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Yng Nghynllun Gwella y llynedd, nodais ei bod yn hanfodol i ni geisio deall pa mor dda yr ydym yn darparu ein
gwasanaethau fel y gallwn wneud dewisiadau hyddysg o ran lle y mae angen cymorth fwyaf. Mae’r Adolygiad
Cymheiriaid diweddar o Gyngor Caerdydd, a arweiniwyd gan Syr Peter Rogers ac a gynhaliwyd gan CLlLC,
hefyd wedi ein galluogi i fyfyrio am flwyddyn gyntaf ein gweinyddiaeth gan gadarnhau’r blaenoriaethau y
credwn y byddant yn gwneud Caerdydd yn lle gwell i fyw a gweithio ynddo.

Roedd 2012/13 yn flwyddyn heriol i bob awdurdod lleol yng Nghymru, ac yn wir, ledled y DU. O ganlyniad i’r
toriadau a wnaed yn San Steffan, rydym yn wynebu cyfnod lle bydd yn rhaid i ni ddelio â chynnydd yn y galw
am wasanaethau lleol gyda llai o adnoddau. Mae wedi bod yn anodd ymateb i’r heriau, ond dros y cyfnod
hwn rydym wedi cynnal safonau’r gwasanaethau.

Mewn ymateb i’r heriau hyn rydym wedi newid strwythur rheoli’r Cyngor i wella capasiti, gwybodaeth a sgiliau
i ddatblygu ein gweledigaeth ar gyfer y ddinas. Rydym hefyd wedi dechrau cyflawni newidiadau mewn rhai
gwasanaethau, gan gynnwys cydweithio â Bro Morgannwg. Bydd yr Adroddiad Gwella Blynyddol hwn yn rhoi
cipolwg ar berfformiad cyffredinol y Cyngor yn ystod y flwyddyn, ac mae’n nodi cynnydd yn erbyn ein
blaenoriaethau. 

Fel y nodais uchod, mae’r Adolygiad Cymheiriaid diweddar o Gyngor Caerdydd wedi ein helpu i gadarnhau
ein blaenoriaethau allweddol sy’n canolbwyntio ar ddatblygu economaidd fel sbardun o ran tyfu a chreu mwy
o swyddi; addysg a sgiliau i alluogi pobl o bob oedran i gyflawni eu potensial a bod yn barod i weithio yn
economi Caerdydd a thu hwnt; a chefnogi oedolion, plant a phobl ifanc sy’n agored i niwed mewn cyfnod
caled.

Ar y cyfan, mae amcanion gwella 2013/14 fel a ganlyn:

•      Lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant (NEET)
•      Gwella Canlyniadau Addysgol
•      Cynyddu presenoldeb ysgol
•      Cynyddu annibyniaeth drwy osod cymhorthion ac addasiadau mewn cartrefi
•      Helpu pobl i wneud dewisiadau cadarnhaol am fforddiadwyedd eu llety
•      Sefydlu Caerdydd fel Dinas Ddigidol
•      Cynyddu nifer ac ansawdd y swyddi yn economi’r ddinas

Mae’r Adolygiad Cymheiriaid ac argymhellion diweddar gan Swyddfa Archwilio Cymru hefyd yn ein helpu i
adolygu a diwygio sut y byddwn yn adrodd ar ein perfformiad yn y dyfodol. Caiff y gwelliannau hyn eu
hadlewyrchu yn yr Adroddiad Gwella Blynyddol nesaf. Edrychaf ymlaen at roi’r newyddion diweddaraf i chi
am y cynnydd rydym yn ei wneud yn erbyn ein blaenoriaethau y flwyddyn nesaf.

Y Cynghorydd Heather Joyce
Arweinydd Cyngor Caerdydd

Cyngor Caerdydd
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Roedd Arwain Caerdydd - Creu Cymunedau wedi pennu ymrwymiadau ar gyfer Gweinyddiaeth Cyngor
Caerdydd (a oedd yn Weinyddiaeth newydd bryd hynny). Mae’n ategu’r amcanion a’r blaenoriaethau a
bennwyd yn y Cynllun Corfforaethol ar gyfer 2012/14 a gymeradwywyd gan y weinyddiaeth flaenorol. Mae’r
Adroddiad Gwella hwn yn dangos beth yw’r gwaith a ymgymerwyd gan y Cyngor yn 2012/13 mewn perthynas
â’r amcanion a’r blaenoriaethau a nodir yn y ddwy ddogfen hyn.  

Yn 2012/13, roedd yr adroddiadau chwarterol wedi nodi’r cynnydd ar y dangosyddion gweithredu a
pherfformiad fesul Portffolio Aelodau Cabinet i roi ymdeimlad cryfach o berchnogaeth ac atebolrwydd. Mae
pob portffolio’n ffurfio Pennod yn yr adroddiad cyffredinol sy’n rhoi darlun ôl-weithredol i’r darllenydd o’r
perfformiad yn 2012/13, ac sy’n anelu at ddelio â’r cwestiwn allweddol ‘A ydym ni’n cyflawni’r weledigaeth?’

