BLAENRAGLEN BUSNES CABINET
ARFAETHEDIG
CYFNOD: 1 CHWEFROR 2020 - 31 MAI 2020
CRYNODEB O’R PENDERFYNIADAU DISGWYLIEDIG FYDD YN CAEL EU GWNEUD MEWN
CYFARFODYDD CABINET
Cysylltwch â’r Swyddfa Cefnogi’r Cabinet (2087 2396) os oes arnoch angen rhagor o wybodaeth
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Teitl yr Adroddiad

Crynodeb o’r Materion a’r Argymhelliad Arfaethedig

Statws
goleuadau
traffig
craffu

Ymgynghoreion

Pwy fydd yn
gwneud y
Penderfynia
d

Chwefror 2020
Cynllun Corfforaethol

I ystyried y Cynllun Corfforaethol.

Red/Coch

Cabinet

Green/Gwyr
dd

Cabinet

Green/Gwyr
dd

Cabinet

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd
Cais am Gynnydd yn
nhâl Cerbydau Hacni

Mae cynnig wedi’i dderbyn gan Dragon Taxis i newid y tariff teithio y
gall cerbydau hacni (tacsis) ei godi yn y ddinas.
Caiff cyngor ardal bennu neu amrywio ffi ar gyfer llogi tacsi dan
ddarpariaethau Adran 65 Deddf Llywodraeth Leol (Darpariaethau
Amrywiol), 1976.
Pennwyd ffioedd teithio Dinas Caerdydd ar gyfer Cerbydau Hacni ar
12 Mawrth 2018
The City of Cardiff’s tariff of fare for Hackney Carriages was last set
in 12 March 2018

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau
Consortiwm
Canolbarth y De Gwasanaethau
Ymgynghorol Addysg
ar y Cyd

Comisiynodd pum Aelod Cabinet Addysg Cyd-bwyllgor Consortiwm
Canolbarth y De (CSC) Bartneriaeth ISOS i gynnal adolygiad
annibynnol o'r Consortiwm i sicrhau ei fod yn addas at y diben ac yn
hyfyw yn ariannol yn y dyfodol rhagweladwy.
Cyflwynwyd adroddiad i'r Cydbwyllgor ar 21 Mai 2019 a
gymeradwyodd yr argymhelliad yn adroddiad ISOS i ailfodelu dull
cyfredol y consortiwm o ddarparu gwasanaeth ar y cyd ar gyfer
gwella ysgolion.

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad
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Report Title

Summary of Issues & Proposed Recommendation

Scrutiny
Traffic light
status

Adroddiad y Cyllid

Argymell bod cynigion cyllidebol y Cabinet yn cael eu cymeradwyo
gan y Cyngor ynghyd â’r argymhellion statudol angenrheidiol.

Red/Coch

Consultees

Decision
Maker
Cabinet
Cyngor

Monitro'r Gyllideb Mis
9

Bydd yr adroddiad yn nodi sefyllfa monitro ariannol cyffredinol y
Cyngor mewn perthynas â chyfrifon refeniw a chyfalaf. Bydd hyn yn
cynnwys dadansoddi amrywiant allweddol yn seiliedig ar naw mis
cyntaf y flwyddyn ariannol.

Green/Gwyr
dd

Cabinet

HACCP Diogelwch
Bwyd Corfforaethol

Mae’r adroddiad yn darparu adroddiad Dadansoddiad Perygl a
Phwyntiau Rheoli Allweddol sydd ei angen er mwyn sicrhau fod
bwyd a gaiff ei baratoi ar safleoedd y Cyngor yn bodloni’r canllawiau
diogelwch bwyd presennol. Mae’r adolygiad wedi ei ddrafftio i
fodloni’r cynllun gweithredu e-coli, a gynhyrchwyd gan y Cyngor yn
dilyn yr ymchwiliad cyhoeddus ar e-coli ac sydd wedi ei adolygu a’i
ddiweddaru yn flynyddol gan Grŵp Diogelwch Bwyd y Cyngor

