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 CYLCH GORCHWYL PWYLLGOR CRAFFU ECONOMI A 

DIWYLLIANT  

 
Craffu ar berfformiad y Cyngor, mesur y perfformiad hwnnw a hybu gwelliant ym 

mherfformiad y Cyngor o ran darparu gwasanaethau a chydymffurfio â pholisïau, nodau ac 

amcanion y Cyngor ym maes adfywio economaidd. 

 
Mae’r pwyllgor yn gyfrifol am ystyried y meysydd canlynol: 

• Cyngor Busnes Caerdydd 

• Mewnfuddsoddi a marchnata Caerdydd 

• Fforwm Economaidd De-ddwyrain Cymru 

• Strategaethau Economaidd a Chyflogaeth 

• Arian a Buddsoddi Ewropeaidd 

• Cynorthwyo Busnesau Bach a Chanolig 

• Awdurdod Harbwr Caerdydd 

• Dysgu Gydol Oes 

• Canolfannau Hamdden 

• Datblygu Chwaraeon 

• Parciau a Mannau Gwyrdd 

• Llyfrgelloedd, y Celfyddydau a Diwylliant 

• Adeiladau Dinesig 

• Digwyddiadau a Thwristiaeth 

• Projectau Strategol 

• Canolfannau Arloesi a Thechnoleg 

• Hyfforddiant a Mentrau Lleol  

 
Asesu effaith partneriaethau gyda sefydliadau allanol sy’n cynnwys adnoddau a 

gwasanaethau a ddarperir gan y sefydliadau allanol, gan gynnwys Llywodraeth Cymru, 

gwasanaethau llywodraeth leol ar y cyd, Cyrff Cyhoeddus a Ariennir gan Lywodraeth 

Cymru a chyrff anllywodraethol lled-adrannol o ran effeithiolrwydd y gwasanaethau a 

ddarperir gan y Cyngor. 

 

Rhoi gwybod i gyfarfod priodol o’r Cabinet neu’r Cyngor am ei ganfyddiadau, a gwneud 

argymhellion ar fesurau a all wella perfformiad neu wasanaethau’r Cyngor yn y maes hwn. 
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RHAGAIR Y CADEIRYDD 

 

Yn dilyn fy mlwyddyn gyntaf fel Cadeirydd Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant, Rwy’n 

falch o gyflwyno’r Adroddiad Blynyddol hwn, sy’n nodi’r prif bwyntiau ynghylch gwaith y 

Pwyllgor yn 2015-2016. Dymunaf ddiolch i’r holl Aelodau sydd wedi gwasanaethu yn y 

Pwyllgor eleni, sef y Cynghorwyr Ali, Govier, Howells, Hyde, Javed, Simmons, Stubbs a 

Weaver, a hefyd hoffwn ddiolch i’r Cynghorwyr Ralph Cook a Darren Williams a oedd yn 

Aelodau’r Pwyllgor ar ddechrau’r flwyddyn ariannol.  

 

Mae’r Pwyllgor wedi cyflawni rhaglen waith gytbwys eleni ac wedi ystyried ystod eang o 

eitemau yng Nghylch Gorchwyl y Pwyllgor a gweithio yn unol â’r canllaw agenda a 

argymhellir gan Swyddfa Archwilio Cymru. Roedd prif feysydd ffocws trwy’r flwyddyn yn 

cynnwys datblygiad economaidd Caerdydd, twristiaeth, gwasanaethau diwylliannol a  

hamdden, dysgu i oedolion a llyfrgelloedd; cewch fanylion y rhain yn yr Adroddiad 

Blynyddol hwn. Roedd ein rhaglen waith yn caniatáu hyblygrwydd i ystyried eitemau 

ychwanegol a phwysig fel yr oedd y flwyddyn yn mynd rhagddi. Bu i hyn roi’r gallu i’r 

Cyngor ystyried datblygiad Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth Caerdydd ar ddau 

achlysur yn fyr rybudd, a oedd yn cynrychioli pa mor gyflym y datblygodd y trafodaethau.   

 

Mae gan y Pwyllgorau Craffu rôl hanfodol yn atebolrwydd democrataidd y Cyngor, yn holi 

cwestiynau ac yn ymchwilio’r materion sy’n flaenoriaethau gan ddinasyddion Caerdydd. 

Rwy’n falch bod Craffu’r Economi a Diwylliant eleni wedi bod yn gyfrwng i lawer o 

randdeiliaid ac unigolion allu cyfrannu at gyfarfodydd y Pwyllgor, trwy leisio eu pryderon 

mewn person a rhoi dyfnder ychwanegol i gwestiynu’r Aelodau. Trwy gydol y flwyddyn, 

cafwyd cyfraniad gwerthfawr gan Gymdeithas Ddinesig Caerdydd, Cymdeithas Deiliaid 

Rhandir Caerdydd, grŵp Achub Llyfrgell y Rhath, Cyngor Trydydd Sector Caerdydd, Artes 

Mundi, What Next? Caerdydd ac artistiaid annibynnol.  

 

Bu’r cyfraniadau gan y gymuned gelfyddydol yn sylweddol bwysig wrth ystyried Cynigion 

Cyllideb 2016/17 ar gyfer Ymgynghori. Rwy’n sicr y bu’r angerdd a brwdfrydedd dros y 

celfyddydau a gyflëwyd yn y Pwyllgor, yn ogystal â’r dystiolaeth glir a ddangosodd fuddion 

eang y celfyddydau yng Nghaerdydd yn ffactor bwysig yn yr ail-ddadansoddi a diddymu 

rhai o’r toriadau a fu ar gynnig a fyddai’n effeithio ar y celfyddydau. Bu’r Pwyllgor yn 

ymwybodol trwy’r flwyddyn bod rhaid gwneud penderfyniadau caled ynghylch arian y 
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Cyngor, fel y bu rhaid gwneud mewn sawl blwyddyn flaenorol, ond roeddem yn falch bod 

pwysigrwydd yr hyn sydd ar gael yng Nghaerdydd o ran diwylliant wedi ei gydnabod ac y 

bu iddo dderbyn penderfyniad cyllidebol gwell na’r disgwyl.  

 

Cyfrannodd Aelodau’r Pwyllgor at bedwar ymholiad gorchwyl a gorffen eleni. Mae 

‘Treftadaeth Forol Caerdydd – y potensial economaidd’ a ‘Rhannu Ardrethi Annomestig 

Cenedlaethol yng Nghaerdydd’ yn ddau ymholiad parhaus gan y Pwyllgor a ddaw i derbyn 

yn rhaglen waith 2016/17. Mae ‘Hyb Trafnidiaeth Caerdydd Canolog’ wedi ei wneud ar y 

cyd gyda’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol a chraffwyd ar yr ‘Ardoll Seilwaith Cymunedol’ 

mewn partneriaeth â phedwar pwyllgor craffu arall.   

 

I gloi, hoffwn ddiolch i swyddogion y Gwasanaethau Craffu ac Aelodau a helpodd i drefnu’r 

cyfarfodydd. Heb  eu cymorth, ni fyddai’r gwaith hyn yn bosibl. Hoffwn hefyd ddiolch i 

Aelodau’r Cabinet a’r Uwch Dîm Rheoli am eu hymroddiad, atebolrwydd ac eglurdeb 

parhaus ac am fod yn agored trwy’r broses Graffu yng Nghaerdydd. 

 

 

Y Cynghorydd Rod McKerlich 

Chair, Economy & Culture Scrutiny Committee 
  



 

6 

CYFLWYNIAD A THROSOLWG 2015-16 

 

Mae Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant yn chwarae rôl bwysig o ran asesu perfformiad 

a llywio datblygiad polisïau ar draws amryw o wasanaethau’r Cyngor. Y prif 

gyfarwyddiaethau sy’n rhan o’r cylch gorchwyl hwn yw Datblygu Economaidd; 

Gweithrediadau’r Ddinas a Chymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid.   