•      Materion Corfforaethol
•      Cymunedau, Tai a Chyfiawnder Cymdeithasol
•      Cyllid, Busnes ac Economi Leol
•      Addysg a Dysgu Gydol Oes
•      Amgylchedd
•      Cynllunio Strategol, Priffyrdd, Traffig a Thrafnidiaeth
•      Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles - Gwasanaethau Oedolion
•      Iechyd, Gofal Cymdeithasol a Lles - Gwasanaethau Plant
•      Chwaraeon, Hamdden a Diwylliant

I gael rhagor o wybodaeth gweler Adroddiad Gwella’r Cyngor ar gyfer 2012/13 sydd ar gael ar ein gwefan,
www.caerdydd.gov.uk neu cysylltwch â Thîm Gwybodaeth a Gwella’r Cyngor ar 029 2087 3340.

Rydym yn croesawu adborth ar y Cynllun Gwella a’r Cynllun Gwella Cryno.

Y Tîm Gwella a Gwybodaeth
Ystafell 108 Neuadd y Sir
Glanfa’r Iwerydd
Caerdydd
CF10 4UW
029 2087 3340
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44 Gweithgareddau Cynlluniedig a Gyflawnwyd

Gweithio drwy’r Cyngor a gyda’r Bwrdd Partneriaeth Integredig i ddarparu fframwaith ar gyfer Caerdydd
a fydd yn galluogi datblygu polisi’n effeithiol, blaenoriaethu adnoddau, a gwell ymgynghori cydgysylltiol.
Sefydlwyd 8 o Fyrddau Rhaglen Partneriaeth. Yn ogystal, mae’r Grŵp Partneriaeth Data wedi cynhyrchu
cyfeiriadur o ddata perthnasol, a gaiff ei ddefnyddio'n gynyddol i lunio cyrff o waith megis y rhaglen NEETS
(pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, mewn gwaith, na hyfforddiant) a’r Grŵp Gorchwyl Diwygio Lles. Lansiwyd
gwefan newydd Holi Caerdydd i sicrhau bod pob ymarfer ymgysylltu ac ymgynghori yn cael eu huno a bod
gwybodaeth yn cael ei rhannu rhwng partneriaid. 

Sut ydym yn perfformio?

Cyngor Caerdydd
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44 Gweithgareddau Cynlluniedig a Gyflawnwyd

Datblygu cynllun i gynorthwyo’r rheiny yr effeithiwyd arnynt gan ostyngiadau mewn Budd-dal Tai ar gyfer tai a
danfeddiannir i symud i dai sy’n briodol i’w hawl budd-dal. Mae’r cynllun yn awr yn barod ac yn weithredol. 

Amddiffyn y rhai sy’n agored i droseddau carreg-y-drws trwy ddarparu system ‘ymateb carlam’ i gwynion
erbyn Hydref 2012. Mae’r system yn awr yn barod ac fe’i mesurir gan ddangosydd yn adroddiad Perfformiad y
Bartneriaeth Diogelwch Cymunedol.     

Gweithio’n glos â darparwr ynni i wneud y gorau o’r cyfle i gael cyfraniad £1Miliwn o gyllid am amser
cyfyngedig a chyflenwi hyd at 2,100 o’r boeleri gorau i fynd i’r afael â thlodi tanwydd yn ardaloedd mwyaf
bregus y Ddinas. Gosodwyd 1,600 o foeleri gyda’r cyllid o £950,000 a dderbyniwyd.

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Adolygu polisi dyrannu tai'r Cyngor er mwyn sicrhau bod gennym system sy’n creu cymunedau mwy cytbwys
a chynaliadwy trwy’r ddinas, yn darparu cymorth a chyngor iawn i’r bobl iawn ar yr amser iawn.  Cynhaliwyd
gweithdai a datblygwyd opsiynau. Cyflwynir y rhain i’r Pwyllgor Craffu a’r Cabinet yn 2013/14.  

Sicrhau na chamddefnyddir tai cyngor trwy ddatblygu ystod o fentrau i ymladd twyll tenantiaeth yn cynnwys
darparu llinell gymorth 24 awr ar gyfer adrodd am dwyll tenantiaeth ac eiddo sydd wedi'i adael.  Lansiwyd y llinell
gymorth Twyll Tenantiaeth gennym ac arweiniodd hyn at nifer o eiddo’n cael eu dychwelyd i’r Cyngor.  

Sicrhau bod holl wasanaethau’r Cyngor yn adrodd am y camau a gymerwyd i fynd i’r afael ag anghydraddoldeb
yn y ddinas.  Cwblhawyd a chyhoeddwyd arolwg blynyddol o’r Cynllun Cydraddoldeb Strategol. Nododd yr adroddiad
hwn amryw o feysydd lle ceid arferion da yn ogystal â meysydd ar gyfer datblygu.

Sut ydym yn perfformio?

Cyngor Caerdydd
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44 Gweithgareddau Cynlluniedig a Gyflawnwyd

Creu gweledigaeth economaidd newydd ar gyfer y ddinas i ddarparu sylfaen twf cadarnach a mwy
cynaliadwy. Lansiwyd Adroddiad ‘Momentwm Ailadeiladu’ i ymgynghori arno ym Mawrth 2013.

