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 Ionawr 2021 

 Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau 

Dinasoedd sy'n Dda i 
Blant 
 

Rhoi adroddiad i'r Cabinet ar y cynnydd a wnaed hyd yma o ran 
gweithio tuag at gydnabyddiaeth fyd-eang i Gaerdydd fel Dinas Sy'n 
Dda i Blant Unicef. 

Ceisio cymorth y Cabinet i sicrhau parhad ymrwymiad i'n 
gweledigaeth Caerdydd sy’n Dda i Blant, o fewn y Cyngor a’r tu 
allan iddo.  

Rhoi gwybod i'r Cabinet am y camau nesaf o ran paratoi ar gyfer 
cydnabyddiaeth bosibl fel Dinas sy'n Dda i Blant yn hydref 2021. 

Gwyrdd/Gre
en 

  
 

Cabinet 
 

 Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant 

Trefniadau Newydd 
ar gyfer lleoliadau 
Cartref Gofal 
 

Rhestr Darparwyr Cymeradwy (RhDC) ar gyfer cartrefi preswyl a 
nyrsio. Mae'r adroddiad hwn yn ceisio cytundeb y Cabinet i 
weithredu Rhestr Darparwyr Cymeradwy (RhDC) Dynamig newydd 
ar gyfer lleoliadau cartref preswyl a nyrsio ar gyfer Pobl Hŷn a Phobl 
Hŷn â Dementia o 1 Ebrill 2021. Gofynnir i'r Cabinet ddirprwyo 
awdurdod i Gyfarwyddwr Corfforaethol Pobl a Chymunedau mewn 
ymgynghoriad â'r Aelod Cabinet dros Iechyd, Lles a Gofal 
Cymdeithasol, Swyddog Adran 151 a'r Cyfarwyddwr Llywodraethu a 
Gwasanaethau Cyfreithiol ar gyfer pob penderfyniad caffael yn y 
dyfodol sy'n ymwneud â'r trefniadau newydd. 

Green/Gwyr
dd 

  
 

Cabinet 
 

 Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth 

BES2 
 

Mae'r adroddiad hwn yn nodi cyd-destun ehangach a chefndir y 
Cynllun Argyfwng Bysus (CAB) a'r rhesymau drosto ac yn ceisio 
cytundeb Cyngor Caerdydd i ymuno â chynllun BES2. 

   
 

Cabinet 
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 Chwefor 2021 

 Arweinydd 

Cynllun Corfforaethol 
 

I ystyried y Cynllun Corfforaethol. Red/Coch   
 

Cabinet 
 

Strategaeth Sgiliau'r 
Gymraeg. 
 

Diwygio Strategaeth Sgiliau Iaith Gymraeg flaenorol y Cyngor. 
 
Mae angen diwygio’r strategaeth fel y bydd yn adlewyrchu'n well yr 
ymrwymiadau a wnaed yn Strategaeth Caerdydd Ddwyieithog, Polisi 
Caerdydd Ddwyieithog : Cyngor Dwyieithog a gofynion statudol 
Safonau’r Gymraeg. 
 
Mae'r Strategaeth wedi’i diwygio’n mynd i'r afael â materion nodi a 
chofnodi swyddi Cymraeg hanfodol ac yn cyflwyno gofynion bod pob 
aelod o staff yn derbyn hyfforddiant hyd at Gymraeg lefel 1 yr ALTE 
a bod pob rôl cwsmer yn cael ei dynodi'n rôl rhuglder Lefel 3 yr 
ALTE fel gofyniad dymunol. 
 
Bydd y Strategaeth wedi’i diwygio hefyd yn hwyluso’r gwaith o 
adrodd am broses y Cyngor o recriwtio ar gyfer swyddi Cymraeg 
hanfodol a dymunol yn yr Adroddiad Blynyddol am Safonau'r 
Gymraeg. Mae’r adrodd hwn yn ofyniad statudol. 

