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Yr oedd Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn ail-ddiffinio’r ddyletswydd a osodwyd arnom
gan Lywodraeth Cymru i wneud trefniadau i sicrhau gwelliant parhaus ac i wneud cyfrif amdano. 

Ar ddechrau pob blwyddyn ariannol, mae gofyn i ni gyhoeddi Cynllun Gwella yn gosod allan ein
Hamcanion Gwella.  Yng Nghaerdydd, ein Cynllun Corfforaethol yw’r enw am hwn, ac y mae’n
gosod allan yr hyn y bydd y Cyngor yn wneud i gyrraedd ein blaenoriaethau a sut y byddwn yn
ymateb i anghenion ein dinasyddion. 

Cyn 31 Hydref ym mhob blwyddyn ariannol, mae gofyn i ni gyhoeddi adroddiad perfformiad yn
rhoi manylion hunanasesiad ein  Hamcanion Gwella. Bwriad yr Adroddiad Gwella hwn yw cyflawni
ein hymrwymiad statudol am flwyddyn ariannol 2014/15. 

Eleni, rydym wedi asesu ein cynnydd gan ddefnyddio’r meini prawf a sefydlwyd gan Lywodraeth
Cymru i asesu a ydym wedi llwyddo neu beidio i gyflawni ar y meysydd gwella y cytunwyd arnynt
yn ein Cytundeb Deilliant:

HOLLOL LWYDDIANNUS Cyrhaeddwyd 75% o’r camau a’r mesurau  a gynlluniwyd ar gyfer
pob amcan gwella a dangosir tuedd i wella

RHANNOL LWYDDIANNUS Cyrhaeddwyd 50% o’r camau a’r mesurau  a gynlluniwyd ar gyfer
pob amcan gwella a dangosir tuedd i wella 

AFLWYDDIANNUS Cyrhaeddwyd llai na 50% o’r camau a’r mesurau  a gynlluniwyd ar
gyfer pob amcan gwella a dangosir tuedd i wella

Yn erbyn ein dangosyddion perfformiad sy’n ein helpu i fesur ein llwyddiant, rydym wedi defnyddio’r
allwedd isod:

Dengys hyn fod ein perfformiad wedi gwella o gymharu â’r flwyddyn flaenorol

Dengys hyn fod ein perfformiad wedi gwella o gymharu â’r flwyddyn flaenorol

Dengys hyn fod ein perfformiad wedi dirywio o gymharu â’r flwyddyn flaenorol 
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Amcan Gwella

Cynyddu Presenoldeb mewn Ysgolion

Gwella Deilliannau Addysgol

Gostwng nifer y bobl ifanc nad ydynt
mewn addysg, gwaith na
hyfforddiant

Sefydlu Caerdydd fel Dinas Ddigidol 

Cynyddu nifer ac ansawdd y swyddi
yn economi’r ddinas

Helpu pobl i wneud dewisiadau
cadarnhaol am ba mor fforddiadwy
yw eu llety

Cynyddu annibyniaeth trwy ddarparu
cymhorthion ac addasiadau i gartrefi
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Mesur Perfformiad

% Presenoldeb yn y cynradd

% Presenoldeb yn yr uwchradd

Canlyniad
2013/14 
(Blwyddyn
academaidd
12/13)

94.0%

92.9%

Canlyniad
2014/15
(Blwyddyn
academaidd

13/14)

94.9%

93.9%

Targed
2014/15 
(Blwyddyn
academaidd

13/14)

94.4%

93.6%

Targed wedi
ei gyrraedd

Do

Do

Cyfartaledd
Cymru

94.8%

93.6%

Pa fesurau a ddefnyddiwyd gennym i helpu i fesur ein llwyddiant? 

Perfformiad
wedi gwella
neu ddirywio 
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Mae ein canlyniad yn cymharu â Chymru (94.8%) ac yn ein gosod yn 7fed am bresenoldeb mewn ysgolion cynradd allan o’r 22 awdurdod lleol ledled Cymru.

Mae ein canlyniad fymryn yn uwch na chyfartaledd Cymru o 93.6% ac yn ein gosod yn 10fed am bresenoldeb mewn ysgolion uwchradd allan o’r 22
awdurdod lleol ledled Cymru.
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Fe wnaethom osod allan dri o Amcanion Gwella:

• Cynyddu Presenoldeb Mewn Ysgolion
• Gwella Deilliannau Addysgol
• Gostwng nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg,
gwaith na hyfforddiant

CYNYDDU PRESENOLDEB MEWN YSGOLION
Mae ein gwerthusiadau yn dangos gwelliannau cyson mewn presenoldeb yn yr ysgolion ac yr
ydym wedi asesu’r amcan gwella hwn fel un HOLLOL LWYDDIANNUS.   Daethom i’r casgliad
hwn ar sail ein mesurau perfformiad sy’n dangos gwelliant a chwblhau yn llwyddiannus y camau
a gynlluniwyd gennym sy’n ymwneud a phresenoldeb mewn ysgolion.

