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Mae Cynllun Corfforaethol 2009/12 yn nodi’r
Weledigaeth, Gwerthoedd a Phrif Heriau i’r Cyngor.
Mae’r Cynllun hefyd yn nodi’r amcanion a
thargedau perfformiad ar gyfer y Cyngor.

Mae’r Cynllun Gwella yn cyflwyno ein cynnydd yn
ystod 2009/10 o ran darparu’r amcanion a’r
mesurau hyn. Mae’r Cynllun yn adrodd ar ein
perfformiad yn erbyn themâu Lles Economaidd,
Cymdeithasol ac Amgylcheddol a Chysylltiadau
Caerdydd.

Rhagor oWybodaeth
Am ragor o wybodaeth ar Berfformiad y Cyngor
cysylltwch â’r Tîm Perfformiad, Newid ac
Effeithlonrwydd ar 029 2087 3244 neu
lawrlwythwch gopi o fersiwn llawn y Cynllun Gwella
o www.caerdydd.gov.uk.
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Cyflwyniad



Mae’r Cyngor ar hyn o bryd yn casglu gwybodaeth
yn erbyn nifer o amcanion a dangosyddion
perfformiad i fonitro a mesur ein perfformiad. Mae’r
siartiau yn nodi i ba raddau mae’r Cyngor wedi
cwrdd â’i amcanion a thargedau perfformiad ar y
cyfan a/neu wedi gwella ei berfformiad yn y
flwyddyn ddiwethaf lle bo data tueddiadau ar gael.
Y dangosyddion a nodwyd yw’r rhai sydd wedi’u
cyhoeddi yn y Cynllun Gwella llawn.
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Perfformiad Cyngor Caerdydd 2009/10 – Trosolwg

Pob Dangosydd Perfformiad – Cynnydd yn erbyn Taged
2009/10

Wedi Bodloni’r Targed

Bron â Bodloni’r Targed

Heb Fodloni’r Targed

69%

4%

27%

Pob Dangosydd Perfformiad – Tuedd Gwelliant
2009/10

Gwella

Statig

Dirywio
66%

5%

29%

Cyfanswm dangosyddion cymharol = 84

Cyfanswm dangosyddion cymharol = 86
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‘Sicrhau darpariaeth gwasanaethau cyhoeddus o ansawdd uchel sy’n
gydlynol, yn darparu effeithlonrwydd ac yn lleoli dinasyddion wrth wraidd
y broses gwneud penderfyniadau’

Cafodd yr amcanion canlynol eu datblygu neu eu
cwblhau yn ystod 2009/10

Buom yn gweithio tuag at ymrymuso dinasyddion,
cymunedau a chwsmeriaid a gwellamynediad i a
darpariaeth gwasanaethau drwy fynd rhagddi i
ddatblygu Strategaeth Gwasanaethau Cwsmeriaid
Corfforaethol, estyn oriau agor Cysylltu â Chaerdydd
(C2C) a ffurfio Partneriaeth Technoleg Strategol i
ddatblygu a darparu mynediad cwsmeriaid gwell i
wasanaethau’r Cyngor.

Buom yn gweithio ar wella effeithlonrwydd
gwasanaethau cymorth drwy gychwyn darparu
project yn ymwneud â meysydd gan gynnwys AD,
Cyflogres a hyfforddiant staff. Rydym wedi gwella’r
broses o reoli a chynnal a chadw cerbydau’r Cyngor
drwy ail-ddylunio arferion gwaith i wella
effeithlonrwydd y gwasanaeth.

I geisio sicrhau defnydd effeithlon o’n tir ac eiddo
rydym wedi parhau i awtomeiddio darlleniadau nwy
a thrydan yn adeiladau’r cyngor ac wedi gwario
£639,000 ar welliannau ynni mewn ysgolion yn
ystod 2009/10 i weithio tuag at leihau gollyngiadau
Carbon y Cyngor.

I sicrhau ein bod ni’n cynnal caffael a chomisiynu
effeithlon rydym wedi bod yn gweithio ar ddatblygu
Strategaeth Caffael Corfforaethol 3 blynedd
newydd.

I fanteisio ar adnoddau ar gyfer gwasanaethau
rheng flaen rydym wedi cynhyrchu incwm
ychwanegol trwy gyfleoedd codi tâl newydd.

Rydym wedi parhau i wella capasiti ein pobl a
datblygu capasiti a gallu arweinyddoldrwy baratoi
ar gyfer Cynllun Cydraddoldebau integredig.

Rydym wedi bod yn gweithio tuag at sicrhau
cydraddoldeb rhwng yr ieithoedd Cymraeg a
Saesneg drwy hyrwyddo a chefnogi’r defnydd o’r
iaith Gymraeg trwy gychwyn gweithredu
Strategaeth Sgiliau Ieithyddol 2009/12 y Cyngor a’r
cynllun gweithredu cysylltiedig.

