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 Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd 

Contract a phrydles 
ar gyfer cynhyrchu 
trydan gwyrdd o nwy 
tirlenwi a rheoli nwy 
tirlenwi yn Ffordd 
Lamby 
 

Mae'n ofynnol o dan ddeddfwriaeth bod y Cyngor yn rheoli nwy 
tirlenwi o'r safleoedd tirlenwi a bydd y contract yn rheoli'r gofyniad 
hwn ar ein rhan. Mae hyn yn cynnwys rheoli nwy tirlenwi yn dilyn 
unrhyw elw economaidd drwy gynhyrchu trydan. 
 
Mae angen contract a phrydles newydd yn dilyn y brydles nwy 
tirlenwi bresennol yn Ffordd Lamby sydd wedi bod ar waith ers mis 
Rhagfyr 1997 (ac a gafodd ei estyn wedyn o fis Rhagfyr 2014). 

Cytunwyd ar Benawdau’r Telerau gydag Infinis yn masnachu fel 
Novera Energy Generation No.2 Limited. 
Mae contract a phrydles wedi'u drafftio ac mae Swyddogion yn 
ceisio cymeradwyaeth gan y Cabinet i gwblhau'r trefniadau. 

Green   
 

Cabinet 
 

Disodli Fflyd 
Cerbydau Casglu 
Gwastraff 
 

Cynhaliwyd ymarfer caffael cychwynnol yn 2020 a phrynwyd sawl 
cerbyd i gymryd lle nifer o'r hen gerbydau casglu gwastraff a 
gaffaelwyd yn wreiddiol yn 2013.  
 
Dilysodd yr ymarfer brisiau'r farchnad a chadarnhau mai'r dull 
gwerth gorau yw parhau i brynu cerbydau i gymryd lle’r fflyd 
gerbydau bresennol a llogi rhagor o gerbydau dros dro y mae eu 
hangen dros gyfnod o bedwar diwrnod gwaith. 
 
Mae angen rhaglen ddwy flynedd newydd i ddarparu mathau 
pwrpasol o gerbydau sy'n cyd-fynd â methodoleg casglu gwastraff 
ac ailgylchu'r Cyngor. Gwerth disgwyliedig y rhaglen yw £9.7m. 
 
Mae rhaglen ddwy flynedd yn caniatáu i'r Cyngor resymoli nifer y 

Green   
 

Cabinet 
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cerbydau sy'n ofynnol ar gyfer gweithio pedwar diwrnod a 
chyfleoedd i gael arian cyfatebol i adeiladu ar lwyddiant presennol 
wrth ddisodli cerbydau diesel gyda dewisiadau trydan amgen 

 Plant a Theuluoedd 

Strategaeth Rhianta 
Corfforaethol 
 

In consultation with our looked after children across the city this 
three year Corporate Parenting Strategy outlines Cardiff Council and 
commitments, challenges and the key steps we need to take to 
ensure that our children have the best possible outcomes in life.   

   
 

Cabinet 
 

 Diwylliant a Hamdden 

Adolygiad ar Gontract 
Hamdden gyda 
Greenwich Leisure 
Ltd (GLL) 
 

Cytunodd y Cabinet ym mis Tachwedd y byddai swyddogion yn 
adolygu'r model gweithredu a dod yn ôl gydag adroddiad pellach a 
oedd yn sicrhau, cyn belled ag y bo modd, model busnes mwy 
cynaliadwy yng nghyd-destun COVID 19. 
 
Mae'r adolygiad wedi amlygu'r angen ryddhau Canolfan Hamdden 
Pentwyn o gontract GLL a gweithredu cyfleuster cymunedol newydd 
ar y cyd â Gleision Caerdydd sy'n moderneiddio ac yn ail-lunio'r 
cynnig dan drefniant rheoli arall. 

   
 

Cabinet 
 

 Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau 

Trefniadau Derbyn i 
Ysgolion 2022/23 
 

Yn unol ag Adran 89 Deddf Safonau a Fframwaith Ysgolion 1998 a 
Rheoliadau Addysg (Penderfynu ar Drefniadau Derbyn) 2016, 
mae’n ofyniad i’r Cyngor adolygu’r polisi Derbyn i Ysgolion bob 
blwyddyn. 
 
