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 Medi 2021 

 Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau 

Cynllunio 
Trefniadaeth 
Ysgolion: Ysgolion yr 
21ain Ganrif (Band B) 
Ysgol Uwchradd 
Willows 
 

Yn ei gyfarfod ar 14 Rhagfyr 2017, ystyriodd Cabinet y Cyngor 
adroddiad yn nodi cynlluniau blaenoriaeth y Cyngor i'w cynnal fel 
rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B Caerdydd.  
 
Mae'r blaenoriaethau'n cynnwys cynnig i ailadeiladu Ysgol 
Uwchradd Willows fel ysgol uwchradd 11-16 newydd gyda 6 
dosbarth mynediad (6DM). 
 
Fel rhan o'r gwaith o ddatblygu'r cynnig, byddai ymarfer ymgysylltu 
â'r cyhoedd yn cael ei gynnal er mwyn rhoi cyfleoedd i bartïon â 
diddordeb ddysgu mwy am yr hyn sy'n cael ei gynnig a rhannu eu 
barn ynghylch sut orau y gellid datblygu'r ysgol i gynrychioli a 
darparu ar gyfer anghenion y cymunedau lleol y mae'n eu 
gwasanaethu. 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

Cynllunio 
Trefniadaeth 
Ysgolion: Caffael Tir 
Ty Glas Road 
 

Cael cytundeb y Cabinet ar gyfer caffael tir yn Tŷ Glas Road, 
Llanisien er mwyn sicrhau safle at ddibenion addysg 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

 Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad 

Cofrestr Risgiau 
Corfforaethol - 
Adolygiad Diwedd 
Blwyddyn 2020/21 
 

Bydd yr adroddiad yn rhoi gwybod i’r Cabinet am y prif risgiau sy’n 
wynebu’r Cyngor. Bydd y Cabinet wedi gweld y Gofrestr Risg 
Gorfforaethol (CRC) ddiwethaf mewn Cyfarfod Cabinet ym mis 
Rhagfyr 2020. Mae uwch swyddogion yn adolygu'r ddogfen bob 
chwarter a'r Cabinet unwaith bob 6 mis.  Mae perchnogion Risg 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
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Corfforaethol ar lefel Cyfarwyddwr, ac maent oll yn cyfrannu at 
adolygu’r ddogfen. 

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

Green/Gywr
dd 

  
 

Cabinet 
 

Monitro Cyllideb Mis 
4 
 

Derbyn yr wybodaeth am sefyllfa monitro ariannol mis 4    
 

Cabinet 
 

 Tai a Chymunedau 

Gorchudd Cladin 
Blociau Fflatiau Uchel 
y Cyngor 
 

Ym mis Ebrill 2020, ystyriodd y Cabinet gynigion ar gyfer gorchudd 
cladin 5 bloc o fflatiau uchel y cyngor.  Bydd yr adroddiad hwn yn 
rhoi'r wybodaeth ddiweddaraf am y cynnydd wnaed a'r problemau a 
gododd gyda'r prosiect hyd yma, a bydd hyn yn cynnwys manylion y 
llinell amser a'r costau diwygiedig. 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

 Buddsoddi a Datblygu 

Achos Busnes Llawn 
a Chytundeb 
Datblygu'r Arena 
 

 
Bydd yr adroddiad hwn yn ystyried yr Achos Busnes Llawn dros 
ddarparu Arena Dan Do newydd i ddal 15,000 o bobl fel rhan o’r 
cynllun ehangach i adfywio Glanfa'r Iwerydd. 
 