Cysylltiadau Caerdydd
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Cyf Teitl Alldro
2008/09

Targed
2009/10

Alldro
2009/10

Tuedd
Blynyddol

Cynnydd
yn erbyn
targed

CFH/007 Canran y dreth gyngor sy’n ddyledus ar gyfer
y flwyddyn ariannol a dderbyniwyd gan yr
awdurdod

94.68 95.00 94.65 � �
Mae safle terfynol y dreth gyngor 0.03% yn llai na llynedd. Yn yr amgylchiadau economaidd presennol dyma ganlyniad boddhaol iawn.
Rydym yn parhau i gymryd ymateb rhagweithiol o ran adennill a hyrwyddo’r defnydd o ddebyd uniongyrchol sydd wedi helpu i gadw ein
cyfradd casglu.

F/CP/TA01 Lefel cynilion effeithlonrwydd cronnus fel a
nodir yn Enillion Blynyddol Llywodraeth
Cynulliad Cymru.

3,058,000 4,464,000 6,542,000 � ☺
CHR/002 Nifer o ddiwrnodau/shifftiau gwaith ar gyfer

pob gweithiwr awdurdod lleol cyfwerth â llawn
amser a gollwyd oherwydd absenoldeb salwch

12.60 11.98 11.88 � ☺
PED 012 Canran y dinasyddion a arolygwyd sy’n fodlon

â Gwasanaethau’r Cyngor
85.51 85.00 82.20 � �

Ym mis Tachwedd 2009, nododd dros bedwar o bob pump (82.2%) o ymatebwyr i’r Arolwg Holi Caerdydd eu bod yn fodlon â’r lefel
gwasanaeth a ddarperir gan y Cyngor. Dim ond 2.6% oedd yn anfodlon iawn gyda’r gwasanaeth. Mae hyn yn dangos rhywfaint o
ostyngiad yn y lefelau boddhad ers 2008, pan oedd 85.51% o ymatebwyr yn fodlon â gwasanaethau’r Cyngor.

Mesuriadau Perfformiad

AL
LW

ED
D ☺ Targed blynyddol wedi’i

gyflawni � Tared blynyddol heb ei
gyflawni � Targed blynyddol bron wedi’i

gyflawni

� Gwella � Dirywio � Statig
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Lles Economaidd
‘Sicrhau bod Caerdydd, fel prifddinas ryngwladol gystadleuol, yn ddinas
gynhwysol, fywiog a ffyniannus i fyw a gweithio ynddi, gyda gweithlu
medrus a chreadigol ac amgylchedd busnes hynawf’

I adfywio a thrawsffurfio’r ddinas aethom ati i
baratoi’r ddinas ar gyfer lansiad Canolfan Dewi Sant
2 trwy gwblhau’r Rhaglen ‘Daw fe Ddaw 2009’, yn
cynnwys gwelliannau sylweddol i dir y cyhoedd.
Agorodd John Lewis yn swyddogol ym Medi 2009 a
Dewi Sant ym mis Hydref. Mae arwyddion i
gynorthwyo â’r ffordd o amgylch y ganolfan wedi’u
gosod ac mae marsialiaid tacsis gyda’r nos a
chynllun achredu tacsis yn ei le.

Sefydlom fenter swyddi manwerthu i gefnogi
cyfleoedd cyflogaeth o ganlyniad i Dewi Sant 2.

I foderneiddio llyfrgelloedd y ddinas agorom
Lyfrgell Ganolog newydd yn llwyddiannus a datblygu
rhaglen gyfathrebu i gyhoeddi’r cyfleuster newydd,
yn canolbwyntio ar ddigwyddiadau misol ar thema.
Aethom ati i gyflwyno’r system tagio electronig ar
gyfer llyfrau i gynorthwyo â rheoli llyfrau, edrych ar
gynyddu’r nifer o leoliadau lle gellir cyrchu llyfrau
llyfrgell a dechrau archwilio opsiynau ar gyfer oriau
agor mwy hyblyg mewn llyfrgelloedd.

Rydym wedi parhau gyda’r gwaith o ddatblygu’r
Pentref Chwaraeon Rhyngwladol a’r glannau.
Agorwyd Pont-y-Werin i gysylltu’r Pentref Chwaraeon
Rhyngwladol gyda Marina Penarth ym mis
Gorffennaf 2010 ac mae cyfleuster slalom canŵio a

rafftio Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd bellach ar
agor.

Cwblhawyd stadiwmpêl-droednewydd,a seilwaith
perthnasol, gan gynnwys maes parcio a pharcio a
theithio.