 

Roedd rhaglen waith 2015 – 16 (sydd i’w weld yn Atodiad 1 ) yn cynnwys eitemau ar 

draws nifer o feysydd Portffolio’r Cabinet, yn enwedig Datblygu Economaidd a 

Phartneriaethau; Datblygu Cymunedol. Cwmnïau Cydweithredol a Mentrau Cymdeithasol: 

Yr Amgylchedd a Sgiliau, Diogelwch, Cysylltu a Democratiaeth. 

 

Mae’r adroddiad hwn yn disgrifio prif weithgareddau’r Pwyllgor yn ystod 2015-16 a, lle 

bynnag y bo’n bosibl, yn nodi effaith gwaith y Pwyllgor ar y meysydd sy’n rhan o’i gylch 

gwaith. 

 

Rhwng mis Gorffennaf 2015 a mis Ebrill 2016 mae’r Pwyllgor wedi craffu ar ystod eang o 

bynciau a restrir isod:  

Ymchwiliadau – Pan mae’r Pwyllgor wedi cynnal ymchwiliad ar bwnc dros gyfnod o 

amser, gan arwain at adroddiad neu lythyr ffurfiol i’r Cabinet.  

• ‘Treftadaeth Forwrol Caerdydd – y Potensial Economaidd’ 

•  ‘Rhannu Ardrethi Annomestig Cenedlaethol yng Nghaerdydd’ 

•  ‘Hyb Trafnidiaeth Canol Caerdydd’ 

•  ‘Ardoll Seilwaith Cymunedol’ 

 

• Ymateb y Cabinet a Newyddion am Gynnydd – ‘Marchnad Ganolog Caerdydd a’r 

Arcedau Hanesyddol’. 

 

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

datblygu polisïau’r Cyngor, er enghraifft drwy ystyried dogfennau polisi drafft, a/neu pen 

mae’r Pwyllgor wedi ystyried gweithrediad polisïau, gan ystyried a yw hynny wedi digwydd 

mewn modd amserol ac effaith y polisi, gan roi cyfle i’r Cabinet gael gwybod barn 

Aelodau’r Pwyllgor Craffu ynghylch yr angen am unrhyw newidiadau. 
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• Fframwaith Strategol Chwaraeon a Hamdden – Cam 1  

• Cyngor Celfyddydau Cymru – potensial y celfyddydau yng Nghaerdydd 

• Hyb y Llyfrgell Ganolog 

• Bargen Ddinesig Prifddinas-ranbarth Caerdydd  

• Cynigion Cyllideb 2016/17 er mwyn Ymgynghori – barn y Rhanddeiliad 

• Strategaeth a Chynllun Gweithredu Twristiaeth Caerdydd 

 

Craffu Cyn Gwneud Penderfyniad – Pan mae’r Pwyllgor wedi gwerthuso cynigion polisi 

cyn iddynt fynd gerbron y Cabinet a gwneud sylwadau arnynt, gan roi cyfle i'r Cabinet 

wybod barn Aelodau’r Pwyllgor Craffu cyn gwneud eu penderfyniad. 

 

• Llyfrgell y Rhath 

• Yr Ardal Gwella Busnes 

• Cyngor Busnes Caerdydd 

• Rheoli Stoc Llyfrgelloedd 

 

Monitro – Pan mae’r Pwyllgor wedi monitro perfformiad y Cyngor a'r cynnydd wrth 

weithredu’r camau y cytunwyd arnynt yn flaenorol. 

 

• Cynllun Corfforaethol a Chyllideb 2016/17 

• Adroddiadau Perfformiad Chwarterol – Datblygu Economaidd; Gweithrediadau’r 

Ddinas; Gwasanaethau Cymunedol, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid. 

• Adolygiad Dros Dro Strategaeth Rhandiroedd (2014-17) 

• 5ed Fframwaith Safon Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru 

• Her Ddarllen yr Haf 2015 

• Perfformiad Dysgu Oedolion Yn Y Gymuned 14/15 

 

Yn ystod y flwyddyn cynhaliodd y Pwyllgor Craffu 11 o gyfarfodydd1 ac anfonodd 28 o 

lythyrau i’r Cabinet, swyddogion a phartneriaid allanol, gan rannu sylwadau/argymhellion a 

phryderon ar ôl craffu ar eitemau mewn cyfarfodydd pwyllgor. Yn ogystal lluniodd y 

Pwyllgor dri llythyr fel rhan o’i waith yn yr ymholiad gorchwyl a gorffen. 

 

Mae’r tudalennau canlynol yn tynnu sylw at brif weithgareddau’r Pwyllgor yn ystod 2015-16 

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

1 Nodyn – Adroddwyd ar Gyfarfod mis Mehefin 2015 yn Adroddiad Blynyddol 2014/15 
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CYFANIAD Y CYHODD/RHANDDEILIAD AT Y BROSES GRAFFU 
 
 

 

Cwestiynau gan y Cyhoedd i’r Pwyllgorau Craffu 
  

 

Mae’r pum pwyllgor craffu’n gwahodd dinasyddion, cynrychiolwyr y gymuned a 

sefydliadau’r trydydd sector yn rheolaidd i gyflwyno tystiolaeth yn eu cyfarfodydd a’u 

hymholiadau gorchwyl a gorffen, a thrwy 2015/16, derbyniodd y Pwyllgor westeion allanol 

i’w weithgareddau a chyfarfodydd. 

 

Yn ystod haf 2015, cyflwynodd cadeiryddion craffu drefniadau prawf ar gyfer clywed 

cwestiynau’r cyhoedd mewn cyfarfodydd craffu.  Gwahoddwyd Cyngor Trydydd Sector y 

Ddinas (C3SC) i gyflwyno cwestiynau ar destunau perthnasol i’r eitemau ar gynllun ar 

gyfer mis Hydref a mis Tachwedd ac aeth Prif Swyddog Gweithredol C3SC, Sheila 

Hendrickson-Brown, i gyfarfod y Pwyllgor ym mis Tachwedd i holi nifer o gwestiynau 

perthnasol i Strategaeth yr Hyb Cymunedol. 

 

Teimlwyd bod y prawf wedi dwyn effaith gadarnhaol ar feithrin partneriaeth rhwng y 

Cyngor a’r trydydd sector, a bydd hyn yn parhau yn y dyfodol. 

 

 

 

Cynigion Cyllideb 2016/17 er mwyn Ymgynghori – barn  y Rhanddeiliad 
  
 

 

 

Fel rhan o broses ymgynghori ar gyllideb 2016-17, cytunodd Aelodau’r Pwyllgor i roi amser 

yng nghyfarfod mis Ionawr ar gyfer unrhyw un a oedd am fynegi ei farn ar gynigion y 

gyllideb sydd ym maes cyfrifoldeb Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant. 

Derbyniodd y Pwyllgor sylwadau gan dri grŵp o randdeiliaid yng nghyfarfod y Pwyllgor ym 

mis Ionawr, roeddent i gyd yn canolbwyntio ar elfennau gwahanol o’r cynigion cyllidebol a 

oedd yn effeithio ar y celfyddydau yng Nghaerdydd. Roedd y rhai a gyflwynodd eu barn 

wrth y Pwyllgor yn cynrychioli Artes Mundi, What Next? Caerdydd a’r Cynllun Projectau 

Diwylliannol. 

 

Cyfrannu at Ymholiad Gorchwyl a Gorffen   
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Gwahoddwyd cynrychiolwyr o Gymdeithas Caerdydd Ddinesig i gymryd rhan mewn 
ymholiad gorchwyl a gorffen ar y cyd gydag Aelodau’r Pwyllgor Craffu Amgylcheddol a 
oedd yn canolbwyntio ar ‘Hyb Trafnidiaeth Caerdydd Canolog’ ym mis Tachwedd 2015.  
 

Rhoddwyd cyfle i’r cynrychiolwyr hyn gyflwyno cwestiynau yr hoffent i aelodau’r Ymholiad 

eu holi wrth yr Aelod Cabinet a’r uwch swyddogion yng nghyfarfod terfynol yr Ymholiad ym 

mis Chwefror 2016. 

