Signature Living (datblygwyr y Gyfnewidfa Lo), cynrychiolwyr 

Grŵp Cyfeillion y Parciau, Dechrau Caerdydd (rhwydwaith busnesau bach), Cymdeithas 

Ddinesig Caerdydd a nifer o unigolion â diddordeb yn y cynigion rydym wedi’u hystyried. 

Hoffwn ddiolch i bawb oedd yn rhan o gyflawni rhaglen waith eleni am eu hamser a’u 

cymorth, gan alluogi Aelodau i fynd i’r afael â gwraidd y materion dan sylw.  

 

Rwy’n falch bod Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant wedi cofleidio’r syniad o we-

ddarlledu ei gyfarfodydd, gan gymryd rôl arweiniol gyda chyfarfodydd Pwyllgor mis 

Rhagfyr a mis Mawrth oedd ar gael i’r cyhoedd eu gwylio'n fyw ar wefan y Cyngor. Mae 

hyn wedi rhoi mewnwelediad i ddinasyddion i'r prosesau democrataidd sydd wrth galon 

proses benderfynu'r Cyngor o gysurwch eu cartrefi, a’u galluogi i arsylwi ar fusnes y 

Cyngor mewn lle llai gwleidyddol na chyfarfod y Cyngor Llawn. Gobeithio, wrth i 

ymwybyddiaeth am gyfarfodydd a we-ddarlledwyd gynyddu, bydd mwy a mwy o 

ddinasyddion â mwy o ddiddordeb yng ngwaith democrataidd eu Cyngor lleol. 
 

 

Y Cynghorydd Rod McKerlich 
Cadeirydd, Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant 
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2016-17 CYFLWYNIAD A THROSOLWG 
 

Mae’r Pwyllgor Craffu Economi a Diwylliant yn chwarae rhan bwysig yn asesu perfformiad 

gwasanaethau a bwydo datblygiad polisi dros ystod o wasanaethau’r Cyngor. Y prif 

Gyfarwyddiaethau sy’n dod o dan ei gylch gorchwyl yw Datblygu Economaidd; 

Gweithrediadau’r Ddinas; a Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid.   

 

Roedd rhaglen waith 2016-17 (i’w gweld yn Atodiad 1) yn cynnwys eitemau o sawl maes 

ym Mhortffolio’r Cabinet, yn fwyaf arbennig: 

 

Cyng Phil Bale – Arweinydd a Datblygu Economaidd a Phartneriaethau 

Cyng Peter Bradbury - Cymuned, Datblygu, Mentrau Cydweithredol a Menter 

Gymdeithasol 

Cyng Bob Derbyshire – Amgylchedd 

Cyng Dan De’Ath - Sgiliau, Diogelwch, Ymgysylltiad a Democratiaeth. 

 

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno prif weithgareddau’r Pwyllgor yn ystod 2016-17 a, lle bo 

hynny’n bosibl, yn nodi effaith gwaith y Pwyllgor ar y meysydd dan ei ofalaeth. 
 

Rhwng mis Mai 2016 a mis Mawrth 2017 craffodd y Pwyllgor ar ystod eang o bynciau, a 

restrir isod:  

 

Ymholiadau  

Pan fo’r Pwyllgor wedi ymchwilio testun dros gyfnod o amser sy’n arwain at adroddiad 

ffurfiol neu lythyr ar gyfer y Cabinet. 

•  ‘Dyraniad Caerdydd o Ardrethi Annomestig Cenedlaethol’ 

•  ‘Hyb Trafnidiaeth Canolog Caerdydd’ 

• Ymateb y Cabinet a Diweddariad ar Gynnydd – ‘Marchnad Ganolog Caerdydd a’r 

Arcedau Hanesyddol’ 

 

Datblygu Polisi a/neu Adolygu 
Datblygu a/neu Adolygu Polisi – Pan mae’r Pwyllgor wedi cyfrannu at brosesau datblygu 

polisi’r Cyngor, er enghraifft trwy ystyried dogfennau polisi drafft a/neu os yw’r Pwyllgor 

wedi ystyried gweithredu’r polisi, meddwl a yw hyn wedi digwydd yn brydlon a beth fydd 
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effaith y polisi, gan roi cyfle i’r Cabinet wybod barn Aelodau’r Pwyllgor Craffu ar ba un ai 

oes angen gwneud newidiadau ai peidio: 

 

• Strategaeth Dwristiaeth a Chynllun Gweithredu Caerdydd 

• Cyfnewidfa Lo Caerdydd 

• Partneriaeth Ynys Echni 

• Cefnogaeth i Fusnesau ar Gychwyn a Busnesau Entrepreneuraidd 

• Project Parc Cefn Onn 

• Gwasanaethau I Mewn i Waith a Gwirfoddolwyr 

• Grwpiau Ffrindiau a Gwirfoddolwyr yn y Parciau 

• Gŵyl Gelf Gyfoes Caerdydd 2016 

 

Cyn Penderfynu 
Pan fo’r Pwyllgor wedi gwerthuso a gwneud sylwadau ar gynigion polisi cyn yr ânt i’r 

Cabinet a rhoi cyfle i’r Cabinet wybod barn yr Aelodau Craffu cyn gwneud eu 

penderfyniad. 

 

• Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 

• Ymarferiad Caffael Rheolaeth Hamdden 

• Ymarferiad Caffael Rheolaeth Celfyddydau 

• Ardal Gwella Busnes 

• Adfywio Dumballs Road 

• Darpariaeth Llyfrgell yn Ysbyty Brenhinol Caerdydd 

• Cynllun Adfywio’r Sgwâr Canolog 
 

Monitro  

Pan fo’r Pwyllgor wedi monitro perfformiad a chynnydd y Cyngor o ran rhoi camau 

gweithredu y cytunwyd arnynt eisoes ar waith. 
 

• Cynllun Corfforaethol 2017-19 a Chyllideb 2017/18 

• Adroddiadau Perfformiad Chwarterol – Datblygu Economaidd; Gweithrediadau’r 

Ddinas; Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid 

• 5ed Fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 

• Her Ddarllen Yr Haf 2016 
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• Cyfraddau Llwyddo Dysgu Oedolion Yn Y Gymuned 
 

Dros y cyfnod Mai 2016 – Mawrth 2017 bu i’r Pwyllgor Craffu gynnal naw cyfarfod 

pwyllgor1 ac ysgrifennu 23 llythyr2 i’r Cabinet, at swyddogion a phartneriaid allanol yn 

rhannu ei sylwadau, argymhellion a phryderon yn dilyn craffu ar faterion mewn cyfarfodydd 

pwyllgor. Ysgrifennodd y Pwyllgor un llythyr hefyd at Aelodau’r Cabinet fel rhan o’u gwaith 

ymholi gorchwyl a gorffen. 
 

Mae’r tudalennau canlynol yn tynnu sylw at brif weithgareddau’r Pwyllgor yn ystod 2016 – 

17 ac yn nodi’r sylwadau a’r argymhellion a wnaed. 

 

 

 

Crynodeb ar gyfer y Weinyddiaeth hon (2012 – 2017) 
  

 
 
Yn ystod y 5 mlynedd diwethaf, mae’r Pwyllgor hwn wedi cynnal 53 o gyfarfodydd Pwyllgor 

llawn. O ganlyniad i ystyried dros 136 o adroddiadau yn trafod llunio polisi, craffu cyn 

penderfynu, monitro cynnydd a pherfformiad gwasanaeth, anfonodd Cadeirydd y Pwyllgor 

Craffu fwy na 127 o lythyrau at y Cabinet ac at swyddogion, a oedd yn cynnwys ceisiadau 

am wybodaeth a sylwadau ychwanegol.  