I ddatblygu systemdrafnidiaethddiogel, effeithiol
a chynaliadwy rydym wedi parhau i ddatblygu canol
y ddinas fel Hwb Trafnidiaeth Rhanbarthol
Cynaliadwy, gan gynnwys gwasanaeth bws gwennol
peilot o amgylch canol y ddinas. Cychwynnodd Cam
1 o'r gwaith i greu amgylchedd sy’n iach i gerddwyr
gyda gwelliannau i Heol Fawr y mae disgwyl iddynt
gael eu cwblhau yn 2010/11.

Agorom gyfleuster Parcio a Theithio Dwyrain
Caerdydd ym mis Hydref 2009, yn darparu 300 o
lefydd. Cefnogir y cynllun hwn gan fesurau
blaenoriaeth bws ar Eastern Avenue a Southern Way.
Rydym wedi bod yn gweithio ar y cyd â Chyngor
Rhondda Cynon Taf i ddatblygu opsiynau ar gyfer
cyfleuster Parcio a Theithio M4/A470.

Buom yn gweithio ar weithredu menter ‘braenaru’
Dinas Deithio Gynaliadwy Llywodraeth Cynulliad
Cymru i hyrwyddo dulliau trafnidiaeth mwy
cynaliadwy. Mae gweithredwr ar gyfer Clwb Ceir
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Caerdydd wedi'i benodi. Disgwylir i’r clwb gychwyn
yn 2010/11. Bydd y cynllun yn darparu 12 man
parcio i 10 cerbyd ac yn caniatáu llogi cerbydau
mewn modd hyblyg o gyfnod o awr i gyfnodau
hirach, yn ei gwneud hi’n haws i breswylwyr gwrdd
â’u hanghenion trafnidiaeth heb redeg eu car eu
hunain, neu ail gar.

Cyflwynom gynllun rhannu beiciau am ddim i
gynyddu’r defnydd o feiciau yn y ddinas.

I sicrhau bod Caerdydd yn ddinas gystadleuol a
rhyngwladol rydym wedi bod yn gweithio tuag at
sefydlu Parc Busnes Rhyngwladol, parc technoleg
‘gwyrdd’ i hyrwyddo technoleg a busnes ‘gwyrdd’ a
datblygiad Prifddinas Cyfryngau ar gyfer y ddinas
sy’n gwella’r ddinas ymhellach fel canolfan ar gyfer
diwydiannau creadigol.

I gryfhau sefyllfa Caerdydd fel prif gyrchfan
ymwelwyr, chwaraeon a diwylliannol ail-
ddyluniodd Caerdydd ar y Cyd y wefan Visit Cardiff i
ffrydio data yn uniongyrchol o’r System Rheoli
Cyrchfan i helpu i sicrhau bod yr wybodaeth fwyaf
diweddar a chyson ar gael ar-lein.

Aethom ati i barhau i adfywio Parc Bute mewn
partneriaeth â Chronfa Treftadaeth y Loteri gan
gynnwys, gwaith uwchraddio’r llwybr, mynediad i
gerddwyr yn unig i’r parc ym Mhorth y Gogledd a
Stablau'r Castell, llwybr mynediad caled newydd i’r
ardal digwyddiad ar gae Coopers gyda lleiniau
cyfnerth a chylchoedd troi newydd i wella mynediad
i ddigwyddiadau a lleihau difrod i’r parc.

Rydym wedi sicrhau ymhellach fodparciau’r ddinas
yn cyfrannu at les economaidd, cymdeithasol ac

amgylcheddol y ddinas trwybaratoi cynigion cam
wrth gam ar gyfer parciau’r ddinas ar hyd a lled y
Ddinas. Mae gwaith wedi cychwyn ar baratoi’r
cynllun adfer a rheoli ar gyfer Parc Cefn Onn.

Cynhaliom raglen o ddigwyddiadau chwaraeon o
ansawdd uchel megis cyfres Prawf y Lludw,
digwyddiad Athletau Super 8 a’r Wheelchair Sport
Spectacular. Darparodd Gaerdydd hefyd yr UK
School Games yn llwyddiannus gan weithio mewn
partneriaeth â LLCC, Cyngor Chwaraeon Cymru,
Cynghorau Abertawe a Chasnewydd. Teimlai 96%
o ymwelwyr a aeth i’r digwyddiad hwn bod
Caerdydd yn ddinas dda iawn neu dda ar gyfer
cynnal digwyddiadau chwaraeon o bwys.
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Cyf Teitl Alldro
2008/09

