
CYNGOR CAERDYDD
       
COFNODION

CYFARFOD Y CABINET:  18 IONAWR 2018

Aelodau Cabinet yn Bresennol: Y Cynghorydd Huw Thomas (Arweinydd)
Y Cynghorydd Peter Bradbury
Y Cynghorydd Susan Elsmore 
 Y Cynghorydd Graham Hinchey
Y Cynghorydd Sarah Merry
Y Cynghorydd Michael Michael
Y Cynghorydd Christopher Weaver
Y Cynghorydd Caro Wild

Gwylwyr: Y Cynghorydd Joe Boyle
Y Cynghorydd Adrian Robson

Swyddogion: Paul Orders, y Prif Weithredwr
Christine Salter, Swyddog Adran 151
David Marr, ar ran y Swyddog Monitro 
Joanne Watkins, Swyddfa’r Cabinet

Ymddiheuriadau: Y Cynghorydd Russell Goodway  
Y Cynghorydd Lynda Thorne

COFNODION Y CYFARFODYDD CABINET A GYNHALIWYD AR 14 A 20 
RHAGFYR 2017 

PENDERFYNWYD: bod cofnodion y cyfarfodydd Cabinet a gynhaliwyd ar 14 a 20 
Rhagfyr i’w cymeradwyo.

FFLYD NEWYDD AR GYFER LORÏAU CASGLU SBWRIEL, LORÏAU 
YSGUBO'R FFORDD A LLWYTHWYR BACHU. 

Daeth adroddiad i law’r Cabinet yn cynnwys cynigion am ymagwedd gaffael y fflyd 
casglu sbwriel ac ailgylchu newydd. Roedd yr ymagwedd gaffael yn cwmpasu 
ymrwymiadau Uchelgais Prifddinas y Weinyddiaeth i sicrhau y darperir 
gwasanaethau casglu o'r radd flaenaf gan gefnogi’r strategaeth aer glân sy’n dod i’r 
amlwg. Dywedwyd wrth y Cabinet y byddai gwaith yn mynd yn ei flaen i chwilio am 
atebion trafnidiaeth cynaliadwy. 

PENDERFYNWYD:

1) y câi cynnwys yr adroddiad ei nodi



2) cymeradwyo'r ymagwedd gaffael a’r meini prawf lefel uchel ar gyfer 
gwerthuso’r fflyd newydd o lorïau Casglu Sbwriel Ailgylchu, lorïau i ffwrdd-
ymlaen Bachu Codi Rolio, a’r cerbydau ysgubo mecanyddol bach;

3) dirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr priodol mewn ymgynghoriad â’r Aelod 
Cabinet er mwyn a) cymeradwyo dechrau’r broses gaffael a chyflwyno 
dogfennaeth; a b) ymdrin yn gyffredinol â holl agweddau ar y broses gaffael a 
materion ategol hyd at, ac chan gynnwys, dyfarnu'r contract.

CYNIGION TREFNIADAETH YSGOLION: GWELLA DARPARIAETH I 
BLANT A PHOBL IFANC AG ANGHENION DYSGU YCHWANEGOL (ADY) 
2018-22 

Daeth adroddiad yn rhoi manylion am holl oblygiadau'r Ddeddf Anghenion Dysgu 
Ychwanegol a Thribiwnlys (Cymru) i law ynghyd â nifer o flaenoriaethau strategol ar 
gyfer Anghenion Dysgu Ychwanegol yng Nghaerdydd. Cafwyd amlinelliad hefyd o’r 
twf a ragwelir yn y galw am ganolfan adnoddau arbenigol a’r ddarpariaeth ar gyfer 
ysgol arbennig, ynghyd ag ystod o gynigion i ymestyn ac aildrefnu mannau ysgolion 
arbennig a chanolfannau adnoddau arbennig. 

PENDERFYNWYD: 

1. cymeradwyo blaenoriaethau strategol ADY Caerdydd, 2018-22:

 Blaenoriaeth Un:
  Gwella deilliannau dysgwyr ag anghenion ychwanegol drwy weithredu’r 

Ddeddf ADY a’r Tribiwnlys Addysg yn llwyddiannus. Blaenoriaeth Dau: Gwella 
canlyniadau dysgwyr gydag anghenion ychwanegol drwy gryfhau ein capasiti 
ar y cyd i fodloni’r holl anghenion.