 

Bu i’r Pwyllgor dderbyn ymatebion prydlon gan y Cabinet ar gyfer pob llythyr a oedd yn 

gofyn am ateb. Yn ogystal, rhoddodd swyddogion wybodaeth yn ôl y gofyn a chytunont i 

addasu adroddiadau’r dyfodol mewn ymateb i ofynion y Pwyllgor. Aeth y Pwyllgor hefyd i’r 

afael ag wyth ymholiad gwahanol a chynnal dau gyfarfod Pwyllgor arbennig galw i mewn 

(Cardiff and Co. Tachwedd 2012, a Rheilffordd Fodel Parc y Mynydd Bychan – Ebrill 

2014). 

 

 

 

 

 

 
                                                           
1 Sylwer – canslwyd cyfarfod Medi 2016 a gwnaed gwaith T&F manwl 
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DATBLYGIADAU CRAFFU A CHYFRANOGIAD ALLANOL 

 

Cyfranogiad Allanol mewn Cyfarfodydd Craffu 
  

 

Mae pump pwyllgor craffu’r Cyngor yn gwahodd dinasyddion, cynrychiolwyr busnes a 

chynrychiolwyr sefydliadau cymunedol a thrydydd sector yn rheolaidd i gymryd rhan mewn 

cyfarfodydd. Trwy gydol y flwyddyn mae’r Pwyllgor wedi derbyn mewnbwn gan gyfranwyr 

allanol ac aelodau’r cyhoedd, i ategu at, cefnogi a herio’r wybodaeth a gyflwynwyd gan 

Aelodau’r cabinet a Swyddogion. 

 

Wrth ystyried Cyfnewidfa Lo Caerdydd ym mis Mehefin 2016 derbyniodd y Pwyllgor 

fewnbwn gan y datblygwyr Signature Living, cynrychiolwyr Save The Coal Echange, Coal 

Exchange Limited, Cymdeithas Ddinesig Caerdydd ac aelodau unigol o’r gymuned a 

effeithiwyd. Galluogodd yr ystod amrywiol hyn o gyfraniadau i Aelodau ddeall yn llawnach 

y pryderon a’r tensiynau a fodolai yng nghyswllt yr adeilad eiconig hwn a phwysleisio 

pwysigrwydd cadw’r adeilad a’i hanes ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. 

 

Mae’r Pwyllgor wedi derbyn mewnbwn gan sefydliadau partner sy’n cydweithio gyda’r 

Cyngor,  fel yn achos Partneriaeth Ynys Echni, lle clywodd aelodau gan Gymdeithas Ynys 

Echni a’r Gymdeithas Frenhinol Dros Ddiogelu Adar. Wrth ystyried Cefnogaeth i Fusnesau 

ar Gychwyn ac Entrepreneuriaid, derbyniodd y Pwyllgor sylwadau gan Cardiff Start, 

rhwydwaith anffurfiol ar gyfer busnesau bach ac arloesol yng Nghaerdydd. 

 

Yn y cyfarfod Pwyllgor ym mis Mawrth, clywodd Aelodau am waith y Cyngor yn cefnogi 

grwpiau ffrindiau a gwirfoddolwyr ym mharciau Caerdydd. Gwahoddwyd cynrychiolwyr 

grwpiau ffrindiau i gynnig dealltwriaeth well i Aelodau o’r hyn mae’n ei olygu i fod yn rhan o 

grŵp ffrindiau, y gwaith sydd ynghlwm, y buddion ddaw yn ei sgil a’r berthynas waith â’r 

Cyngor.  
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Gwe-ddarlledu 
  

 

Cytunwyd yn Natganiad Gweithredu Rheolaeth Swyddfa Archwilio Cymru y byddai Cyngor 

Caerdydd yn dechrau gwe-ddarlledu un cyfarfod Pwyllgor Craffu’r mis o fis Rhagfyr 2016. 

Nod hyn yw hyrwyddo dealltwriaeth y cyhoedd o swyddogaeth y Cyngor, a chefnogi 

cyfranogiad cyhoeddus a hygyrchedd democratiaeth leol.  

 

Cafwyd arbrawf llwyddiannus ym mis Tachwedd 2016, pan recordiwyd y cyfarfod Pwyllgor 

Craffu Economaidd a Diwylliant all-lein. Ym mis Rhagfyr 2016, y Pwyllgor oedd y pwyllgor 

craffu cyntaf yng Nghaerdydd i we-ddarlledu’n fyw. Gwyliwyd y cyfarfod hwn yn fyw gan 13 

o unigolion ac mae’r fideo archif wedi ei wylio gan 28 unigolyn arall.  

 

Cafodd cyfarfod mis Mawrth 2017 y Pwyllgor ei we-ddarlledu hefyd. 

 

 

Adolygiad Craffu 
  

 

Roedd adroddiad ymchwiliad Swyddfa Archwilio Cymru (SAC) fis Chwefror 2016 yn 

cynnwys yr argymhellion canlynol, a effeithiodd ar Graffu yng Nghaerdydd. 

 

• Datblygu ymagwedd at graffu ar draws (o ystyried natur gynyddol darparu 

gwasanaethau a llywodraethiant ar y cyd, ac agenda Llesiant Cenedlaethau’r 

Dyfodol). 

• Ystyried swyddogaeth craffu wrth fynd i’r afael â’r heriau strategol sy’n wynebu’r 

Cyngor ar yr adeg yma. 

• Sicrhau bod unrhyw lefydd gweigion ar bwyllgorau craffu yn cael eu llenwi yn 

gyflym. 

 

I fynd i’r afael â’r ddau argymhelliad cyntaf, mae’r Cyngor wedi bod yn cynnal Adolygiad ar 

Graffu, gydag argymhellion i’w rhoi ar waith o ddechrau’r tymor gwleidyddol nesaf.  

Ymgysylltodd yr Adolygiad ag Aelodau, swyddogion a rhanddeiliaid allanol, ac fe 

adroddwyr ar yr adroddiad a ddeilliodd o hynny i'r Pwyllgor Cyfansoddiad ar 2 Mawrth 

2017. 
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Mae’r Pwyllgor hwn wedi chwarae rhan allweddol yn cyflawni gwaith craffu ar draws a 

phartneriaeth y manylir arno mewn man arall yn yr adroddiad hwn.  Yn gryno fodd bynnag, 

yn eu plith mae: 

• Cyfarfodydd ar y cyd gyda’r Pwyllgor Craffu Amgylchedd i graffu ar y cyd ar 

gynigion ar gyfer y Gyfnewidfa Trafnidiaeth Canolog. 

• Grwpiau gorchwyl a gorffen ar y cyd, er enghraifft i ystyried yr Ardoll Seilwaith 

Cymunedol. 

• Fis Medi 2015 cytunwyd y byddai’r Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad yn 

cymryd y rhan drosolwg arweiniol dros graffu gwaith Bwrdd Partneriaeth Caerdydd, 

gyda’r Pwyllgor hwn yn mynd i’r afael a chraffu’n fanwl ar ffrydiau gwaith y Bwrdd 

Partneriaeth oedd yn berthnasol i’w gylch gorchwyl. 