 

Cymryd rhan mewn proses Craffu ar Eitem 
  

 

Gwahoddwyd Grŵp Achub Llyfrgell y Rhath i gyfarfod y Pwyllgor ym mis Gorffennaf 2015 

lle’r oedd Aelodau’n ystyried eitem ar gynigion ar gyfer Llyfrgell y Rhath. Mae’r grŵp yn 

cynrychioli defnyddwyr y llyfrgell ac fe’i sefydlwyd oherwydd anfodlonrwydd defnyddwyr 

gwasanaeth yn y diffyg ymgynghori a gwybodaeth yr oeddent yn teimlo yr oedd y cyhoedd 

yn ei gael.  

Rhoddodd hyn syniad pwysig i Aelodau o brofiad y cyhoedd ac o bwysigrwydd lleol y 

cyfleuster a’r gwasanaethau sydd ar gael yno.   
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YMCHWILIADAU 

 

Pan mae’r Pwyllgor wedi cynnal ymchwiliad ar bwnc dros gyfnod o amser, gan arwain at 

adroddiad neu lythyr ffurfiol i’r Cabinet.  

 

Treftadaeth Forwrol Caerdydd – y Potensial Economai dd 
  

 

Ym mis Mai 2015 cychwynnodd y Pwyllgor Ymchwiliad i ystyried Treftadaeth Forwrol 

Caerdydd a’r adeiladau yn ardal Bae Caerdydd y gellid eu defnyddio ar gyfer adfywio 

Economaidd. 

 

Cynhaliwyd cyfarfod cyntaf yr Ymholiad hwn ym mis Hydref 2015 pan gyfarfu Aelodau â 

swyddogion sy’n gyfrifol am warchod ac adfer adeiladau cofrestredig a phrojectau mawr 

cysylltiedig. Diben y cyfarfod oedd deall hanes treftadaeth forol Caerdydd a’r prif adeiladau 

cysylltiedig; deall rôl a chyfrifoldebau’r Cyngor; rhoi enghreifftiau o pan mae’r Cyngor wedi 

ymwneud â phrojectau adfer; trafod y potensial sydd gan yr adeiladau hyn i ddod â budd 

economaidd a chysylltu â Strategaeth Dwristaidd a rôl Llywodraeth Cymru a busnesau 

preifat. 

 

Cafodd Aelodau’r wybodaeth ganlynol: 

 

• Nid yw’r Cyngor wedi manteisio felly ar y sbardun economaidd a’r hwb twristaidd y 

gallai ei adeiladau a strwythurau hanesyddol eu cynnig. Gellid canolbwyntio ar 

straeon megis hanes Capten Scott – rhoddir sylw bellach i’r Strategaeth Dwristaidd 

er mwyn gwneud hyn.  

 

• Cafwyd, mewn adolygiad annibynnol mai Sgwâr Mount Stuart yw’r casgliad mwyaf 

cywrain o adeiladau o’u math yn y DU. Mae cynnydd yn digwydd o ran y 

Gyfnewidfa Lo, yn bennaf yn gysylltiedig â datblygu’r gwesty, ond mae’n anodd 

codi’r math o ddiddordeb cymunedol a welwyd mewn llefydd megis Insole Court 

neu adeiladau’r llyfrgelloedd. Pe sicrheid dyfodol y Gyfnewidfa Lo, byddai’n ganolog 

o ran gwthio adfywio a chodi diddordeb yn ardal Mount Stuart.  
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• Mae gan y Cyngor gyfrifoldeb i bennu defnydd, adolygu a diogelu adeiladau mewn 

Ardaloedd Cadwraeth a chynghori perchnogion ynghylch gwaith addasu a 

dymchwel. Os yw adeilad mewn perygl, gall y Cyngor ofyn am waith arno, neu os 

oes angen, gall wneud y gwaith y mae ei angen er mwyn gwneud yr adeilad yn 

ddiogel; fodd bynnag, mae amharodrwydd i wneud hyn oherwydd y gellid 

trosglwyddo’r perygl a’r cyfrifoldeb ariannol i’r Awdurdod.  

 

• Gellir ystyried y bu’r Tramshed, Insole Court, Clock y Pierhead a Neuadd 

Llanrhymni yn llwyddiannau o ran adfywio adeiladau hanesyddol, ac mae Gorsaf 

Drenau Bae Caerdydd yn amlygu’r problemau y gellir eu hwynebu wrth annog 

cwmnïau preifat i adfywio adeilad. 

 

Gwnaethpwyd penderfyniad i ohirio’r Ymholiad hwn dros dro a rhoi amser Aelodau i 

Ymholiad newydd, sef Rhannu Ardrethi Annomestig Cenedlaethol yng Nghaerdydd. 

Trafodir cyfarfodydd pellach yr Ymholiad hwn fel rhan o raglen waith 2016/17, yn cynnwys 

taith dywys o amgylch y ddinas yn dangos y prif adeiladau.  Daw gwybodaeth ar ei gyfer o 

eitemau’r Pwyllgor sy’n canolbwyntio ar y Gyfnewidfa Lo a’r Ardal Dreftadaeth Forol y’u 

hystyrir ym mis Mehefin/Gorffennaf 2016. 

 

 

Rhannu Ardrethi Annomestig Cenedlaethol yng Nghaerd ydd 
  

 

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

gorchwyl a gorffen yn adolygu Rhannu Ardrethi Annomestig Cenedlaethol yng 

Nghaerdydd. Ystyrir bod Caerdydd yn gyfrannydd net sylweddol at  gronfa ganolog yr 

Ardreth Annomestig Genedlaethol ac nad yw’r rhan y mae’r Cyngor yn ei derbyn yn ateb y 

disgwyliadau sydd ar Gaerdydd fel prifddinas yn ddigonol; trwy hyn, tanseilir y cyfleusterau 

sy’n gwneud Caerdydd yn lle deniadol i fyw a gweithio ynddo ac i ymweld ag ef.   

 

Nid yw’r Ymholiad wedi ei gwblhau eto, oherwydd bod yr Aelodau yn bwriadu ymchwilio’r 

mater gydag Aelodau’r Cynulliad. Penderfynwyd y dylid casglu’r dystiolaeth hon wedi 

Etholiadau’r Cynulliad ddydd Iau 5 Mai. 
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Cynhaliwyd dau gyfarfod hyd yn hyn, lle derbyniwyd tystiolaeth gan swyddogion sy’n 

gyfrifol am Refeniw a Chyllid. Clywodd Aelodau’r wybodaeth bwysig ganlynol: 

 

 

• Nid oes gan Gaerdydd unrhyw ddweud o ran yr ardrethi y mae’n ofynnol i fusnesau 

eu talu. Y Cyngor sy’n gyfrifol am anfon bil a chasglu ar ran Llywodraeth Cymru. Â’r 

holl arian i bot canolog ac yna fe’i dyrannir ar draws Cymru. 4 yn unig o’r 22 

Awdurdod Lleol yng Nghymru sy’n gyfranwyr net, mae’r 18 arall yn dderbynwyr net 

(sy’n derbyn cyfran fwy o’r Ardreth Annomestig Genedlaethol nag y maent yn ei 

chasglu’n lleol). Mae’n annhebygol y ceir cydgytundeb yng Nghymru er mwyn newid 

y sefyllfa. 

 

• Dyrennir yr arian i’r awdurdodau lleol ar sail Asesiad Gwariant Cyffredin. Mae hyn 

ar sail fformwla sy’n pennu lefel y gwariant y mae ei angen er mwyn sicrhau y gall 

pob awdurdod lleol gynnig lefel gwasanaeth cyffredinol. Mae awdurdodau lleol yn 

derbyn yr arian hyn trwy gyfuniad o Incwm Treth Gyngor, dyraniadau Ardrethi 

Annomestig a Grant Pennu Refeniw. Y prif ffigwr yw gwerth y SSA, sef y swm y 

bydd awdurdodau lleol yn ei dderbyn, nid yw cadw mwy o Ardreth Annomestig 

Genedlaethol o angenrheidrwydd yn golygu mwy o arian ar y cyfan oherwydd y 

byddai addasiadau i incwm arall, megis y Grant Cynnal Refeniw. 