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Datblygu a denu gweithgarwch busnes o werth uchel yng nghanol y ddinas, gan ganolbwyntio ar yr Ardal
Fenter Ganolog a Bae Caerdydd, trwy gefnogi cynllun adfywio Porth Teigr, gan arwain ailddatblygu Sgwâr
Mount Stuart fel canolfan fusnes a’r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol fel cyrchfan hamdden.  Penodwyd
yr Aelod Cabinet dros Gyllid, Busnes a’r Economi Leol i’r Bwrdd Ardal Fenter, ac rydym wedi paratoi uwch
gynllun drafft ar gyfer yr Ardal Fenter sy’n agored i ymgynghoriad. Rydym wedi ymuno â rhaglen creu
cysylltiadau i ddenu busnesau o Lundain a’r De-ddwyrain i Ardal Fenter Caerdydd.  

Sefydlu fforwm newydd i gysylltu â busnes sy’n ymwneud â holl fusnesau’r ddinas. Buom yn ymgynghori
ar drefniadau Cyflawni Economaidd newydd yn cynnwys creu Cyngor Busnes newydd. Anelwn at sefydlu
Cyngor Busnes yn 2013/14.  

Adolygu marchnata a hyrwyddo Caerdydd er mwyn gwella delwedd ac enw da Caerdydd yn rhyngwladol fel
lleoliad busnes.  Mae’r gwaith wedi dechrau ar ddatblygu o’r newydd Strategaeth Brandio’r Ddinas.

Gwaith gyda’n hysgolion, colegau, prifysgolion, a thrwy ein rhwydwaith o Ganolfannau Hyfforddi a
Menter Lleol i sicrhau bod ein holl ddinasyddion yn cael cefnogaeth i ddatblygu’r sgiliau sydd eu hangen
arnynt i gyflawni’u dyheadau.  Rydym wedi canolbwyntio ar sicrhau na chosbir ceiswyr gwaith oherwydd eu
diffyg mynediad i gyfrifiadur na’u diffyg sgiliau TG, a bod cyfleoedd llawn ar gyfer cyflogaeth yn cael eu creu
o fewn datblygiad Canol y Ddinas. 

Roedd ein bwriad i gynhyrchu cynllun pum mlynedd yn seiliedig ar y rhagolygon ariannol a oedd ar gael
ar y pryd.  Daeth i’r amlwg yn ystod y flwyddyn fod y rhagolygon ariannol ar gyfer Llywodraeth Leol yng
Nghymru yn llwm, ac y byddai angen i’r Cyngor ailystyried ei gynlluniau tymor canolig. Rydym yn pennu’r
gyllideb ar gyfer 2014/15 ar hyn o bryd.

Sut ydym yn perfformio?

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella Cryno 2012/13
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44 Gweithgareddau Cynlluniedig a Gyflawnwyd

Sicrhau bod popeth a wnawn a bod unrhyw fuddsoddiad mewn addysg a wnawn yn seiliedig ar godi
safonau. Byddwn yn cymryd camau’n syth i ddatblygu trefniadau ar gyfer codi safonau cyflawniad gan
ddysgwyr Blwyddyn 11 yn nwyrain y Ddinas. Mae arweinwyr system y consortiwm yn darparu her a
chefnogaeth. Cynhaliwyd adolygiadau cynnydd mewn nifer o ysgolion a gwnaed argymhellion ar gyfer
gwelliant. Mae yna ddatganiadau gweithredu yn barod ar gyfer pob ysgol yng nghategori C a D sy’n cynnwys
cefnogaeth a her gan brifathrawon sydd â phrofiad o’r system yn Lloegr. Mae ysgolion ym Mand 4 a 5 yn
gweithio ar gynlluniau codi cyflawniad ac fe ailadroddir hyn yn ystod 2013/14.  

Mae strwythur a chorff llywodraethu Grŵp Llywio’r Bartneriaeth Gwella Addysg (PGA) wedi eu sefydlu. Mae
cynlluniau ar waith i ddod ag Ysgolion Uwchradd Tredelerch a Llanrhymni i un safle gyda Chorff Llywodraethu
dros dro wedi ei sefydlu, a’r gwaith o recriwtio am Bennaeth wedi ei gwblhau. Mae cynigion ar gyfer
ffederasiynau pellach i fynd i’r afael ag ysgolion sy’n tanberfformio yn cael eu datblygu.  

Parhau i wella darpariaethau ar gyfer grwpiau penodol o blant a phobl ifanc, yn cynnwys y rheiny a
roddwyd mewn ysgolion na chaiff eu cynnal gan Gaerdydd.  Gwellwyd yn sylweddol y ddarpariaeth ar gyfer
disgyblion uwchradd ag awtistiaeth wrth i Ganolfan Marion agor yn Ysgol Uwchradd Esgob Llandaf, ym Medi
2012. Hefyd, gwellwyd yn sylweddol drefniadau cydweithredol gan fod Caerdydd wedi cyfrannu cyfalaf tuag
at Gymuned Dysgu Penarth. Roedd hwn yn fuddsoddiad cyfalaf sylweddol gan Gyngor Bro Morgannwg yn
dwyn ynghyd ysgolion Arbennig ac Ysgolion Uwchradd ar un campws a fydd yn galluogi disgyblion Caerdydd
gyda datganiadau AAA i dderbyn cyfleoedd addysg a seibiant. Sefydlwyd cyfarfodydd rheolaidd ar gyfer rhoi
gwybodaeth i rieni disgyblion sydd â datganiadau AAA yn cynnwys darpariaeth awtistiaeth ac iaith a lleferydd.
Mae gwaith yn mynd rhagddo mewn perthynas â darpariaeth fwy effeithlon ac effeithiol o gyfarpar arbenigol
i blant trwy’r Storfa Cyfarpar ar y Cyd. 