 

Mae llefydd gweigion yn cael eu dyrannu i grwpiau gwleidyddol yn unol â rheolau 

gwleidyddol cyfrannol, yn cael eu trafod yn fisol gyda Chwipiau’r Grwpiau Pleidiol, ac wedi 

eu cynnig i grwpiau gwleidyddol eraill a chynghorwyr annibynnol.  Mae penodiadau i lefydd 

gweigion ar bwyllgorau wedi eu hystyried fel eitem sefydlog ar bob agenda cyfarfod 

cyngor.  Fel ateb tymor byr, penderfynodd y Cyngor Llawn ym mis Gorffennaf 2016 i leihau 

nifer yr aelodau ar bwyllgorau craffu i wyth Aelod ar gyfer gweddill y Weinyddiaeth hon.   

Bu i Arolwg Aelodau 2016 hefyd archwilio yr heriau a wynebid gan Aelodau wrth lenwi 

llefydd gweigion ar Bwyllgorau.  Canfu ystod o heriau, gan gynnwys dyletswyddau eraill y 

Cyngor, pwysau gwaith a theulu oedd yn ffactorau allweddol, y gobeithir fydd yn bwydo 

trefniadau ar gyfer y Cyngor newydd yn dilyn etholiadau Cyngor 2017.  
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YMHOLIADAU ‘GORCHWYL A GORFFEN’ MANWL 
 

Pan fo’r Pwyllgor wedi ymchwilio testun dros gyfnod o amser sy’n arwain at adroddiad 

ffurfiol neu lythyr ar gyfer y Cabinet. 

 

Hyb Trafnidiaeth Canolog Caerdydd. 
  

 

Fel rhan o’u rhaglenni gwaith ar gyfer 2014-15, cytunodd y Pwyllgorau Craffu 

Amgylcheddol ac Economi a Diwylliant i greu ymholiad grŵp gorchwyl a gorffen ar y cyd 

gyda ffocws ar drefniadau’r Hyb Trafnidiaeth Canolog newydd. Cytunwyd y byddai 

Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant yn arwain ar y gwaith hwn o ystyried ymrwymiadau 

presennol y Pwyllgor Craffu Amgylcheddol.  

 

Yn 2014/15, o ystyried yr amserlenni caeth iawn cyn penderfyniad Cabinet, tybiwyd y 

byddai'n annhebyg y gallai’r pwyllgor Craffu gwblhau natur drylwyr Ymholiad gorchwyl a 

gorffen yn yr amser a oedd ar gael. Felly, cytunwyd y trefnid cyfres o gyfarfodydd ar 

wahân ar themâu penodol, ac yr anfonid llythyrau a chyflwyno argymhellion wedi pob 

cyfarfod. 

 

Cynhaliwyd tri chyfarfod yr ymholiad hwn yn rhan o raglen waith 2014-15 a chynhaliwyd tri 

chyfarfod pellach fel rhan o raglen waith 2015-16. Cynhaliwyd seithfed cyfarfod yr 

ymholiad hwn fis Medi 2016 – ceir crynodeb o’r cyfarfod a’r ohebiaeth rhwng Aelodau’r 

Ymholiad a’r Aelodau Cabinet isod. 

 

Cyfarfod 7 – Craffu Cyn Penderfyniad – Dyluniad y Cynllun a Dewisiadau Cyllido - 
 

Yn y cyfarfod hwn rhoddwyd trosolwg i Aelodau o’r sefyllfa bresennol o safbwynt dyluniad 

y cynllun ar gyfer adeilad cyfnewidfa drafnidiaeth, amlinelliad o’r cynnydd a wnaed hyd yn 

hyn a’r dewisiadau cyllido yn y dyfodol oedd i’w hystyried gan y Cyngor. Ysgrifennodd y 

Cynghorydd Rod McKerlich,  Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Economi a Diwylliant, at yr 

Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaladwyedd er mwyn: 

 

• nodi newid sylweddol i’r cynigion dylunio oedd yn golygu y byddai mannau parcio 

uwchlaw yn hytrach na dan y ddaear. Y rhesymu tu cefn i’r penderfyniad hwn oedd 
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y gost ychwanegol a’r amser gymerid i adeiladu maes parcio dan ddaear, a chyda 

hyn mewn golwg croesawodd yr Aelodau’r newid. 

 

• nodi hyder yr Aelodau y byddai elfen gyfnewidfa drafnidiaeth yr adeilad yn cael ei 

chyflenwi ac y byddai’r capasiti ganddo i dderbyn y traffig bysiau angenrheidiol trwy 

ganol y ddinas – waeth beth fo’r newidiadau i loriau uchaf yr adeilad. 

 

• nodi fod Aelodau yn hapus fod ystyriaeth yn cael ei rhoi i gyfleoedd fyddai’n gallu 

creu incwm i’r Cyngor a’u hymwybyddiaeth fod y dewisiadau hyn yn dod gyda 

lefelau amrywiol o risg. 

 

• tanlinellu pwysigrwydd bod y peryglon a’r buddion posib yn cael eu pwyso a’u 

mesur yn llawn er mwyn bod y penderfyniad cywir yn cael ei wneud ar gyfer 

Caerdydd. 

 

• cymeradwyo’r adroddiad a chydnabod yr angen dros yr argymhellion dan sylw, sef 

bwrw ymlaen â’r cais cynllunio ar sail y cynllun dylunio presennol, i roi cynllun 

busnes manwl ar waith er mwyn sefydlu llwybr cyllido a ffefrid ac i sicrhau ail gymal 

y costau dylunio. 

 

Roedd ymateb yr Aelod Cabinet – Trafnidiaeth, Cynllunio a Chynaliadwyedd yn nodi: 

 

• Roedd yn falch o’r gefnogaeth barhaus ac adborth Craffu ac fe gadarnhaodd y 

byddai pwyntiau a godwyd o safbwynt peryglon posib ynghlwm â threfniadau 

ariannol yn cael eu nodi. 

 

• Byddai gofyn penderfyniad yn y dyfodol gan y Cabinet ar y cynllun busnes manwl 

yn gynnar yn 2017 ac yn cadarnhau y byddai Craffu yn cael cynnig cyfle i ystyried 

manylion yr adroddiad. 
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Dyraniad Caerdydd o Ardrethi Annomestig Cenedlaethol 
  

 

Ym mis Awst 2015, cytunodd Pwyllgor Craffu yr Economi a Diwylliant i ddechrau ymholiad 

gorchwyl a gorffen i adolygu Dyraniad Caerdydd o Ardrethi Annomestig Cenedlaethol. 

Mae canfyddiad yn bodoli fod Caerdydd yn gyfrannwr net sylweddol i’r gronfa AAC 

canolog ac nad yw’r dyraniad y mae’n ei derbyn yn cefnogi’n ddigonol y disgwyliadau sydd 

ar Gaerdydd fel Prifddinas, gan danseilio’r adnoddau sy’n gwneud Caerdydd yn le 

deniadol i fyw, gweithio ac i ymweld â hi.   