Dywedasom y buasem yn parhau i gymryd camau i wella presenoldeb mewn ysgolion
Parhaodd presenoldeb i fod yn flaenoriaeth uchel yn ein Cynllun Datblygu Addysg ac yr ydym
wedi parhau i fwrw ymlaen gyda’r Fframwaith Pum Cam i reoli presenoldeb mewn ysgolion er
mwyn sicrhau bod y gwelliant yn cael ei gynnal. 

Yn 2013/14, gwellodd presenoldeb mewn ysgolion uwchradd i 93.8%, o gymharu â 92.9% yn
2012/13 a gwnaethom yn well na’n targed o 93.6%. Gwellodd presenoldeb yn ysgolion cynradd
Caerdydd yn 2013-14 i 94.9% o gymharu â 94% yn 2012/13. 

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.
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Dywedasom y buasem yn parhau i gomisiynu gwasanaethau i ysgolion o Gonsortiwm Canol y De
Mae Consortiwm Canol y De wedi parhau i gryfhau’r gefnogaeth i ysgolion Caerdydd ac yr ydym wedi comisiynu gwasanaethau o ran herio
a chefnogi ac wedi sefydlu perthynas waith agosach o lawer. Cyflwynwyd hunanasesiad o’r trefniadau presennol ar gyfer herio a chefnogi
ysgolion i Estyn ym Mawrth 2015 oedd yn dangos fod yr her i ysgolion wedi gwella a bod camau cyffredinol briodol ar gael lle mae pryderon
yn dod i’r wyneb.

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.

Dywedasom y buasem yn cyflwyno Cynllun Strategol Addysg Gymraeg erbyn Mawrth 2014 a’i weithredu
Fe wnaethom gynhyrchu Cynllun Strategol Addysg Gymraeg i osod allan y weledigaeth a’r nod i Gaerdydd o ran addysg cyfrwng Cymraeg.
Dangosodd adolygiad o’r cynllun ym mis Rhagfyr 2014 fod rhai o’r targedau a osodwyd ar gyfer 2017 o ran mwy o ddysgwyr gyda sgiliau
uwch yn y Gymraeg eisoes wedi eu cyrraedd. Mae hyn yn cynnwys gwneud yn well na’r targedau am gyrhaeddiad yn y Cyfnod Sylfaen,
Cyfnod Allweddol 2 a Chyfnod Allweddol 3.

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.

GWELLA DEILLIANNAU ADDYSGOL
Dengys ein gwerthusiad welliannau da mewn Deilliannau Addysgol yn ystod 2014/15 ac yr
ydym wedi asesu’r gwelliant hwn fel un HOLLOL LWYDDIANNUS.  Daethom i’r casgliad hwn
ar sail y rhan fwyaf o’n mesurau perfformiad oedd yn dangos gwelliant a chwblhau yn
llwyddiannus y camau a gynlluniwyd gennym sy’n ymwneud â Deilliannau Addysgol.

Dywedasom y buasem yn sefydlu Strategaeth Wella wedi’i harwain gan ysgolion erbyn
Ebrill 2014
Mewn partneriaeth â Chonsortiwm Canol y De fe wnaethom lansio’r strategaeth wella wedi’i
harwain gan ysgolion, ‘Her Canol De Cymru’ ym mis Ionawr 2014 gyda’r nod o godi safonau ar
draws pob ysgol.

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.

Dywedasom y buasem yn cryfhau arweiniad mewn dysgu ym mhob ysgol yn ystod oes
y Cynllun Corfforaethol
Yr ydym wedi datblygu rhaglenni ar gyfer arwain a dysgu ac wedi creu rhaglen newydd i
Athrawon Newydd Gymhwyso, gan roi prawf arno yn Nhymor y Gwanwyn 2015. Bu ein
Hysgolion Hwb hefyd yn cynnal rhaglenni Darpar-Arweinwyr Canol ac Uwch i gefnogi ein
hathrawon ar hyd eu taith broffesiynol.

Yr ydym yn teimlo, er ein bod wedi gwneud cynnydd da, ein bod yn dal i weithio tuag at
gyrraedd y cam hwn.

Dywedasom y buasem yn adeiladu partneriaethau effeithiol rhwng ysgolion, busnes,
diwylliant a menter yng Nghaerdydd o fis Chwefror 2014 ymlaen
Ers ein hymweliad monitro gan Estyn ym mis Chwefror 2014, adfywiwyd y partneriaethau fel eu
bod yn cyfrannu’n gadarnhaol i wella deilliannau dysgwyr. Mae swyddogaethau, cysylltiadau a
disgwyliadau wedi eu gwneud yn fwy eglur, a chryfhawyd ein hymrwymiad i wella cyrhaeddiad
addysgol o fewn fframwaith Strategaeth yr Hyn sy’n Bwysig, ein Cynllun Corfforaethol a’n
Hymrwymiad Corfforaethol i Addysg.

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.