 Blaenoriaeth Tri: Gwella canlyniadau dysgwyr gydag anghenion ychwanegol 
drwy sicrhau darpariaeth dysgu ychwanegol ddigonol ac o safon

Be approved

2. Awdurdodi swyddogion i ymgynghori ar y cynigion canlynol:

a) Er mwyn ateb y galw am leoedd cynradd ac uwchradd mewn ysgolion 
arbennig i ddysgwyr ag anableddau dysgu cymhleth neu gyflyrau ar y 
sbectrwm awtistig, cynigir

  cynyddu’r nifer ddynodedig o leoedd Tŷ Gwyn i 198;
 sefydlu 3 dosbarth ychwanegol drwy addasu hen adeilad Canolfan 

Ieuenctid Trelái, sydd wedi’i leoli yng nghefn yr ysgol   

b) Er mwyn ateb y galw am leoedd cynradd ac uwchradd mewn ysgolion 
arbennig i ddysgwyr â chyflyrau ar y sbectrwm awtistiaeth, cynigir:

 ehangu ystod oedran Ysgol The Hollies o 4-11 i 4-14
 cynyddu’r nifer dynodedig i 138 



 cynnig llety ychwanegol drwy adfywio’r llety ysgol y bydd Ysgol Glan 
Morfa yn ei adael 

c) Er mwyn ateb y galw ar gyfer lleoedd ôl-16 ar gyfer iechyd a llesiant 
emosiynol, cynigir

  ehangu ystod oedran Greenhill o 11-16 i 11-19 ac
 ehangu capasiti’r ysgol i gynnig hyd at 64 o leoedd.   

d) Er mwyn ateb y galw am leoedd cynradd mewn ysgolion arbennig i ddysgwyr 
ag anableddau dysgu cymhleth, cynigir

  newid dynodiad Ysgol Meadowbank o: ‘namau ieithyddol penodol’, i: 
‘anghenion iaith, lleferydd a chyfathrebu ac anableddau dysgu 
cymhleth’  

e) Er mwyn ateb y galw am leoedd ymyrraeth gynnar ar gyfer anghenion iaith a 
lleferydd, cynigir

  Cau’n raddol y CAA yn Ysgol Allensbank, gan gau’r dosbarth yn gyfan 
gwbl ym mis Gorffennaf 2020, neu pan mae’r holl ddisgyblion 
presennol wedi cwblhau’r lleoliad cynradd os yw’n gynt na hynny.  

 Agor dosbarth ymyrraeth gynnar ag 8 lle i blant ag anghenion iaith a 
lleferydd yn Ysgol Allensbank, gan dderbyn y cohort cyntaf ym mis 
Medi 2019.  

f) Er mwyn ateb y galw am leoedd cynradd mewn canolfannau adnoddau 
arbenigol i ddysgwyr ag anableddau dysgu cymhleth, cynigir

  agor canolfan adnoddau arbenigol (CAA) yn Ysgol Gynradd yr Eglwys 
yng Nghymru y Forrwyn Fair, ar gyfer hyd at 20 o blant. 

g) I ateb y galw am leoedd CAA cynradd ar gyfer plant ag anableddau dysgu 
cymhleth a chyflyrau ar y sbectrwm awtistig yn y sector cyfrwng Cymraeg, 
cynigir

  agor canolfan adnoddau arbenigol yn Ysgol Pwll Coch, gan gynnig hyd 
at 10 o leoedd i ddechrau, ond gyda sgôp i ehangu i 20 o leoedd yn y 
dyfodol, wrth i’r galw gynyddu.  

h) I ateb y galw am leoedd CAA uwchradd ar gyfer plant ag anableddau dysgu 
cymhleth a chyflyrau ar y sbectrwm awtistig yn y sector cyfrwng Cymraeg, 
cynigir:

  ehangu’r nifer dynodedig yng nghanolfan adnoddau arbenigol Ysgol 
Glantaf i hyd at 30 o leoedd

 ehangu a gwella’r llety presennol ar gyfer y CAA 

3. y bydd swyddogion yn dod ag adroddiad ar ganlyniad yr ymgynghoriad i gyfarfod 
yn y dyfodol i geisio cymeradwyaeth i fwrw ymlaen i gyhoeddi cynigion yn unol ag 
adran 48 Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru) 2013.

PERFFORMIAD YSGOLION CAERDYDD YN 2016/2017 



Daeth manylion i law’r Cabinet ynghylch perfformiad Ysgolion Caerdydd yn 2016-17 
mewn adroddiad a oedd yn rhoi dadansoddiad o ddeilliannau addysgol ar gyfer y 
flwyddyn ariannol 2016-2017 a nodwyd prif gryfderau a gwendidau'r perfformiad yn y 
Cyfnod Sylfaen, Cyfnod Allweddol 2, 3, 4 a 5, ac mewn perthynas â gwaharddiadau 
o'r ysgol, presenoldeb, a phontio i addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant. 

PENDERFYNWYD: nodi perfformiad ysgolion Caerdydd yn y flwyddyn academaidd 
2016/2017.