 

Cafodd dau gyfarfod eu cynnal yn 2015/16, i glywed tystiolaeth gan swyddogion oedd yn 

gyfrifol am Refeniw a Chyllid. Mae Aelodau wedi clywed y wybodaeth allweddol ganlynol 

 

• Does dim rhan gan Gaerdydd yn y penderfyniad ar y lefelau trethi y disgwylir i 

fusnesau dalu. Mae’r Cyngor yn gyfrifol am filio a chasglu ar ran Llywodraeth Cymru 

Â’r cyfan i gronfa ganolog ac yna ei ail ddyrannu ar draws Cymru. Dim ond 4 o’r 22 

Awdurdod Lleol yng Nghymru sy’n gyfranwyr net – mae’r gweddill yn dderbynwyr 

net (yn derbyn mwy fel dyraniad AAC nag y casglant yn lleol). Mae’n annhebygol y 

bydd yna gyd-gytundeb ledled Cymru i sicrhau newid. 

 

• Mae cyllid a ddyrennir i awdurdodau lleol wedi ei seilio ar Asesiad Gwariant Safonol 

(AGS). Mae hwn wedi ei seilio ar fformiwla sy’n sefydlu lefel y gwariant sydd ei 

angen er mwyn sicrhau fod pob awdurdod lleol yn gallu darparu gwasanaeth 

safonol ei lefel. Mae awdurdodau lleol yn derbyn y lefel yma o gyllid drwy gyfuniad o 

incwm Treth Gyngor, dyraniad Ardrethi Annomestig a Grant Setliad Refeniw. Y 

ffigwr allweddol yw gwerth yr AGS, sef y swm y bydd awdurdodau lleol yn ei 

dderbyn – nid yw cadw mwy o AAC o angen rheidrwydd yn golygu mwy o arian yn 

gyffredinol, gan fod addasiadau yn cael eu gwneud i incwm arall, megis y Grant 

Setliad Refeniw. 

 
• Mae Lloegr wedi cyflwyno trefn cadw trethi’n lleol. Mae awdurdodau lleol yn 

dychwelyd 50% o gynnydd mewn arenillion ac yn cael cadw’r gweddill. Pe cai ei 

weithredu yng Nghaerdydd, golyga y byddem yn gallu cadw ychydig o filiynau o 

bunnoedd bob blwyddyn. Byddai hyn yn bwysig dros ben o safbwynt mantoli’r 

gyllideb a sicrhau gwasanaethau pwysig. Ymddengys bod y Canghellor am symud 
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at leoli llawn a dileu cymorth refeniw. Y neges gan Lywodraeth Cymru yw na fydd 

yna leoli tan 2020, pan geir ad-drefnu ar lywodraeth leol.  

 

Ym mis Medi 2016, ysgrifennodd Cadeirydd y Pwyllgor Craffu Economi a Diwylliant at  

Mark Drakeford AC, Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol yn gofyn am 

gyfarfod i ddeall yn fwy trylwyr safbwynt Llywodraeth Cymru o safbwynt casglu ac 

ailddyrannu Ardrethi Annomestig Cenedlaethol, ac i archwilio’r fformiwla a olyga fod 

Caerdydd yn gyfrannwr net ar raddfa mor fawr. 

 

Wrth ymateb, nododd Ysgrifennydd y Cabinet dros Gyllid a Llywodraeth Leol: 

 

 “Bydd unrhyw newid a wneir i’r trefniadau cyllido yn gysylltiedig iawn â fy nghynlluniau ar 

gyfer diwygio ehangach ar lywodraeth leol. Mae’r Rhaglen Lywodraethu a gyhoeddwyd yr 

wythnos hon yn gwneud nifer o ymrwymiadau i wella gwasanaethau lleol ar gyfer pobl 

Cymru. Mae hyn yn gofyn ein bod yn bwrw golwg ehangach ar drefniadaeth llywodraeth 

leol ac rwy’n bwriadu gwneud hyn mewn partneriaeth ag awdurdodau lleol. Rwyf wedi fy 

nghalonogi gan y trafodaethau a gefais dros yr haf gyda phob un o arweinwyr y 22 

awdurdod lleol a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru. Mae rhai themâu cyffredin yn dod 

i’r wyneb o’r hyn a glywais hyd yma ac rwy’n bwriadu amlinellu bras gwmpas ffordd bosib 

ymlaen ar ddiwygio llywodraeth leol ym mis Hydref. 

 

 “Law yn llaw â hyn, rwy’n gobeithio bod mewn sefyllfa i wneud datganiad ar fy 

nghynlluniau i adolygu system gyllido llywodraeth leol yn ddiweddarach yn nhymor yr 

hydref. Bydd hyn yn ddechrau ar gyfnod o drafodaeth agored gyda llywodraeth leol 

ynghylch y meysydd fydd dan ystyriaeth a bydd cyfleoedd i hyn drwy gyfrwng Is-Grŵp 

Cyllid Cyngor Partneriaeth Cymru a sianeli ffurfiol eraill.” 

 

Mae ymchwil wedi ei gomisiynu gan Dîm Ymchwil Craffu Caerdydd i archwilio profiad 

Awdurdodau Lleol Lloegr o gadw trethi busnes yn lleol. (Nid oedd y darn hwn o waith ar 

gael mewn pryd ar gyfer y Cyfarfod Pwyllgor fis Mawrth). 
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Marchnad Ganolog Caerdydd a’r Arcedau Hanesyddol – Ymateb y 
Cabinet 
  

 

 

Dechreuodd y Pwyllgor ar waith Ymholiad fel rhan o’r rhaglen waith Economi a Diwylliant 

yn 2013-14 ac fe’i cwblhawyd yn rhan o raglen waith 2014-15 ar Farchnad Ganolog 

Caerdydd ac Arcedau Hanesyddol canol y ddinas. Roedd yn adeiladu ar ganfyddiadau’r 

Ymholiad ‘Busnesau Bychain’ a gyhoeddwyd ym mis Ionawr 2014 a’r adroddiad craffu byr, 

‘Arloesi yn Addysg Uwch Caerdydd’ a gyhoeddwyd ym mis Tachwedd 2013. 

 

Derbyniwyd adroddiad yr Ymholiad hwn yng nghyfarfod y Cabinet ym mis Rhagfyr 2014 ac 

roedd yn gwneud 17 argymhelliad. Roedd yr argymhellion yn canolbwyntio ar y Cyngor yn 

datblygu gweledigaeth, cynllun busnes a fframwaith perfformiad ar gyfer Marchnad 

Ganolog Caerdydd â’r nod o ddatrys dadleuon parhaus, cynyddu trafodaeth â 

masnachwyr, mynd i’r afael â phroblemau cynnal a chadw ac arferion gwaith yn y 

farchnad. Roedd argymhellion yr Ymholiad hefyd yn ceisio ateb problemau nifer yr 

ymwelwyr ger y castell, adolygu gwybodaeth ar bethau sy’n dangos y ffordd ac ymchwilio’r 

potensial i gefnogi cylchrediad arian lleol. 

 

Ym mis Ebrill 2015, bu i’r Cabinet gyhoeddi ei ymateb i adroddiad ac argymhellion y 

Pwyllgor, y derbyniwyd 11 ohonynt, derbyniwyd pump yn rhannol ac ni dderbyniwyd un (yn 

ymwneud ag ystyried opsiynau parcio yng nghanol y ddinas). Cytunwyd y dylid cyflwyno 

diweddariad am y mater hwn i’r Pwyllgor ym mis Mai 2016 a rhoi amser ar gyfer 

gweithredu’r camau gweithredu a dechrau sbarduno gwelliannau.  

 

Dyma’r prif newidiadau a gwelliannau a grybwyllodd Aelodau: 

 

• Crëwyd swydd newydd Swyddog Rheoli Ystâd sy’n cynnwys cyfrifoldeb cyffredinol 

dros reoli’r Farchnad.  