Mesur Perfformiad

% disgyblion yn cyrraedd
sgôr safonedig o 85 neu fwy
ar ddiwedd Cyfnod
Allweddol 2 (CA2)
(Blwyddyn 6) mewn
llythrennedd a rhifedd

% pwynt y blwch rhwng
cyrhaeddiad Dangosyddion
Pwnc Craidd (DPC)
disgyblion PYADd a rhai nad
ydynt yn cael PYADd ar CA2

Canlyniad
2013/14 
(Blwyddyn
academaidd

12/13)

Prawf darllen
Saesneg 88%

Prawf darllen
Cymraeg 93%

Prawf rhifedd
trefniadol
85.56%

Prawf rhesymeg
rhifol

Data heb fod ar
gael

19.46%

Canlyniad
2014/15 
(Blwyddyn
academaidd

13/14)

Prawf darllen
Saesneg 83.8%

Prawf darllen
Cymraeg 88.8%

Prawf rhifedd
trefniadol
83.66%

Prawf
rhesymeg

rhifol
82.08%

17.5%

Targed
2014/15 
(Blwyddyn
academaidd

13/14)

Dim targed
wedi ei osod

Dim targed
wedi ei osod

Dim targed
wedi ei osod

Dim targed
wedi ei osod

16.22%

Targed wedi
ei gyrraedd

D/G

Na

Cyfartaledd
Cymru

84%

84.7%

83.3%

82.8%

D/G

Pa fesurau a ddefnyddiwyd gennym i helpu i fesur ein llwyddiant? 

Perfformiad
wedi gwella
neu ddirywio 
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Dim
cymhariaeth ar
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Er y bu dirywiad mewn perfformiad, mae perfformiad Caerdydd yn cymharu’n ffafriol ag awdurdodau lleol cyfagos yn y rhanbarth ac y
mae’n uwch na chyfartaledd y Consortiwm. Mae gan Gonsortiwm Canol y De strategaeth llythrennedd a rhifedd sydd yn adeiladu ar yr
arfer da a nodwyd gan yr awdurdodau lleol yn y consortiwm. Mae Strategaeth Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu Caerdydd 2012-15 a
Strategaeth Mathemateg a Rhifedd Caerdydd yn unol â chynlluniau cenedlaethol a rhanbarthol i sicrhau gwelliant.
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Er na chyrhaeddwyd y targed, cafwyd gostyngiad yn y bwlch pwyntiau canran rhwng disgyblion sy’n gymwys am brydau ysgol am ddim
(PYADd) a rhai nad ydynt yn gymwys o ran cyrraedd y DPC ar CA2. Mae  disgyblion nad ydynt yn cael prydau ysgol am ddim yn gyffredinol yn
gwneud yn well na’r rhai sydd yn gymwys, ond mae’r bwlch wedi culhau yn y flwyddyn academaidd 2013/14 o gymharu â’r flwyddyn flaenorol

J



Mesur Perfformiad

% o ddisgyblion gyda
chynnydd o 2 lefel neu fwy ar
draws Cyfnod Allweddol 3
(CA3) (Blynyddoedd 7, 8 &
9) mewn Saesneg, Cymraeg
iaith gyntaf, Mathemateg a
Gwyddoniaeth

% disgyblion yn cyrraedd
trothwy Lefel 2 ar Gyfnod
Allweddol 4 (CA4)
(Blynyddoedd 10 a 11)

% disgyblion yn cyrraedd
trothwy  Lefel 2+ yn CA4

% pwynt y blwch rhwng
cyrhaeddiad trothwy Lefel 2
disgyblion PYADd a rhai heb
fod yn cael PYADd gan
gynnwys Saesneg / Cymraeg
a Mathemateg yn CA4

Canlyniad
2013/14 
(Blwyddyn
academaidd

12/13)

Saesneg 
30%

Cymraeg
28%

Mathemateg
40%

Gwyddoniaeth
33%

73%

49.9%

36.18%

Canlyniad
2014/15 
(Blwyddyn
academaidd

13/14)

Saesneg
46.66%

Cymraeg
47.55%

Mathemateg
56.53%

Gwyddoniaeth
53.82%

76.3%

54.04%

33.29%

Targed
2014/15 
(Blwyddyn
academaidd

13/14)

Saesneg
35%

Cymraeg
35%

Mathemateg
45%

Gwyddoniaeth
38%

Dim targed
wedi ei osod

55%

Dim targed
wedi ei osod

Targed wedi
ei gyrraedd

Do

Do

Do

Do

D/G

Na

D/G

Cyfartaledd
Cymru

D/G

D/G

D/G

D/G

D/G

55.1%

D/G

Perfformiad
wedi gwella
neu ddirywio
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Parhawyd i wella ar draws CA3 mewn Saesneg, Cymraeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth a gwnaed yn well na’r holl dargedu. Er bod perfformiad wedi
gwella, ni wnaeth digon o ddisgyblion gynnydd mewn o leiaf ddau o lefelau’r Cwricwlwm Cenedlaethol ar CA3 ym mlwyddyn academaidd 2013/14.

J

Ysgolion Caerdydd lle cyrhaeddodd llai na 30% o’r disgyblion drothwy lefel 2 gan gynnwys Saesneg, Cymraeg a Mathemateg. Fodd
bynnag, gostyngodd nifer yr ysgolion lle cyrhaeddodd llai na 40% o’r disgyblion y trothwy hwn o unarddeg i chwech.