 
• Mae Lloegr wedi cyflwyno cadw ardrethi’n lleol. Mae awdurdodau lleol yn anfon 

50% o’r ardrethi a gasglant ac yn cadw’r gweddill. Petai hyn yn digwydd yng 

Nghaerdydd, gallem gadw ambell filiwn y flwyddyn. Byddai hyn yn bwysig er mwyn 

mantoli’r gyllideb a chynnal gwasanaethau pwysig.  Ymddengys bod ar y 

Canghellor eisiau symud tuag at leoleiddio llawn a dileu cymorth refeniw. Neges 

Llywodraeth Cymru yw na fydd unrhyw leoleiddio tan 2020 pan ad-drefnir yr 

awdurdodau lleol.  

 

Bydd angen cyfarfodydd pellach ar gyfer yr Ymholiad hwn cyn y bydd Aelodau mewn 

sefyllfa i gytuno ar brif ganfyddiadau ac argymhellion. Fel y soniwyd eisoes, bydd 

Aelodau’n ceisio barn Aelodau’r Cynulliad wedi etholiadau 2016, a byddant hefyd yn ceisio 

tystiolaeth gan awdurdodau lleol Saesnig sydd wedi profi’r newid tuag at gadw ardrethi 

busnes yn lleol.  
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Mae Aelodau hefyd yn awyddus i ddarganfod beth yw costau bod yn brifddinas i Gaerdydd 

trwy adolygu costau’r digwyddiadau yng Nghaerdydd a’u cymharu â’r arian ychwanegol a 

geir er mwyn cefnogi hyn.  
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Cardiff Central Transport Hub 
  

 

As part of their 2014-15 work programmes, the Environmental and Economy and Culture 

Scrutiny Committees agreed to establish a joint task and finish inquiry focussed on 

arrangements for the new Central Transportation Hub. It was agreed that the Economy 

and Culture Scrutiny Committee would take the lead on this work, given the existing 

commitments of the Environmental Scrutiny Committee.  

 

In 2014/15, given the tight timescales prior to a Cabinet decision it was deemed unlikely 

that Scrutiny could provide the full rigour of a task and finish Inquiry within the time 

available. As such, it was agreed that a series of individual meetings on specific themes 

would be arranged, with letters and recommendations submitted following each meeting. 

 

Three meetings of this inquiry were held as part of the 2014-15 work programme, and a 

further three meetings have been held this year as part of the 2015-16 work programme. A 

summary of each meeting and the correspondence between the Inquiry Members and 

Cabinet Member is given below. 

 

Cyfarfod 4 – Dylunio Cysyniadol – 23 Mehefin 2015 

 

Yn y cyfarfod, ystyriwyd cynllun y dyluniad a ffafrir ar gyfer Cyfnewidfa Drafnidiaeth 

Caerdydd a throsolwg o’r gwaith cysylltu a fydd yn digwydd er mwyn datblygu’r cynllun 

manwl terfynol. Ysgrifennodd y Cynghorydd Ralph Cook, Cadeirydd Pwyllgor Craffu 

Amgylcheddol, at yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaladwyedd er 

mwyn 

 

• Gofyn am i’r Cyfnewidfa Drafnidiaeth newydd yng Nghaerdydd gynnwys ardal storio 

bagiau;   

 

• Dweud mai’r gallu ar hyn o bryd o ran gorsafoedd bysus yw 73 bws yr awr ac y 

bydd 14 safle bws yng Nghyfnewidfa Drafnidiaeth newydd Caerdydd a fydd yn gallu 

cynnal cyfartaledd o 112 bws yr awr;   
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• Gofyn am sicrwydd y bydd maint llai’r orsaf fysus newydd yn gallu ymdopi â’r 

niferoedd uwch er mwyn sicrhau bod bysus yn gweithredu’n ddiogel a di-drafferth; 

 

• Gofyn am sicrwydd ynghylch yr effaith ar ddiogelwch y tu hwnt i ardal y datblygiad, 

ac yn benodol, y bydd y ffyrdd cyfagos yn gallu ymdopi â’r trwch mwy o draffig bws 

a fydd gan y bydd nifer mwy o fysus yn dod i ac yn gadael yr orsaf fysus newydd; 

 
  

• Nodi bod maint llai’r gorsaf fysus a nifer uwch o fysus yn cyrraedd a gadael yn 

golygu mai prin y bydd amser, os o gwbl, i fysus aros rhwng teithiau.  Gofyn am 

gysylltu â’r prif ddarparwyr bws er mwyn darganfod beth y maent yn ei gynnig o ran 

llefydd eraill er mwyn aros a pharatoi’r bws rhwng teithiau, a rhannu’r ateb â’r grŵp 

gorchwyl.  

 

• Cwestiynau goblygiadau costau’r cynigion newydd ar gyfer y gyfnewidfa 

drafnidiaeth.  Gofynnodd Aelodau am wybodaeth ynghylch lefel yr arian a 

fuddsoddir yn y gyfnewidfa drafnidiaeth gan gyfraniadau’r datblygwyr, er enghraifft, 

cyfraniadau adran 106 gan adeilad newydd y BBC a.y.b.   

 

• Mynegi pryderon am y gostyngiad yr ymddengys a fydd yn nifer y lleoliadau codi a 

gollwng tua’r gogledd o’r datblygiad; bydd hyn yn creu anawsterau i’r bobl sy’n 

ceisio dod i’r gyfnewidfa drafnidiaeth. Ceisiodd y grŵp gorchwyl sicrhad bod 

ymrwymiad cryf i reoli’r mannau codi a gollwng yn y dyfodol ac y bydd camau 

gorfodi lle bo angen.  

 

 Yn ymateb y Aelod Cabinet: 

 

• Dywedodd ei bod yn sicr y bydd man cadw bagiau yn y fanyleb ar gyfer y cynllun 

manwl. 

 

•  Dywedodd ei bod yn sicr y bydd cynllun y cyfleuster newydd yn rhoi digon o le er 

mwyn troi bws a gyrru am yn ôl yn ddiogel. 
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•  Dywedodd ei bod yn amhosibl rhagfynegi canran y gwasanaethau bws a fydd yn 

defnyddio’r gyfnewidfa newydd. Chadarnhaodd y bydd rhai mannau aros a pharatoi, 

ond bydd llai ohonynt na sydd yn yr orsaf fysus bresennol.  

 

• Cydnabu bwysigrwydd rheoli mannau codi a gollwng er mwyn defnyddio’r lle sydd 

ar gael yn effeithlon. 

 

• Cadarnhaodd y disgwylir cwblhau ym mis Rhagfyr 2017, ond nododd fod y project 

yn gymhleth a’i fod yn annatod wrth ddatblygiadau eraill y Sgwâr Canolog. 

 

Cyfarfod 5 – Ymgynghoriad Cyhoeddus a Dewisiadau Co stau – 25 Tachwedd 2015 

 

Roedd y materion a drafodwyd yn y cyfarfod yn cynnwys newyddion diweddar ynghylch 

cynllun cyffredinol y Sgwâr Canolog, adborth ar y cysylltu a wnaed â’r cyhoedd, yr 

amserlen a phrif bwyntiau penderfyniadau ar gyfer y datblygiadau a’r amcan gostau ac 

opsiynau ariannu’r gyfnewidfa fysus newydd. Ysgrifennodd y Cynghorydd Rod McKerlich, 

Cadeirydd Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant, at yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, 

Cynllunio a Chynaladwyedd er mwyn: 

 

• Amlygu tri phrif ofyn ar gyfer sefydlu’r Gyfnewidfa Drafnidiaeth newydd yng nghanol 

y ddinas. Mae’n rhaid i’r adeilad newydd fod yn drefniant ariannol sicr i’r Cyngor, 

mae’n rhaid iddo fod yn ddeniadol i’w weld ac mae’n rhaid i’w ddefnydd ymarferol 

ateb gofynion y brifddinas sy’n tyfu.  Dywedodd Aelodau ers y cyfarfod fod y gwaith 

yn mynd rhagddo er mwyn sicrhau ateb y ddau ofyn cyntaf.  