Fel rhan o'r broses hon bydd angen i'r Cyngor ystyried a chytuno ar 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
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y Cytundeb Datblygu 
 

Diweddariad ISV - 
Strategaeth 
Ddatblygu 
 

Ystyried caffael tir o fewn yr ISV i ddatblygu strategaeth ddatblygu a 
chwblhau Cytundeb Datblygu ar gyfer safle'r Glannau. 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

 Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth 

Cynllun Datblygu 
Lleol Newydd 
Caerdydd:  
Gweledigaeth, 
Materion ac 
Amcanion ac 
Adroddiad Cwmpasu 
yr Arfarniad 
Cynaliadwyedd 
Integredig 
 

Cynhaliwyd ymgynghoriad ar y Weledigaeth, y Materion a'r 
Amcanion drafft ac Adroddiad Cwmpasu Arfarniad Cynaliadwyedd 
Integredig drafft rhwng 28 Mai a 23 Gorffennaf 2021. 
  
Diben yr adroddiad hwn yw adrodd yn ôl i'r Cyngor ganfyddiadau'r 
broses ymgynghori hon ac argymell bod y Cyngor yn cymeradwyo'r 
Weledigaeth a'r Amcanion ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol Newydd 
a'r Adroddiad Cwmpasu Arfarniad Cynaliadwyedd Integredig 
Terfynol a ddefnyddir i asesu'r cynllun.    

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

 Hydref 2021 

 Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd 

Un Blaned Caerdydd 
 

Cael y wybodaeth ddiweddaraf am Caerdydd Un Blaned amber/ambr   
 

Cabinet 
 

 Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau 

Cynllunio 
Trefniadaeth 
Ysgolion: Ysgolion yr 

Yn ei gyfarfod ar 17 Mehefin 2021, cymeradwyodd y Cabinet, yn 
unol â thelerau Deddf Safonau a Threfniadaeth Ysgolion (Cymru), 
argymhelliad ar gyfer cyhoeddi hysbysiad statudol i: 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
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21ain Ganrif: Ehangu 
ac ailddatblygu Ysgol 
Uwchradd Cathays 
 

 

 Gynyddu capasiti Ysgol Uwchradd Cathays o 1,072 o leoedd 
(5.5 Dosbarth Mynediad gyda 247 lle yn y chweched dosbarth) i 
1,450 o leoedd (8 Dosbarth Mynediad gyda 250 lle yn y 
chweched dosbarth), o fis Medi 2023 
 

 Codi adeiladau newydd ar gyfer Ysgol Uwchradd Cathays ar 
safle Canolfan y Maendy ger Ffordd y Goron a Heol y Gogledd 

 Ehangu’r Ganolfan Adnoddau Arbenigol (CAA) bresennol i 
ddysgwyr sydd â Chyflyrau ar y Sbectrwm Awtistig o 16 o 
leoedd i 50 o leoedd mewn gofod pwrpasol yn adeiladau’r ysgol 
newydd 

Cyhoeddwyd yr hysbysiadau statudol ar 29 Mehefin am gyfnod o 28 
diwrnod i roi cyfle i wrthwynebiadau.  Daeth cyfnod yr hysbysiad 
statudol i ben ar 26 Gorffennaf 2021.    
 
Diben yr adroddiad yw rhoi gwybod i'r Cabinet am unrhyw 
wrthwynebiadau a dderbyniwyd, ymateb y Cyngor i'r 
gwrthwynebiadau a'r argymhellion hyn ar gyfer gweithredu’r cynnig 
ai peidio 

Cynigion 
Trefniadaeth 
Ysgolion: darpariaeth 
ar gyfer plant a phobl 
ifanc ag Anghenion 
Dysgu Ychwanegol 
(ADY) 
 

Mae'r angen am ddarpariaeth arbenigol ar gyfer plant ag anghenion 
dysgu ychwanegol hirdymor yn parhau i gynyddu.   
 
Mae'r adroddiad hwn yn crynhoi'r achos dros ehangu darpariaeth 
ysgolion cynradd ac uwchradd arbenigol ledled y ddinas, ac mae'n 
gofyn am gymeradwyaeth y cabinet i ymgynghori.  