• Gwnaed ymdrechion sylweddol i wella perthynas â thenantiaid y farchnad a grwpiau 

cynrychioli. 

• Datblygwyd cytundebau tenantiaeth a chyflwynir y rhain i’r holl denantiaid yn fuan 
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• Mae arferion gweithredu o ddydd i ddydd wedi gwella, yn cynnwys gorfodi gosod 

llinell las sy’n amlygu ffiniau’r stondinau, cyflwynwyd dull mwy gwyrdd o drin 

gwastraff ac mae gwaith yn mynd rhagddo i fynd i’r afael â defnydd twyllodrus o’r 

farchnad.  

• Mae brandio wedi gwella ar du allan y farchnad a’r ardal o’i hamgylch.  

• Mae gweledigaeth hirdymor ar gyfer y farchnad wedi ei datblygu, gyda'r nod o 

gyflwyno cynnig mwy amrywiol ac uwch ei safon yn y Farchnad Ganolog. Gall hyn 

gynnwys newidiadau i oriau agor a dyddiau masnachu.  

• Mae Wi-Fi am ddim canol y ddinas bellach ar gael ym Marchnad Ganolog 

Caerdydd. 

 

Awgrymwyd wrth y Pwyllgor bod y gwelliannau a’r newidiadau hyn eisoes yn effeithio ar y 

farchnad, gyda thenantiaid yn dweud bod eu helw wedi cynyddu tua 10% a chostau 

gwastraff wedi gostwng gan draean. 
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DATBLYGU POLISI A CHRAFFU CYN PENDERFYNU 
 

Mae Aelodau wedi gwneud gwaith sylweddol o ran craffu cyn penderfynu a gwaith polisi o 

ran economi a chelfyddydau Caerdydd. Mae manylion rhai o’r rhain ar gael isod; mae 

rhestr gyflawn o’r pynciau dan sylw i’w cael ynghynt, ar dudalennau 5 a 6.  

 

 

Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd 
  

 

Mae Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn fuddsoddiad gwerth £1.2 biliwn 

sydd â’r nod o wella seilwaith, trafnidiaeth gyhoeddus a sbarduno twf economaidd yn y 

rhanbarth. Ystyriodd y Pwyllgor y pwnc yma ddwywaith yn ystod rhaglen waith 2015/16 ac 

yn y cyfarfod fis Ionawr 2017 derbyniodd Aelodau ddiweddariad ar gynnydd.  Roedd hwn 

yn cynnwys manylion y Cytundeb Gweithio ar y Cyd ar draws deg awdurdod lleol; 

manylion y fframwaith sicrwydd i’w ddefnyddio ar gyfer asesu'r rhaglen a’r project; sefydlu 

corff atebol; egwyddorion ariannol a materion a gedwir yn ôl.  

 

Yn dilyn y cyfarfod hwn nododd Aelodau eu bodlonrwydd fod Cytundeb Gweithio ar y Cyd 

i’w sefydlu cyn bod symiau mawr o arian wedi eu hymrwymo. Pwysleisiodd Aelodau hefyd 

bwysigrwydd fframwaith sicrwydd, a fyddai’n sicrhau bod achosion busnes cadarn yn eu 

lle i gefnogi unrhyw broject gaiff ei gynnig. Teimlid y byddai hyn yn dangos i’r 

llywodraethau dan sylw y byddai arian yn cael ei ddyrannu'n briodol, ac hefyd yn sicrhau 

fod projectau a ddewisid yn cyflawni’r effaith economaidd mwyaf ar gyfer y rhanbarth. 

Nododd yr Aelodau hefyd y cynnig i sefydlu Pwyllgor Craffu ar y cyd, i gynnwys un aelod 

etholedig o bob awdurdod dan sylw.  

 

 

Cyfnewidfa Lo Caerdydd 
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Mae cyflwr y Gyfnewidfa Lo wedi bod yn destun pryder cyhoeddus mewn blynyddoedd 

diweddar, ac mae’r Pwyllgor hwn wedi ei fonitro. Mae craffu blaenorol wedi ystyried 

defnydd potensial y Gyfnewidfa Lo yn y dyfodol, diddordeb y cyhoedd yn yr adeilad, 

swyddogaeth gywir y Cyngor a phartneriaid eraill yn diogelu dyfodol yr adeilad, ac yn 

ehangach na hynny gasgliad adeiladau treftadaeth Butetown. 

 

Fis Ebrill 2016 cyhoeddwyd bod y datblygwr gwestyau Signature Living wedi cytuno ar 

ddêl i adfer y Gyfnewidfa Lo a datblygu gwesty moethus a chyfleusterau cynadledda a 

phriodasau. Yn dilyn y cyhoeddiad, cysylltodd nifer o bartïon a rhanddeiliaid â Chadeirydd 

y Pwyllgor ynghylch y datblygiadau hyn.  Cytunwyd y byddai eitem yn cael ei hystyried ym 

Mehefin 2016, gan alluogi’r Pwyllgor i glywed gan yr holl bartïon dan sylw.  

 

Cydnabu’r Aelodau y gwaith a wnaed dros ddinas Caerdydd gan Save The Coal Exchange 

a Coal Exchange Ltd yn y gofal a roesant dros yr adeilad am nifer o flynyddoedd. 

Calonogwyd y Pwyllgor gan y cynlluniau a gyflwynwyd gan Siganture Living, a gobeithient 

y byddent yn cadw hanes yr adeilad ar gyfer cenedlaethau’r dyfodol. Nododd y Pwyllgor 

fod nifer o wersi i’r Cyngor eu dysgu drwy’r broses hon, gan gynnwys gwell tryloywder, 

ymgysylltu a chyfathrebu.  

 

 

Adfywio Dumballs Road 
  

 

Yn 2013 lansiodd Llywodraeth Cymru bum Parth Menter ledled Cymru. Cafodd Parth 

Menter Canol Caerdydd ei farchnata fel Ardal Fusnes gyda ffocws penodol ar y 

gwasanaethau ariannol a chynghori proffesiynol. Mae bron i draean o Barth Menter Canol 

Caerdydd wedi ei leoli ar safle Dumballs Road, sydd i’r de o Orsaf Drenau Caerdydd 

Canolog Mae hwn yn safle tir llwyd, wedi ei neilltuo ar gyfer datblygu cymysg wedi ei 

arwain gan dai, ac mae cyfres o gynlluniau aflwyddiannus wedi eu datblygu’n breifat yn y 

blynyddoedd diweddar. 

 

Ym mis Tachwedd 2016 derbyniwyd cynnig i’r Cyngor weithio mewn partneriaeth â 

chwmni eiddo rhyngwladol Vastint ar adfywio Dumballs Road. Cydnabu’r Aelodau bod 

safle’r tir, datblygiadau arfaethedig eraill a gwelliannau trafnidiaeth i’r de o orsaf Caerdydd 

Canolog, ynghyd ag enw da Vastint yn gwneud hwn yn gynnig deniadol. Tra bod y 
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Pwyllgor yn cefnogi’r cynnig, nododd Aelodau fod y bartneriaeth hon yn golygu ymrwymiad 

ariannol o du’r Cyngor a phwysleisiodd y dylai fod terfyn i faint o arian y mae’r Cyngor hwn 

yn ei fenthyg, o ystyried ei ddibyniaeth gynyddol ar fenthyca allanol. 

