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BLAENRAGLEN BUSNES CABINET 
ARFAETHEDIG 

CYFNOD: 1 IONAWR 2019 - 30 EBRILL 2019

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 



Teitl yr Adroddiad Crynodeb o’r Materion a’r Argymhelliad Arfaethedig Statws 
goleuadau 

traffig 
craffu

Ymgynghoreion Pwy fydd yn 
gwneud y
Penderfynia
d
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24 January 2019

Arweinydd

Ymgynghoriad LlC ar 
Ddiwygio 
Awdurdodau Tân ac 
Achub yng Nghymru

Ymateb i ymgynghoriad Llywodraeth Cymru Green/Gwyr
dd

 Cabinet

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

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

Yn ei gyfarfod ar 14 Rhagfyr ystyriodd y Cabinet adroddiad yn nodi 
cynlluniau â blaenoriaeth y Cyngor yn rhan o Raglen Ysgolion yr 
21ain Ganrif Band B. Bydd yr adroddiad hwn yn nodi’r cynnig i ail-
adeiladu Ysgol Uwchradd Fitzalan fel ysgol uwchradd 11-18 newydd 
gyda 10 dosbarth mynediad ac yn manylu’r ymatebion i’r 
ymgysylltiad cyhoeddus. 

Amber/Amb
r

A public 
engagement will be 
undertaken with 
Members, the local 
community, staff 
and Governors of 
the school, other 
local schools, pupils 
and other 
stakeholders. 
Bydd ymgysylltiad 
cyhoeddus yn cael 
ei gynnal gydag 
Aelodau, y 
gymuned leol, staff 
a Llywodraethwyr yr 
ysgol, ysgolion lleol 

Cabinet
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eraill, disgyblion a 
rhanddeiliaid eraill. 

Perfformiad Ysgolion 
Caerdydd

Mae'r adroddiad yn darparu gwerthusiad o berfformiad ysgolion 
Caerdydd yn y flwyddyn academaidd 2017/18. Mae'r adroddiad yn 
defnyddio ystod o ddangosyddion perfformiad gan gynnwys 
cyrhaeddiad, presenoldeb, gwaharddiadau a nifer y bobl ifanc nad 
ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant

Green/Gwyr
dd

 Cabinet

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Cyfraddau Nad ydynt 
yn Ddomestig 
Cenedlaethol - 
Dyledion a Ddilewyd

Diben yr adroddiad fydd cael caniatâd ffurfiol i ddileu dyledion 
cyfradd annomestig cenedlaethol sy'n fwy na £100,000 mewn 
gwerth. Gwneir y cais yn unol â rhan 3, adran 2, o gyfansoddiad 
Cyngor Caerdydd, swyddogaeth gwneud penderfyniadau 
gweithredol rhif 20.

Mae'r dyledion sydd i'w dileu yn fwy na'r lefel y mae gan swyddogion 
bwerau dirprwyedig i ddelio â hi, ac felly mae angen awdurdodiad 
gan y weithrediaeth.

Green/Gwyr
dd

 Cabinet

Adroddiad Blynyddol 
Diogelu Corfforaethol 
2017/18

Diweddaru aelodau’r Cabinet ynghylch y gwaith a wnaed i wella’r 
trefniadau corfforaethol ar gyfer diogelu ac amddiffyn plant ac 
oedolion y mae angen gwasanaethau penodol y Cyngor a sicrhau 
bod y trefniadau hyn yn effeithiol.

Amber/Amb
r

 Cabinet

Polisi Diogelu 
Corfforaethol

Y Cabinet i dderbyn Polisi diwygiedig y Bwrdd Diogelu Corfforaethol 
yn ffurfiol.

