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BLAENRAGLEN BUSNES CABINET 
ARFAETHEDIG 

CYFNOD: 1 MAI 2019 - 31 AWST 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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Mai 2019

Tai a Chymunedau

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

Buddsoddi a Datblygu

Rhaglen Adolygu 
Asedau Eiddo / 
Cynllun Gwaredu 
Tymor Canolig

Gweithredu’r cynllun gwaredu tymor canolig a pharhau â’r adolygiad 
a’r dull rhagweithiol o ran rheoli asedau’r Cyngor.

Green/Gwyr
dd

 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

Socail Care, health & Wellbeing

Strategaeth 
Comisiynu ar y Cyd 
ar gyfer Oedolion ag 
Anableddau Dysgu

Ystyried Strategaeth Comisiynu ar y Cyd ar gyfer Oedolion ag 
Anabledd Dysgu  

 Cabinet

Cymeradwyaeth i 
barhau i gymryd rhan 
yn y Cynllun 

Ym mis Mai 2016, cytunodd Cyngor Caerdydd a Chyngor Bro 
Morgannwg i gymryd rhan yn y gwaith o adsefydlu ffoaduriaid 
agored i niwed o Syria dan gynllun y Swyddfa Gartref ar sail 

Amber/Amb
r

 Cabinet
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Adsefydlu Pobl sy'n 
Agored i Niwed

ranbarthol, dan Gydgytundeb tair blynedd. 
Ym mis Mai 2016, penodwyd darparwr Gwasanaethau Cymorth ac 
Integreiddio i roi cymorth adsefydlu ledled y rhanbarth, yn unol â’r 
gofynion a nodir yng Nghyfarwyddiadau Ariannu’r Swyddfa Gartref. 

Daw’r ddau Gytundeb i ben ar 16 Mai 2019, felly mae angen 
cymeradwyaeth y Cabinet i barhau i gymryd rhan yn y gwaith o 
adsefydlu ffoaduriaid agored i niwed tan fis Mawrth 2020, ar sail 
ranbarthol, yn unol â chynllun y Swyddfa Gartref.

Cymerir rhan yn y Cynllun yn wirfoddol ac ar yr amod bod cyllid 
grant ar gyfer i Gyngor Caerdydd a Chyngor Bro Morgannwg bob 
blwyddyn i gefnogi costau adsefydlu ac integreiddio.

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Canllaw Cynllunio 
Atodol yn ymwneud â 
Dyluniad ac 
Arwyddion Blaenau 
Siopau

I ystyried sylwadau wedi’u gwneud ar y CCA yn ystod ymgynghoriad 
cyhoeddus ac argymell i’r Cyngor ei fod yn cael ei gymeradwyo at 
ddibenion rheoli datblygu.

 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. 

Amber/Amb
r

 Cabinet
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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 
SMART i brojectau i’r dyfodol.    

Mehefin 2019

Arweinydd

Safonau'r Gymraeg: 
Adroddiad Blynyddol 
2018-19

Mae gan Awdurdodau Lleol ddyletswydd statudol dan Adran 44 
Mesur y Gymraeg [Cymru] 2011 i gydymffurfio â’r rheoliad ‘safonau’r 
Gymraeg’. 

Mae dyletswydd ar Gyngor Caerdydd i gydymffurfio â safonau sy’n 
ymwneud â chreu a chyhoeddi Adroddiad Blynyddol.

Hwn fydd y trydydd adroddiad blynyddol wedi’i greu dan safonau’r 
Gymraeg.

Green/Gwyr
dd

 Cabinet

Plant a Theuluoedd

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

Darpariaeth Breswyl 
y Gwasanaethau 
Plant

Gweledigaeth y Cyngor yw agor cartrefi plant newydd yn y ddinas, 
fel y gall gael mynediad at y math a’r lefel cymorth cywir a sicrhau 
bod plant Caerdydd yn byw yng Nghaerdydd. Y weledigaeth yw 
agor pump cartref plant newydd yng Nghaerdydd erbyn mis Rhagfyr 
2019. 

Amber/Amb
r

 Cabinet
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Gofynnir i’r Cabinet i ystyried a chytuno ar y cynnig cyffredinol i 
gyflawni’r weledigaeth ac i awdurdodi’r gwaith o gaffael cam cyntaf y 
datblygiad hwn, sydd â’r nod o gynnig cam hanfodol i bobl ifanc yng 
Nghaerdydd i aros neu i ddychwelyd at eu teuluoedd a’u ffrindiau, 
tra’n dysgu’r sgiliau sydd eu hangen ar gyfer dyfodol llwyddiannus.