Fel rhan o hyn, mae'r Cyngor wedi ymgynghori ar newidiadau 
arfaethedig ym Mholisi Derbyn i Ysgolion 2022/23 
 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
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Rhaid penderfynu ar Drefniadau Derbyn i Ysgolion erbyn 15 Ebrill 
2021 er mwyn eu rhoi ar waith ym mis Medi 2021 
 
Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r farn a fynegwyd yn ystod yr 

ymgynghoriad, ynghyd ag argymhellion ar sut y dylid bwrw ymlaen. 

 Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad 

Polisi Monitro 
Cyflogeion yn y 
Gwaith 
 

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

   
 

Cabinet 
 

Polisi Tâl 
 

Ystyried y Polisi Tâl    
 

Cabinet 
 

Adroddiad Cwynion 
Blynyddol 
 

Mae adroddiad cwynion blynyddol y Cyngor yn cynnig cyfanswm y 
cwynion a chanmoliaethau mae’r Awdurdod wedi’u derbyn bob 
blwyddyn ariannol.    

 

Mae hyn yn cynnwys gwybodaeth ar y swm mae pob gwasanaeth 
wedi’i dderbyn gydag adroddiad ar ddadansoddiad o dueddiadau, 
gan esbonio unrhyw gynnydd neu ostyngiad ar y flwyddyn flaenorol. 
Mae gwelliannau wedi’u gwneud gan y Cyngor o ganlyniad i adborth 
cwsmeriaid yn cael eu hystyried a’u dogfennu hefyd.   

Green   
 

Cabinet 
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Rhoddir gwybodaeth ychwanegol am gwynion sydd wedi’u cyfeirio 
at Ombwdsmon Cyhoeddus Cymru gan gynnwys data megis nifer y 
cwynion sydd ar y gweill.  

 Tai a Chymunedau 

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 

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. 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

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 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
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 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 
strategaeth a'r broses gaffael.   

 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 
 

 May 2021 

 Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd 
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Ehangu'r gwasanaeth 
casglu poteli a jariau 
gwydr ar wahân 
ledled y ddinas 
 

 Amber   
 

Cabinet 
 

Polisi Gorfodi 
Amgylcheddol 
 

 Green/Gwyr
dd 

  
 

Cabinet 
 

Corff Cymeradwyo 
Draenio Cynaliadwy 
(CCDC) Mabwysiadu 
a Chynnal a Chadw 
Nodweddion Draenio 
Cynaliadwy (SDCau) 
yn y Dyfodol 
 

Mae Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn ei gwneud yn 
orfodol ofynnol i'r Awdurdod Unedol, wrth weithredu yn rhinwedd ei 
swydd fel Corff Cymeradwyo Systemau Draenio Cynaliadwy, 
fabwysiadu systemau draenio a adeiladwyd yn unol â Safonau 
Draenio Cynaliadwy Llywodraeth Cymru a chynigion cymeradwy.  
 
Ers cyflwyno'r ddeddfwriaeth ym mis Ionawr 2019, y ddau brif 
opsiwn ar gyfer cynnal a chadw Systemau Datblygu Cynaliadwy ar 
gyfer datblygiadau cymwys yw: 
 

 Cwmni Rheoli a fydd yn cynnal y nodweddion SDCau. Telir yr 
arian yn uniongyrchol i'r cwmni rheoli drwy dâl cynnal a 
chadw parhaus ar bob perchennog eiddo. 
 

 Telir Swm Cynnal a Chadw Gohiriedig gan y datblygwr i'r 
Cyngor er mwyn caniatáu i'r Cyngor gynnal a chadw 
nodweddion SDCau yn y dyfodol. 
 

Ystyrir mai ysbryd y ddeddfwriaeth yw sicrhau bod un corff statudol 
yn gyfrifol am gynnal ac arolygu nodweddion Systemau Draenio 
Cynaliadwy. Felly, Cyngor Caerdydd fel y CCDC yw'r corff statudol 
sy'n gyfrifol am sicrhau bod y system ddraenio yn cael ei chynnal a'i 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
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harolygu. 

 Diwylliant a Hamdden 

Diwylliant a Hamdden 
 

Bydd yr adroddiad yn ei gwneud yn ofynnol i'r Cabinet nodi'r cynnydd y mae'r 
Cyngor wedi'i wneud hyd yma a chynigion / cynlluniau’r dyfodol mewn perthynas 
â'r pum eitem a nodir yn y cynnig.   