Amber   
 

Cabinet 
 

Cynllunio Nodi cynnwys y CSCA drafft ac awdurdodi swyddogion i ymgynghori Amber/Amb   Cabinet 
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Trefniadaeth 
Ysgolion: Cynllun 
Strategol Cymraeg 
mewn Addysg 
(CSCA) 
Caerdydd2022-2032 
 

ar y cynllun drafft r   

 Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad 

Map Ffordd Dinas 
Glyfar Caerdydd 
 

I gael awdurdod y Cabinet i gymeradwyo Map Ffordd Dinas Glyfar 
Terfynol Caerdydd.  
Cyhoeddwyd Map Ffordd Dinas Glyfar drafft Cyngor Caerdydd ym 
mis Rhagfyr 2019 a daeth y cyfnod ymgynghori i ben ym mis 
Mawrth 2020, a oedd yn cyd-daro â mesurau iechyd cyhoeddus 
COVID-19. 
 
Mae'r Map Ffordd wedi'i ail-ysgrifennu i ystyried yr adborth o'r 
ymgynghoriad ynghyd ag effeithiau'r pandemig. 
 
Mae Map Ffordd Dinas Glyfar Caerdydd yn cyd-fynd yn agos â 
chanlyniadau cynlluniau a strategaethau cyhoeddedig y Cyngor 
megis yr Uchelgais Prifddinas, y Strategaeth Adfer Dinas, y 
Strategaeth Ddigidol a'r Strategaeth Drafnidiaeth.  Fe'i cynlluniwyd i 
ychwanegu gwerth a 'phontio’r bylchau' yn y ddarpariaeth o ran 
gwasanaethau ar hyn o bryd. 

   
 

Cabinet 
 

 Buddsoddi a Datblygu 

Strategaeth 
Ddatblygu James 
Street 
 

Ar ôl caffael y safle ym mis Tachwedd 2020 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. 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
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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 
 

 Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant 

Dinasoedd a 
Chymunedau sy'n 
Ystyriol o Bobl H?n 
 

Cynigir bod Caerdydd yn gwneud cais am aelodaeth o'r rhwydwaith 
ar gyfer dinasoedd dda i bobl hŷn. 
 
Er mwyn cefnogi y dyhead cymunedol sy'n Ystyriol o Bobl Hŷn, mae 
Sefydliad Iechyd y Byd wedi sefydlu Rhwydwaith Byd-eang ar gyfer 
Dinasoedd a Chymunedau sy'n Ystyriol o Bobl Hŷn sy'n cysylltu 
dinasoedd, cymunedau a sefydliadau ledled y byd gyda'r 
weledigaeth gyffredin o wneud eu cymuned yn lle gwych i dyfu'n 
hŷn. 
 
Byddai aelodaeth o'r rhwydwaith yn rhoi:-  
 

 Mynediad at rannu gwybodaeth i gymuned fyd-eang.  

 Cefnogaeth gan rwydwaith byd-eang o gysylltiadau, 
ymarferwyr, ymchwilwyr, arbenigwyr ac eiriolwyr sydd wedi 
ymrwymo i feithrin amgylcheddau sy'n ystyriol o oedran. 

Cyfleoedd i gydweithio megis prosiectau ymchwil rhyngwladol, 
cyhoeddiadau ar y cyd, rhwydweithio a rhannu ymhlith ei gilydd ac 
ati.  

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

 Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth 

Adroddiadau monitro 
blynyddol y CDLl 
 

Ar 28 Ionawr 2016, mabwysiadodd y Cyngor Gynllun Datblygu Lleol 
(CDLl) Caerdydd yn ffurfiol. Yn rhan o’r broses cynllun datblygu 
statudol mae angen i’r Cyngor baratoi Adroddiad Monitro Blynyddol 
(AMB) a’i gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn diwedd mis 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
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Tachwedd bob blwyddyn.  Bydd yr adroddiad hwn yn amlinellu’r 
diben, y prif ganfyddiadau a chanlyniadau’r ail AMB, a cheisio 
cymeradwyaeth i’w gyflwyno i Lywodraeth Cymru erbyn 31 Hydref 
2021. 