Targed
2009/10

Alldro
2009/10

Tuedd
Blynyddol

Cynnydd
yn erbyn
targed

EEI001 Nifer y Swyddi wedi’u Creu / Diogelu
trwy gymorth y Cyngor

Adolygwyd yn
2008/09

1,000 1,068 ☺
EEI002 Boddhad â Chaerdydd fel lle i ymweld

ag ef
93 93 93 � ☺

LTPPI11 Dull Teithio i’r Gwaith gyda
thrafnidiaeth gynaliadwy

40.3 44.3 47.7 � ☺
LCS/002 Nifer o ymweliadau i ganolfannau

hamdden a chwaraeon yr awdurdod
lleol yn ystod y flwyddyn gyda’r
ymwelydd yn cyfranogi mewn
gweithgarwch corfforol, ar gyfer pob
1,000 o’r boblogaeth

11,723.22 Heb ei gosod 11,910.56 �

LCL/001 Nifer o ymweliadau i Lyfrgelloedd
Cyhoeddus yn ystod y flwyddyn, ar gyfer
1,000 o’r boblogaeth

8,644 Heb ei gosod 9,756 �

Mesuriadau Perfformiad

AL
LW

ED
D ☺ Targed blynyddol wedi’i

gyflawni � Tared blynyddol heb ei
gyflawni � Targed blynyddol bron wedi’i

gyflawni

� Gwella � Dirywio � Statig
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Lles Cymdeithasol
‘Creu cymuned ddiogel, iach a dysg sy’n dathlu amrywiaeth ac yn
hyrwyddo gwir gyfleoedd i bawb’

Rydym wedi bod yn gweithio i sicrhau hawl dysgu i
blant a phobl ifanc trwy wella mynediad i ac
ymglymiad ag addysg, cyflogaeth neu
hyfforddiant. Roedd ystod, ansawdd a hygyrchedd
cyfleoedd dysgu i bob dysgwr wedi gwella ym mhob
ysgol uwchradd drwy weithio ar y cyd â’r sector
Addysg Bellach a darparwyr hyfforddiant canolog i
greu cwricwlwm ardal leol.

Buom yn gweithio ar wella ymddygiad disgyblion
mewn ysgolion yn cynnwys datblygu model arfer
dda i ganolbwyntio ar strategaethau atal bwlio ac
ymyrraeth a gefnogir trwy raglen hyfforddiant.
Cynhaliwyd Wythnos Atal Bwlio 2009 yn
llwyddiannus, gydag ysgolion ar draws y ddinas yn
cyfranogi mewn digwyddiadau. Cafodd 11 ysgol
eu gwobrwyo’n llwyddiannus trwy gynllun Dyfarnu
Atal Bwlio Caerdydd ym mis Tachwedd 2009.

Buom yn gweithio arwellapresenoldebysgolmewn
ysgolion uwchradd a fydd yn cynnwys sefydlu proses
adrodd a monitro cadarn a fydd yn helpu drwy
dargedu adnoddau yn fwy effeithiol a sefydlu project
yn nwyrain Caerdydd i daclo diffyg presenoldeb drwy
weithio gyda theuluoedd i sicrhau eu bod yn gwella
presenoldeb eu plant yn yr ysgol.

Buom yn gweithio tuag at weithredu cynigion
adrefnu ysgol cymeradwy a datblygu cynigion
pellach i’n galluogi ni i wella ansawdd y dysgu a’r

amgylchedd dysgu (adeiladau ysgol) a lleihau
lleoedd dros ben.

I hyrwyddo magu plant mewn angen gan eu
teuluoedd aethom ati i barhau i weithredu’r
Strategaethau Cymorth i Deuluoedd, Gofalwyr Ifanc
a Phlant Anabl. Rydym wedi sicrhau mynediad
gwell i wybodaeth a gwasanaethau ar gyfer plant
anabl a’r rhai ar y sbectrwm awtistiaeth a datblygu
a chomisiynu Gwasanaeth Gofal Seibiant Preswyl
newydd. Aethom ati hefyd i ddatblygu’r defnydd o
warchodaeth arbennig i blant y mae hyn yn
berthnasol iddynt.

Gwnaethom hefyd gynnydd i leihau’r nifer o bobl
ifanc sy’n cael eu rhoi ar y system cyfiawnder
ieuenctid drwy gyflwyno Strategaeth Atal a
gweithio gydag asiantaethau eraill i ddarparu
Rhaglenni Cynhwysiad Ieuenctid yn nwyrain a
gorllewin y ddinas.

Aethom ati i barhau i weithio mewn partneriaeth
ag asiantaethau eraill trwy’r Bwrdd Diogelu Plant
Lleol (BDPLl) i ddiogelu plant gan gynnwys
gweithredu’r gweithdrefnau Adolygu Achos Difrifol
newydd a Sefydlu protocolau rhannu gwybodaeth i
hwyluso cydweithio rhwng sefydliadau. Darparom
wasanaethau i Blant Sy’n Ceisio Lloches Heb Gwmni
mewn partneriaeth â Chyngor Ffoaduriaid Cymru
a’r Swyddfa Gartref.