Green/Gwyr
dd

Cabinet

Cynllun Asbestos
Corfforaethol

Bydd yr adroddiad yn darparu Cynllun Rheoli Asbestos
Corfforaethol i’w gytuno gan y Cabinet a’i weithredu ar draws holl
Safleoedd y Cyngor. Mae’r Cynllun yn ofyniad cyfreithiol o dan
Reolaeth Rheoliadau Asbestos 2012.
Mae’r cynllun yn manylu ar y trefniadau sydd yn eu lle i reoli
asbestos a’r rheolau i’w dilyn wrth gyflawni gwaith ar Safleoedd y
Cyngor sydd yn cynnwys asbestos

Green/Gwyr
dd

Cabinet

Amber/Amb
r

Cabinet

Tai a Chymunedau
Strategaeth
Llyfrgelloedd Cyngor
Caerdydd - cyflawni
Safonau Llyfrgelloedd
Cyhoeddus Cymru

Cymeradwyodd y Cabinet adroddiad ‘Adeiladau Cymunedau Gwydn
Trwy Ddatblygiad Pellach Hybiau Cymunedol’ ym mis Mai 2018.
Yn yr adroddiad, cynigwyd dull newydd o ddarparu gwasanaethau
llyfrgell, yn adeiladu ar arfer gorau ac i gyflwyno gwasanaethau
llyfrgell o safon a digwyddiadau ledled y ddinas.
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Bydd y strategaeth hon yn dangos sut bydd Cyngor Caerdydd yn
bodloni Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru ac yn adeiladu ar
y prif themâu a grybwyllir yn yr adroddiad hwnnw, yn cynnwys:






Darparu a rheoli llyfrau’
Treftadaeth, diwylliant a gwybodaeth;
Llythrennedd plant a chymorth â’r cwricwlwm;
Creadigrwydd digidol;
Ymgysylltu â’r gymuned a lles.

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth
Ymateb Cyngor
Caerdydd i
ymgynghoriad Aer
Glân Llywodraeth
Cymru

Ceisio cymeradwyaeth ar gyfer ymateb Cabinet Cyngor Caerdydd
(CC) ar gyfer Ymgynghoriad Cyhoeddus Llywodraeth Cymru ar y
Cynllun Aer Glân drafft i Gymru: Aer Iach, Cymru Iach

CDLl Ystyried y
diwygiadau a
gyflwynwyd yn y
Cyngor 28 Tachwedd

Diben yr adroddiad hwn yw ymateb i 3 Diwygiad a gyflwynwyd y
diwrnod cyn cyfarfod y Cyngor ar 28 Tachwedd 2019 yn gofyn am
argymhellion ychwanegol i'r adroddiad ar yr adolygiad llawn o'r
Cynllun Datblygu Lleol (CDLl).

Cabinet

Green/Gwyr
dd

Cabinet

Amber/Amb
r

Cabinet

Mawrth 2020
Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau
Cynllunio
Trefniadaeth
Ysgolion: Ysgolion yr

Yn ystod ei gyfarfod ar 14 Rhagfyr 2017 ystyriodd Cyngor y Cabinet
adroddiad oedd yn nodi cynlluniau blaenoriaethu’r Cyngor i’w cynnal
yn rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B Caerdydd.
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21ain ganrif (Band
B): Ailddatblygu ac
ehangu Ysgol
Uwchradd Cathays

Diben yr adroddiad yw ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i
ymgynghori ar gynigion i ddatblygu safle presennol ysgol Uwchradd
Cathays, yn unol â chynlluniau blaenoriaethu Band B.

Scrutiny
Traffic light
status

Consultees

Decision
Maker

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad
Polisi Tâl

Ystyried y Polisi Tâl ar gyfer 2020-21

Green/Gwyr
dd

Cabinet

Amber/Amb
r

Cabinet

Tai a Chymunedau
Gatiau Lonydd Cefn
ar Briffyrdd
Cyhoeddus - Polisi a
Strategaeth Cyngor
Caerdydd 2020