 

• Mynegi pryderon penodol o ran defnydd ymarferol y gyfnewidfa newydd (er y 

cydnabuwyd nad dyma ffocws y cyfarfod). Roedd y pryderon yn cynnwys 

rhagfynegiadau a modelau traffig, amcangyfrif maint, modelu llygredd a chamau 

datblygiad y Sgwâr Canolog yn y dyfodol; 

 

• Nodi bod hyder y bydd yr orsaf fysus wedi ei chwblhau ar amser ac y bydd yn 

weithredol erbyn mis Rhagfyr 2017 – roedd Aelodau’n fodlon nad yw’r oedi wrth 

arwyddo bargen y BBC yn y Sgwâr Canolog yn effeithio o gwbl ar amserlen 

datblygu’r gyfnewidfa drafnidiaeth.  
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• Cynnig cefnogaeth ar gyfer y cais am i’r Cabinet roi awdurdod i wariant ar gwaith 

galluogi ac awdurdod i ymchwilio ymhellach y dewisiadau ariannu ar gyfer adeilad y 

gyfnewidfa drafnidiaeth. 

 

Cytunwyd yn y cyfarfod hwn y bydd swyddogion yn cyfarfod ag Aelodau yn y dyfodol er 

mwyn trafod ystod y materion a godwyd gan Aelodau’r Ymholiad, yn enwedig o ran 

defnydd ymarferol o’r Gyfnewidfa Drafnidiaeth. Roedd rhestr o gwestiynau a phryderon i’w 

gyflwyno i’r Aelod Cabinet a swyddogion er mwyn helpu eu gwaith paratoi ar gyfer y 

cyfarfod. 

 

Cyfarfod 6 – Crynhoi’r prif benderfyniadau a’r pryd eron sy’n parhau – 29 Chwefror 

2016 

 

Trefnwyd y cyfarfod hwn er mwyn ymdrin â’r cwestiynau a godwyd yng nghyfarfod 5 o ran 

defnydd ymarferol o’r cyfnewidfa drafnidiaeth. Ysgrifennodd y Cynghorydd Rod McKerlich, 

Cadeirydd Pwyllgor Craffu’r Economi a Diwylliant, at yr Aelod Cabinet dros Drafnidiaeth, 

Cynllunio a Chynaladwyedd er mwyn: 

 

• Mynegi pryderon Aelodau y byddai’r newid o drafnidiaeth preifat i drafnidiaeth 

cyhoeddus, yn ogystal â thwf poblogaeth Caerdydd, a fydd yn fwy na’r disgwyl, yn 

rhoi pwysau mwy na’r disgwyl ar faint a gallu’r gyfnewidfa drafnidiaeth.  

 

• Mynegi pryderon Aelodau ynghylch dyrannu safleoedd mewn dull deinamig, gan fod 

hon yn system nad yw wedi ei phrofi, na chwaith wedi ei mabwysiadu’n eang yn y 

DU. 

 

• Croesawu’r arddangosiad model o lif y traffig, yn dangos llif y traffig trwy’r 

gyfnewidfa. 

 

• Mynegi’r ymrwymiad parhaus i weithio gyda gweithredwyr bws a choets. 

 

• Mynegi pryderon ynghylch colli Maes Parcio NCP Stryd Wood 

 

• Mynegi rhai pryderon ynghylch safon yr aer a llygru gan y datblygiad hwn. 
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Nid oedd Aelodau’r Ymholiad yn disgwyl y byddai angen rhagor o gyfarfodydd am yr 

ymholiad gorchwyl a gorffen wedi’r cyfarfod hwn, a dywedont eu bod yn hyderus y bydd y 

cynigion a chynlluniau manwl yn cael eu profi’n drylwyr gan y Pwyllgor Cynllunio a’r 

Cabinet.  

Ardoll Seilwaith Cymunedol – Ymholiad Gorchwyl a Go rffen 
  

 

Rhwng mis Tachwedd 2015 a mis Chwefror 2016, bu i’r Pwyllgor gyfrannu at ymholiad 

gorchwyl a gorffen ar y cyd mewn partneriaeth â phedwar pwyllgor craffu arall. Nod yr 

ymholiad oedd ystyried opsiynau er mwyn cyflwyno Ardoll Seilwaith Cymunedol yng 

Nghaerdydd, a rhoddir saith prif elfen ar brawf: 

 

• Ardoll Seilwaith Cymunedol - Strategaeth  

• Cyfraddau’r Ardoll Seilwaith Cymunedol a gynigir yng Nghaerdydd 

• Y Newidiad Deddfwriaethol Diweddar a Chyfraniadau Datblygwyr 

• Ardoll Seilwaith Cymunedol – Rhestr Rheoliadau 123 

• Ardoll Seilwaith Cymunedol - Gweinyddiaeth 

• Ardoll Seilwaith Cymunedol – 15% Dyraniad Arian Cyngor Cymuned 

• Ardoll Seilwaith Cymunedol – Gwybodaeth Gyffredinol 

 

Wrth adolygu’r amryw opsiynau, defnyddiodd y grŵp nifer o ffynonellau gwybodaeth yn 

cynnwys tystion o awdurdodau lleol eraill; y diwydiant adeiladu; swyddogion o Wasanaeth 

Cynllunio Cyngor Caerdydd; Aelodau Etholedig; adroddiad Ymchwiliad Craffu ac 

ymgynghorwyr cynllunio allanol. O’r corff hwn o wybodaeth, daeth Aelodau i gasgliad o brif 

ganfyddiadau a deuddeng argymhelliad.  Roedd y tri phrif argymhelliad yn cynnig y 

canlynol: 

 
• Ymddengys mai dull yn ôl ardal fyddai’r ffordd orau ymlaen ar gyfer y 

ddinas;  Roedd Aelodau’n teimlo y dylid rhannu Caerdydd yn dair ardal, sef 1) 

Ardaloedd Strategol; 2) Ardal Breswyl Fewnol a 3) Ardal Breswyl Allanol, y dylid 

eithrio’r Ardaloedd Strategol rhag yr Ardoll ac y dylai’r Ardoll fod yn uwch yn yr Ardal 

Breswyl Fewnol nag yn yr Ardal Breswyl Allanol. 
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• Dylid creu offeryn addasu’r Ardoll Seilwaith Cymunedol ar gyfer yr Ardaloedd 

Preswyl Mewnol ac Allanol sy’n perthnasu canran y cyfraniad â nifer yr unedau 

sydd yn y datblygiad, h.y. po fwyaf yw’r datblygiad, po isaf fydd cyfradd yr Ardoll.  

• Roedd y cyfraddau yn Rhestr Gostau Drafft gyntaf Caerdydd yn uchel o’u cymharu 

ag awdurdodau lleol eraill yr oeddent wedi neu wrthi’n mabwysiadu’r Ardoll 

Seilwaith Cymunedol. Argymhellodd yr adroddiad y dylid adolygu’r rhestr gyfraddau 

gyflawn cyn cyhoeddi’r Rhestr Gostau Ddrafft yn y gwanwyn yn 2016.   