I gyflawni canlyniadau gwell i blant a phobl ifanc
sy’n derbyn gofal neu’n gadael gofal rydym wedi
gweithredu Strategaeth Rhianta Corfforaethol y
Cyngor a datblygu Strategaeth Lleoli drafft ar gyfer
cymeradwyaeth. Rydym wedi parhau i wella
cyfleusterau i blant sy’n derbyn gofal drwy gwblhau
cam un o gartref y plant newydd ar safle canolfan
John Kane. Hefyd, rydym wedi datblygu a chytuno
ar gynigion ar gyfer darparu pedair Canolfan
Integredig ar gyfer Plant newydd neu estynedig yn
Ysgol Gynradd Oakfield, Ysgol Gynradd Greenway,
Ysgol Gynradd Adamsdown ac Ysgol Gynradd yr
Eglwys yng Nghymru Fair Wyryf.

I sicrhau bod gan bobl y cyfle i fod mor iach ac
annibynnol â phosiblmewn amgylchedd o’u dewis
aethom ati i barhau i daclo Oedi Wrth Drosglwyddo
Gofal (OWDG) trwy ddatblygu cynllun Gofal
Ychwanegol a fydd yn ein galluogi i leihau OWDG.
Sefydlom drefniadau rhyddhau o’r ysbyty integredig
i leihau’r nifer o achosion Oedi Wrth Drosglwyddo
Gofal drwy sefydlu timau Parhau â Gofal Iechyd
Amlddisgyblaethol, Symud Ymlaen ac Asesu i
ymgymryd ag Asesiadau Unedig ar gyfer pobl hŷn
mewn Unedau Gofal Trosiannol pan font yn
feddygol addas i symud ymlaen i ofal yn y gymuned.

Aethom ymlaen i ddatblygu model newydd ar gyfer
gofal cartref sy’n seiliedig ar wella offer teleofal
mewn cartrefi a galluogi/ail-alluogi egwyddorion.

I sicrhau bod dinasyddion yn derbyngwasanaethau
cydgysylltiedig rhwng Iechyd a Gofal Cymdeithasol
buom yn gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu
timau ardal amlddisgyblaethol i sicrhau mynediad
i’r offer cywir ar yr adeg gywir. Rydym wedi parhau
i weithio gyda Iechyd i ddatblygu llwybr gofal a
rennir ar gyfer gwasanaethau Therapi
Galwedigaethol rhwng yr ysbyty a’r gymuned.

Rydym wedi parhau i weithio tuag at sefydlu
gwasanaethau iechyd meddwl ar y cyd i bobl hŷn
drwy sefydlu Bwrdd Cysgodi ar y Cyd i integreiddio

gwasanaethau iechyd meddwl cymunedol yng
Nghaerdydd a’r Fro ac wedi gweithredu gwasanaeth
cymorth i wella ansawdd gofal dementia mewn
cartrefi gofal ac wedi gweithio i gyflwyno
gwasanaeth ymateb argyfwng mewn partneriaeth
ag Ymddiriedolaeth GIG Caerdydd a'r Fro.

Rydym wedi parhau i weithio mewn partneriaeth i
wireddu rhaglen gwella gwasanaeth iechyd gan
gynnwys cynigion i foderneiddio gwasanaethau
iechyd a gofal cymdeithasol ar hyd a lled Caerdydd,
drwy sefydlu’r Tîm Ardal Dwyrain Caerdydd (TADC)
gyda staff iechyd a gofal cymdeithasol. Mae’r tîm
hwn i’w weld yn effeithiol o ran atal derbyn i’r ysbyty.

Rydym wedi parhau i ddatblygu a gweithredu Polisi
Gofalwyr Caerdydd newydd a chanllaw i helpu i
sicrhau bod Gofalwyr yn cael eu cefnogi’n
effeithiol. Cyflwynwyd grant i’r Ganolfan Gofalwyr
i nodi anghenion hyfforddiant gofalwyr a datblygu
rhaglen hyfforddiant. Mae gwaith wedi’i wneud i’n
galluogi ni i ymgynghori yn fwy effeithiol â gofalwyr,
gan gynnwys sefydlu Fforwm Gofalwyr ar-lein.