Green/Gwyr
dd 

  
 

Cabinet 
 

 Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad 

Cyllideb 
 

Ystyried y gyllideb ar gyfer 2021/22 Red/Coch   
 

Cabinet 
 

Monitro'r Gyllideb 
 

Cael yr wybodaeth ddiweddaraf am y gwaith monitro ariannol Green/Gwyr
dd 

  
 

Cabinet 
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 Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau 

Cynllunio Trefnidiaeth 
Ysgolion: Darpariaeth 
blynyddoedd cynnar, 
ysgol gynradd ac 
uwchradd i 
wasanaethu 
Adamsdown a Sblot 
 

Yn ei gyfarfod ar 23 Ionawr ystyriodd y Cabinet adroddiad sy’n 
rhestru’r ymatebion a dderbyniwyd yn dilyn ymgynghoriad ar 
gynigion ar gyfer darpariaeth y blynyddoedd cynnar, ysgol gynradd, 
ysgol uwchradd ac ôl-16 i wasanaethu Adamsdown a Sblot.  
Cafodd swyddogion awdurdod i ddod ag adroddiad pellach gerbron 
y Cabinet i’w ystyried, gan nodi manylion am gynigion diwygiedig i 
ddarparu lleoedd addysg yn Adamsdown a Sblot.  
Diben yr adroddiad yw ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar y 
cynigion diwygiedig. 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

 Tai a Chymunedau 

Digartrefedd - 
Cyflawni'r model ar 
gyfer y dyfodol 
 

Rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf i'r Cabinet am y cynnydd o ran 
cyflawni'r model digartrefedd ar gyfer y dyfodol 
 
Nodi cynigion ychwanegol i fodloni anghenion pobl ddigartref sengl 

Green/Gwyr
dd 

  
 

Cabinet 
 

Comisiynu'r 
Fframweithiau 
newydd ar gyfer 
Cynnal a Chadw 
Eiddo'r Cyngor ac ar 
gyfer Addasiadau i'r 
Anabl 
 

Disgwylir i'r Fframweithiau presennol ar gyfer Gwasanaethau Cynnal 

a Chadw Adeiladau ar gyfer eiddo'r Cyngor ac Addasiadau i'r Anabl 

ddod i ben ar 31 Rhagfyr 2021 a 31 Hydref 2021 yn y drefn honno.  

Bydd yr adroddiad yn nodi cynigion ar gyfer ailgomisiynu'r ddau 

fframwaith hyn yn seiliedig ar yr hyn a ddysgwyd wrth weithredu’r 

fframwaith blaenorol.  

Green/Gwyr
dd 

  
 

Cabinet 
 

Cymeradwyo 2 
gytundeb pecyn 
mewn egwyddor i 
greu tua 60 o gartrefi 
cyngor newydd 

Mae gan y Cyngor gyfle i ymrwymo i 'gytundebau pecyn' 

gyda chontractwyr datblygu i greu 2 ddatblygiad tai newydd. 

Byddai'r cyntaf yn cynnwys tua 30 o fflatiau un ystafell wely ar 

gyfer pobl hŷn yn Nhreganna a byddai'r ail yn cynnwys tua 31 

o fflatiau 1 a 2 ystafell wely oddi ar Pentwyn Drive. Mae'r 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 



Report Title Summary of Issues & Proposed Recommendation  
 
 

Scrutiny 
Traffic light 
status  

Consultees  Decision 
Maker 

 
6 of 8 

 ddau Ddatblygwr wedi sicrhau'r safleoedd ac yn gweithio eu 

ffordd drwy'r broses gynllunio.   

Mae'r adroddiad yn gofyn am benderfyniad mewn egwyddor 

gan y Cabinet i'r cyngor ymrwymo i’r ddau gytundeb pecyn pe 

bai'r amodau a nodir yn yr adroddiad yn cael eu bodloni. 

Bydd yr amodau hyn yn cynnwys sicrhau mai’r datblygwyr 

sydd â buddiant rhydd-ddaliadol y tir, caniatâd cynllunio wedi'i 

gymeradwyo, a diwydrwydd dyladwy llawn ynglŷn â swm y 

cytundeb pecyn, y costau adeiladu a gwerth yr eiddo ar ôl eu 

cwblhau. 

 Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth 

Coridor Trafnidiaeth y 
Gogledd-orllewin 
 

Diben yr adroddiad hwn yw cael yr wybodaeth ddiweddaraf am 
astudiaeth drafnidiaeth sy'n pennu pa opsiynau trafnidiaeth 
gyhoeddus sy'n cynnig yr achos busnes gorau er mwyn gwella 
mynediad drwy Ogledd-orllewin Caerdydd tuag at ganol y ddinas. 

