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BLAENRAGLEN BUSNES CABINET 
ARFAETHEDIG 

CYFNOD: 1 MEHEFIN 2019 - 30 MEDI 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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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

Cyngor

Diwylliant a Hamdden

Ymateb y Cabinet i 
Adroddiad 
'Digwyddiadau yng 
Nghaerdydd' 
Pwyllgor Craffu'r 
Economi a Diwylliant

Galluogi’r Cabinet i ymateb i adroddiad y Pwyllgor Craffu o’r enw 
‘Digwyddiadau yng Nghaerdydd’

Green/Gwyr
dd

 Cabinet

Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau

Band B Ysgolion yr 
21ain Ganrif: 
Ailddatblygu Ysgolion 
Cantonian, Riverbank 
a Woodlands

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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Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

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

Adroddiad alldro Ystyried yr adroddiad Alldro 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

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

Gwasanaethau Plant Mae’r strategaeth leoli’n nodi sut bydd Caerdydd yn bodloni Amber/Amb  Cabinet
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yn comisiynu'r 
Strategaeth Leoli

anghenion plant sy’n derbyn gofal i’w galluogi nhw i gyflawni’r 
canlyniadau gorau posibl drwy gynnig lleoliadau cost-effeithiol o 
safon, pan fo angen i Gyngor Caerdydd ofalu am blant.

r

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..  

Amber/Amb
r

 Cabinet

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

Tendr i gyflenwi hylif 
tanwydd i Gaerdydd

Cynnal tendr i gaffael hylif tanwydd (disel) o lot 1 fframwaith y GCC. 
Gwerth y cytundeb yw oddeutu 8 miliwn (2 filiwn y flwyddyn)

Green/Gwyr
dd

 Cabinet

Strategaeth 
Angladdau 
Fforddiadwy

Datblygu Strategaeth Tlodi Angladd i’w harwain a’i hyrwyddo gan y 
Cyngor a fydd yn nodi sut y gall dinasyddion Caerdydd fanteisio ar 
angladdau fforddiadwy ac yn tynnu sylw at y gwahanol ddewisiadau 
sydd ar gael i deuluoedd mewn profedigaeth i’w hystyried a sicrhau 
y darperir gwybodaeth gywir a hawdd ei deall mewn ymdrech i helpu 
teuluoedd i osgoi tlodi angladd.

Green/Gwyr
dd

 Cabinet

Diwylliant a Hamdden

Gorchmynion Diogelu Bwrw ymlaen gyda’r gorchmynion diogelu mannau agored Green/Gwyr  Cabinet
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Mannau Agored 
Cyhoeddus - 
Rheolaethau Cyn

cyhoeddus dd
Cyngor

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

Cynllunio 
Trefniadaeth 
Ysgolion: Ysgolion yr 
21ain ganrif (Band 
B): Ailddatblygu ac 
ehangu Ysgol 
Uwchradd Cathays

Yn ystod ei gyfarfod ar 14 Rhagfyr 2017 ystyriodd Cyngor y Cabinet 
adroddiad oedd yn nodi cynlluniau blaenoriaethu’r Cyngor i’w cynnal 
yn rhan o Raglen Ysgolion yr 21ain Ganrif Band B Caerdydd. 
Diben yr adroddiad yw ceisio cymeradwyaeth y Cabinet i 
ymgynghori ar gynigion i ddatblygu safle presennol ysgol Uwchradd 
Cathays, yn unol â chynlluniau blaenoriaethu Band B.

Amber/Amb
r

 Cabinet

Cyllid, Moderneiddio a Pherfformiad

Strategaeth Gwrth- Nod y Strategaeth hon yw datblygu a chynnal diwylliant lle mae pob Amber/Amb  Cabinet
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Dwyll a Llygredd 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.

r

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.

Amber/Amb
r

 Cabinet

Cyngor

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.

Amber/Amb
r

 Cabinet

Cyngor

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. 

Green/Gwyr
dd

 Cabinet
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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.

Adolygu darpariaeth 
asiantaethol 
Caerdydd ar Waith a 
Matrix

Trosglwyddwyd Rheolaeth gweithwyr Caerdydd ar Waith a Matrix 
(contract ar gyfer asiantaeth dros dro) o Adnoddau Dynol i Dai a 
Chymunedau ym mis Ebrill 2019. 

Y weledigaeth gyfunol y tu ôl i hyn oedd creu cysylltiadau newydd 
ac alinio cyfleoedd rhwng gwasanaethau I Mewn i Waith, Caerdydd 
ar Waith a darpariaethau asiantaethol eraill yn gyfan gwbl. Byddai 
hyn yn cynnwys cyfweliadau gwarantedig, lleoliadau gwaith a 
blaenoriaethu cleientiaid i mewn i waith ar gyfer unrhyw gyfleoedd 
sydd ar y gweill.

Mae Matrix wedi bod yn cyflenwi’r Cyngor â staff asiantaeth ers mis 
Rhagfyr 2016. Daw’r contract i ben ar 7 Medi 2019. 