J
Ar lefel 2+ cafwyd cryn gynnydd; fodd bynnag, mae ein canlyniad fymryn yn is na’r cyfartaledd Cymreig. Yn ystod blwyddyn academaidd
2013/14 nodwyd ffactorau allweddol gennym oedd yn dal cynnydd yn ôl. Ymysg y rhain mae atebolrwydd aneffeithiol a dim digon o
ganoli ar gynnydd disgyblion. Mae olrhain disgyblion yn well a dilyniant wedi ei dargedu’n dda wedi cyfrannu at well deilliannau.

J

Mae  disgyblion nad ydynt yn cael prydau ysgol am ddim yn gyffredinol yn gwneud yn well na’r rhai sydd yn gymwys , ond caeodd y
bwlch ym mlwyddyn academaidd 2013/14 o gymharu â’r flwyddyn cynt. Ymysg peth arfer da mewn ysgolion a gyfrannodd at gau’r
bylchau mae: nodi rôl broffesiynol arweiniol i sicrhau cefnogaeth gyson i ddisgyblion PYADd, a defnydd effeithiol o’r Grant Amddifadedd
Disgyblion i wella darpariaeth.
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Dywedasom y buasem yn integreiddio’n llawn agweddau’r Cyngor a phartneriaid er mwyn sicrhau bod gan bawb yng Nghaerdydd
fynediad at addysg, gwaith neu hyfforddiant, gan adeiladu ar Borth Cyfle presennol y Cyngor
Mae paneli amlasiantaethol ym mhob un o’n chwe ardal gymdogaeth yn awr yn olrhain ac yn cydgordio cefnogaeth i bobl ifanc hŷn nag 16
oed nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant. Rhedodd Prosiect Corryn Ewropeaidd ddigwyddiad ymgynghori ag ieuenctid a
amlygodd y ffaith fod pobl ifanc yn ei chael yn anodd cyrchu gwasanaethau a gwybodaeth ynghylch addysg, gwaith a hyfforddiant.
Arweiniodd Prifysgol Metropolitan Caerdydd ar ddatblygu porthol arlein (Pointr) i’w gwneud yn haws cyrraedd gwybodaeth. Bwriadwn
sicrhau bod y system hon yn cael ei gweithredu’n llawn.

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.

GOSTWNG NIFER Y BOBL IFANC NAD YDYNT MEWN
ADDYSG, GWAITH NA HYFFORDDIANT
Dengys ein gwerthusiad lwyddiant o ran gostwng nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg,
gwaith na hyfforddiant yn ystod 2014/15 ac yr ydym wedi asesu’r amcan gwella hwn fel un
HOLLOL LWYDDIANNUS.  Daethom i’r casgliad hwn ar sail ein mesurau perfformiad yn
dangos gwelliant a llwyddo i gwblhau’r camau a gynlluniwyd gennym o ran gostwng nifer y bobl
ifanc nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant.

Dywedasom y buasem yn cyflwyno cynllun gweithredu i gynyddu lefelau cyflogaeth,
hyfforddiant ac addysg yng Nghaerdydd erbyn Medi 2014
Yn unol â’n Cynllun Gweithredu Ymwneud a Chynnydd Ieuenctid, fe wnaethom barhau i
wreiddio’r erfyn Proffil Asesu Bregusrwydd ar draws ysgolion yng Nghaerdydd i nodi disgyblion
ym mlynyddoedd 8 i 11 sydd mewn perygl o ymbellhau o addysg ac i sicrhau bod y gefnogaeth
iawn ar gael trwy ein tîm o weithwyr arweiniol. Mae paneli amlasiantaethol ym mhob un o’n
chwe ardal gymdogaeth yn awr yn olrhain ac yn cydgordio cefnogaeth i bobl ifanc hŷn nag 16
oed nad ydynt mewn addysg, gwaith na hyfforddiant. Gostyngodd y canran o adawyr Blwyddyn
11 heb fod mewn addysg, gwaith na hyfforddiant o 4.9% ym mlwyddyn academaidd 2012/13
i 4.26% ym mlwyddyn academaidd 2013/14. Gostyngodd y canran o adawyr blwyddyn 13/14
heb fod mewn addysg, gwaith na hyfforddiant hefyd o 9% ym mlwyddyn academaidd
2012/13 i 4.71% ym mlwyddyn academaidd 2013/14.

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.

Dywedasom y buasem yn gweithio mewn cydweithrediad â mudiadau sy’n bartneriaid ac
awdurdodau lleol eraill i gyflwyno model cynaliadwy o gyflwyno Dysgu i Oedolion yn y
Gymuned
Mae ein Gwasanaeth Dysgu i Oedolion yn y Gymuned yn rhoi cyfleoedd addysgol i bawb 16+
oed a hŷn. Yn 2014/15 cafodd Dysgu i Oedolion yn y Gymuned (DOG) ostyngiad sylweddol yn
arian eu grant. O ganlyniad, fe wnaethom ail-lunio rhaglen DOG a llwyddasom i barhau i’w
rhedeg ar sail cost-niwtral. Rhoddodd ymweliad monitro gan Estyn ym mis Ionawr 2015
ganlyniad cadarnhaol am y cynnydd a wnaed gan y Cyngor a Phartneriaeth Dysgu Cymunedol
Caerdydd a’r Fro. 