Caffael cynllun clwb 
ceir i Gaerdydd 
 

Fel rhan o'r adolygiad 'Ffyrdd o Weithio', archwilio’r opsiwn i Gyngor 
Caerdydd gymryd aelodaeth gorfforaethol o'r cynllun clwb ceir, gan 
ddarparu mynediad at gerbydau clybiau ceir i weithwyr y Cyngor yn 
hytrach na defnyddio fflyd llwyd ar gyfer teithio sy'n gysylltiedig â 
gwaith. 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

 Tachwedd 2021 

 Plant a Theuluoedd 

Gwasanaeth 
Mabwysiadu 
Cenedlaethol Cymru: 
Trefniadau Cynnal 
gyda Chyngor 
Caerdydd 
 

Ystyried parhad y trefniant cynnal gan Gyngor Caerdydd ar gyfer 
swyddogaethau cenedlaethol a chydgysylltu Gwasanaeth 
Mabwysiadu Cenedlaethol (GMC) Cymru drwy ei Dîm Canolog 

Green/Gwyr
dd 

  
 

Cabinet 
 

 Clean Streets, Recyling & Performance 

Strategaeth Ailgylchu 
ar gyfer Caerdydd: 
64% a Thu Hwnt 
 

Perfformiad ailgylchu Caerdydd. Er mai un o nodau allweddol y 
strategaeth yw ailgylchu mwy na 64%, mae'r strategaeth hefyd yn 
ystyried yr angen i wneud hyn mewn ffordd gynaliadwy. Nid yw'r 
Strategaeth Ailgylchu yn ymwneud â chynyddu ailgylchu yn unig, 
mae hefyd yn ymwneud â lleihau gwastraff, annog atgyweirio ac 
ailddefnyddio a chyfrannu at Economi Gylchol.  

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

Corff Cymeradwyo 
Draenio Cynaliadwy 

Mae Atodlen 3 Deddf Rheoli Llifogydd a Dŵr 2010 yn ei gwneud yn 
orfodol ofynnol i'r Awdurdod Unedol, wrth weithredu yn rhinwedd ei 

Amber/Amb
r 

  
 

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

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 
harolygu. 

Polisi Gorfodi 
Amgylcheddol 
 

 Green/Gwyr
dd 

  
 

Cabinet 
 

Rheoli Ansawdd Aer 
Lleol - Adroddiad 
Blynyddol ar 
Gynnydd Ansawdd 
Aer 
 

Nodi'r canlyniadau a gafodd eu monitro a gasglwyd yn 2020 ac 
argymell cwblhau Adroddiad Cynnydd Blynyddol 2021 i'w gyflwyno i 
Lywodraeth Cymru ar gyfer ei gymeradwyo. 

Amber   
 

Cabinet 
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 Diwylliant a Hamdden 

Sicrhau Dyfodol 
Adeiladau 
Treftadaeth 
Caerdydd - 
Diweddariad Eglwys 
Norwyaidd 
 

Bydd yr adroddiad hwn yn cyflwyno cynigion y Cabinet ar gyfer 
trosglwyddo'r Eglwys Norwyaidd i sefydliad a arweinir gan y 
gymuned dan arweiniad Cymdeithas Norwyaidd Cymru, ac yn 
amlinellu'r camau nesaf ar gyfer bwrw ymlaen â'r cynnig. 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

Diweddariad ar y 
Strategaeth 
Gerddoriaeth 
 

Diweddariad ar waith y Strategaeth Gerddoriaeth hyd yma, a 
chyflwyno i’r Cabinet ganllawiau bysgio gwirfoddol arfaethedig ar 
gyfer canol y ddinas 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

 Cyllid, Perfformiad a Moderneiddio 

Monitro Cyllideb Mis 
6 
 

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 chwe 
mis cyntaf y flwyddyn ariannol.   