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

Cyflwyno'r 
gwasanaeth casglu 
gwydr ar wahân yn y 
dyfodol

Diweddaru’r Cabinet ar gynnydd y peilot casglu gwydr ar wahân, ac 
argymell estyniad dinas gyfan i’r gwasanaeth ailgylchu.

Mae’r adroddiad yn amlinellu canlyniadau ac adborth o’r peilot ac 
hefyd y cynnig i’w estyn a’r amserlen.

Amber/Amb
r

 Cabinet

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

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

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

Amber/Amb
r

Byddwn yn 
ymgynghori ag 
ystod o randdeiliaid 
gan gynnwys 
Aelodau, 
Llywodraethwyr, 
Penaethiaid, staff 
ysgol, rhieni, plant a 
phreswylwyr lleol yn 
rhan o’r 
ymgynghoriad 
cyhoeddus. 

Cabinet

Band B Ysgolion yr 
21ain Ganrif: 

Mae’r adroddiad hwn yn crynhoi’r barn a fynegwyd yn ystod yr 
ymgynghoriad, ynghyd ag argymhellion ar sut ddylid bwrw ymlaen.

Amber/Amb
r

 Cabinet
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Ailddatblygu Ysgolion 
Cantonian, Riverbank 
a Woodlands

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

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 am 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/Gwyr
dd

 Cabinet

Bysus Allyriadau Isel 
Iawn - Benthyciad i 
Wasanaethau 
Trafnidiaeth Dinas 
Caerdydd

Yn unol â’r ddeddfwriaeth, gall y cwmni geisio benthyciadau gan y 
Cyngor yn unig. Mae benthyciad o £2 miliwn wedi ei gynnwys yn 
rhan o raglen Cyfalaf y Cyngor ar gyfer prynu cerbydau. Yn ogystal, 
mae angen £1.8 miliwn i alluogi’r cwmni i gynnig arian cyfatebol a 
sicrhau Grant Adran Drafnidiaeth o £5.7 miliwn tuag at 36 o fysus 
trydanol a seilwaith cysylltiedig. Mae hyn yn rhan o nifer o fesurau i 
wella ansawdd aer. Mae sicrhau’r holl gyllid yn ofyniad er mwyn 
derbyn telerau ac amodau grant yr Adran Drafnidiaeth.

Amber/Amb
r

 Cabinet

Cyngor

Adroddiad alldro Ystyried yr adroddiad Alldro  Cabinet
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Buddsoddi a Datblygu

Pentref Chwaraeon Bydd yr adroddiad yn rhoi briff i’r Cabinet ar gynnydd Datblygiad y 
Pentref Chwaraeon Rhyngwladol a’r model darparu a gynigir ar 
gyfer cam 2 datblygiad y safle.

Amber/Amb
r

 Cabinet

Arena Dan Do Er mwyn gwthio cynllun yr Arena Dan Do yn ei flaen, mae angen 
cymeradwyaeth i gael y budd tir priodol y gefnogi’r datblygiad.

Amber/Amb
r

 Cabinet

Cyflwyno Strategaeth 
Ddiwydiannol 
Dwyrain Caerdydd 
newydd

Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet am Strategaeth Ddiwydiannol 
Dwyrain Caerdydd.

Amber/Amb
r

 Cabinet

Prif Gynlllun Ardal y 
Gamlas

Uwchgynllun newydd ar gyfer datblygu Ardal y Gamlas yng nghanol 
y ddinas yn y dyfodol i ddenu buddsoddiad ac ehangu cynnig 
masnachol canol y ddinas.

Amber/Amb
r

 Cabinet

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

July 2019

Plant a Theuluoedd

Gwasanaethau Plant 
yn comisiynu'r 

Mae’r strategaeth leoli’n nodi sut bydd Caerdydd yn bodloni 
anghenion plant sy’n derbyn gofal i’w galluogi nhw i gyflawni’r 

Amber/Amb
r

 Cabinet
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Strategaeth Leoli canlyniadau gorau posibl drwy gynnig lleoliadau cost-effeithiol o 
safon, pan fo angen i Gyngor Caerdydd ofalu am blant.

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

Strategaeth Fwyd Mae Cyngor Caerdydd wedi ymrwymo i ddatblygu Strategaeth Fwyd 
i’r Cyngor. Mae hyn yn adeiladu ar y gwaith a wnaethpwyd ledled y 
ddinas ar yr agenda bwyd a statws presennol Caerdydd fel Dinas 
Fwyd Gynaliadwy Efydd. Ar hyn o bryd mae Caerdydd yn gweithio 
at gael statws Arian ac mae ganddi nod o geisio bod yn ddinas Aur 
yn y tymor canolig. Bydd strategaeth y Cyngor yn ystyried mynediad 
at fwyd da i bawb, bwyd fel gyrrwr llwyddiant, manteisio ar dyfu’n 
lleol a systemau bwyd clyfar..  