   
 

Cabinet 
 

 Mawrth 2021 

 Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad 

Ffynhonnell Agored - 
Polisi Ymchwilio Ar-
lein 
 

Nod y polisi yw rhoi arweiniad i gyflogeion y Cyngor y gallai fod 
angen iddynt gynnal ymchwiliad gan ddefnyddio'r rhyngrwyd a'r 
cyfryngau cymdeithasol er mwyn cael gwybodaeth neu dystiolaeth.    
Mae'n nodi'r dull ar gyfer ystyried, cymeradwyo ac adolygu 
ceisiadau'n gyson er mwyn cael gwybodaeth ar-lein yn gyfreithlon 
ac yn foesegol. 

   
 

Cabinet 
 

Polisi Monitro 
Cyflogeion yn y 

Diben y polisi hwn yw sicrhau, pan ddaw amheuaeth neu honiad o 
gamymddwyn gan gyflogai i sylw’r Cyngor, bod ymchwiliad digonol 

   
 

Cabinet 
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Gwaith 
 

sy’n cydymffurfio â rheolau cyfiawnder naturiol yn cael ei gynnal cyn 
gynted â phosibl.   
Yn unol â’r polisi mae angen cynnal ymchwiliad rhagarweiniol cyn 
cwblhau'r gwaith monitro, ac os ystyrir bod monitro'n cael ei wneud 
yn briodol, caiff asesiad o'r effaith ar fonitro yn y gwaith ei gwblhau.  
Mae ffurflen asesu effaith wedi'i llunio, ac mae wedi'i chynnwys yn y 
polisi, i sicrhau bod y ffactorau perthnasol yn cael eu hystyried wrth 
benderfynu a ellir cyfiawnhau monitro ac i sicrhau bod yr ymarfer yn 
cael ei awdurdodi'n briodol. 

Polisi Tâl 
 

Ystyried y Polisi Tâl    
 

Cabinet 
 

Polisi Gweithio 
Gartref 
 

Diben yr adroddiad yw cyflwyno polisi gweithio gartref wedi’i 
ddiwygio i gefnogi'r cynnydd yn nifer y cyflogeion sy’n gweithio 
gartref o ganlyniad i bandemig Covid-19 a’r newidiadau sydd eu 
hangen i swyddfeydd craidd.   Gofynnir i'r Cabinet gymeradwyo'r 
polisi wedi’i ddiwygio. 

Green/Gwyr
dd 

  
 

Cabinet 
 

 Tai a Chymunedau 

Cynllun Busnes HRA 
 

Cymeradwyo Cynllun Busnes y CRT a'i gyflwyno i Lywodraeth 
Cymru 

Amber   
 

Cabinet 
 

 Buddsoddi a Datblygu 

Pentref Chwaraeon 
Rhyngwladol 
 

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.  
 
Mae'r adroddiad hwn yn rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
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strategaeth a'r broses gaffael.   

Achosion Busnes 
Swyddfeydd Craidd 
 

Llunio strategaeth newydd ar gyfer rhesymoli a gwella'r adeiladau y 
mae'r Cyngor yn eu defnyddio i ddarparu ei wasanaethau, yn sgîl 
pandemig COVID-19 a'r newidiadau dros dro i arferion gwaith sydd 
wedi digwydd. 

   
 

Cabinet 
 

 Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth 

Cytundeb Cyflawni ac 
Adroddiad ar yr 
Adolygiad o Gynllun 
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 fersiwn ddrafft o Gytundeb Cyflawni 
CDLl Newydd Caerdydd. Yn dilyn penderfyniad y Cyngor ar 26 
Tachwedd 2020, bwriedir cynnal ymgynghoriad ar y dogfennau hyn 
rhwng 7 Ionawr 2021 a 4 Chwefror 2021. 
 
Diben yr adroddiad hwn yw adrodd yn ôl i'r Cyngor am 
ganfyddiadau'r broses ymgynghori hon ac argymell bod y Cyngor yn 
cymeradwyo'r Adroddiad Adolygu Terfynol a Chytundeb Cyflawni'r 
CDLl Newydd, a'u hanfon ymlaen i Lywodraeth Cymru iddi gytuno 
arnynt ac, ar yr amod y caiff cytundeb ei roi, yn dechrau ar y gwaith 
o baratoi'r CDLl Newydd.   
 
 
 

   
 

Cabinet 
 

 