I wella iechyd dinasyddion a lleihau gordewdra
rydym wedi darparu cyfartaledd o 120 o sesiynau
cyflwyniad i’r gampfa yr wythnos sy’n rhoi’r cyfle i’r
cwsmer drafod eu golau ffitrwydd personol gyda
hyfforddwr cymwys a gobeithir y bydd yr ‘amser
cyswllt’ hwn yn cynyddu cyfraddau dargadw, gan
gynyddu lefelau cyfranogi mewn gweithgarwch
corfforol. Sefydlom Is-grŵp Gweithredol
Gweithgarwch Corfforol dinas eang i sicrhau bod y
Strategaeth Gweithgarwch Corfforol 2008/11 yn
cael ei darparu ac yn cael ei chymhwyso yn
llwyddiannus i ddod yn ‘Ddinas Iach’ ddynodedig.
Mae gwaith yn mynd rhagddo i hyrwyddo
egwyddorion y Rhwydwaith Dinas Iach gyda’r gôl
trosfwaol o iechyd ac ecwiti iach ym mhob polisi.
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Cyf Teitl Alldro
2008/09

Targed
2009/10

Alldro
2009/10

Tuedd
Blynyddol

Cynnydd
yn erbyn
targed

EDU/011 Y sgôr pwynt cyfartalog ar gyfer disgyblion 15
oed ar y 31 Awst blaenorol, mewn ysgolion a
gynhelir gan yr awdurdod lleol

343 351 367 � ☺
EDU/002 (i) Canran yr holl ddisgyblion (gan gynnwys y

rhai mewn gofal awdurdod lleol), ac mewn
unrhyw ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol,
sy’n 15 oed ar y 31 Awst blaenorol sy’n
gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu
ddysgu yn seiliedig ar waith heb gymhwyster
allanol cymeradwy.

2.45 1.30 1.26 � ☺

SCC/001 (a) Canran lleoliadau cyntaf plant sy’n derbyn
plant yn ystod y flwyddyn a ddechreuodd â
chynllun gofal wedi’i sefydlu

83.4 100.0 82.3 � �

Mesuriadau Perfformiad

37 eithriad yn ystod y flwyddyn oherwydd methiant i gydymffurfio’n llawn â gofynion. Sylw rheolaeth yn canolbwyntio ar feysydd
penodol i gyflawni’r gydymffurfiaeth ofynnol.

SCC/033 (c) Canran y bobl ifanc sydd wedi derbyn gofal yn
y gorffennol y mae’r awdurdod mewn
cysylltiad â hwy, sydd mewn addysg,
hyfforddiant neu gyflogaeth yn 19 oed.

60.6 65.0 42.1 � �

Mae perfformiad yn adlewyrchu'r codiad cyffredinol mewn anghyflogaeth, ond hefyd natur dros dro y rhai sy'n gadael gofal sydd fel
oedolion yn gwneud dewisiadau ynghylch eu hymglymiad mewn addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth.
Mae’r Gwasanaeth Gadael Gofal wedi gwneud ymdrech dda i weithio gyda phartneriaid (e.e. Gyrfaoedd Cymru a Choleg Glan Hafren)
i wella'r ystod o gyfleoedd ar gyfer pobl ifanc, gan gynnwys cyrsiau coleg pwrpasol ar gyfer y rhai sy’n gadael gofal, ac mae'r rhain
wedi'u cyrchu'n bennaf gan y rhai 16 ac 17 oed.

SCA/001 Cyfradd oedi wrth drosglwyddo gofal am
resymau gofal cymdeithasol ar gyfer pob
1,000 y boblogaeth sy’n 75 oed neu drosodd

7.47 6.72 6.00 � ☺
SCA/002 (a) Cyfradd y bobl hŷn (65 oed neu drosodd) a

gefnogir yn y gymuned ar gyfer pob 1,000 o'r
boblogaeth sy’n 65 oed neu drosodd ar 31
Mawrth

42.53 44.00 47.03 � ☺

SCA/007 Canran y cleientiaid â chynllun gofal ar 31
Mawrth y dylid bod wedi adolygu eu
Cynlluniau Gofal a adolygwyd yn ystod y
flwyddyn

75.24 80.00 76.18 � �

AL
LW

ED
D ☺ Targed blynyddol wedi’i

gyflawni � Tared blynyddol heb ei
gyflawni � Targed blynyddol bron wedi’i

gyflawni

� Gwella � Dirywio � Statig
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‘Sicrhau bod Caerdydd yn amgylchedd glân, diogel ac atyniadol y gall
pobl ei fwynhau a gofalu amdano ar lefel leol a byd-eang’

Lles Amgylcheddol

I wella ansawdd tai preifat a chymdeithasol ar
draws y ddinas rydym wedi diweddaru a chyhoeddi’r
Strategaeth Tai Lleol a chynnal gweithdai yn
canolbwyntio ar dai i’r teulu yn y dyfodol ac
opsiynau cyngor tai ar gyfer Landlordiaid
Cymdeithasol Cofrestredig, cynllunwyr a datblygwyr
preifat. Rydym wedi bod yn gweithio tuag at gwrdd
â safon Llywodraeth Cynulliad Cymru ar gyfer llety
dros dro, gyda 81.94% erbyn diwedd y flwyddyn.