Amber  Cabinet
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Buddsoddi a Datblygu

Papur Gwyn 
Economaidd

Yn 2017 cyhoeddodd y Cyngor ‘Mwy o Swyddi a Swyddi Gwell’, 
Papur Gwyrdd Strategaeth Economaidd. Mae’r adroddiad yn rhan 
o’r broses ymgynghori ac yn cyflwyno’r Papur Gwyrdd dilynol.

Amber/Amb
r

 Cabinet

Social Care Health & Wellbeing / Children & Families

Gofal Cymdeithasol, 
Iechyd a Llesiant

Bydd yr adroddiad yn amlinellu cynigion i gomisiynu gwasanaeth ar 
gyfer gwasanaeth byw â chymorth i oedolion ag anableddau dysgu 
er mwyn sicrhau gwasanaeth a model o gymorth i wneud y gorau o 
ddewis a rheolaeth i bobl.

green/Gwyr
dd

 Cabinet

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Canllawiau Cynllunio 
Atodol Addasu 
Fflatiau

Mae'r adroddiad yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer canllawiau 
cynllunio atodol pellach i'r cynllun datblygu lleol, a fabwysiadwyd yn 
2016. Mae'r ddogfen hon yn manylu ar ganllawiau cynllunio ar gyfer 
datblygwyr sy'n trosi unedau dibreswyl neu eiddo presennol yn 
fflatiau. Mae'r canllawiau yn amlinellu cyfres o safonau ac 
egwyddorion o ran dylunio, amwynder, ac am y tro cyntaf, safonau 
gofod, sy'n ceisio sicrhau nad yw fflatiau bach iawn yn cael eu 
datblygu. Mae hefyd yn egluro gofynion parcio a gwastraff. Nid yw'r 
ddogfen yn ymdrin â fflatiau a adeiledir o'r newydd, sy'n cael eu 
cynnwys mewn canllawiau eraill.

Green/Gwyr
dd

 Cabinet

CCA Llety Myfyrwyr Mae'r adroddiad hwn yn ceisio cymeradwyaeth ar gyfer Canllawiau 
Cynllunio Atodol Pellach i'r cynllun datblygu lleol a fabwysiadwyd yn 
2016.  Mae'r canllaw hwn yn ceisio cyflwyno cyngor ac arfer gorau 

Green/Gwyr
dd

 Cabinet
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ar gyfer dyluniad a lleoliad llety myfyrwyr, a pha ofynion a safonau 
sydd eu hangen o ran rheoli gwastraff a pharcio.

Chwefror 2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

Rhaglen Reoli Risg 
Arfordirol

Daw Atodlen 3 Deddf Rheoli Dŵr a Llifogydd 2010 i rym 
ar 7 Ionawr 2019. O’r dyddiad hwn ymlaen:

 Rhaid i bob datblygiad o fwy nag 1 tŷ neu pan yw’r ardal adeiladu 
dros 100m2 neu fwy, fod â systemau draenio cynaliadwy (SDC) i reoli 
dŵr wyneb;

 Rhaid i systemau draenio pob datblygiad newydd gael eu dylunio a’u 
hadeiladu yn unol â safonau SDC statudol;

 Bydd awdurdodau lleol yn dod yn Gyrff Cymeradwyo SDC (CCS);
 Rhaid i gynlluniau SDC gael eu cymeradwyo gan yr awdurdod lleol  

yn gweithredu yn ei rôl CCS cyn y gall y gwaith adeiladu ddechrau. 
 Bydd dyletswydd ar y CCS i fabwysiadu SDC sy’n cydymffurfio ar yr 

amod eu bod wedi eu hadeiladu ac yn gweithio yn unol â’r cynigion a 
gymeradwywyd, gan gynnwys unrhyw amodau cymeradwyo gan 
CCS. 