 

 

Ymarferiad Caffael Rheolaeth Hamdden 
  

 

Ym mis Mai 2014 cytunwyd ar raglen o Newid Sefydliadol ar gyfer Cyngor Caerdydd i 

herio’r modd y cai gwasanaethau eu cyflenwi, a rhoi ystyriaeth i fodelau cyflenwi 

gwasanaethau amgen. Penderfynwyd y dylid cwblhau proses gaffael er mwyn sicrhau 

rheolaeth canolfannau hamdden y Cyngor i’r dyfodol. Bu rhan barhaus gan y Pwyllgor 

Craffu Economi a Diwylliant ar fonitro cyflawni’r ymarferion caffael hyn, ac ym mis 

Gorffennaf 2016 fe ystyriodd y Pwyllgor y dewis gynnig a ffefrid ar gyfer gwasanaethau 

canolfannau hamdden yng Nghaerdydd – i sefydlu partneriaeth gyda sefydliad sector 

breifat. 

 

Cydnabu’r Pwyllgor y rhesymu tu cefn i’r penderfyniad hwn a’r buddion a gynigiwyd gan y 

darparwr a ddewiswyd.  Roedd rhain yn cynnwys: arbedion ariannol dros fywyd y contract, 

lleihad yn y risg i’r Cyngor; cynlluniau buddsoddi cadarn ar gyfer buddsoddiad cyfalaf yn y 

cyfleusterau; a record a brofwyd o weithredu cyfleusterau hamdden, strwythur 

llywodraethiant cadarn, ac ymrwymiad i weithio partneriaeth. Gofynnodd cynrychiolwyr 

undeb yn y cyfarfod hwn am ragor o amser i ystyried y cynigion, ond nid oedd yr Aelodau 

yn teimlo y byddai archwilio’r wybodaeth oedd ar gael ymhellach yn arwain at 

benderfyniad gwahanol.  Doedd dim hyder ganddynt bod dewis amgen i’r cynnig hwn yn 

debygol o ddod i law. 

 

Pwysleisiodd Aelodau’r Pwyllgor rôl bwysig y Swyddogaeth Cleient, gaiff ei sefydlu er 

mwyn monitro a rheoli’r cytundeb a gytunwyd.  Bydd hyn yn sicrhau fod y Cyngor mewn 

sefyllfa gref i herio a gorfodi amodau a gytunir ar ddechrau’r contract. 
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Ymarferiad Caffael Rheolaeth Celfyddydau 
  

 
 

Fis Mai 2014, dechreuwyd ar broses gaffael i sicrhau dyfodol rheolaeth ar Leoliadau 
Celfyddydol y Cyngor (Neuadd Dewi Sant a’r Theatr Newydd), i redeg yn gyfochrog â’r 
ymarferiad caffael rheolaeth hamdden.  
 

Yn y cyfarfod fis Chwefror 2017 ystyriodd Aelodau gynigion i roi terfyn ar y broses gaffael 

ddeialog gystadleuol yn syth, er mwyn ffafrio ‘Model Mewnol Gwell’. Hysbyswyd Aelodau 

mai canlyniad y broses gaffael oedd bod un cynigydd yn weddill i gynnig Cynnig Terfynol 

Drafft a thrwy gydol y broses hon bod darpariaeth fewnol y Cyngor wedi ei datblygu fel 

model cymharu mewnol y gellid gwerthuso unrhyw gynigydd allanol yn ei erbyn. Wrth 

gymharu’r opsiynau allanol a mewnol, gwelwyd mai bychain oedd yr arbedion refeniw 

ychwanegol fyddai'n cael eu creu gan y cais allanol, a phrin oedd y buddsoddiad cyfalaf 

oedd yn cael ei gynnig. 

 

Cefnogodd yr Aelodau y penderfyniad.  Roeddent yn cydnabod ei fod wedi ei wneud ar 

sail da, o ystyried y risg o drosglwyddo gwasanaethau i gorff allanol er budd bychan iawn.  

Roeddent hefyd yn falch y byddai’r cyngor yn cadw rheolaeth dros y lleoliadau diwylliannol 

pwysig hyn, ac yn gallu arfer disgresiwn dros y rhaglen o sioeau a gynigid.  

 

 

Partneriaeth Ynys Echni 
  

 

Ynys fechan yw Ynys Echni, lai na ½ milltir o led, ym Môr Hafren.  Mae’r Cyngor wedi 

rheoli’r Ynys fel Safle o Ddiddordeb Gwyddonol Arbennig, Gwarchodfa Natur a Safle 

Hanesyddol. Ym mis Hydref 2016, ystyriodd y Pwyllgor y cynnydd yn datblygu 

Partneriaeth Ynys Echni gyda’r RSPB a Chymdeithas Ynys Echni. 

Nododd Aelodau ar un cyfnod yn ddiweddar fod y Cyngor yn ystyried gwaredu ei 

gyfrifoldeb dros yr ynys, ac o’r herwydd eu bod felly yn falch eu bod mewn sefyllfa i 

ystyried trefniadau partneriaeth i sicrhau dyfodol cynaliadwy i Echni. Roedd hi’n amlwg fod 

cyfleoedd masnachol ar gyfer yr Ynys yn gyfyngedig ac fe gytunodd Aelodau y dylai ffocws 

gael ei roi ar dreftadaeth a bywyd gwyllt. Argymhellodd Aelodau y dylid rhoi cynllun 

marchnata ar waith i ail-ymgysylltu ysgolion fel blaenoriaeth, ac i hyrwyddo cyfleoedd 

gwirfoddoli a’r potensial i bobl gael bod yn Aelodau o Gymdeithas Echni. 
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Project Parc Cefn Onn 
  

 

Ym mis Gorffennaf 2016 cyhoeddwyd bod Parc Cefn Onn wedi derbyn grant o £459,000 

gan Gronfa Dreftadaeth y Loteri fel rhan o’i raglen ‘Parciau Pobl’. Gweledigaeth y project 

yw gosod ffocws ar greu profiad synhwyrus hygyrch ym Mharc Cefn Onn. 

 

Croesawodd Aelodau’r project ac argymell bod ymdrechion yn cael eu gwneud i gynyddu’r 

sylw mae’r parc yn ei dderbyn yn neunyddiau hyrwyddo Caerdydd, gan osod y parc ar 

radar ymwelwyr â’r ddinas. Nododd Aelodau y byddai’n dda gallu tracio pa ysgolion oedd 

yn ymweld â’r parc, a thracio a fyddai’r gwaith a wneid yn y parc hwn yn cael effaith ar 

ysgolion mewn ardaloedd cymdeithasol ac economaidd is yng Nghaerdydd. 
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CYNLLUN CORFFORAETHOL A’R GYLLIDEB 
 

Yn ei gyfarfod ym mis Chwefror, ystyriodd y Pwyllgor Gynllun Corfforaethol y Cyngor a 

chynigion y gyllideb ddrafft ar gyfer 2017 - 18. Nododd Aelodau:  

 

• Eu pryder fod dyled y Cyngor yn fawr ac yn parhau i gynyddu, gydag oddeutu 

£666m wedi ei ddyfynnu yn y cyfarfod fel lefel bresennol y ddyled. Roedd Aelodau 

yn teimlo y deuai amser pan na all y Cyngor fforddio parhau i fenthyca symiau 

sylweddol o arian bob blwyddyn. 