Mae gatiau lonydd cefn yn fesur syml ac effeithiol sy'n helpu i leihau
lefelau o drosedd ac ymddygiad gwrthgymdeithasol a allai barhau er
anfantais i gymunedau lleol fel arall.
Yn 2008, gweithredodd Cyngor Caerdydd bolisi gosod gatiau lonydd
cefn, ac mae'n parhau i gefnogi a chydnabod pwysigrwydd y
cynlluniau hyn. Ers hynny, mae gatiau wedi’u gosod mewn nwy na
180 o lonydd, gan fod o fudd i tua 7,500 eiddo.
Yn 2014, diddymwyd y pwerau deddfwriaethol ar gyfer gosod gatiau
lonydd cefn dan y Ddeddf Priffyrdd, ac fe'u deddfwyd fel
Gorchmynion Gwarchod Mannau Cyhoeddus dan Ddeddf
Ymddygiad Gwrthgymdeithasol, Troseddu a Phlismona. Er ei bod yn
ymddangos bod gorchmynion gosod gatiau cefn a GDMACau yn
debyg, mae rhai gwahaniaethau gweithdrefnol a gyflwynwyd yn rhan
o'r gofynion deddfwriaethol newydd.
Diben yr adroddiad hwn yw cynnig polisi a strategaeth gosod gatiau
lonydd cefn newydd yn unol â'r gofynion deddfwriaethol cyfredol,
gan nodi'r ystyriaethau a'r gweithdrefnau gweithredol sy'n
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Scrutiny
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status
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Maker

gysylltiedig â chyflawni'r cynlluniau hyn.
Cynllun Busnes y
Cyfrif Refeniw Tai
(CRT) 2020/21

Ystyried Cynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai

Amber/Amb
r

Cabinet

Caffael safle'r
Gweithfeydd Nwy yn
Grangetown

Mae gennym gyfle i gaffael hen safle'r Gweithfeydd Nwy yn Ferry
Road, Caerdydd. Dyraniad tai strategol yw hwn yn y Cynllun
Datblygu Lleol, y rhagwelir y bydd yn darparu tua 500 o gartrefi
newydd.

Amber/Amb
r

Cabinet

Amber

Cabinet

Ar hyn o bryd mae'r safle'n eiddo ar y cyd rhwng y Grid
Cenedlaethol a Wales and West Utilities. Mae trafodaethau wedi
bod yn mynd rhagddynt ers nifer o flynyddoedd rhwng y
perchnogion a Persimmon Homes. Er gwaethaf y trafodaethau
hirfaith hyn, nid yw Persimmon Homes wedi ymrwymo i gontractau
eto. Mae'r perchenogion yn teimlo'n rhwystredig am yr amser a
gymerir i gwblhau'r cytundeb ac felly'n chwilio am ddewis arall.
Cawsom drafodaethau cyfrinachol gyda'r perchenogion i gadarnhau
ein diddordeb mewn caffael y safle a gofynnwyd i ni gyflwyno cynnig
erbyn 31 Ionawr 2020 i'w ystyried, nad yw'n destun amodau
cynllunio na thir. Rydym wedi comisiynu cyngor arbenigol ar y
costau annormal o ran datblygu'r safle er mwyn gallu ystyried hyn
mewn adroddiad prisio.
Buddsoddi a Datblygu
Adfywio James Stree

James Street yw'r brif ffordd i mewn i Fae Caerdydd o orllewin y
ddinas. Ar hyn o bryd mae rhannau sylweddol o James Street sy'n
parhau i fod wedi’u difwyno. Bydd cynllun adfywio ar gyfer James
Street yn cefnogi'r gwaith o ddatblygu'r rhan hon o Fae Caerdydd a'r
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Scrutiny
Traffic light
status

Consultees
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Ardal Dreftadaeth ym Mae Caerdydd.

Ffordd Dumballs
Pentref Chwaraeon
Rhyngwladol

Cabinet
Ym mis Hydref 2019 cymeradwyodd y Cabinet strategaeth
ddatblygu newydd ar gyfer y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, a
dirprwyo awdurdod i'r Cyfarwyddwr Datblygu Economaidd i ddod â’r
gwaith o ddatblygu safle'r glannau ymlaen, a chynnal ymarfer caffael
ar gyfer partner masnachol i sefydlu a gweithredu atyniad hamdden
newydd.