Rydym wedi sicrhau bod yr holl dai amlfeddiannaeth
(HMO) sy’n destun trwyddedu gorfodol yn cael eu
trwyddedu ac wedi archwilio opsiynau i ehangu’r
cynllun trwyddedu i gynnwys mwy o eiddo yn y
ddinas.

Buom yn gweithio tuag at sicrhau bod yr holl dai
cyngor yn cwrdd yn helaeth â Safon Ansawdd Tai
Cymru; rydym bellach yn cwrdd â safon LLCC ar gyfer
ffenestri, drysau a systemau mynediad drws yn ein
holl stoc ac mae dros 35% o’n ceginau ac
ystafelloedd ymolchi yn cydymffurfio â safon
ansawdd tai Cymru. Rydym o fewn ein targed i
gyflawni’r safon erbyn Rhagfyr 2012.

Iwellamynediad i dai priodol i gwrdd â’r angen tai
cydnabyddedig rydym wedi bod yn gweithio i
fanteisio ar gyfleoedd ar gyfer datblygiad tai
fforddiadwy yn y ddinas a’r rhanbarth.

Rydym wedi bod yn gweithio tuag at weithredu
gwasanaeth cyngor newydd yng nghanol y ddinas
drwy weithio i gydlynu’r gwasanaethau rhwng
asiantaethau ar gyfer pobl digartref a phobl sy’n
agored i niwed. Rydym hefyd wedi gwneud
cynnydd tuag at ddatblygu’r ganolfan asesu unigol
– ‘siop un stop’ ar gyfer teuluoedd ac unigolion
digartref.

I adfywio cymdogaethau lleol a lleihau troseddac
ymddygiad gwrthgymdeithasol rydym wedi
parhau i weithio gyda phartneriaid statudol a
gwirfoddol tuag at weithredu model rheoli
cymdogaeth. Mae’r grŵp Tasg Trawsffurfio
Cymdogaethau (TTC) yn gweithio i ymdrin â
materion blaenoriaeth ac yn gweithio tuag at
sicrhau nad oes dyblygu o ran ymdrech neu gyllid.
Cyflogir chwe warden cymdogaeth, pob un yn
darparu cymorth i un o’r ardaloedd rheoli
cymdogaeth.

Rydym wedi ehangu gweithgareddau’r Uned
Benthyca Arian Anghyfreithlon, sydd â’r bwriad o
herio benthycwyr arian anghyfreithlon ar hyd a lled
Cymru.

Rydym wedi parhau i weithio tuag at leihau ein
dibynadwyeddardirlenwidrwy weithio i ddarparu’r
Strategaeth Gwastraff Dinesig, gan gynnwys
darparu biniau olwyn i 7,860 o gartrefi ychwanegol,
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parhau â mentrau ymwybyddiaeth ac addysg i wella
ailgylchu ac edrych am safle addas ar gyfer canolfan
ailgylchu gwastraff y cartref yng ngogledd y ddinas,
a fydd yn parhau i 2010/11. Oherwydd y gost,
penderfynom beidio â pharhau â’r broses gyfredol
o gaffael cyfleuster trin gwastraff organig. Mae
achos busnes amlinellol ar gyfer datrysiad hir dymor
ar gyfer trin gwastraff organig yn cael ei baratoi.

Gyda’n partneriaid, rydym wedi datblygu’r Prosiect
Gwyrdd ac wedi gweithio ar sefydlu triniaeth arall ar
gyfer gwastraff gweddilliol.

I greu dinas lanach, rydym wedi gwella trefniadau
camau gorfodi gan gynnwys cyflwyno 2 swyddog
gorfodi i ymdrin â materion sbwriel yn cronni o flaen
tai, gan ganolbwyntio i gychwyn ar wardiau canolog.
Aethom ymlaen i ddatblygu cynlluniau gweithredu
ansawdd aer fel sy’n briodol, a dechrau paratoi
Strategaeth Ansawdd Amgylcheddol. Hefyd buom
yn gweithio ar wella effeithiolrwydd ac
effeithlonrwydd gwasanaethau glanhau ac adolygu
trefniadau glanhau canol y ddinas.

Rydym wedi cychwyn gweithio mewn partneriaeth i
gynyddu’r nifer o gyfleusterau toiledau cyhoeddus
yng nghanol y ddinas. Cwblhawyd gwaith adfer
cyfleuster yr Aes yn ystod 2009/10.