Mae angen cynnal adolygiad llwyr o’r gwasanaeth i ddeall yr hyn sydd ei 
angen yn union gan y darparwr gwasanaeth a sut i ychwanegu gwerth i’r 
contract yn y modd gorau posibl, cyn cynnal unrhyw waith ail-gomisiynu. Y 
cynnig yw dyfarnu contract uniongyrchol i Matrix am 12 mis er mwyn gallu 
cyflawni hyn. Bwriedir i’r contract newydd ddod i rym erbyn Medi 2020 .

Amber/Amb
er

 Cabinet

Tai a Chymunedau

Caffael yr hen Ysbyty 
Lansdowne er mwyn 
adeiladu Tai 

Mae’r Cyngor wedi cychwyn rhaglenni codi tai newydd sbon ar 
raddfa fawr fydd yn darparu stoc o 1,000 o dai cyngor newydd erbyn 
Mai 2022.

Amber/Amb
r

 Cabinet
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Fforddiadwy Gan fod y Bwrdd Iechyd Prifysgol yn gwaredu safle Ysbyty 
Lansdowne, mae cyfle i gaffael safle datblygu i gefnogi cyflenwad o 
unedau tai fforddiadwy mewn ardal â galw mawr amdanynt.
Mae’r adroddiad Cabinet hwn yn pennu’r ystyriaethau o ran 
diwydrwydd dyladwy a chyfiawnhad ar gyfer y gefnogaeth i gaffael y 
safle a datblygu tai fforddiadwy.
Caiff y trafodiad ei gyflawni yn unol â Phrotocol Trosglwyddo Tir 
Llywodraeth Cymru.

Adnewyddu 
Trwyddedau Tai 
Amlfeddiannaeth

1. Daw’r cynllun trwyddedu ychwanegol ym Mhlasnewydd i ben ym 
mis Tachwedd 2019. Mae’r adroddiad hwn yn ceisio awdurdod y 
Cabinet i gynnal ymgynghoriad statudol cyn dychwelyd i’r Cabinet er 
mwyn iddo ystyried ail-ddatganiad y cynllun.
2. Briffio’r Cabinet ar newidiadau yn Lloegr a ystyrir yng Nghymru ar 
hyn o bryd a fyddai’n cael effaith gadarnhaol sylweddol ar 
swyddogaeth trwyddedu tai amlfeddiannaeth yng Nghaerdydd pe 
byddent yn cael eu gweithredu yng Nghymru.
3. Briffio’r Cabinet ar y cynnydd sydyn o weithgarwch gorfodi 
angenrheidiol o ran “adeiladau a addaswyd yn wael” lle mae 
tenantiaid wedi cael eu rhoi mewn perygl.

Amber/Amb
r

 Cabinet

Buddsoddi a Datblygu

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

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

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

Amber/Amb
r

 Cabinet

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

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

Cyngor

September 2019

Strydoedd Glân, Ailgylchu a'r Amgylchedd

Dyletswydd 
Bioamrywiaeth a 
Gwydnwch 
Ecosystemau (BRED

Mae dyletswydd statudol newydd ar gyrff cyhoeddus megis Cyngor 
Caerdydd o dan Adran 6 o Ddeddf yr Amgylchedd (Cymru) 2016. Yn 
ôl y ddyletswydd newydd hon rhaid i gyrff cyhoeddus ‘geisio cynnal 
a gwella bioamrywiaeth’ wrth arfer eu swyddogaethau, a hynny wrth 
‘hyrwyddo gwydnwch ecosystemau’. Enw’r ddyletswydd hon yw 
Dyletswydd Bioamrywiaeth a Gwydnwch Ecosystemau neu ‘BRED’ 
yn gryno (o’r Saesneg).

I helpu’r cyrff i gydymffurfio â’r ddyletswydd hon, mae’r Ddeddf 
Amgylchedd yn ei gwneud yn ofynnol i Gyngor Caerdydd baratoi a 
chyhoeddi cynllun sy’n nodi sut y mae’n cynnig cydymffurfio â’r 
ddyletswydd newydd hon. Cyfeirir ato fel y ‘Blaengynllun BRED’. Y 
canllaw presennol gan Lywodraeth Cymru yw nad oes angen i’r 
Blaengynllun hwn fod yn ddogfen ar wahân, ond yn hytrach gellir ei 
ymgorffori mewn cynlluniau neu strategaethau eraill. Yn dilyn hyn, 
bydd rhaid i’r Cyngor gyhoeddi adroddiad yn 2019 yn nodi’r hyn a 
wnaed i gydymffurfio â’r ddyletswydd hon.

Amber/Amb
r

 Cabinet
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Diwylliant a Hamdden

Y Theatr Newydd Nodi prif bwyntiau dull newydd o weithredu’r Theatr Newydd. Amber/Amb
r

 Cabinet

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

Buddsoddi a Datblygu

Cyflwyno Strategaeth 
Ddiwydiannol 
Dwyrain Caerdydd 
newydd

Ceisio cymeradwyaeth y Cabinet am Strategaeth Ddiwydiannol 
Dwyrain Caerdydd.

Amber/Amb
r

 Cabinet
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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 
Monitro Blynyddol 
Cynllun Datblygu 
Lleol Caerdydd

Cafodd Cynllun Datblygu Lleol Caerdydd (CDLl) ei fabwysiadu’n 
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.

Green/Gwyr
dd

 Cabinet

Cyngor