 

• Bod arbedion o’r bartneriaeth hamdden gyda GLL wedi eu hysgrifennu i’r contract 

ac yn obeithiol bod mesurau a rheolaeth gadarn ar waith i sicrhau y byddent yn cael 

eu gwireddu. 

 

• O safbwynt ailwampio’r cyfleusterau newid awyr agored pwysleisiodd aelodau 

bwysigrwydd gwerthusiad cadarn a blaenoriaethu er mwyn sicrhau fod y lleoliadau 

mwyaf eu hangen yn derbyn y sylw roeddent yn eu haeddu. 

 

• Y byddai cyfuniad o gynnydd mewn gwerthiant, trosiant naturiol staff ac arferion 

gweithio gwell yn creu arbedion mewn lleoliadau Celfyddydol, ac mai nod yr 

arbedion rheiny oedd lleihau’r cymhorthdal a dderbynnid gan y lleoliadau hyn. 

 

• Fod y Cynllun Corfforaethol drafft yn cynnwys ymrwymiad i gynhyrchu Strategaeth 

Ryngwladol ar gyfer Caerdydd ac yn gwneud cais bod hwn yn dod ger bron cyfarfod 

craffu yn y dyfodol. 
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  MONITRO PERFFORMIO A CHYNNYDD 
 

Adroddiadau Perfformiad Chwarterol  
 

 

Mae’r Pwyllgorau Craffu’n gyfrifol am graffu ar berfformiad, a thrwy hynny hwyluso herio a 

thrafodaeth gyhoeddus a ddylai helpu i wthio gwelliant yn y gwasanaethau a ddarperir. 

Mae’r Pwyllgor wedi adolygu perfformiad y Cyfarwyddiaethau canlynol ym mhob chwarter - 

Datblygu Economaidd(DE); Gweithrediadau’r Ddinas(GDd); Cymunedau, Tai a 

Gwasanaethau Cwsmer (elfennau Llyfrgelloedd a Dysgu Oedolion yn y Gymuned) [CTC].  

 

Wrth osod rhaglen waith ar gyfer y Pwyllgor yn 2015/16, cytunodd Aelodau i dreialu dull 

newydd o graffu ar berfformiad. Cytunwyd y byddai Cadeirydd y Pwyllgor yn adolygu 

Adroddiadau Perfformiad Chwarterol gyda’r Prif Swyddog Craffu ac ar sail meysydd o 

ddiddordeb neu o bryder, nodi pa gyfarwyddwyr ac Aelodau Cabinet y byddent yn eu 

gwahodd i wneud cyflwyniad gerbron y Pwyllgor llawn. Os nad oedd Cyfarwyddiaeth wedi 

ei dewis i gyflwyno mewn cyfarfod Pwyllgor, gwnâi Aelodau gais am grynodeb ysgrifenedig 

o rai projectau penodol neu agweddau ar waith Cyfarwyddiaeth.  Byddid yn parhau i 

gyflwyno adroddiadau perfformiad chwarterol llawn ar gyfer pob Cyfarwyddiaeth yn y 

papurau i’w hystyried gan yr Aelodau. 

 

Isod, mae crynodeb o’r prif feysydd a nodwyd trwy gyfrwng yr adroddiadau monitro 

perfformiad chwarterol (mae nodiadau’r gyfarwyddiaeth berthnasol mewn cromfachau):3 

 

• Cynnydd wrth cyflenwi’r Rhaglen Hybiau (CTC) 

• Ymarferion Caffael ar gyfer Lleoliadau Celfyddydau a Chyfleusterau Hamdden ac 

oedi o ran sicrhau arbedion. 

• methu â chyrraedd y targed GVA fesul y pen (o’i gymharu a chyfartaledd y DU) 

(DE). 

• gweithdrefnau o safbwynt rhyngweithio cyfryngau cymdeithasol gyda’r cyhoedd 

(CTC). 

• Ardal Dreftadaeth y Ganolfan Ddinesig 

 

                                                           
3 I’w ddiweddaru wedi cyfarfod pwyllgor mis Mawrth 
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Wrth lunio rhaglen waith 2017/18, bydd y Pwyllgor yn adolygu’r dull a ddefnyddir ar gyfer y 

Perfformiad Chwarterol, pa mor gadarn oedd a safon y craffu a roddodd, a chytuno ar 

ddull i’w ddefnyddio yn y dyfodol. 

5ed Fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 
 

 
Gwerthusodd Adran Llywodraeth Cymru sy’n gyfrifol am Lyfrgelloedd (CyMAL) berfformiad 

Gwasanaeth Llyfrgell Caerdydd ar gyfer 2015/16, a derbyniwyd hwn gan y Pwyllgor ym 

mis Tachwedd 2016. Roedd yn dangos fod Caerdydd yn ateb 17 o’r 18 elfen graidd yn 

llawn ac yn ateb yr un oedd yn weddill yn rhannol.  O’r saith dangosydd ansawdd oedd â 

thargedau, cyrhaeddodd Caerdydd dri yn llawn, dau yn rhannol a methu gyda dau arall. 

Adnabuwyd cryfderau yn y cysylltiad cymunedol a lefelau’r ymwelwyr, a’r prif feysydd a 

oedd yn peri pryder oedd y cyllidebau staffio a chaffael.  

 

Nododd Aelodau: fod perfformiad gwael mewn un dangosydd ansawdd o ganlyniad i nam 

yn y systemau trydanol, oedd yn golygu fod llyfrau yn cael eu cludo i’r canghennau llyfrgell 

anghywir; pwysigrwydd darparu ystod o lyfrau a pheidio dibynnu yn unig ar ddata 

marchnad; ac amhriodoldeb rhai mesurau, gan annog Aelodau Cabinet i gyflwyno 

sylwadau i Lywodraeth Cymru. 

 

Perfformiad 2015/16 Dysgu Oedolion Yn Y Gymuned 
 

 
Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoeddi gwybodaeth am berfformiad blynyddol er mwyn 

adolygu cyfraddau llwyddo Dysgu Oedolion Yn Y Gymuned. Mae’r wybodaeth yn cynnwys 

cyrsiau a gynigir trwy Dysgu i Weithio, Dysgu i Oedolion gydag Anghenion Ychwanegol 

(Cynnwys Anabledd mewn Addysg Gymunedol) ac elfennau o Wasanaethau i Mewn i 

Waith. 

 

Roedd Aelodau yn falch o allu nodi fod darpariaeth cyrsiau’r Cyngor yn well na phob 

targed, ac ar y cyd fod Partneriaeth Dysgu Cymunedol Caerdydd a’r Fro wedi llwyddo i 

sicrhau canlyniadau trawiadol. 

 

Gofynnodd Aelodau am wybodaeth ychwanegol i fapio darpariaeth Cyrsiau Dysgu Gydol 

Oes, a fyddai’n eu galluogi i ddeall pa rannau o’r ddinas sydd yn eu defnyddio fwyaf. 

Gofynnodd yr Aelodau hefyd am wybodaeth ynghylch oedrannau y rhai ar y cyrsiau. 
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Her Ddarllen Yr Haf 
 

 

Aeth y Pwyllgor ati i fonitro perfformiad Caerdydd wrth roi Her Ddarllen Yr Haf ar waith yn 

ei gyfarfod ym mis Tachwedd 2016. Croesawodd Aelodau flwyddyn lwyddiannus arall, lle 

roedd cyfraddau cyfranogiad a chwblhau wedi cynyddu. Ni lwyddwyd i gyrraedd targed 

cwblhau o 70%, ond roedd 67.25% a gwblhaodd ymhell uwch ben y cyfartaledd yng 

Nghymru. Bydd y targed yn aros yr un fath ar gyfer 2017 a chroesawodd Aelodau’r 

uchelgais yr oedd y swyddogion yn ei fynegi. 
 