 

Cytunodd Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad ar adroddiad drafft yr ymholiad (ar 

ran yr holl bwyllgorau craffu) ar 12 Ebrill 2016. Ar yr amod y gwneir un addasiad bychan, 

derbyniwyd y deuddeng argymhelliad.  Anfonwyd copi o’r adroddiad ymlaen at yr Aelod 

Cabinet dros Drafnidiaeth, Cynllunio a Chynaladwyedd er mwyn cyflwyno gwybodaeth ar 

gyfer yr adroddiad ar yr Ardollau Seilwaith Cymunedol y bydd y Cabinet yn ei ystyried ym 

mis Mehefin 2016.   
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Marchnad Ganolog Caerdydd a’r Arcedau Hanesyddol – Ymateb y 

Cabinet 
  

 

Dechreuodd gwaith Ymholiad fel rhan o raglen waith Economi a Diwylliant yn 2013-14 ac 

a’i gwblhawyd yn rhaglen 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 Cyngor ym mis Rhagfyr 2014 a 

gwnaeth 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 problemau nifer yr ymwelwyr ger y castell, 

adolygu gwybodaeth ar bethau sy’n dangos y ffordd ac ymchwilio’r potensial i gynorthwyo 

cylchrediad arian lleol. 

 

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

argymhellion, y derbyniwyd un ar ddeg ohonynt, derbyniwyd pump yn rhannol ac ni 

dderbyniwyd un (yn berthnasol i ystyried opsiynau parcio yng nghanol y ddinas). Cytunwyd 

y dylid cyflwyno newyddion diweddar 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 trefniadau tenantiaeth a chyflwynir y rhain i’r holl denantiaid yn fuan 
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• Mae ymarferion gweithredu o ddydd i ddydd wedi gwella, yn cynnwys gorfodi gosod 

llinell las yn amlygu lle mae ffiniau’r stondinau, mae dull mwy gwyrdd o drin 

gwastraff wedi ei gyflwyno ac mae gwaith yn mynd rhagddo i fynd i’r afael â 

defnyddio’r farchnad yn dwyllodrus.  

• Mae brandio wedi gwella ar y tu allan i’r 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 yn y farchnad o fewn y Farchnad Ganolog. 

Gall hyn gynnwys newidiadau i oriau agor a dyddiau masnachu.  

• Mae Wi-Fi am ddim canol y ddinas bellach ym Marchnad Ganolog Caerdydd hefyd. 

 

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 gan 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 rhai isod; mae rhestr 

gyflawn o’r testunau dan sylw 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. Mae’r Pwyllgor wedi ystyried dwy eitem gysylltiedig â Bargen Ddinesig 

Prifddinas-Ranbarth Caerdydd fel rhan o raglen waith 2015/16. Ym mis Rhagfyr 2015, 

derbyniodd Aelodau newyddion diweddar am y cynigion a gyflwynwyd i Llywodraeth Y DU, 

ac ym mis Mawrth 2016, rhoddwyd gwybod i Aelodau am y fargen y cytunwyd arni gan 10 

arweinydd yr awdurdodau lleol yn Prifddinas-Ranbarth Caerdydd, Llywodraeth Y DU a 

Llywodraeth Cymru. 

 

Yn dilyn cyfarfod mis Rhagfyr, dywedodd Aelodau bod rôl sylweddol yr Arweinydd a 

swyddogion wedi gwthio hyn ymlaen o fewn cyfnod amser cymharol fyr; dywedont fod 

projectau penodol eto i’w pennu ac y caent eu blaenoriaethu yn ôl eu Gwerth Ychwanegol 

Crynswth ac effaith ar ddiweithdra; codwyd pryderon ynghylch faint o arian a roddir ar 

gyfer y Metro a dywedwyd y bydd yn rhaid i arian fod ar gael ar gyfer projectau eraill. 

 

Ym mis Mawrth, cafodd Aelodau wybod y rhennir yr £1.2 biliwn rhwng y Metro a 

blaenoriaethau eraill a chlywsant fod cyfrifoldeb ariannol y Cyngor yn llawer llai na’r 

disgwyl. Croesawodd yr aelodau’r newyddion hyn a nodwyd bod ceisiadau wedi eu 

gwneud am gael rhagor o hyblygrwydd ariannol yn cynnwys datganoli’r incwm cyfradd 

busnes. Nododd Aelodau hefyd nad oedd Gwerth Ychwanegol Crynswth bellach yn ofyn 

gan brojectau, ond byddai’n dal i fod yn rhan o’r broses werthuso. Datblygir y projectau 

hyn yn y misoedd nesaf a threfnir eitem graffu yn rhan o raglen waith 2016/17. 
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Cyngor Busnes Caerdydd  
  

 

Ym mis Ebrill 2015, cadarnhawyd y byddai’r Cyngor yn adolygu Cyngor Busnes Caerdydd 

er mwyn sicrhau bod y dull ar ei ffurf orau er mwyn hyrwyddo’r ddinas yn ei faes gwaith yn 

ogystal â chynorthwyo sicrhau Bargen Ddinesig. Bu i’r Pwyllgor gydnabod bod angen corff 

er mwyn gweithio ar ardal ddaearyddol ehangach na dinas Caerdydd, ond roeddent yn 

ansicr a oedd adolygiad yn addas, blwyddyn a hanner yn unig wedi sefydlu’r sefydliad. 

Mae hwn yn gyfnod eithaf byr i ail asesu perfformiad a maes gwaith.  

 

Ym mis Mehefin 2015, cadarnhaodd yr Arweinydd y byddai’r Pwyllgor yn cael cyfle i graffu 

ar ganlyniadau’r adolygiad. 

 

Cyflwynwyd canlyniadau’r Adolygiad i’r Pwyllgor ym mis Hydref 2015. Roedd Aelodau’n 

fodlon ar yr egwyddorion a’u hamlygwyd er mwyn i’r sefydliad gynrychioli buddiannau 

Dinas-Ranbarth Caerdydd, yn benodol, un a fydd yn caniatáu busnesau i siapio 

penderfyniadau polisi lleol ac yn helpu i ddenu mewnfuddsoddiad trwy farchnata a 

hyrwyddo.  

 

Bu i Aelodau gydnabod y buddiannau a ddaeth Cyngor Busnes Caerdydd i’r ddinas a 

dywedasant nad creu ‘Bwrdd Arweinwyr’ oedd eu bwriad, fel y nodwyd mewn llythyr at yr 

Arweinydd, ond yn hytrach, trawsnewid Cyngor Busnes Caerdydd yn gorff rhanbarthol. 

Mynegwyd pryderon gan y Pwyllgor am gwmpas yr adolygiad a graddfa’r cyfweld o 

ystyried pwysigrwydd y penderfyniadau a oedd ar gynnig i’r Cabinet.  

 

Ardal Gwella Busnes  
  

 

Bu i Bwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant argymell bod y Cyngor yn ystyried datblygu un 

neu ragor o ardaloedd gwella busnes yng Nghaerdydd fel rhan o Ymholiad Gorchwyl a 

Gorffen Busnesau Bychain ym mis Ionawr 2014. Cafodd Aelodau gyfle i fonitro cynnydd o 

ran datblygu Ardal Gwella Busnes yng Nghaerdydd yn eu cyfarfod ym mis Medi 2015. 

 

Roedd Aelodau’n gallu adnabod buddiannau go iawn Ardal Gwella Busnes Caerdydd, 

megis llai o droseddau, sylw cadarnhaol yn y wasg ac ymgyrchoedd y cyfryngau, sicrhau 

arbedion trwy gaffael ar y cyd a chynyddu nifer yr ymwelwyr. Fel Pwyllgor, dangosodd 
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Aelodau eu bod yn cefnogi’r gwaith a’u bod yn gobeithio y ceid pleidlais o blaid cyflwyno 

Ardal Gwella Busnes yng Nghaerdydd. Mynegodd y Pwyllgor bryderon, fodd bynnag, o ran 

yr effaith ar fusnesau’r tu allan i’r Ardal Gwella Busnes a gallu’r Cyngor i hyrwyddo 

digwyddiadau Bae Caerdydd yng nghanol y ddinas. 

 

Bu i’r Pwyllgor ystyried yr Ardal Gwella Busnes eildro yn eu cyfarfod ym mis Mai 2016. 