Amber  Cabinet

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

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

Yn ei gyfarfod ar 14 Rhagfyr ystyriodd y Cabinet adroddiad yn nodi 
cynlluniau â blaenoriaeth y Cyngor yn rhan o Raglen Ysgolion yr 
21ain Ganrif Band B. Ymhlith y blaenoriaethau mae cynnig i Ysgol 
Uwchradd Willows gael ei ail-adeiladu a’i ehangu i gynnig ysgolion 
uwchradd 11-16 newydd gydag wyth dosbarth mynediad. Mae’r 

Amber/Amb
r

Byddwn yn 
ymgynghori ag 
ystod o randdeiliaid 
gan gynnwys 
Aelodau, 

Cabinet
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Willows adroddiad hwn yn ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i ymgynghori ar 
y cynnig hwn.

Llywodraethwyr, 
Penaethiaid, staff 
ysgol, rhieni, plant a 
phreswylwyr lleol yn 
rhan o’r 
ymgynghoriad 
cyhoeddus. 

CTY: Darpariaeth 
Ysgol newydd i 
wasanaethu rhannau 
o Bontprennau a 
Phentref Llaneirwg

I ystyried sefydlu ysgol gynradd newydd mewn adeiladau newydd ar 
ddatblygiad tai St Edeyrn ym Mhontprennau a Phentref Llaneirwg

Amber  Cabinet

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Adroddiad y Cyllid 
2019/20

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

Red/Coch  Cabinet

Monitro'r Gyllideb - 
Adroddiad Mis 9

Bydd yr adroddiad yn amlinellu sefyllfa monitro ariannol cyffredinol y 
Cyngor mewn perthynas â chyfrifon cyfalaf a refeniw. Bydd hyn yn 
cynnwys dadansoddiad o’r prif amrywiaethau’n seiliedig ar naw mis 
cyntaf y flwyddyn ariannol.

Green/Gwyr
dd

 Cabinet

Chwarter 3 2018-19 
Adroddiad 
Perfformiad

Mae’r adroddiad hwn yn cyflwyno crynodeb o berfformiad y Cyngor 
ar gyfer Chwarter 3 y flwyddyn ariannol 2018-19, gan roi cyfle i’r 
Cabinet i adolygu perfformiad, ystyried unrhyw faterion newydd, a 

Green/Gwyr
dd

 Cabinet
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chyfarwyddo unrhyw gamau adferol sydd eu hangen.  

Premiymau'r Dreth 
Gyngor ar Anheddau 
Gwag Hirdymor

Ar 29 Tachwedd 2018 penderfynodd y Cyngor gynnal ymarferiad 
ymgynghori ar osod premiwm treth gyngor ar gyfer anheddau sy’n 
wag yn hirdymor. Mae disgwyl i’r ymgynghoriad hwn orffen yn ystod 
mis Ionawr 2019.  
Pwrpas yr adroddiad yw ystyried canlyniadau yr ymgynghoriad er 
mwyn cyfeirio’r penderfyniad terfynol a gaiff ei wneud gan y Cyngor.    

Green  Cabinet

Cyngor

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Polisi a Chanllawiau 
Hysbysfyrddau 
Cludadwy

Mae’r cyngor wedi ymgynghori â nifer o bartïon a phobl er mwyn 
datblygu polisi ar hysbysfyrddau sy’n adlewyrchu’r pwysau cynyddol 
sydd bob amser yn newid ar y briffordd a hynny yn sgil mwy o 
brysurdeb gan bobl a chymhlethdodau anghenion cymdeithasol 
amrywiol. Mae’r ddogfen hon yn dangos polisi’r Cyngor ar 
drwyddedu a defnyddio Hysbysfyrddau ac yn nodi’r canlyniadau a 
ddeilliodd o ymgysylltu ac ymgynghori â busnesau, cynrychiolwyr 
cydraddoldeb ac aelodau’r cyhoedd sydd wedi helpu i lunio’r polisi 
hwn.