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.



Mesur Perfformiad

Cynyddu cyfradd llwyddiant
cyrsiau Dysgu i Oedolion yn y
Gymuned (DOG) ym mlwyddyn
academaidd 2013/14 o 10% i
72%, gyda chynnydd i gwrdd
â’r targed cenedlaethol o 82%
erbyn 2016

Canran gadawyr Blwyddyn
11 heb fod mewn addysg,
gwaith na hyfforddiant

Canran gadawyr Bl. 13/14
heb fod mewn addysg,
gwaith na hyfforddiant

Canlyniad
2013/14 
(Blwyddyn
academaidd

12/13)

61%

4.9%

9%

Canlyniad
2014/15 
(Blwyddyn
academaidd

13/14)

72%

4.26%

4.71%

Targed
2014/15 
(Blwyddyn
academaidd

13/14)

72%

4.5%

Heb ei osod

Targed wedi
ei gyrraedd

Do

Do

Cyfartaledd
Cymru

D/G

Pa fesurau a ddefnyddiwyd gennym i helpu i fesur ein llwyddiant? 

Perfformiad
wedi gwella
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Mae cyfradd llwyddiant ein cyrsiau DOG wedi gwella er i DOG wynebu sawl her gan gynnwys gostyngiadau sylweddol yn arian y grant.
Rhoes ymweliad monitro gan Estyn ym mis Ionawr 2015 ymateb cadarnhaol i ni ynghylch y cynnydd a wnaed trwy weithio gyda
Phartneriaeth Dysgu Cymunedol Caerdydd a’r Fro.
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Fe wnaethom osod allan ddau Amcan Gwella:

• Sefydlu Caerdydd fel Dinas Ddigidol
• Cynyddu Nifer ac Ansawdd y Swyddi yn Economi’r
Ddinas

SEFYDLU CAERDYDD FEL DINAS DDIGIDOL
Dengys ein gwerthusiad ein bod wedi gwneud cynnydd rhagorol yn ystod 2014/15 o ran sefydlu
Caerdydd fel dinas ddigidol ac yr ydym wedi asesu’r amcan gwella hwn fel un HOLLOL
LWYDDIANNUS. Daethom i’r casgliad hwn ar sail ein mesurau perfformiad sy’n dangos
gwelliant a llwyddo i gwblhau’r camau a gynlluniwyd sy’n ymwneud a sefydlu Caerdydd fel
dinas ddigidol.

Dywedasom y buasem yn cyflwyno rhaglen y Ddinas Gysylltiedig Wych erbyn Mawrth 2015
Fe wnaethom lwyddo o gyflwyno rhaglen y Ddinas Gysylltiedig Wych i’w gwneud yn haws
cychrchu mwy o wasanaethau arlein wrth symud ac mewn mannau cyhoeddus, a band llydan
cyflymach i fannau busnes. 

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.

Mesur Perfformiad

Lledaeniad cyswllt band
llydan uwch-gyflym

Canlyniad
2013/14 

93%

Canlyniad
2014/15 

97%

Targed
2014/15 

100% o
gartrefi a 

busnesau yng
Nghaerdydd
erbyn 2016

Targed wedi
ei gyrraedd

100% erbyn
2016

Cyfartaledd
Cymru

D/G

Pa fesur a ddefnyddiwyd gennym i helpu i fesur ein llwyddiant? 

Perfformiad
wedi gwella
neu ddirywio 
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CYNYDDU NIFER AC ANSAWDD Y SWYDDI YN
ECONOMI’R DDINAS
Dengys ein gwerthusiad ein bod wedi gwneud cynnydd rhagorol  i gynyddu nifer ac ansawdd
swyddi yn economi’r ddinas ac yr ydym wedi asesu’r amcan gwella hwn fel un HOLLOL
LWYDDIANNUS.  Daethom i’r casgliad hwn ar sail ein mesurau perfformiad sy’n dangos
gwelliant a llwyddo i gwblhau’r camau a gynlluniwyd sy’n ymwneud â chynyddu nifer ac
ansawdd swyddi yn economi’r ddinas.

Dywedasom y buasem yn denu 1,000 o aelodau i Gyngor Busnes Caerdydd ac yn
sicrhau mwy na £250,000 o gyllid y sector preifat, y flwyddyn, erbyn 2016
Cafodd Cyngor Busnes Caerdydd ei lansio yn swyddogol ym Mai 2014 i gynrychioli
buddiannau busnesau lleol a hybu Caerdydd fel cyrchfan i fusnes a thwristiaeth. Hyd yma,
sicrhaodd Cyngor Busnes Caerdydd 120 o aelodau a meddyliwyd amdano fel mudiad
aelodaeth am ddim fyddai ar gael i bob busnes sy’n talu ardrethi yng Nghaerdydd. Cyfyngedig
fu nifer yr aelodau ar y sail hon, ac yn ddiweddar, cychwynnodd y Cyngor ar adolygiad o’r
agwedd at aelodaeth, ei gwmpas a’i gylch gorchwyl yng nghyd-destun ein toriadau
arfaethedig i’n cyllideb a’r cyfle sy’n deillio o Fargen y Dinasoedd gan y Llywodraeth ganol.
Cyrhaeddwyd y targed o £250,000 o gyllid trwy bartneriaid ar ffurf cyfraniadau ariannol neu
daliadau mewn da. 