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Darparu 450 o gyfleoedd gwaith ar gyfer pobl ifanc 16 - 19 oed nad ydynt mewn gwaith, addysg na
hyfforddiant trwy agor Canolfan Hyfforddiant a Mentrau Lleol (BEST) newydd Butetown. Byddwn hefyd
yn gweithio â sefydliadau partner i ddarparu pedair rhaglen paratoi at gyflogaeth ar gyfer pobl ifanc
16-19 oed a fydd yn cynorthwyo NEET, cyn-droseddwyr, grwpiau lleiafrifol ethnig a’r di-waith.   Agorwyd
Canolfan BEST ym Mehefin 2012.  Cynhelir nifer o raglenni cyflogaeth, yn cynnwys Dewch i Arlwyo, Project
Santander, Rhaglen Merched dan Hyfforddiant, a’r Project Lolfa Goffi.   

Gweithio gyda Gwasanaethau Plant i gefnogi plant, pobl ifanc a’u teuluoedd sy’n byw mewn tlodi neu
mewn perygl o syrthio i dlodi, trwy raglen newydd Teuluoedd yn Gyntaf i helpu i gau’r bwlch tlodi o ran
cyflawniad addysgol yng Nghaerdydd.  Llwyddwyd i gomisiynu'r Gwasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf, yn
cynnwys Tîm o Amgylch y Teulu, a’u rhoi ar waith cyn y dyddiad cychwyn ar 1 Ebrill 2013. Cynhaliwyd dau
ddigwyddiad ar ddiwedd 2012/13 i hyrwyddo’r gwasanaethau i wasanaethau Teuluoedd yn Gyntaf eraill a’r
bartneriaeth ehangach. Sefydlwyd grŵp gweithredol o’r Darparwyr Arweiniol sy’n cyfarfod yn rheolaidd i
drafod materion a chyfleoedd ar gyfer cydweithio o fewn y Rhaglen. 

Cyngor Caerdydd
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Sut ydym yn perfformio?

Noder bod canlyniadau dangosyddion  2012/13 yn ymwneud â blwyddyn academaidd  2011/12.

Cyngor Caerdydd
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44 Gweithgareddau Cynlluniedig a Gyflawnwyd

Sicrhau ateb boddhaol o safbwynt yr amgylchedd a defnyddio ynni’n effeithiol drwy sicrhau cytundeb
trin gwastraff gweddilliol gyda’r trefniadau caffael rhanbarthol - Prosiect gwyrdd, a mynd ati i gael
partneriaethau gwastraff.  Daeth y pum Cyngor ynghyd i benodi’r Cynigydd a Ffefrir ac i gytuno ar y Cynllun
Gwastraff ar y Cyd am 25 mlynedd ar gyfer trin gwastraff gweddilliol. Cytunodd Caerdydd i fod yn Awdurdod
Contractio ar ran y bartneriaeth. 

Parhau i wella ailgylchu gwastraff domestig trwy dargedu datblygiadau fflatiau i gael rhagor o ailgylchu.
Cyflawnir hyn drwy ddarparu biniau priodol, addysg, a gorfodaeth, yn ôl yr angen. Bu i ni ymgymryd â’r
ymchwil a ariannwyd gan Gynllun Craff am Wastraff trwy holi preswylwyr fflatiau, rheolwyr cwmnïau, a
gweithwyr casglu am y rhwystrau i gyflwyno gwastraff yn y ffordd iawn ac ailgylchu. Cynhaliwyd hyn mewn
cydweithrediad â’r arolygon fflatiau a gynhelir i sicrhau bod ganddynt leoedd storio digonol. Cyflwynwyd
deunyddiau newydd ac arwyddion ar gyfer fflatiau i hybu ailgylchu a chyflwyno gwastraff yn y ffordd iawn. 

Datblygu polisi clir ar gyfer biniau ailgylchu sbwriel, a gweithredu gorfodaeth o safbwynt ansawdd
amgylcheddol cryf o ‘ddim goddefgarwch’ am daflu sbwriel, cŵn yn baeddu, tipio anghyfreithlon a
graffiti. Rhoi sylw mawr i addysg addas i’r cyhoedd a phartneriaethau i godi ymwybyddiaeth o droseddau
ynglŷn â sbwriel; enwi a chodi cywilydd ar droseddwyr; a rhoi hawl i’r cyhoedd roi gwybod am
ddigwyddiadau/materion o’r fath.  Lansiwyd ymgyrch Dim Goddefgarwch gennym a dechreuwyd rhaglen
hyfforddi ar gyfer Swyddogion Cymorth Cymunedol yr Heddlu a swyddogion tai. Hyfforddwyd stiwardiaid
parciau gan roi’r awdurdod iddynt i roi dirwy am sbwriel a baw cŵn. Cafwyd 10,957 o achosion tipio
anghyfreithlon ac fe roddwyd camau gorfodi ar waith mewn 6175 o’r achosion hyn, gan enwi pob troseddwr.
Yn 2012/13 rhoddwyd cyfanswm o 845 o ddirwyon am sbwriel, oedd yn cynnwys 42 o ddirwyon am gŵn yn
baeddu.  