Amber/Amb
r

Cabinet

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y
strategaeth a'r broses gaffael.
Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth
Adroddiad Adolygu a
Chytundeb Cyflawni
Cynllun Datblygu
Lleol Newydd
Caerdydd

Mabwysiadwyd y Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) cyfredol ar 28
Ionawr 2016. Yn unol â deddfwriaeth mae angen i Awdurdodau
Lleol gynnal adolygiad llawn o’u CDLl wedi 4 blynedd o’i
fabwysiadu. Cam cyntaf y broses hon yw paratoi ac ymgynghori ar
yr Adroddiad Adolygu drafft a’r Cytundeb Cyflawni CDLl Newydd
Caerdydd drafft. Yn dilyn penderfyniad y Cyngor ar 28 Tachwedd
2019, cynhaliwyd ymgynghoriad ar y dogfennau hyn rhwng 14
Ionawr 2020 ac 11 Chwefror 2020.

Cabinet

Diben yr adroddiad hwn yw adrodd yn ôl i'r Cyngor ar ganfyddiadau'r
broses ymgynghori hon ac argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo'r
Adroddiad Adolygu Terfynol a’r Cytundeb Cyflawni'r CDLl Newydd,
a'u hanfon ymlaen i Lywodraeth Cymru iddi gytuno arnynt ac, yn
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Scrutiny
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status
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Decision
Maker

amodol ar fod cytundeb yn cael ei roi, yn dechrau ar y gwaith o
baratoi'r CDLl Newydd.
Ebrill 2020
Plant a Theuluoedd
Strategaeth Rhianta
Corfforaethol

Ystyried y Strategaeth Rhianta Corfforaethol

Cabinet

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd
Caerdydd Un Blaned

Ym 2019, datganodd y Cyngor Argyfwng Hinsawdd. Bydd
strategaeth Caerdydd Un Blaned yn gosod gweledigaeth ac ymateb
strategol i hyn, gan nodi'r themâu allweddol ar gyfer gweithredu i
ddatgarboneiddio gweithgareddau'r Cyngor ac, mewn partneriaeth,
symud tuag at ddinas niwtral o ran carbon.

Red/Coch

Cabinet

Amber/Amb
r

Cabinet

Green/Gwyr
dd

Cabinet

Diwylliant a Hamdden
Cynigion Datblygu
Canolfan
Gelfyddydau'r
Chapter

Cymeradwyo'r cynigion arfaethedig ar gyfer datblygu Canolfan
Gelfyddydau'r Chapter.

Buddsoddi a Datblygu
Strategaeth Datblygu
Llanrhymni - y
Camau Nesaf

Ym mis Rhagfyr cymeradwywyd strategaeth ddatblygu newydd yn y
Cabinet ar gyfer Llanrhymni, yn canolbwyntio ar y bont a'r ffordd
gyswllt newydd rhwng ystâd Llanrhymni a'r A48.
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Decision
Maker

Mae'r adroddiad hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am yr
adroddiad hwnnw a'r camau nesaf i'w gweithredu.
Mai 2020
Diwylliant a Hamdden
Yr Eglwys Norwyaidd

Bydd yr adroddiad yn cytuno ar y camau nesaf ar gyfer sicrhau
partner i fuddsoddi yn yr Eglwys Norwyaidd a’i gweithredu.

Amber/Amb
r

Cabinet

Erbyn 2030 amcangyfrifir y bydd cynnydd o 44% yn nifer y bobl dros Green/Gwyr
dd
65 oed sy'n byw yng Nghaerdydd. Mae angen sicrhau bod gan y
Ddinas yr adnoddau i ymateb i'r heriau sy'n wynebu dinasyddion hŷn
a sicrhau eu bod yn gallu cael gafael ar y cymorth a'r gwasanaethau
sydd eu hangen i ffynnu ac aros yn iach. Er bod rhywfaint o arfer da
o fewn y Ddinas, byddai gweithredu diwylliant o welliant parhaus yn
sicrhau bod Caerdydd yn grymuso pobl hŷn i heneiddio'n dda. Mae
Sefydliad Iechyd y Byd wedi datblygu'r cysyniad o ddinas a
chymuned sy’n rhoi cyfleoedd i’r henoed lle mae gwasanaethau,
grwpiau lleol, busnesau a dinasyddion yn gweithio gyda'i gilydd i
wneud newidiadau cadarnhaol i gefnogi pobl i fyw bywydau iach ac
annibynnol.

Cabinet

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant
Dinasoedd a
Chymunedau sy'n
rhoi Cyfleoedd i'r
Henoed
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