Dywedodd Aelodau na fydd cynrychiolaeth ffurfiol i breswylwyr ar fwrdd yr Ardal Gwella 

Busnes, ond y gwneid ymdrech i sefydlu cysylltiadau gyda grwpiau o breswylwyr a 

Chynghorwyr lleol. Dywedodd Aelodau hefyd bod swm sylweddol o arian wedi ei ddyrannu 

ar gyfer mentrau gyda’r nos, a gwelwyd hyn fel cam cadarnhaol tuag at fynd i’r afael â’r 

problemau yng nghanol y ddinas yn ystod y nos. 

 

Strategaeth Dwristiaeth a Chynllun Gweithredu Caerd ydd 
  

 

Adolygodd Aelodau lwyddiannau blwyddyn gyntaf Strategaeth Dwristiaeth a Chynllun 

Gweithredu Caerdydd: 2015 – 2020 yn eu cyfarfod ym mis Mawrth 2016. Mae hyn yn 

deillio o uchelgais i ddyblu gwerth twristiaeth dros nos mewn llety masnachol erbyn 2020 – 

uchelgais y mae’r Pwyllgor yn ei chroesawu. Fodd bynnag, mae Aelodau’r bryderus nad 

oes manylion wedi eu gosod ynghylch sut y gwneir hyn ac roeddent dan yr argraff bod 

gobaith y daw’r canlyniadau hyn trwy amryw o brojectau, yn hytrach na bod hyn yn 

ganlyniad sy’n darged i’r projectau. 

Sylwodd Aelodau y nodir bod Cyngor Busnes Caerdydd yn brif sefydliad neu’n sefydliad 

partner trwy gydol y strategaeth; fodd bynnag, nid yw’n gweithredu mwyach. Gofynnodd 

Aelodau am sicrwydd y bydd Sefydliad Busnes Prifddinas-Ranbarth Caerdydd yn cymryd y 

gwaith hwn. Bu i Aelodau argymell bod y sefydliadau sy’n manteisio fwyaf gan yr hwb i 

dwristiaeth, megis perchnogion gwestai neu dai bwyta, yn cael eu hannog i helpu i 

ariannu’r amryw brojectau. 

 

Cyngor Celfyddydau Cymru (Potensial y Celfyddydau y ng Nghaerdydd) 
  

 

Wrth osod rhaglen waith 2015/16, bu i’r Pwyllgor wahodd syniadau gan randdeiliaid 

allanol. Awgrymodd Cyngor Celfyddydau Cymru yr ystyrir y canlynol: “Potensial y 

Celfyddydau yng Nghaerdydd i hyrwyddo adfywio’r ddinas a lles dinasyddion”. 
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Gwahoddwyd Sian Tomos, y Cyfarwyddwr Menter ac Adfywio, David Alston, Cyfarwyddwr 

y Celfyddydau a Lisa Matthews, Rheolwr Portffolio yng Nghyngor Celfyddydau Cymru i 

drafod y testun hwn yng nghyfarfod mis Hydref 2015. 

Clywodd Aelodau am y buddiannau y gall cymuned gelfyddydau fyw eu cynnig i ddinas fel 

Caerdydd, a bod y Cyngor Celfyddydau yn ymwneud â nifer o brojectau sy’n cyfateb i’r 

gwasanaethau y mae’r Cyngor yn eu cynnig. Ysgrifennodd Aelodau at yr Arweinydd yn 

argymell dechrau trafodaeth er mwyn ystyried cyfleoedd i Gyngor Caerdydd a Chyngor 

Celfyddydau Cymru weithio mewn partneriaeth â’i gilydd. Yn ymateb, cydnabu’r Arweinydd 

y manteision y gallai diwylliant o gelfyddydau byw eu cynnig a dywedodd y byddai’n 

cysylltu â Chyngor Celfyddydau Cymru er mwyn cynnig trefnu cyfarfod. 

 

Llyfrgell y Rhath 
  

 

Ym mis Tachwedd 2014, caewyd Llyfrgell y Rhath oherwydd rhesymau iechyd a 

diogelwch. Yn ei gyfarfod ym mis Gorffennaf, bu i’r Pwyllgor graffu cyn penderfyniad ar y 

cynigion ar gyfer dyfodol y llyfrgell. Yn y cyfarfod hwn, clywodd Aelodau gan grŵp buddiant 

Achub Llyfrgell y Rhath. 

 

Dywedodd Aelodau bod y cynigion yn y lle cyntaf yn ceisio cadw’r gwasanaethau llyfrgell 

yn yr adeilad trwy Drosglwyddo Ased Cymunedol. 

 

Mynegodd y Pwyllgor ei siom wrth yr Aelod Cabinet yn yr wybodaeth y gyflëwyd i’r 

gymuned leol a’r arwyddion camarweiniol a godwyd yn y Llyfrgell. Gofynnodd Aelodau y 

gwneid newidiadau i adroddiad y Cabinet er mwyn dangos yr arian Adran 106 sydd ar gael 

yn Adamsdown, sôn am y ddwy ddeiseb gyda thros 1000 o lofnodion ac adlewyrchu mewn 

asesiad o’r effaith ar gydraddoldeb bod Llyfrgell y Rhath yn gwasanaethau ardaloedd yn y 

ddinas sydd yn chwartel isaf y Mynegai Amddifadedd Lluosog  

 

Diweddarwyd adroddiad y Cabinet er mwyn gweithredu’r sylwadau hyn. Ar amser 

ysgrifennu hwn, nid oes ateb parhaol wedi ei ganfod ar gyfer Llyfrgell y Rhath. 

 



 

26 

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 2016 – 17.  

 

O ran ymgynghoriad Newid i Gaerdydd, mynegodd Aelodau bryder ynghylch y lefelau 

cymharol isel o ran cyfranogiad yn Ardaloedd Cymdogaethau Dwyrain Caerdydd a’r 

Ddinas a De Caerdydd, ac argymhellont y dylid cyflwyno pwysoli ar gyfer y blynyddoedd a 

ddaw. Sylwodd Aelodau am amwyster ambell eiriad yn yr ymgynghoriad ac argymhellont y 

dylid gofyn i grŵp prawf o’r cyhoedd, neu o sefydliad allanol, helpu i brofi’r ddogfen.  

 

O ran y gyllideb:  

 

• Mynegodd Aelodau eu bod yn falch bod nifer o gynigion perthnasol i’r Celfyddydau 

a Diwylliant yng Nghaerdydd wedi eu tynnu o’r Gyllideb a aeth i’r Cabinet;  

 

• Bu i’r Aelodau gwestiynu cynnwys buddsoddiad o £4 miliwn er mwyn achub 

Canolfannau Hamdden o fewn Rhaglen y Brifddinas;  

 
• Amlygodd Aelodau na all y Cyngor fforddio gadael i’r Modelau Darparu Eraill ar 

gyfer Hamdden a’r Celfyddydau fethu’r dyddiad cwblhau yn y flwyddyn ariannol 

hon;  

 
• Ystyriodd Aelodau a fu projectau’r Modelau Darparu Eraill yn or-ofalus ynteu a oedd 

diffyg gweledigaeth strategol o’r dechrau; a  

 
• Mynegodd Aelodau eu bodlondeb ar ddull gweithredu Strategaeth yr Hybiau dros y 

blynyddoedd diweddar, a chroesawont barhad yn y dull hwn yng nghyllideb 

2016/17. 

 

Dywedodd Aelodau bod proses ymgynghori’r Gyllideb wedi amlygu’r ffaith bod cymuned 

gelfyddydol eang, weithredol ac angerddol yng Nghaerdydd. Roedd y Pwyllgor yn 

gobeithio y gellid adeiladu ar y sgyrsiau a gychwynnodd fel rhan o’r ymgynghoriad a chreu 

perthnasau go iawn rhwng y Cyngor a chymuned gelfyddydol y ddinas. 
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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 heb wedi adolygu perfformiad ar y Cyfarwyddiaethau canlynol ym mhob 

chwarter: Datblygu Economaidd; Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmer (elfennau 

Llyfrgelloedd a Dysgu Oedolion Yn Y Gymuned).  