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Cwblhau cynlluniau safle ar gyfer dewisiadau Ailgylchu Gwastraff Domestig. Parhau â thrafodaethau ar
y dewis a ffefrir. Lluniwyd cynlluniau drafft o safleoedd ac fe’u hadolygu gan y tîm o weithwyr, ac mae hyn
wedi arwain at ddiwygiadau. Ymgymerir â gwaith pellach yn ystod 2013/14.   

Dylanwadu ar ailgylchu gwastraff masnachol ar draws y Ddinas trwy ddatblygu achos busnes cryf mewn
ymgynghoriad â’r gymuned busnes ynghylch cyflwyno trefn gwasanaeth newydd.  Mae’r strwythur
masnachol newydd yn mynd rhagddo ac mae’r deunyddiau wedi’i chynhyrchu. Roedd yr agwedd newydd
tuag at ddosbarthu bagiau ychwanegol yn llwyddiannus wrth greu incwm ychwanegol.

Cyflawni gweithdrefn ddiwygiedig ar gyfer dysgu a gorfodaeth yn erbyn troseddau sbwriel o geir modur
ar briffyrdd, trwy ymgyrchoedd, defnyddio tystiolaeth camera ac annog y cyhoedd i riportio troseddau.
Lobïwyd Llywodraeth Cymru i wneud newidiadau cyfreithiol i’r ddeddfwriaeth bresennol a fydd yn rhoi rhagor
o bwysau ar berchnogion cerbydau i fod yn gyfrifol am deithwyr sy’n taflu sbwriel. Bu codiad yn y nifer a
ddirwywyd am daflu sbwriel o gerbydau o 10 yn 2011/12 i 27 yn 2013/14.

Cyngor Caerdydd
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Cyflawni strategaeth rheoli risg llifogydd a dŵr yng Nghaerdydd ac asesu darpariaeth systemau draenio
cynaliadwy yng Nghaerdydd.  Aethpwyd ati i ymgynghori ar y Strategaeth Rheoli Risg Llifogydd. Mae’r
adborth yn cael ei adolygu yn awr a bydd yn cyfrannu at y Strategaeth Rheoli Risg Llifogydd derfynol.

Datblygu polisi clir a chynllun gweithredu ar gyfer arbed ynni, cyfleoedd cynhyrchu ynni gwyrdd, a’r
defnydd effeithiol gorau o dir ac adeiladau cyhoeddus y Cyngor ac eraill.  Ymgorfforwyd camau gweithredu
ar gyfer Cyfleoedd y Rhaglen Ynni Gwyrdd yn y Cynllun Corfforaethol. Rydym wedi parhau i ddatblygu cynigion
i brynu Ynni trwy gydweithredu â ‘Cyd Cymru’ trwy gronfa gydweithredol Llywodraeth Cymru a gyflwynir yn
ystod 2013/14.   

Sut ydym yn perfformio?

Cyngor Caerdydd

Adroddiad Gwella Cryno 2012/13

T U D A L E N  1 1



4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Darparu’r arweiniad a’r cyfeiriad sydd eu hangen i gyflawni Cynllun Datblygu Lleol i Gaerdydd. Byddwn
yn cyhoeddi’r Strategaeth a ffefrir yn Hydref 2012.  Cyhoeddwyd crynodeb o ganfyddiadau ymgynghoriad
y Strategaeth a Ffefrir ar wefan Cyngor Caerdydd ac fe’u hymgorfforir yn yr Adroddiad Ymgynghorol a fydd
yn ffurfio un o ddogfennau cefndirol y Cynllun ar Adnau. Ceisiwyd cael adborth gan y cyhoedd ar y 10
egwyddor uwch gynllunio cyffredinol, mapiau cyd-destun sirol, a materion yn ymwneud yn benodol â’r safle.
Bydd canfyddiadau’r ymarferiad hwn yn cyfrannu at y Cynllun ar Adnau i’w ystyried gan y Cabinet a’r Cyngor
yn 2013/14.

Gweithio gyda Llywodraeth Cymru ac awdurdodau lleol cyfagos i gefnogi trydaneiddio rhwydwaith
rheilffordd Caerdydd a’r Cymoedd: ein dyhead yw sefydlu Metro Caerdydd newydd, darparu gorsafoedd
ychwanegol ar linellau presennol y Ddinas, ac edrych ar bosibiliadau sefydlu rheilffordd gylch i’r ddinas
trwy gysylltu gorsafoedd Coryton a Radur. Parhawn i lobïo i wella’r cysylltiad rhwng Caerdydd a
Llundain/Heathrow; a gweithio gyda phartneriaid i roi bywyd newydd i Faes Awyr Caerdydd.   Buom yn
ymwneud ag astudiaeth bresennol y Metro Plus gan astudio a gweithio gyda phartneriaid rhanbarthol ar
ddatblygu rhaglen gyflawni ranbarthol. Mae’r trafodaethau â Network Rail yn parhau ynglŷn â’r rhaglen
ailadeiladu pontydd ffordd ar y brif reilffordd i alluogi trydaneiddio. 