Green/Gwyr
dd 

  
 

Cabinet 
 

Strategaeth Rheoli 
Perfformiad a Data 
 

Ystyried y strategaeth Rheoli Perfformiad a Data Amber   
 

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 
 

Cynnig Ymagwedd 
Rhanbarthol at 

Ariennir Gwasanaeth Cyngor i Mewn i Waith y Cyngor yn bennaf 
drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop, sy'n cefnogi'r rhai mwyaf agored i 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
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Gyflogadwyedd 
 

niwed mewn cymdeithas i symud yn nes at gyflogaeth a dod o hyd i 
waith cynaliadwy.  
 
Gyda'r DU bellach wedi gadael yr UE, ni fydd Cyllid Cymdeithasol 
Ewrop (ESF) ar gael mwyach ar gyfer cymorth cyflogadwyedd.  
 
Nid yw'n hysbys eto a fydd cronfa ddisodli Llywodraeth y DU (Cronfa 
Ffyniant a Rennir) ar gyfer cronfeydd yr UE yn cefnogi gweithgaredd 
cyflogadwyedd neu a fydd hyn yn parhau i gael ei wahanu'n 
brosiectau a arweinir gan amcanion, ac nid yw swm unrhyw arian yn 
hysbys ar hyn o bryd. 
 
Cyn unrhyw geisiadau am gyllid i'r Gronfa Ffyniant a Rennir, mae'r 
10 Awdurdod Lleol Prifddinas-Ranbarth wedi ceisio creu un 
fframwaith clir a chyson ar gyfer rhaglenni cyflogadwyedd yn y 
rhanbarth yn y dyfodol.  

 Housing & Communties 

Prosiect Gorchudd 
cladin 
 

Mae nifer o dai ym mherchnogaeth y cyngor a pherchnogaeth 
breifat sydd ag insiwleiddio thermol gwael iawn oherwydd natur eu 
hadeiladu. Mae cyfle wedi codi i'r Cyngor sicrhau cyllid gan 
Lywodraeth Cymru i wella'r eiddo preifat ochr yn ochr ag eiddo'r 
cyngor ac felly darparu cynllun cyflawn.  Os yw hyn i fynd yn ei 
flaen, byddai angen i'r Cyngor arwain ar gomisiynu a rheoli'r gwaith 
ar gyfer eiddo'r cyngor a'r eiddo preifat.  Mae trafodaethau'n mynd 
rhagddynt ar hyn o bryd gyda Llywodraeth Cymru am fanylion a 
hyfywedd y cynllun.  

   
 

Cabinet 
 

 Buddsoddi a Datblygu 

Gwaredu teitl rhydd-
ddaliad tir yn 

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 

Green/Gwyr
dd 

  
 

Cabinet 
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Llaneirwg i 
Gymdeithas Tai Linc 
Cymru 
 

bryd i Gymdeithas Tai Linc Cymru. 

Strategaeth Eiddo 
Corfforaethol 2021 i 
2026 
 

Bydd yr adroddiad yn cyflwyno Strategaeth Eiddo Corfforaethol 
wedi'i diweddaru ar gyfer y 5 mlynedd nesaf.  
 
Bydd y strategaeth yn amlinellu'r amcanion, yr egwyddorion rheoli 
a'r mentrau allweddol sy'n ymwneud ag ystad eiddo a thir y Cyngor 
a bydd yn cynnwys targedau 5 mlynedd sy'n berthnasol i gyflawni 
derbyniadau cyfalaf, lleihau costau rhedeg, lleihau ôl-groniad cynnal 
a chadw, lleihau allyriadau carbon ac incwm refeniw. 