Amber  Cabinet

March 2019

Childen & Families

Cynllun strategol i 
ddarparu canlyniadau 
ardderchog ar gyfer 
ein holl blant

Bydd yr adroddiad hwn yn nodi cynllun strategol 3 blynedd i 
ddarparu canlyniadau rhagorol mewn gwasanaethau plant. Bydd yn 
nodi sut y bydd y Cyngor a'i bartneriaid yn datblygu dulliau atal, yn 
gwella arferion, yn cefnogi ac yn datblygu'r gweithlu, yn gwella'r 
ystod o wasanaethau a gynigir ac yn gwella perfformiad.

Amber/Amb
r

 Cabinet
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Tai a Chymunedau

Strategaeth Lletya 
Pobl Hŷn 2018 - 2023

Mae’r Strategaeth Tai Pobl Hŷn hon yn gosod sut bydd y Cyngor a 
phartneriaid yn llywio ac yn cyflawni gwasanaethau tai a 
chysylltiedig i bobl hŷn, a sut gall y ddarpariaeth hon helpu i fynd ar 
ôl blaenoriaethau iechyd a gofal cymdeithasol ehangach.

Amber/Amb
r

 
Ymgynghoriad 
preswyl cychwynnol 
a bore coffi yn 
Brentwood Court; 
Clos Y Nant; Minton 
Court; Tŷ Popular a 
Thŷ Nelson, mewn 
perthynas â gwaith 
gwella sydd wedi’i 
drefnu  ar gyfer y 
flwyddyn ariannol i 
ddod. Mae manyleb 
fanwl ar gyfer pob 
Cynllun Byw 
Cymunedol wedi’i 
datblygu i sicrhau 
cysondeb

Cabinet

Strategaeth i 
ddarparu o leiaf 
2,000 o gartrefi 
Cyngor newydd

Mae'r Cyngor wedi gosod targed o ddarparu o leiaf 2,000 o gartrefi 
Cyngor newydd, ohonynt mae'n rhaid darparu 1,000 erbyn mai 
2022. Mae'r adroddiad yn nodi'r strategaeth ar gyfer cyflawni'r 
targed, yn nodi'r llwybrau cyflawni, yn rhoi manylion y dyraniadau tir 
sydd eu hangen ac yn nodi ' protocol tai ' gyda stadau er mwyn 
sicrhau nad yw cyfleoedd tir yn cael eu colli.

Green/Gwyr
dd

 Cabinet

Cynllun busnes y 
Cyfrif Refeniw Tai 

Y materion a drafodir yng Nghynllun Busnes y Cyfrif Refeniw Tai yw: Green/Gwyr
dd

 Cabinet
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2019/20 • nodi diben neu genhadaeth yr awdurdod fel landlord tai 
cymdeithasol;

• nodi amcanion a safonau ar gyfer y gwasanaeth;

• cynllunio sut i gyflawni’r amcanion a’r safonau a nodir (y 
strategaethau);

• cynllunio gofynion o ran adnoddau ac arian;

• darparu fframwaith ar gyfer monitro a gwerthuso cynnydd y ' 
busnes ' tai;

cyfleu cynlluniau'r awdurdod i'w denantiaid, Llywodraeth Cymru, 
rhanddeiliaid allweddol eraill, partneriaid a'r gymuned ehangach.

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Datganiad Polisi Tâl 
2019/20 Mae gan y Cyngor hefyd ofyniad statudol o dan Ddeddf Lleoliaeth 

2011 i baratoi datganiad polisi tâl yn flynyddol.  Roedd y datganiad 
cyntaf yn ei le erbyn 31 Mawrth 2012 ac maent wedi'u cynhyrchu 
bob blwyddyn ers hynny.  Bydd cytundeb (a chyhoeddi wedyn) y 
2019/20 datganiad polisi cyflog blynyddol hwn yn sicrhau 
cydymffurfiaeth barhaus â'r ddeddfwriaeth hon.

 Cabinet

Cyngor

Buddsoddi a Datblygu

Gwarediadau  Cabinet
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Cyflwyno Strategaeth 
Ddiwydiannol 
Dwyrain Caerdydd 
newydd

Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet am Strategaeth Ddiwydiannol 
Dwyrain Caerdydd.