Dwyn ymlaen opsiynau ar gyfer gorsaf bysiau newydd, oherwydd rydym yn ystyried bod yr achos busnes
ar gyfer yr orsaf bysiau a gynigiwyd gan y weinyddiaeth flaenorol yn ddiffygiol. Yn y cyfamser, rydym yn
gwella golwg yr orsaf bysiau bresennol ac yn rhoi sylw i faterion iechyd a diogelwch yn y safle tacsis gerllaw
Caerdydd Canolog.  Ar hyn o bryd cynhelir gwerthusiad manwl o’r opsiynau ar gyfer darparu Canolfan
Trafnidiaeth integredig newydd. Bydd hyn yn cael ei ddwyn ymlaen yn dilyn canlyniadau’r ymgynghoriad ar
uwch gynllun Ardal Graidd y De. 

Gwella diogelwch tu allan i ysgolion ac ar deithiau ysgol trwy gefnogi datblygu cynlluniau teithio i’r ysgol
er mwyn hybu cerdded a seiclo i’r ysgol. Byddwn yn creu Parthau Diogelwch Ysgol, gan sicrhau y bydd
yna gyfyngiadau parcio gorfodol ym mhob ysgol ac y’u gorfodir yn rymus. Byddwn yn cynnal adolygiad
o hebryngwyr croesfannau ysgol er mwyn sicrhau y cânt eu defnyddio’n effeithiol i gael yr effeithiolrwydd
gorau posib o’r gwasanaeth.  Gorffennwyd edrych ar Barthau Ysgol Cadwch Yn Glir ac fe hysbysebwyd holl
Orchmynion Rheoleiddio Traffig parthau ysgol cadwch yn glir. Gwnaethom hefyd adolygu’r patrolau.     

Lleihau tarfu ar ddefnyddwyr ffyrdd a gwella ansawdd y rhwydwaith ffyrdd trwy sicrhau bod yna
gydlyniad rhagweithiol yn holl waith ffordd y Cyngor a’r cwmnïau cyfleustodau.   Sefydlwyd Rhaglen
Cyfarfodydd Cydlynu ar gyfer y 2 flynedd nesaf i wella gwaith cydgysylltiedig ar y priffyrdd gan adrannau’r
Cyngor a chwmnïau cyfleustodau cyhoeddus a byddwn yn cyflwyno rhaglen greiddio beilot. Rydym wedi
drafftio polisi diwygiedig ar gyfer mannau parcio i’r anabl, yn cynnwys defnyddio mannau parcio anffurfiol ar
gyfer yr anabl er mwyn arbed amser a chostau gosod. Caiff hwn ei dreialu yn 2013.

Cefnogi bywiogrwydd ein canolfannau Siopa Ardal trwy wella hygyrchedd o ran cerdded, seiclo a
thrafnidiaeth gyhoeddus a phennu Cynlluniau Parcio ar gyfer pob un.   Buom yn ymgysylltu â rhanddeiliaid
ynglŷn â datblygiad y cynllun gan ymgymryd ag arolwg cyhoeddus cychwynnol i ganfod beth yw’r tueddiadau
cerdded presennol, y mesurau a fyddai’n rhoi hwb i bobl gerdded yn amlach, a sut y gellir gwella’r rhwydwaith
presennol. Ymatebodd tua 637 o bobl i’r arolwg a defnyddir y canlyniadau i ffurfio datblygiad y cynllun. 
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4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Gwella boddhad cwsmeriaid trwy’r holl Wasanaethau Oedolion; anelu at fwy na dyblu’r taliadau
Uniongyrchol, ac felly rhagori’n sylweddol ar y targed a osodwyd yn y Cynllun Corfforaethol presennol; ac
ymgynghori ac ymgysylltu â gofalwyr ar sut y gallwn wella’r defnydd o adnoddau presennol i’w cefnogi
nhw, gan gydnabod y gwaith ardderchog a wnânt. Cwblheir yr Adroddiad Blynyddol Bodlonrwydd Cwsmeriaid
ym Mai 2013. Mae’r Cynllun Gweithredu Taliadau Uniongyrchol yn cael ei ystyried ar hyn o bryd. Roedd
Gwasanaethau a Chymorth i Oedolion sy’n Ofalwyr wedi cyflwyno canfyddiadau allweddol i’r Archwiliad Craffu
ar y Grŵp Gorchwyl a Gorffen - Gofalwyr.  

Gweithredu’r Strategaeth Gwasanaethau Byw â Chymorth - Anableddau Dysgu, ac adolygu pob
gwasanaeth a ddarperir yn allanol i gyflawni 5% o welliant yn eu costau.   Mae gwaith yn parhau ar y
strategaeth Byw â Chymorth - Anableddau Dysgu ac mae wedi ei halinio i’r Adolygiad 'Taro Bargen Well i
Ddefnyddwyr Gofal Cymdeithasol sy’n Oedolion’ a’r ‘Gweithlu Gofal'.

Ategu ein hymrwymiad i’n gweithwyr, sef ein hased fwyaf. Gwnawn y Cyngor yn lle gwych i weithio
ynddo trwy ddarparu gofod o ansawdd dda i weithio ynddo, llwyth gwaith y gellir ei gyflawni, buddsoddi
mewn datblygiad staff a chefnogaeth, a chofleidio’r ymrwymiad i gyflog byw.  Parhau mae’r adolygiadau
o lwyth achosion timau Pobl Hŷn, timau Iechyd Meddwl ar gyfer Pobl Hŷn, a thimau Anableddau Dysgu. 