NEWID ARFAETHEDIG YN STATWS COLEG CATHOLIG DEWI SANT – 
GOBLYGIADAU I’R AWDURDOD LLEOL 

Dywedwyd bod Coleg Catholig Dewi Sant yn ystyried newid ei statws yn Ysgol 
Wirfoddol a Gynorthwyir. Roedd yr adroddiad yn amlinellu’r goblygiadau, y 
manteision a’r peryglon i’r Cyngor ac yn argymell y dylid rhoi ymateb cadarnhaol.

PENDERFYNWYD: dirprwyo awdurdod i’r Cyfarwyddwr Addysg a’r Cyfarwyddwr 
Corfforaethol Adnoddau i:

1. Ymateb i Gorff Llywodraethu Coleg Dewi Sant ac Archesgobaeth Caerdydd 
yn cadarnhau cefnogaeth y Cyngor i’r cynnig i newid statws y Coleg yn Ysgol 
Wirfoddol a Gynorthwyir; 

2. Ymgymryd â’r diwydrwydd dyladwy angenrheidiol ac, yn amodol ar 
gymeradwyaeth gan Weinidogion Cymru, hwyluso’r broses o newid ei statws 
o Goleg Catholig Dewi Sant yn Ysgol Wirfoddol a Gynorthwyir.

RHYDDHAD DIAMOD O RAN Y DRETH GYNGOR I BOBL SY’N GADAEL 
GOFAL 

Ystyriodd y Cabinet adroddiad yn amlinellu mesurau y gellir eu cymryd i eithrio pobl 
sy’n gadael gofal yng Nghaerdydd o atebolrwydd i dalu’r dreth gyngor. Cynigiwyd y 
dylid creu dosbarth esemptiad ar wahân i bobl sy’n gadael gofal oherwydd byddai 
hyn yn helpu i leddfu’r baich ariannol ar y grŵp agored i niwed. 

PENDERFYNWYD: 

(1) creu dosbarth esemptiad ar wahân ar gyfer pobl sy’n gadael gofal

(2) y dylai’r dosbarth esemptiad hwn fod yn berthnasol i bobl sy'n gadael gofal tan 
iddynt droi'n 25 oed.  gweithredu gostyngiad hyd at 100% oddi ar y Dreth 
Gyngor (yn ddibynnol ar gyfansoddiad yr aelwyd).

(3) y bydd y gostyngiad yn cael ei weithredu ar ôl gweithredu Gostyngiad y Dreth 
Gyngor, yr holl ostyngiadau a’r eithriadau eraill.

(4) y bydd y Cyngor yn ceisio dylanwadu ar Lywodraeth Cymru i greu esepmtiad 
statudol o dalu’r Dreth Gyngor i bobl sy’n gadael gofal.



(5) diweddaru’r Polisi i adlewyrchu'r dosbarth esemptiad newydd a chymeradwyo 
adran 13a (1)(c) am fwy na blwyddyn.

CYNLLUN CYFLENWI LLEOL CEFNOGI POBL 

Daeth y cynllun Gwario a Chyflenwi Lleol Cefnogi Pobl 2018/2019 i law ynghyd â'r 
wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd a wnaed o ran ail-gomisiynu’r gwasanaethau 
llety a chymorth. Ystyriodd y Cabinet hefyd ymagwedd ddiwygiedig ar wasanaethau 
cymorth yn ôl yr angen i bobl hŷn ac ar ail-gomisiynu'r gwasanaethau llety a 
chymorth ar gyfer pobl ifanc. 

PENDERFYNWYD: 

1. cymeradwyo’r Cynllun Gwario a Chyflenwi Lleol Cefnogi Pobl fel y nodwyd yn 
Atodiad A i’r adroddiad

2. nodi’r cynnydd a wnaed wrth ail-gomisiynu gwasanaethau cam un, a chytuno 
ar ymagwedd ddiwygiedig ar wasanaethau cymorth yn ôl yr angen i bobl hŷn

3. cytuno ar ymagwedd gynhwysfawr arfaethedig ar ail-gomisiynu gwasanaethau llety a 
chymorth ar gyfer pobl ifanc, fel y nodwyd yng nghorff yr adroddiad

4. dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Cymunedau, Tai a Gwasanaethau Cwsmeriaid 
mewn ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Dai a Chymunedau), Swyddog Adran 
151 y Cyngor, Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol a Chyfarwyddwr y 
Gyfraith a Llywodraethu er mwyn ymdrin â holl agweddau ar ail-gomisiynu 
gwasanaethau llety a chymorth i bobl ifanc fel y nodwyd yng nghorff yr adroddiad, 
hyd at, ac yn cynnwys, dyfarnu contractau, a'r holl faterion ategol cysylltiedig.