Yr ydym yn teimlo, er ein bod wedi gwneud cynnydd da, ein bod yn dal i weithio tuag at
gyrraedd y cam hwn.

Dywedasom y buasem yn hwyluso cychwyn datblygu’r
Sgwâr Canolog yn 2014
Y weledigaeth ar gyfer y Sgwâr Canolog yw iddo ddod yn borth
urddasol newydd i Brifddinas Cymru i gynnwys swyddfeydd, tai a
siopau, gan greu datblygiad busnes modern. Dechreuwyd ar
ganiatâd cynllunio ac adeiladu Adeilad Un. Cafwyd caniatâd
cynllunio amlinellol hefyd i Adeilad Dau a gwnaed cynnydd i
sicrhau rhywun i Adeilad Dau. Rydym hefyd wedi cychwyn
proses gaffael ar gyfer adeilad cyfnewidfa drafnidiaeth newydd.

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.

Dywedasom y buasem yn cyflwyno gyda phartneriaid 200,000 troedfedd sgwâr o swyddfeydd Gradd A ym Mharth Menter Caerdydd
erbyn 2016
Yr ydym eisoes wedi gwneud yn well na’n cynllun, oherwydd dros gyfnod o ddwy flynedd, gweithiodd y Cyngor gyda phartneriaid i gyflwyno
tua 345,000 tr.sg. o swyddfeydd Gradd A yn y Parth Menter. 

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.

Cyngor Dinas Caerdydd

CYLLID A
DATBLYGU

ECONOMAIDD



Pa fesurau a ddefnyddiwyd gennym i helpu i fesur ein llwyddiant? 

Mesur Perfformiad

Cyfraddau busnesau a
gychwynnodd

GVA y pen

Twf swyddi net yng
Nghaerdydd
(Ffynhonnell ONS)

Diweithdra
(Ffynhonnell SYG)

Canlyniad
2013/14 

50 (2012)

97.6%

209,000
(Hyd 2012 –
Medi 2013)

3.9%
(Chwef 2014)

Canlyniad
2014/15 

70 (2013)

98.3%

218,200
(Hyd 2013-
Medi 2014)

2.9%
(Chwef 2015)

Targed
2014/15 

50

100%
(UK Average)

+2,000

Islaw Cyfartaledd
Cymru

Targed wedi
ei gyrraedd

Do

Na

Do

Na

Cyfartaledd
Cymru

D/G

D/G

D/G

2.6%

Perfformiad
wedi gwella
neu ddirywio 
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Cynnydd sylweddol mewn cyfraddau busnesau newydd a gychwynnodd, gyda chynnydd o 40% dros y flwyddyn ddadansoddi flaenorol.

J
Gwerth Ychwanegol Gros (GVA) yw mesur economaidd o werth nwyddau a gwasanaethau a ddarperir mewn ardal, diwydiant neu sector
o’r economi. Mae’r incymau hyn wedyn yn cael eu defnyddio i gynnwys treuliau busnes, e.e., cyflogau staff. Mae Caerdydd yn awr lai na
2% yn is na chyfartaledd y DU (cynhwysir Bro Morgannwg yn y dadansoddiad)

J

Mae twf swyddi net wedi parhau i gynyddu o flwyddyn i flwyddyn, gyda chynnydd o 4.4% mewn cyflogaeth flynyddol. Er nad y Cyngor
yn unig sy’n gyfrifol am dwf swyddi yng Nghaerdydd, fe wnaethom barhau i gefnogi busnesau presennol a rhai newydd yn ogystal â
mynd ati i sicrhau mewnfuddsoddiad. O ganlyniad i gefnogaeth y Cyngor i fusnesau, crëwyd neu diogelwyd 2,395 o swyddi yng
Nghaerdydd, sydd yn welliant clir o gymharu â 1,036 yn y flwyddyn ariannol flaenorol.  

J



Fe wnaethom osod dau Amcan Gwella:

• Helpu pobl i wneud dewisiadau cadarnhaol am ba mor
fforddiadwy yw eu llety

• Cynyddu annibyniaeth trwy ddarparu cymhorthion ac
addasiadau i gartrefi

HELPU POBL I WNEUD DEWISIADAU CADARNHAOL
AM BA MOR FFORDDIADWY YW EU LLETY
Dengys ein gwerthusiad ein bod wedi gwneud cynnydd rhagorol  yn ystod 2014/15 i helpu pobl i
wneud dewisiadau cadarnhaol am ba mor fforddiadwy yw eu llety ac yr ydym wedi asesu’r
amcan gwella hwn fel un HOLLOL LWYDDIANNUS.  Daethom i’r casgliad hwn ar sail y rhan
fwyaf o’n mesurau perfformiad sydd yn dangos gwelliant a llwyddo i gwblhau’r camau a
gynlluniwyd sy’n ymwneud â helpu pobl i wneud dewisiadau cadarnhaol am ba mor fforddiadwy
yw eu llety.