Buom yn gweithio tuag at greu Cynllun Datblygu
Lleol i geisio sicrhau datblygiad Caerdydd fel dinas
gynaliadwy. Hefyd cytunom i gychwyn gweithredu
Rhaglen Gweithredu Datblygu Cynaliadwy 2009-12
gan gynnwys menter ar gyngor i deuluoedd yn
gysylltiedig â lleihau carbon. Mae’r Strategaeth
Cynhesrwydd Fforddiadwy Caerdydd a chynllun
gweithredu cysylltiedig yn darparu fframwaith i
daclo tlodi tanwydd a helpu preswylwyr Caerdydd i

dderbyn cynhesrwydd fforddiadwy. Darparom
amrywiaeth o fentrau a chynigir ynni i’r cyhoedd.

Aethom ymlaen i ddatblygu’r agenda dinas carbon
isel ar y cyd â sefydliadau partner eraill, gan greu
cynllun gweithredu a anfonir at y Weithrediaeth yn
2010/11. Buom hefyd yn gweithio tuag at gynyddu
darpariaeth rhandiroedd yn y ddinas.

I wella ac amddiffyn yr amgylchedd adeiledig a
naturiol rydym wedi cychwyn adolygu’r Strategaeth
Canol y Ddinas ochr yn ochr â menter traws
wasanaeth i edrych ar ardaloedd datblygu o bwys a
mentrau trafnidiaeth yng nghanol y ddinas/ardal y
bae. Rydym hefyd wedi mabwysiadu llawlyfr ‘Tir y
Cyhoedd’ ar gyfer canol y ddinas sy’n nodi eitemau
o bwys yn y palet argymelledig o ddeunyddiau pafin
a dodrefn stryd ar gyfer canol y ddinas. Mae monitro
yn mynd rhagddo i asesu sut mae’r ddogfen yn cael
ei gweithredu.

I gynnal seilwaith priffyrdd y ddinas rydym wedi
adolygu proses blaenoriaethu a meini prawf cynllun
adnewyddu priffyrdd a rheoli traffig a gweithio tuag
at sefydlu partner strategol i ddarparu
gweithrediadau priffyrdd, gan ganolbwyntio ar wella
buddsoddiad mewn ardaloedd risg uchel megis
goleuadau stryd.
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Cyf Teitl Alldro
2008/09

Targed
2009/10

Alldro
2009/10

Tuedd
Blynyddol

Cynnydd
yn erbyn
targed

THS/010 (a) Canran Prif ffyrdd (A) sydd mewn cyflwr
cyffredinol wael

4.80 8.00 5.00 � ☺
WMT/001
(i)

Canran gwastraff dinesig a ailddefnyddir
a/neu a ailgylchir

21.28 20.00 22.30 � ☺
STS/005 (b) Canran priffyrdd a thir perthnasol a

archwiliwyd i safon glendid uchel neu
dderbyniol

86.93 90.00 89.03 � �
STS/006 Canran digwyddiadau tipio anghyfreithlon a

gliriwyd o fewn 5 diwrnod gwaith
89.44 90.00 87.16 � �

Mesuriadau Perfformiad

BNF/003 (a) Cywirdeb prosesu: Canran yr achosion â
chyfrifiad y swm budd-dal yn gywir ar sail y
wybodaeth sydd ar gael ar gyfer y
penderfyniad gyda sampl o achosion a
wiriwyd ar ôl y penderfyniad

98.0 98.0 95.8 � �

BNF/004 Amser a gymerir i brosesu ceisiadau newydd
am Fudd-dal Tai (BT) a Budd-dal Treth Gyngor
(BTG) a newid mewn digwyddiadau.

17.59 20.00 17.02 � ☺
PSR/002 Y nifer cyfartalog o ddiwrnodau calendr i

ddarparu Grant Cyfleusterau Anabl
220 262 189 � ☺

PLA/006 Nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a
ddarparwyd yn ystod y flwyddyn fel canran o’r
holl unedau tai ychwanegol a ddarparwyd yn
ystod y flwyddyn

12.25 10.00 34.95 � ☺

PSR/004 Canran yr anheddau sector preifat a fu’n wag
am fwy na 6 mis ar 1 Ebrill a ddychwelwyd i
feddiannaeth yn ystod y flwyddyn trwy
gamau gweithredu uniongyrchol gan yr
awdurdod lleol

5.73 6.40 6.80 � ☺

EEF/002 (a) Canran y gostyngiad mewn gollyngiadau
carbon deuocsid yn y stoc adeiladau
cyhoeddus annomestig

7.24 2.00 6.49 � ☺

AL
LW

ED
D ☺ Targed blynyddol wedi’i
gyflawni � Tared blynyddol heb ei

gyflawni � Targed blynyddol bron wedi’i
gyflawni
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