Croesawodd yr Aelodau hefyd yr ymagwedd a fabwysiadwyd i greu cymhelliad trwy 

bartneriaeth gyda chwmnïau lleol (yn yr achos hwn Joe’s Ice Cream), ac roeddent yn falch 

o ddeall y byddai’r nawdd yma yn parhau yn 2017. 

 

 

Gwasanaethau I Mewn i Waith a Gwirfoddolwyr 
 

 

Yn y cyfarfod fis Rhagfyr 2016 adolygodd Aelodau berfformiad y Gwasanaeth I mewn I 

Waith, a chyfleoedd gwirfoddoli ar draws Caerdydd. Mae Gwasanaeth I Mewn I Waith 

Caerdydd yn cynnig sesiynau galw-i-mewn anffurfiol ledled Caerdydd i breswylwyr sy’n 

chwilio gwaith neu wella sgiliau yn eu swyddi presennol.  

 

Cynigiodd Aelodau eu llongyfarchiadau i bawb ynghlwm â’r gwasanaeth hwn, gan fod y 

buddion real i bobl Caerdydd yn hawdd eu gweld. Yn 2015/16 derbyniodd dros 40,000 o 

gleientiaid gefnogaeth i mewn i waith. Cynhaliwyd 1,327 o sesiynau clwb gwaith, 

mynychodd 3,722 o ddysgwyr hyfforddiant a derbyniodd 1,431 hyfforddiant achrededig. 
 

 

Cefnogaeth i Fusnesau yn Cychwyn ac Entrepreneuriaid yng 
Nghaerdydd 
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Mae busnesau sy’n dechrau a busnesau bach yn cyfrannu at economïau lleol drwy ddod â 

thwf ac arloesi i’r gymuned lle sefydlir y busnes. Maen nhw’n helpu i sbarduno twf 

economaidd drwy gynnig cyfleoedd gwaith a thrwy ddenu talent sy’n dyfeisio nwyddau 

newydd neu’n rhoi datrysiadau newydd ar waith ar gyfer syniadau sy’n bodoli eisoes. 

Cydnabu’r Pwyllgor Craffu Economi a Diwylliant hyn yn eu Ymholiadau 2014 ‘Busnesau 

Bach ac Arloesi Addysg Uwch yng Nghaerdydd’. 

 

Yn y cyfarfod fis Hydref 2016 adolygodd yr Aelodau waith y Cyngor yn cefnogi a denu 

busnesau bach ac entrepreneuriaid. Nododd Aelodau fod Cronfa Gyfalaf Caerdydd (yn 

cynnwys grantiau, benthyciadau a buddsoddiadau ecwiti i fusnesau hen a newydd ledled 

Caerdydd) wedi ei ddisbyddu’n llwyr ac fe ofynnwyd am fwy o wybodaeth ar hyn. 

Rhoddwyd dogfen gyfrinachol i Aelodau oedd yn tystio i nifer y busnesau a gefnogwyd a 

nifer y swyddi a grëwyd ac a ddiogelwyd.  

 

Yn y cyfarfod derbyniodd Aelodau hefyd gyflwyniad gan sefydlydd Cardiff Start – cymuned 

o unigolion sgilgar a chyfleoedd rhyngweithio i fusnesau bach ac arloesol yng Nghaerdydd 

i gael cyngor a syniadau. Mae Aelodau yn falch fod y Cyngor yn cefnogi fforymau cefnogi 

fel Cardiff Start yn weithredol ac yn cyfeirio cwmnïau newydd ac unigolion i’w cyfeiriad 

nhw.  

 

 

Gŵyl Gelf Gyfoes Caerdydd 2016 
 

 

Mae Aelodau’r Pwyllgor Craffu Economi a Diwylliant yn ymwybodol fod cynnig diwylliannol 

Caerdydd yn hynod bwysig o safbwynt pa mor braf ydyw fel lle i fyw, gan gyfrannu at brif 

fusnesau, ymwelwyr a myfyrwyr sy’n dewis y ddinas fel eu dewis o gyrchfan a chyfrannu at 

lesiant ac ansawdd bywyd i drigolion ac ymwelwyr. 

 

Fis Mawrth 2017, ystyriodd Aelodau Ŵyl Gelf Gyfoes Caerdydd 2016 ac archwilio 

cynlluniau’r Cyngor dros roi cefnogaeth i’r digwyddiad hwn. O ystyried y lleihad yn yr 

adnoddau, gwnaed argraff ar yr Aelodau gyda maint yr ŵyl a’r effaith economaidd 

sylweddol a gyflawnwyd. Nododd Aelodau eu cefnogaeth dros barhad bob dwy flynedd y 

digwyddiad hwn yn 2018. 
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CYNLLUN GWAITH AR GYFER 2017 - 18 
 

Yn dilyn etholiadau’r Cyngor fis Mai 2017, gallai’r Weinyddiaeth newydd gytuno yn y 

Cyngor i barhau â Phwyllgor Craffu Economi a Diwylliant.  Gwahoddir Aelodau’r Pwyllgor 

dan y Weinyddiaeth newydd i ystyried eitemau ar gyfer eu cynnwys o bosib yn rhaglen 

waith y Pwyllgor yn ystod 2017-18.  

 

Mae gwaith ar hyn o bryd yn mynd rhagddo i gywain materion ynghyd i’r Pwyllgor newydd 

eu hystyried. Yna datblygir cynllun gwaith drafft a’i gyflwyno i’r Pwyllgor i’w gymeradwyo a’i 

weithredu.  Bydd y Pwyllgor yn croesawu awgrymiadau ar gyfer materion craffu gan 

Aelodau eraill. 

 

 
 

GWAITH CRAFFU YN Y DYFODOL 
 
 
Wedi ystyried dros y flwyddyn, mae’r Pwyllgor wedi argymell y dylid ystyried cynnwys yr 

eitemau isod yn rhaglen waith y Pwyllgor ar gyfer 2017-18: 

 

 Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd 

 Ardal Dreftadaeth y Ganolfan 

Ddinesig 

 Ardal Dreftadaeth Sgwâr Mount Stuart  

 Diweddariad ar y Bartneriaeth Rheoli 

Hamdden 

 Y Model Mewnol Gwell ar Leoliadau 

Celfyddydol 

 Clwstwr Lled-Ddargludydd Caerdydd. 

 Prif Gynllun Dumballs Road 

 Saesneg ar gyfer Siaradwyr Ieithoedd 

Eraill. 

 Dysgu Gydol Oes 

 Strategaeth Ryngwladol i Gaerdydd. 

 Diweddariad ar y Strategaeth 

Dwristiaeth a’r Cynllun Gweithredu.  

 Adroddiadau Perfformiad Her Ddarllen 

Yr Haf 

 Adroddiadau Arbedion 

 Adroddiadau Ymchwilio Ariannol, 

Archwilio a Rheolaethol perthnasol. 
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Ymatebion y Cabinet i Ymholiadau 

blaenorol a rhoi argymhellion 

Ymholiadau blaenorol y cytunwyd 

arnynt ar waith.
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