Gyda phartneriaid, adolygu’r prosesau a’r gweithdrefnau Rheoli Gofal i sicrhau bod gwasanaethau yn
hyblyg ac yn canolbwyntio ar y dinesydd.  Rydym yn gweithio gydag Age Concern i ystyried sut y gallant
gynorthwyo a hwyluso’r broses ryddhau a helpu i leihau’r lefelau presennol o Oedi wrth Drosglwyddo Gofal.

Cynigiwyd asesiad Gofalwr i ofalwyr a oedd heb gofnod o Asesiad Gofalwr neu a oedd heb gael adolygiad ers
dros 12 mis. Gwahoddwyd gofalwyr i gymryd rhan mewn ymgynghoriad sydd ar y gwell o wasanaethau a
chymorth i ofalwyr.  Rydym hefyd wedi gwneud gwaith i ganfod gofalwyr ychwanegol y defnyddwyr
gwasanaeth, fel rhan o’n dyletswydd i roi gwybod i ofalwyr am eu hawl i dderbyn Asesiad Gofalwr.  

Mewn cytundeb partneriaeth â Larwm Cymunedol, cynhaliwyd chynllun peilot i gyflogi swyddog Linc Teleofal
newydd, yn gweithio 50% o’i amser gyda’r gwasanaethau ail-alluogi a 50% o’i amser gyda Larwm
Cymunedol. Ymwelodd y Swyddog Linc Teleofal â thimau ail-alluogi byrdymor i egluro’r cynllun peilot, a bu
hefyd yn cynnal adolygiadau Ffôn, yn ymweld â defnyddwyr gwasanaeth i weld sut oedd y cyfarpar teleofal
yn cael ei osod, ac yn trafod â Thimau Cyllid Gwasanaethau Oedolion i helpu i egluro’r taliadau am Teleofal. 
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4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Buddsoddi mewn rhoi pwyslais newydd ar atal ac ymyrraeth gynnar - creu'r amodau sy'n arwain at
lwyddiant, yn hytrach na delio a chanlyniadau methiant. Mae hyn yn cynnwys buddsoddi i greu
swyddogaethau allweddol ym maes Amddiffyn plant a phlant sy'n derbyn gofal gan Gyngor Caerdydd.
Bu i ni gynnal sesiynau briffio ar Gynlluniau Addysgu Personol a Chanolfannau Diogelu Aml-asiantaeth.  Bu i
ni gynllunio gweithdai ar Wasanaethau Plant ar y Cyd, a Gweithdai Addysg i Blant sy'n Derbyn Gofal ar gyfer
gofalwyr maeth. Gwnaethom ddechrau recriwtio i swydd Rheolwr Gweithredol ar Addysg Plant sy'n Derbyn
Gofal.

Datblygu Bond Effaith Gymdeithasol (BEG) yn un o'r meysydd canlynol:
• Pobl Ifanc ar gyrion gofal
• Ymyriadau Teuluol Llwyddiannus
• Atal Troseddau Ieuenctid

Bu i ni gynnal cyfarfod cychwynnol gyda darparwyr i gychwyn astudiaeth ddichonoldeb.  Derbyniwyd Dogfen
Cychwyn Project a darparwyd data cychwynnol.  Anfonwyd gwybodaeth i Reolwyr Timau ac Undebau Llafur
yn egluro pwrpas yr Astudiaeth Ddichonoldeb a darparu manylion cyswllt yr Ymgynghorwyr Bond Effaith
Gymdeithasol.  Gwnaethpwyd trefniadau i'r Ymgynghorwyr fynychu cyfarfodydd timau gwaith cymdeithasol
ym mis Mai a Mehefin er mwyn ymgynghori â gweithwyr cymdeithasol.

Adolygu a gweithredu'r Strategaeth Ymgysylltu â Phobl Ifanc drwy wella cyfleoedd i blant a phobl ifanc
gymryd rhan mewn ystod eang o weithgareddau, datblygu dinasyddiaeth weithgar, ac ymgysylltu â
phenderfyniadau.  Bu i ni ddatblygu Strategaeth Ymgysylltu â Phobl Ifanc yn unol â'r Gwasanaethau Cymorth
i Bobl Ifanc a chynnal archwiliad cychwynnol o'r darparwyr. Mae ystod o gyfleoedd cymorth i bobl ifanc wedi
cael eu gwreiddio mewn Ffrydiau Gwaith Partneriaeth.
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44 Gweithgareddau Cynlluniedig a Gyflawnwyd

Denu digwyddiadau chwaraeon a diwylliannol o fri rhyngwladol i Gaerdydd i atgyfnerthu'n safle ar y
llwyfan byd-eang, gan ddenu cynulleidfa fyd-eang, a hyrwyddo'n dinas fel cyrchfan ymwelwyr o'r radd
flaenaf.  Mae Ras Hwylio o Gwmpas y Byd Volvo wedi cael ei chadarnhau ar gyfer 2017/18 a Chwpan y Byd
Slalom Canŵ wedi'i gadarnhau ar gyfer Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd yn 2013.  Bu i ni gyfrannu at
astudiaeth ddichonoldeb mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru a Chyngor Cymru ar gyfer Gemau'r
Gymanwlad, yn ogystal â datblygu fersiwn ddrafft o Strategaeth Digwyddiadau Mawr Caerdydd.  