5. Nodi mai’r bwriad yw cyflwyno rhagor o adroddiadau i’r Cabinet er mwyn gofyn am 
awdurdod i ddechrau’r prosesau caffael er mwyn ail-gomisiynu’r gwasanaethau sy’n 
weddill fel rhan o wasanaethau camau 2 a 3 wrth a phan ddatblygir y strategaethau 
caffael manwl. 

COMISIYNU AR Y CYD A CHYLLIDEB GYFUN AR GYFER 
GWASANAETHAU POBL HŶN CAERDYDD A BRO MORGANNWG 

Mae Atodiad 2 i’r adroddiad hwn wedi’i eithrio rhag ei gyhoeddi yn dilyn 
darpariaethau Paragraff 12A Rhan 4 paragraff 16 Deddf Llywodraeth Leol 1972.

Ystyriwyd adroddiad yn amlinellu’r trefniadau ar gyfer comisiynu ar y cyd 
gwasanaethau pobl hŷn ledled Caerdydd a Bro Morgannwg. Cynigiwyd y bydd 
Caerdydd yn cynnal y gyllideb gyfun rhwng Cyngor Caerdydd, Cyngor Bro 
Morgannwg a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro. I gychwyn, cyfrifoldeb y tri 
sefydliad hyn byddai comisiynu a thalu am y gwasanaethau yn y flwyddyn gyntaf.



PENDERFYNWYD: 

1. nodi’r cynnydd o ran bodloni gofynion Rhan 9 sy’n cynnwys sefydlu cyllideb gyfun ar 
gyfer llety gofal

2. cymeradwyo'r broses o sefydlu cyllideb gyfun ar gyfer llety gofal i bobl hŷn, gyda 
Chyngor Caerdydd yn sefydliad sy'n lletya fel y manylwyd yn yr adroddiad, a bod 
trefniadau o'r fath yn dod i rym ar 1 Ebrill 2018.

3. Dirprwyo awdurdod i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol mewn 
ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant, y 
Swyddog Adran 151 a Chyfarwyddwr Llywodraethu a'r Gwasanaethau Cyfreithiol er 
mwyn ymdrin â holl agweddau ar y Cytundeb Partneriaeth (gan gynnwys eu gosod) ac 
unrhyw faterion ategol cysylltiedig.

4. Cymeradwyo’r Datganiad Sefyllfa Marchnad a’r Strategaeth Comisiynu Gwasanaethau 
Gofal a Chymorth ar gyfer Pobl Hŷn, fel y nodwyd yn Atodiad 1

CAFFAEL GOFAL CARTREF 

Cafwyd y wybodaeth ddiweddaraf am drefniadau comisiynu gofal cartref. Nodwyd y 
bydd y trefniadau cytundebol yn dod i ben ym mis Tachwedd 2018 ac roedd angen 
rhoi trefniadau newydd ar waith.  

PENDERFYNWYD: 

1. Awdurdodi’r ymagwedd gynhwysfawr arfaethedig i sicrhau Rhestr Darparwyr 
Cymeradwy Ddynamig newydd ar gyfer gwasanaethau gofal cartref, fel y 
manylir arnynt ymhellach yng nghorff yr adroddiad, a 

1. Dirprwyo awdurdod i Gyfarwyddwr y Gwasanaethau Cymdeithasol mewn 
ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Ofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant, y 
Swyddog Adran 151 a Chyfarwyddwr Llywodraethu a'r Gwasanaethau 
Cyfreithiol;

a) Er mwyn gweithredu holl agweddau ar y broses gaffael, heb gyfyngiadau, 
yn cynnwys: 

i. cymeradwyo sefydlu Rhestr Darparwyr Cymeradwy Ddynamig 
newydd

ii. cymeradwyo meini prawf ar gyfer gwerthuso tendr er mwyn 
sefydlu’r rhestr darparwyr cymeradwyo ddynamig



iii. penodi darparwyr newydd i’r rhestr darparwyr cymeradwy 
ddynamig newydd ar ôl iddynt fodloni’r meini prawf dethol a nodir 
gan y Cyngor

iv. dirprwyo ymhellach yr awdurdod i ddyfarnu contractau sy’n 
ofynnol dros oes y rhestr darparwyr cymeradwyo, ac i’r 
dirprwyaethau pellach fod yn unol â Chynllun Dirprwyo’r Cyngor.

v. ymdrin â’r holl faterion cysylltiedig;

b) awdurdodi unrhyw broses gaffael i gael y dechnoleg gefnogol sydd ei 
hangen i gefnogi'r rhestr darparwyr cymeradwyo ddynamig, hyd at, ac yn 
cynnwys dyfarnu contractau.