 

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 byddant yn eu 

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

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

o rai projectau penodol neu agweddau ar waith Cyfarwyddiaeth.  Cyflwynid 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 adroddiadau monitro perfformiad 

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

 

• Cynnydd gyda’r Gyfnewidfa Lo ( 

• Cynnydd gyda’r Arena Aml ddefnydd 

• Potensial ar gyfer Ardal Dreftadaeth y Ganolfan Ddinesig 

• Ymarferion Caffael ar gyfer Lleoliadau Celfyddydau a Chyfleusterau Hamdden ac 

oedi o ran llwyddiant arbedion. 

• Lefelau gorwario ar Asiantaethau. 

• Bu i Aelodau herio pa mor addas oedd dangosyddion yn yr holl Gyfarwyddiaethau 

a’u hadolygwyd oherwydd yr ymddengys eu bod wedi eu cyrraedd yn hawdd.  
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Wrth lunio rhaglen waith 2016/17, bydd y Pwyllgor yn adolygu’r dull a ddefnyddir ar gyfer y 

Perfformiad Chwarterol yn 2015/16, pa mor gadarn oedd a safon y craffu a roddodd, a 

byddant yn cytuno ar ddull i’w ddefnyddio yn y dyfodol. 

Adolygiad Dros Dro o Strategaeth Rhandiroedd (2014- 17) 
 

 

Bu i Aelodau adolygu’r nodau, amcanion a’r cynnydd a wnaed o ran Cynllun Gweithredu 

Cynllun Strategaeth Dros Dro’r Rhandiroedd 2014-2017 a’u cyfarfod ym mis Gorffennaf 

2015. Ymunodd y Cynghorydd Gareth Holden, Aelod Gynrychiolydd Tyfu Bwyd yn y 

Gymuned ac Alan McCoy, Cadeirydd Cymdeithas Deiliaid Rhandir Caerdydd. 

 

Nododd Aelodau mai prif weithred a’i chwblhawyd oedd datblygu’r Cytundeb Rheoli Lleol, 

yn rhoi’r gallu i Gymdeithasau safle gymryd rhai o gyfrifoldebau rheoli ar gyfer eu 

safleoedd yn gyfnewid am grant ariannol. Trafododd Aelodau faterion megis mynediad i’r 

safle, maint y rhandiroedd, rhestrau aros ac roeddent yn falch bod y Cyngor yn fynd i’r 

afael â’r materion hyn. Cydnabu’r Pwyllgor rôl allweddol yr Aelod Gynrychiolydd dros Dyfu 

Bwyd yn y Gymuned wrth wthio’r gwelliannau hyn. 

 

 

5ed Fframwaith Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymr u 
 

 

Derbyniodd y Pwyllgor werthusiad CyMAL o Wasanaeth Llyfrgell Caerdydd ar gyfer 

2014/15. Roedd hwn yn dangos bod Caerdydd yn bodloni 17 o’r 18 hawl graidd yn llawn, a 

bron yn bodloni’r gofynion ar gyfer y llall. Roedd Caerdydd yn cyrraedd pedwar o’r 

dangosyddion perfformiad yn llawn, dau yn rhannol ac yn methu â chyrraedd un. 

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

oedd yn peri pryder oedd cyllidebau staffio a chaffael. 

 

Nododd Aelodau fod yr un hawl craidd na’i fodlonid yn gyfan yn cael ei drafod ac y’i 

bodlonir yn y flwyddyn nesaf; bu llwyddiannau wrth roi band eang cyflym iawn ar gael yn 

eang mewn llyfrgelloedd Caerdydd; trafodwyd anaddasrwydd rhai mesurau a chroesawyd 

newyddion bod trafodaethau yn mynd rhagddynt â’r gweinidog o ran hynny a nodwyd bod 

angen i’r fframwaith gynnwys anghenion digidol mwy cymhleth dinasyddion. 
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Ysgrifennodd yr Aelod Cabinet at y Pwyllgor er mwyn nodi bod ei sylwadau wedi eu 

cyflwyno mewn seminar ym Mhencadlys Adran Archifau Amgueddfeydd a Llyfrgelloedd. 

 

Perfformiad 14/15 Dysgu Oedolion Yn Y Gymuned 
 

 

Mae Llywodraeth Cymru yn cyhoedd 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’n falch o ddweud bod Cyngor Caerdydd ar wahân, yn ogystal â 

Phartneriaeth Dysgu Cymunedol Caerdydd a’r Fro ar y cyd yn rhagori ar y targedau a 

osodwyd – gwelliant gan 27% mewn dwy flynedd.  

 

Gofynnodd Aelodau am newid y ffigyrau yn y dyfodol er mwyn rhoi’r gallu iddynt ddeall y 

sefyllfa’n fwy eglur a gallu craffu’n fwy effeithiol ar berfformiad – derbyniwyd y cais gan yr 

Aelod Cabinet. 

 

 

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 Ionawr 2016. Mae Aelodau’n falch bod y Cyngor yn ymrwymo i’r fenter 

hon, sy’n annog yr ifanc a’r hen i ymweld â llyfrgelloedd a magu hyder wrth ddarllen ac 

adrodd hanes. Nododd Aelodau na lwyddwyd i gyrraedd targed uchel o 70% yn cwblhau, 

ond y llwyddodd 64% i gwblhau, ac roedd hyn ymhell yn uwch na’r cyfartaledd yng 

Nghymru. Bydd y targed yn aros yr un un ar gyfer 2016 a chroesawodd Aelodau’r 

uchelgais yr oedd y swyddogion yn ei mynegi. 

 

O ystyried y targed hwn, argymhellodd y Pwyllgor i’r Aelodau Etholedig ymwneud â 

hyrwyddo’r her, yn arbennig o ystyried eu rôl fel llywodraethwyr. Croesawyd yr awgrym 

hwn gan yr Aelod Cabinet a ddywedodd y cynhwysir Aelodau Etholedig yn ffurfiol yng 

ngweithgareddau hyrwyddo’r her yn y blynyddoedd i ddod. 
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RHAGLEN WAITH 2016 - 17 

 

Gwahoddir Aelodau’r Pwyllgor yn fuan i ystyried eitemau er gyfer eu cynnwys o bosibl yn 

rhaglen waith y Pwyllgor yn 2016 – 17. Mae gwaith yn mynd rhagddo er mwyn trefnu 

materion i’r Pwyllgor eu hystyried. Yna, datblygir rhaglen waith ddrafft a’i chyflwyno i’r 

Pwyllgor er mwyn ei chymeradwyo a’i rhoi ar waith.  Bydd y Pwyllgor yn croesawu 

awgrymiadau ar gyfer eitemau craffu gan Aelodau eraill. 

 

 

  GWAITH CRAFFU’R DYFODOL 

 
Wrth i’r gwaith trafod fynd rhagddo’r llynedd, argymhellodd y Pwyllgor y dylid ystyried 

cynnwys yr eitemau canlynol yn rhaglen waith 2016-17 y Pwyllgor. 

 

� Bargen Ddinesig Prifddinas-Ranbarth 

Caerdydd 

� Ardal Dreftadaeth y Ganolfan 

Ddinesig 

� Y Gyfnewidfa Lo ac Ardal Dreftadaeth 

Sgwâr Mount Stuart  

� Model Darparu Arall - Hamdden  

� Model Darparu Arall - Celfyddydau 

� Fframwaith Strategol Cyfleusterau 

Chwaraeon 

� Partneriaeth Ynys Echni 

� Dysgu Oedolion Yn Y Gymuned 

(perfformiad a model adfer costau) 

� Arena Aml Ddefnydd 

� Newyddion am Strategaeth 

Dwristiaeth a’r Cynllun Gweithredu  

� Gefeillio Dinasoedd 

� Adroddiadau Perfformiad Her Ddarllen 

Yr Haf 

� Adroddiadau Cynilion 

� Adroddiadau Archwilio Ariannol, 

Archwiliad a Rheoleiddio Perthnasol  

Ymatebion y Cabinet i Ymholiadau 

blaenorol a rhoi argymhellion 

Ymholiadau blaenorol y cytunwyd 

arnynt ar waith.
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