   
 

Cabinet 
 

 Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant 

Addasiadau Anabl 
 

Mae Llywodraeth Cymru wedi sicrhau bod cyllid ychwanegol ar gael 
i wneud addasiadau anabl lefel isel, fel un o amodau’r cynllun ni 
fydd prawf modd yn cael ei gynnal ac ni fydd angen i gleientiaid 
anabl gyfrannu at gost yr addasiad.  Mae gwerth y cyllid ychwanegol 
yn fwy na gwerth cronnol cyfraniadau cleientiaid a gesglir.  Mae 
angen gwneud diwygiadau i'n Polisi o dan y Gorchymyn Diwygio 
Rheoleiddio er mwyn caniatáu ar gyfer y newid hwn cyn diwedd y 
flwyddyn ariannol gyfredol.  

   
 

Cabinet 
 

 December 2021 

 Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd 

Strategaeth Bontio 
Cerbydau - Darparu 
Fflyd Allyriadau Ar 
Gyfer Cyngor 

1) Cymeradwyo'r Polisi Corfforaethol newydd ar gyfer cerbydau 
yng ngham 1 a 2 bod yn rhaid i bob cerbyd newydd a brynir 
erbyn xxxx fod yn gerbydau trydan ysgafn iawn (ULEVs) a 
bod yn rhaid i unrhyw eithriad i hyn gael ei gefnogi gan achos 

Amber/Amb
r 
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Caerdydd 
 

busnes. (I’w Gadarnhau) 
 

2) Cymeradwyo'r strategaeth amnewid fesul cam fel y'i nodir yn 
yr adroddiad.   
 

3) Cymeradwyo cynnal asesiad manwl i ddatblygu map ffordd 
cadarn wedi'i gostio'n llawn ar gyfer Strategaeth Bontio ULEV 
y Cyngor hyd at 2030, a fydd yn cael ei ddwyn yn ôl ger bron 
y Cabinet yn hydref 2021 i'w gymeradwyo'n ffurfiol.   

 Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau 

Dysgu Oedolion yn y 
Gymuned 
 

Wrth i'r ddinas ddechrau gwella o effeithiau'r pandemig, bydd angen 
i'r tîm Dysgu Oedolion yn y Gymuned ailsgilio ac uwchsgilio nifer 
cynyddol o ddysgwyr mewn cymwysterau sgiliau digidol a sgiliau 
gwaith.   Mae angen i'r gwasanaeth sicrhau ei fod yn diwallu 
anghenion pob cymuned ledled y ddinas  
 
Oherwydd gostyngiadau blynyddol parhaus a ragwelir yn y Grant 
Dysgu Oedolion yn y Gymuned o fis Ebrill 2022-2025, mae angen 
newidiadau i'r ffordd y caiff y gwasanaeth ei ddarparu i sicrhau bod y 
galw cynyddol yn cael ei fodloni a bod adnoddau'n cael eu 
defnyddio yn y ffordd fwyaf effeithlon.   

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

 Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad 

Cofrestr Risgiau 
Corfforaethol 
 

Bydd yr adroddiad yn rhoi gwybod i’r Cabinet am y prif risgiau sy’n 
wynebu’r Cyngor 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

Cyfrifo Sail y Dreth 
Gyngor 2022/23 
 

Mae gan y Cyngor rwymedigaeth statudol i gytuno ar Sylfaen y 
Dreth Gyngor erbyn 31 Rhagfyr bob blwyddyn.   Mae’r penderfyniad 
wedi’i ddirprwyo i'r Cabinet.   

Green/Gwyr
dd 
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 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 
 

 Buddsoddi a Datblygu 

Diweddariad Glanfa'r 
Iwerydd - Achos 
Busnes Amlinellol 
Canolfan y Ddraig 
Goch 
 

Bydd yr adroddiad yn cyflwyno opsiynau ar gyfer dyfodol y Ganolfan 
Ddraig Goch bresennol a newydd ar y cyd ag adfywio Glanfa'r 
Iwerydd 

Amber   
 

Cabinet 
 

Diweddariad Pentref 
Chwaraeon 
Rhyngwladol (Achos 
Busnes Terfynol y 
Felodrom) 

Bydd yr adroddiad yn amlinellu cwblhau'r broses gaffael a'r ABT ar 
gyfer darparu'r Felodrom. 