Dywedasom y buasem yn helpu i ddatblygu cymunedau cynaliadwy a nodi angen tai ar draws
y ddinas
Mae gwasanaethai Tai y Cyngor yn rheoli ac yn gwasanaethu dros 13,000 o dai cyngor, dros 1,000 o
eiddo prydles a 2 safle sipsiwn ar draws y ddinas. Fe wnaethom arolwg o 12,000 o aelwydydd a chynnal
500 cyfweliad wyneb-yn-wyneb i asesu’r angen am dai ar draws Caerdydd gan nodi 108 safle oedd eu
hangen i gwrdd ag anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr hyd at 2026. Byddwn yn penodi datblygwr o
ddewis ar gyfer cynllun Partneru Tai a fwriadwyd i gyflwyno tai fforddiadwy, datblygiadau cynaliadwy a
chartrefi sydd yn hynod ynni-effeithlon ym Medi 2015 
Fe wnaethom wella ein stoc tai trwy osod 1,353 o foileri newydd, 65 to newydd a ffitio cladin i 76 bloc o
fflatiau oedd wedi eu hinsiwleiddio’n wael, a chynnal Safon Ansawdd Tai Cymru ar 100%.

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.

Dywedasom y buasem yn gweithredu’r cynllun peilot Paneli Solar
mewn 100 eiddo ym meddiant y Cyngor ac yn adolygu’r achos
busnes dros ehangu (Mawrth 2015)
Fe wnaethom osod 100 o Baneli Solar yn eiddo’r cyngor yn ardal
Trowbridge. Bydd hyn yn help i ni asesu manteision cynhyrchu ynni
amgen i’n tenantiaid gyda’r nod o greu budd ariannol gwerth chweil
iddynt. Ein nod yw cyflwyno’r rhaglen ymhellach yn 2015/16.

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.

Dywedasom y buasem yn gweithredu agwedd ‘Un Cyngor’ at reoli cwsmeriaid, gwella gwasanaethau i gwsmeriaid a gostwng
costau; mae hyn yn cynnwys gweithredu’r Polisi Dyraniadau
Fe wnaethom weithredu ein polisi Dyrannu Tai newydd ym mis Ionawr 2015 sydd yn sicrhau y rhoddir blaenoriaeth i’r sawl sydd mewn
mwyaf o angen. Mae cyngor wedi ei deilwrio ar dai yn cael ei gynnig yn ein canolfannau i helpu’r rhai sy’n chwilio am gartref i wneud y
dewis mwyaf addas a fforddiadwy. 

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.

Cyngor Dinas Caerdydd

CYMUNEDAU,
TAI AC ADFYWIO
CYMDOGAETHAU

Mesur Perfformiad

Nifer tenantiaid a ymatebodd
yn gadarnhaol yn ein harolwg
o foddhad tenantiaid

Canlyniad
2013/14

778

Canlyniad
2014/15 

848

Targed
2014/15 

Dim targed
wedi ei osod

Trged wedi
ei gyrraedd

D/G

Cyfartaledd
Cymru

D/G

Pa fesur a ddefnyddiwyd gennym i helpu i fesur ein llwyddiant? 
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CYNYDDU ANNIBYNIAETH TRWY DDARPARU
CYMHORTHION AC ADDASIADAU I GARTREFI
Dengys ein gwerthusiad ein bod wedi gwneud cynnydd rhagorol i gynyddu annibyniaeth trwy
ddarparu cymhorthion ac addasiadau i gartrefi ac yr ydym wedi asesu’r amcan gwella hwn fel un
RHANNOL LWYDDIANNUS.  Daethom i’r casgliad hwn ar sail rhai o’n mesurau perfformiad
sydd yn dangos gwelliant a llwyddo i gwblhau’r camau a gynlluniwyd sy’n ymwneud â chynyddu
annibyniaeth.

Dywedasom y buasem yn datblygu ail-alluogi ymhellach mewn partneriaeth â’n cydweithwyr
iechyd i gefnogi mwy o bobl i ddychwelyd adref gyda gwasanaethau wedi eu cyd-leoli i fis Ebrill
2014
I gynyddu ymwybyddiaeth ymysg ein dinasyddion o’r amrywiaeth o gyfarpar adfer ac ail-alluogi
sydd ar gael i gefnogi byw yn annibynnol, fe wnaethom gwblhau Cartref Clyfar wedi ei addasu’n
llawn (trwy ddefnyddio Cyllid Gofal Canolraddol). Mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol
Caerdydd a’r Fro, fe wnaethom lwyddo i gyd-leoli dau o Dimau Adnoddau Cymunedol (TAC)
Caerdydd i ddarparu cefnogaeth a chymorth tymor byr i ddinasyddion Caerdydd. Mae’r timau hyn
yn eu helpu i adennill hyder a bod mor annibynnol ag sydd modd yn dilyn salwch, trawma neu
newidiadau yn eu hamgylchiadau personol. Fe wnaethom ail-fodelu chwech o fflatiau fel llety ‘camu
i lawr’ gyda’r nod o liniaru problemau sy’n gysylltiedig ag oedi cyn rhyddhau o ysbytai a
throsglwyddo gofal.