 Cabinet

Affordable Funeral 
Strategy

To develop a Funeral Poverty Strategy that will be led and promoted 
by the Council that will identify how Cardiff Citizens can access 
affordable funerals and to highlight alternative options for bereaved 
families to consider and ensure accurate and easy to understand 
information is provided in a bid to help families avoid funeral 
poverty.  

Green  Cabinet

Diwylliant a Hamdden

Y Theatr Newydd Nodi prif bwyntiau dull newydd o weithredu’r Theatr Newydd.  Cabinet

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Strategaeth Gwrth-
Dwyll a Llygredd

Nod y Strategaeth hon yw datblygu a chynnal diwylliant lle mae pob 
rhan o’r sefydliad yn ystyried twyll, llwgrwobrwyo a llygredigaeth yn 
annerbyniol, bod ac y bydd camau llym yn cael eu cymryd i atal a 
chanfod colledion twyll, i ddwyn twyllwyr i gyfrif yn gyflym ac yn 
effeithiol, ac adennill unrhyw golledion.

Amber/Amb
r

 Cabinet
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Cofrestr Risgiau 
Corfforaethol - 
Adolygiad Diwedd y 
Flwyddyn 2018/19

Bydd yr adroddiad yn rhoi gwybod i’r Cabinet am y prif risgiau sy’n 
wynebu’r Cyngor. Y tro diwethaf i’r Cabinet weld y Gofrestr Risgiau 
Corfforaethol (CRC) oedd mewn cyfarfod Cabinet ym mis Rhagfyr 
2018. Mae uwch swyddogion yn adolygu’r ddogfen yn chwarterol a’r 
Cabinet unwaith bob 6 mis.      

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

Amber/Amb
r

 Cabinet

Strategaeth y 
Gyllideb 2020/21 a'r 
Tymor Canolig

Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet ar gyfer strategaeth y gyllideb ar 
gyfer 2020/21, a’r Cynllun Ariannol Tymor Canolig sy’n cynnwys 
ystyriaeth o’r sefyllfa ariannol a thargedau arbedion i bob 
cyfarwyddiaeth.
Cydnabod Fframwaith Amserlen y Gyllideb ac anfon hwn ymlaen at 
y cyngor i’w gymeradwyo.

 Cabinet

Adroddiad Llesiant 
Statudol Cyngor 
Caerdydd

Mae’r adroddiad hwn yn ddogfen statudol y mae’n rhaid i’r Cyngor ei 
greu bob blwyddyn fel adlewyrchiad o’i berfformiad a’i 
weithgareddau yn y flwyddyn ariannol ddiwethaf (2018-19) yn unol 
â’r Cynllun Corfforaethol.

 Cabinet

Buddsoddi a Datblygu

Swyddfeydd Craidd Cymeradwyo’r cynllun busnes a gynigir ar gyfer ad-drefnu 
swyddfeydd craidd y Cyngor.  

Amber/Amb
r

 Cabinet

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles a Phlant a Theuluoedd

Adroddiad Blynyddol 
Gwasanaethau 
Cymdeithasol yr 
Awdurdod Lleol 
2018/19

Mae gofyn i Gyfarwyddwr Statudol y Gwasanaethau Cymdeithasol 
gynhyrchu adroddiad blynyddol ar effeithiolrwydd y Gwasanaethau 
Cymdeithasol.  Yn y bôn, mae’r adroddiad yn ofyniad ar 
awdurdodau, aelodau a swyddogion i roi gwybod i ddinasyddion a 
rhanddeiliaid lleol sut maent yn meddwl y mae eu trefniadau ar gyfer 
darparu gwasanaethau gofal cymdeithasol yn gweithio.

Green/Gwyr
dd

 Cabinet
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September 2019

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.

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.

Amber/Amb
r

 Cabinet

Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Llesiant

Cynllun Strategol i 
Ddarparu 
Canlyniadau 
Rhagorol ar gyfer 
Oedolion

Bydd y papur hwn yn gynllun strategol 3 blynedd i ddod â 
chanlyniadau ardderchog yn y gwasanaethau cymdeithasol i 
oedolion. Bydd yn nodi sut bydd y Cyngor a’i bartneriaid yn datblygu 
camau ataliol, gwella ymarfer, cynorthwyo a datblygu’r gweithlu, 
gwella ystod y cynigion gwasanaeth a gwella perfformiad.

Amber/Amb
r

 Cabinet

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Trydydd Adroddiad Cafodd Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd (CDLl) ei fabwysiadu’n Green  Cabinet
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Monitro Blynyddol 
Cynllun Datblygu 
Lleol Caerdydd

ffurfiol gan y Cyngor ar 28 Ionawr 2016. 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 
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 
2019.