Amber/Amb
r 
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 Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant 

Strategaeth 
Gwasanaethau 
Oedolion 
 

Bydd y Strategaeth yn gynllun strategol 4 blynedd i sicrhau 
canlyniadau rhagorol i oedolion yng Nghaerdydd.   
 
Bydd yn rhestru sut y bydd y gwasanaeth a’i bartneriaid yn datblygu 
a gwella’r ystod o wasanaethau atal a gofal i oedolion; gwella 
ymarfer gwaith cymdeithasol, a datblygu’r gweithlu a chyflawni 
perfformiad gwell. 

Amber/Amb
r 

  
 

Cabinet 
 

Byw â Chymorth 
(Adolygiad 
Anableddau Dysgu) 
 

Bydd yr adroddiad yn ystyried opsiynau ac yn nodi ffordd 
arfaethedig ymlaen ar gyfer darparu llety i bobl ag anabledd dysgu. 

   
 

Cabinet 
 

 Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth 

Strategaeth 
Systemau 
Trafnidiaeth Deallus 
(STD) Caerdydd / Yr 
Ystafell Reoli - 
Camau Nesaf 
 

Mae Systemau Trafnidiaeth Deallus (STD) yn gwneud seilwaith 
trafnidiaeth diddeall yn ddoeth. Maent yn gwneud y gorau o'r hyn 
sy'n bodoli heb gynlluniau adeiladu ffyrdd drud, sy’n tarfu. Bydd 
Strategaeth STD Caerdydd yn sicrhau bod teithwyr ffyrdd yn 
gwneud y defnydd gorau o rwydwaith trafnidiaeth presennol y 
Ddinas. Bydd y Strategaeth yn hyrwyddo gwell opsiynau teithio yn 
uniongyrchol i deithwyr er mwyn cynyddu teithio llesol a defnydd o 
drafnidiaeth gyhoeddus. Bydd yn integreiddio parcio clyfar, yn 
hwyluso codi tâl posibl yn y gweithle a pharthau codi tâl/aer glân i 
ddefnyddwyr ffyrdd, yn cynyddu dibynadwyedd amser teithio, yn 
gwella blaenoriaeth i fysiau, yn galluogi cyfyngiadau ffyrdd 
electronig, yn cefnogi'r Metro a chynlluniau beicffyrdd ac yn darparu 
gwybodaeth i ystafell orchymyn a rheoli rhwydwaith newydd. Bydd y 
Strategaeth yn rhoi hwb i gynnig y Ddinas fel canolbwynt 

Green/Gwyr
dd 
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economaidd, chwaraeon a chymdeithasol, yn gwella iechyd y 
cyhoedd ac yn cyflawni nodau mentrau polisi allweddol y Cyngor, 
gan gynnwys Papur Gwyn Trafnidiaeth Caerdydd, nod Map Ffordd 
Dinas GLYFAR a nod Caerdydd UN Blaned 2030 i wneud y Ddinas 
yn garbon niwtral. 

Estyniad Ardal 
Gadwraeth Llandaf - 
Cadarnhau 
Cyfarwyddyd Erthygl 
4 
 

Yn dilyn penderfyniad y Cabinet ym mis Rhagfyr 2020, gwnaed 
Cyfarwyddyd Erthygl 4(2) ym mis Awst 2021 i ddileu hawliau 
datblygu a ganiateir ar gyfer The Avenue a phen dwyreiniol Heol y 
Tyllgoed, a ddynodwyd gan y Cabinet yn y cyfarfod hwnnw. 

Green/Gwyr
dd 
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