Moderneiddio'r hyn sydd gan y ddinas i’w gynnig i dwristiaeth gan ddarparu atyniadau modern o safon
ac adeiladu ar hanes balch ein dinas.  Rydym am roi egni newydd i ddatblygu Bae Caerdydd fel ased
allweddol i'r ddinas a Chymru.  Agorodd cyfleuster dan do Surfrider ym mis Mai 2013. Mae cynlluniau wedi
cael eu datblygu i ddatblygu cyfleuster Rhaffau Uchel ym Mae Caerdydd i ehangu ymhellach y
gweithgareddau sydd ar gael yn Nŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd a'r Pentref Chwaraeon Rhyngwladol. Bu i
ni gryfhau'r gefnogaeth i sector dwristiaeth y ddinas, a’i datblygu, drwy uno Canolfan Gynadledda Caerdydd,
Rhwydwaith Twristiaeth Caerdydd, â’r Gwasanaethau Datblygu Twristiaeth ac Ymwelwyr.

Gosod cynlluniau clir i wella canol ein dinas fel cyrchfan i drigolion ac ymwelwyr fel ei gilydd, gan adfywio'n
arcedau marchnad hanesyddol a'r Farchnad Ganolog.  Byddwn hefyd yn cefnogi economi'r dydd a'r nos
drwy weithio'n agosach â busnesau a sefydliadau sy'n bartneriaid i greu amgylchedd deniadol, diogel a
glân i ymwelwyr. Bu i ni ddatblygu fersiwn ddrafft o’r Strategaeth Rheoli Canol Dinas a oedd yn cynnwys
gweithgareddau'r dydd a'r nos.  Bu i ni ddatblygu marchnad stryd a gynyddodd nifer yr ymwelwyr â Stryd y
Santes Fair/Stryd Fawr o 8.9m yn 2011 i 12.8m yn 2012.  Rydym wedi dechrau datblygu Strategaeth
Marchnata ac Animeiddio ar gyfer Arcedau Caerdydd sy'n adlewyrchu treialon gweithredol a gynhaliwyd yn
2012/13.

Cyhoeddi strategaeth i greu system decach o godi tâl a chymhorthdal ar gyfer Parciau a Gweithgareddau
Chwaraeon er mwyn annog pobl i gymryd rhan. Fel blaenoriaeth, byddwn yn ystyried rhoi'r gorau i godi
tâl ar blant o dan 12 oed i archebu maes chwarae, a chyflawni ein hymrwymiadau i fenter Meysydd
Chwarae Cymru.  Bu i ni gyflwyno system o logi meysydd chwarae am ddim i bobl ifanc ar gyfer chwaraeon
awyr agored, yn ogystal â gweithgareddau chwaraeon am ddim i rai dan 16 oed mewn parciau. Gwnaethom
ddarparu 7 safle Meysydd Chwarae Cymru.

4 Gweithgareddau Cynlluniedig ar waith

Herio'r model rhandiroedd presennol i gyflawni buddion real i'r gymuned, gan gyflwyno projectau bwyd
yn y gymuned a throsglwyddo sgiliau o un genhedlaeth i'r llall.  Bu i ni gwblhau adroddiad cwmpasu ar y
model Rhandiroedd a dechrau rhoi'r cynllun gweithredu ar waith. Trefnwyd 5 o leoliadau profiad gwaith ar
gyfer pobl ifanc NEET (pobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant) ym maes cynnal a
chadw’r tir a'r gwasanaeth Parcmon.

Moderneiddio'n canolfannau hamdden i ddarparu'r cyfleusterau gorau posibl i bobl yng Nghaerdydd, a
chael pobl yn ein dinas i fod yn fwy ffit drwy gymryd mwy o ran yn y cynllun Cerdyn Actif.  Bu i ni gynnal
ymarfer casglu gwybodaeth a dynnodd ein sylw at gyfle i addasu cynlluniau Canolfan Hamdden y Dwyrain er
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mwyn helpu i ostwng costau refeniw parhaus yn y dyfodol.  Addaswyd dyluniadau'r adeilad o ganlyniad i
dderbyn y wybodaeth a disgwylir y bydd y ganolfan yn barod i'w hailddatblygu yn hwyr yn 2013/14.  Mae
gwerthiant Cardiau Actif yn parhau i fod yn dda yn yr holl ganolfannau a gellir priodoli lefelau gwerthu uchel
i hyfforddiant penodol ar werthu a hyrwyddo rheolaidd.

Ymgysylltu â phobl ifanc NEET drwy gyfleusterau hamdden a chwaraeon y ddinas, a chynnal Cynllun
Peilot i gynyddu cyfranogiad pobl ifanc mewn digwyddiadau a gweithgareddau yn y gymuned.  Bu i ni
gynnal y dyddiau recriwtio cyntaf yng Nghanolfan Hamdden Channel View ym Mawrth 2013 ac rydym nawr
yn derbyn atgyfeiriadau o'r Ganolfan Byd Gwaith. Mae'r broses gynefino a mentora ffurfiol yn cael ei datblygu
ar hyn o bryd.

Sut ydym yn perfformio?
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