Amber/Amb
r

 Cabinet

Ffordd Dumballs Bydd yr adroddiad hwn yn cyflwyno uwchgynllun newydd ar gyfer 
Dumballs Road a chreu tai fforddiadwy Cyngor Caerdydd.

Amber/Amb
r

 Cabinet

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Polisi Apeliadau 
Dirwyon Parcio

Mae'r ddogfen yn nodi ein canllawiau ar ystyried heriau, 
cynrychioliadau ac apeliadau yn erbyn cyhoeddi hysbysiadau tâl 
cosb yn ogystal â phenderfynu ar brosesau gorfodi i'w dilyn er mwyn 
sicrhau cysondeb ac ymlyniad i'r ddeddfwriaeth bresennol.

Amber/Amb
r

 Cabinet

Gosod goleuadau 
strydoedd preswyl 
LED trwy'r ddinas a 
datblygu seilwaith 
SMART

Mae cyflawniad goleuadau stryd LED ar y rhwydwaith ffyrdd 
strategol wedi llwyddo i gefnogi lleihad mewn defnydd ynni ac Ôl-
Troed Carbon Caerdydd.   

Mae peilot preswyl yn Radur yn dangos bod pryderon ynghylch 
goleuadau stryd LED mewn ardaloedd preswyl.

Mae datblygu goleuadau stryd LED preswyl ‘buddsoddi i arbed’ yn 
rhoi cyfleoedd pellach i leihau defnydd ynni ac Ôl-Troed Carbon 
Caerdydd. 

Bydd cysylltu goleuadau stryd LED i System Reoli Canolog yn 
galluogi gweithrediad seilwaith SMART. Bydd yr adroddiad yn 
adnabod y buddion a’r cyfleoedd sy’n gysylltiedig â seilwaith 

Amber/Amb
r

 Cabinet
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SMART i brojectau i’r dyfodol.    

May 2019

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Papur Gwyn 
Trafnidiaeth ac Awyr 
Glân

Datblygu Papur Gwyn ddrafft a gaiff ei lywio gan yr ymgynghoriad 
helaeth ar y Papur Gwyrdd ar drafnidiaeth ac aer glân a gynhaliwyd 
yn ystod gwanwyn 2018.  Bydd y Papur Gwyn yn cynnig 
gweledigaeth hirdymor ar gyfer rhwydwaith trafnidiaeth y ddinas, 
gan gydweddu'n agos â'r rhaglen waith awyr lân barhaus y mae'r 
Cyngor yn ei rhoi ar waith gyda Llywodraeth Cymru.   

Amber/Amb
r

 Cabinet

Project Trafnidiaeth 
Gorllewin Canol y 
Ddinas

Mae datblygiad y Sgwâr Canolog ac agoriad y Gyfnewidfa 
Trafnidiaeth yn y dyfodol yn gofyn am addasiadau i’r rhwydwaith 
priffyrdd cyfagos. Mae’r addasiadau hyn yn allweddol i lwyddiant y 
Gyfnewidfa, symudiad diogel cerddwyr yn yr ardal a gosod 
rhwydwaith beicio ar wahân.

Mae Heol y Porth yn ardal rheoli ansawdd aer ar hyn o bryd. Bydd y 
prosiect trafnidiaeth hwn yn cael gwared ar draffig trwodd ac yn 
gwella ansawdd aer yn sylweddol

Mae angen trwsio a gwella'r arwynebau priffyrdd, yr isadeileddau a'r 
palmentydd yn yr ardal. Bydd y prosiect yn darparu atgyweiriadau, 
a'r gwelliannau sydd eu hangen i gysylltu â'r ardaloedd datblygu a'r 
stadiwm genedlaethol

Amber/Amb
r

 Cabinet