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.

Dywedasom y buasem yn cynyddu buddsoddiad mewn byw gyda chefnogaeth, gan
leihau dibyniaeth ar ofal preswyl erbyn Mawrth 2015
Fe wnaethom gynnal rhaglen o ymgynghori ac ymwneud â’n dinasyddion a’r farchnad darparu gwaith
cymdeithasol er mwyn gweithredu model o fyw gyda chefnogaeth oedd wedi ei deilwrio i’w
hanghenion. Fe wnaethom benodi darparwr gwasanaeth Cefnogaeth Symudol i bobl gydag
anghenion iechyd meddwl fydd yn cynnig amrywiaeth o gefnogaeth i bobl sydd â phroblemau iechyd
meddwl er mwyn eu gwneud mor annibynnol ag sydd modd a’u galluogi i gymryd penderfyniadau. Yn
ystod 2015/16 bwriadwn ehangu’r ystod o lety gyda chefnogaeth sy’n cael ei gynnig.

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.

Cyngor Dinas Caerdydd

CYMUNEDAU,
TAI AC ADFYWIO
CYMDOGAETHAU

Dywedasom y buasem yn cyflwyno fframwaith gomisiynu newydd i roi mwy o ddewisiadau a gallu i gefnogi pobl yn eu cartrefi
I ddatblygu mwy ar y gofal a ddarperir yn y cartref, fe wnaethom gyflwyno fframwaith gomisiynu newydd ar gyfer Gofal yn y Cartref.
Dechreuodd y model caffael newydd ym mis Tachwedd 2014 a chyflwynwyd System Bwrcasu Ddeinamig newydd a rhestr o ddarparwyr
gofal wedi’u hachredu. Mae hyn wedi rhoi mwy o dryloywder yn ystod y broses ac wedi’n galluogi i gyfatebu gofynion y defnyddiwr
gwasanaeth unigol am ofal â’r gofal a roddir, trwy gynyddu nifer ac amrywiaeth y darparwyr gofal yn y Ddinas. Mae hefyd wedi annog
darparwyr gofal i gynnal gwasanaethau o safon a rhoi cymhelliant i ddarparwyr gofal i ddatblygu gwasanaethau arbenigol lle mae eu
hangen.  

Yr ydym yn teimlo ein bod wedi llwyddo yn y cam a osodwyd gennym i ni’n hunain.



Mesur Perfformiad

Cyfradd y bobl hŷn y mae’r
awdurdod yn eu cefnogi
mewn cartrefi gofal fesul 1,000
o’r boblogaeth 65 oed a hŷn

Cyfradd y bobl hŷn a
gefnogir yn y gymuned fesul
1,000 o’r boblogaeth 65 oed
a hŷn 

Oriau o Ofal Cartref i Bobl
Hŷn a Gyflwynwyd yng
Nghaerdydd

Canlyniad
2013/14 

17.98

46.41

1,529,560

Canlyniad
2014/15 

18

46.42

1,555,603

Targed
2014/15 

18.4

44.12

Nid oes
targedau yn

cael eu gosod

Targed wedi
ei gyrraedd

Do

Do

D/G

Cyfartaledd
Cymru

18.85

67.30

D/G

Pa fesurau a ddefnyddiwyd gennym i helpu i fesur ein llwyddiant? 
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Cynyddodd nifer y bobl 65+ oed a gefnogwyd gennym i fyw mewn cartrefi gofal o 845 yn 2013/14 i 861 yn 2014/15. Ymysg rhai
o’r mesurau a gymerir gennym i leihau hyn mae gweithredu Pwynt Cyswllt Cyntaf (PCC) i sicrhau fod pob cysylltiad naill ai yn
cael ei gyfeirio neu ei anfon trwy’r porth / gwasanaeth atal cyn cyrchu gwasanaethau gofal cymdeithasol neu lety. Mae hyn ar y
cyd  ag ystod ehangach o ddewisiadau llety a gyflwynir i gwrdd ag anghenion gofal cymdeithasol sydd yn cynnwys gofal
preswyl.

L

J

Gostyngod dnifer y bobl 65+ oedd a gefnogwyd gennym i fyw yn y gymuned ychydig o 2182 yn 2013/14 i 2110 yn 2014/15. Ymysg rhai
o’r mesurau a gymerwn i geisio gwella ein perfformiad mae agwedd newydd at ofal dydd i bobl hŷn fydd yn golygu adolygiad llawn o’r
gwasanaeth er mwyn sicrhau bod y model newyd dyn cwrdd ag anghneion y defnyddwyr presennol.

Cynyddodd nifer yr oriau o ofal yn y cartref yr ydym yn eu darparu. Bydd gweithredu Pwynt Cyswllt Cyntaf (PCC) yn sicrhau fod pob
cysylltiad naill ai yn cael ei gyfeirio neu ei anfon trwy’r porth / gwasanaeth atal cyn cyrchu gwasanaethau gofal cymdeithasol neu lety.
Bydd hyn yn help i ofalu bod unigolion yn adennill ac yn cadw annibyniaeth trwy barhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain.