Green/Gwyr
dd 

  
 

Cabinet 
 

 Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad 

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 
 

 Buddsoddi a Datblygu 

Achos Busnes 
Amlinellol Maes 
Parcio Glanfa'r 
Iwerydd 
 

Bydd yr adroddiad hwn yn nodi'r opsiynau ar gyfer darparu maes 
parcio aml-lawr newydd i gymryd lle'r maes parcio arwyneb 
presennol i ryddhau tir i'w ddatblygu i gefnogi'r gwaith darparu'r 
Arena Dan Do newydd ac adfywio Glanfa'r Iwerydd. 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

Diweddariad 
Strategaeth 
Uwchgynllun 
Llanrhymni 
 

Bydd yr adroddiad hwn yn datblygu'r gwaith o waredu safleoedd yn 
Ball Lane a Ball Road yn dilyn ymgynghoriad cyhoeddus fel rhan o'r 
strategaeth adfywio ehangach y cytunwyd arni gan y Cabinet ym 
mis Tachwedd 2020 i ddarparu cyswllt ffordd/pont rhwng yr A48 a 
Llanrhymni. 
 
Bydd yr adroddiad hwn hefyd yn ceisio rhoi'r wybodaeth 
ddiweddaraf i'r Cabinet am hynt y datblygiad Manwerthu Logisteg 
sy'n rhan o'r prosiect hwn. 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

Strategaeth Ar ôl caffael y safle ym mis Tachwedd 2020 mae'r Cyngor wedi Amber/Amb   Cabinet 
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Ddatblygu James 
Street 
 

cychwyn proses farchnata feddal i fesur diddordeb y farchnad a 
sicrhau partner gwaredu neu ddatblygu i adfywio'r safle ac adennill 
buddsoddiad y Cyngor. 

r   

Clwstwr Cynhyrchu 
Diwylliannol Glanfa'r 
Iwerydd 
 

Bydd yr adroddiad yn amlinellu cynigion i gefnogi creu a datblygu 
swyddi ehangach yn y sector creadigol drwy ddarparu pibell 
gynhyrchu a thalent ar gyfer digwyddiadau a chynhyrchiadau lleol fel 
rhan o brosiect adfywio Glanfa'r Iwerydd ac Arena. 

   
 

Cabinet 
 

Merchant Place a 
Strategaeth Datblygu 
Adeilad Cory 
 

Ar ôl caffael yr eiddo ym mis Ionawr 2021 mae'r Cyngor wedi 
cychwyn proses farchnata feddal i fesur diddordeb y farchnad a 
sicrhau partner gwaredu neu ddatblygu i adfywio'r safle ac adennill 
buddsoddiad y Cyngor 

   
 

Cabinet 
 

Prydles Arena 
Motorpoint 
 

Bydd yr adroddiad yn ystyried addasu Prydles Arena Motorpoint. Green/Gwyr
dd 

  
 

Cabinet 
 

 June 2021 

 Arweinydd 

Welsh Language 
Standards: Annual 
Report 2020-21 
 

 
 
Local Authorities have a statutory duty under section 44 of the 
Welsh Language [Wales] Measure 2011 to comply with regulation 
‘Welsh language standards’.  
 
Cardiff Council is under a duty to comply with standards relating to 
producing and publishing an Annual Report. 
 
This will be the fifth annual report produced under the Welsh 
language standards. 

   
 

Cabinet 
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 Buddsoddi a Datblygu 

Gwaredu teitl rhydd-
ddaliad tir yn 
Llaneirwg i 
Gymdeithas Tai Linc 
Cymru 
 

Bydd yr adroddiad yn gyfle i'r Cyngor gael gwared ar ei fudd rhydd-
ddaliadol mewn darn o dir yn ward Llaneirwg sydd ar osod ar hyn o 
bryd i Gymdeithas Tai Linc Cymru. 

Green/Gwyr
dd 

  
 

Cabinet 
 

Arena Full Business 
Case and 
Development 
Agreement.Arena 
Full Business Case 
and Development 
Agreement. 
 

 
 
 
 
 
This report will consider the Full Business Case for the delivery of a 
new 15,000 capacity Indoor Arena as part of the wider Atlantic 
Wharf regeneration. 
 
As part of this process the Council will need to consider and agree 
the Development Agreement.    

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

Corporate Property 
Strategy 2021 to 
2026 
 

 
 
 
The report will present an updated Corporate Property Strategy for 
the next 5 years.  
 
The strategy will outline the objectives, management principles and 
key initiatives relating to the Council’s land and property estate and 
will include 5 year targets relevant to delivery of capital receipts, 
running cost reduction, maintenance backlog reduction, carbon 
reduction and revenue income.  

   
 

Cabinet 
 

 


