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Mae Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009 yn ei gwneud yn ofynnol i ni gyhoeddi ein Hamcanion Gwella a sut y
bwriadwn eu cyflawni.  Mewn asesiadau blaenorol o'r ffordd yr ydym yn gwneud hyn, nododd Archwilydd
Cyffredinol Cymru bod angen i'r Cyngor ganolbwyntio mwy ar ei flaenoriaethau allweddol, ac ar gyflenwi'r rhain.
Mewn cydnabyddiaeth o’r farn hon, a'r pwysau cynyddol sydd ar gyllid y Cyngor i ddarparu gwasanaethau i
ddinasyddion a chymunedau Caerdydd yn 2014, parhawyd â’r 3 blaenoriaeth ganlynol:-

•      Datblygiad economaidd fel sbardun ar gyfer twf a swyddi
•      Addysg a sgiliau i bobl o bob oed gyflawni eu potensial, a chael eu paratoi'n dda ar gyfer cyflogaeth yn

Economi Caerdydd
•      Cefnogi oedolion, plant a phobl ifanc sy’n agored i niwed

Mae Cynllun Corfforaethol y Cyngor yn 2014/17 yn canolbwyntio ar yr hyn y bydd y Cyngor yn ei ddarparu er
mwyn cyflawni'r 3 blaenoriaeth hon, ac yn eu tro maent wedi helpu i lunio ein Hamcanion Gwella ar gyfer
2014/15, a chynnwys ein Cytundeb Canlyniadau gyda Llywodraeth Cymru ar gyfer 2013/16.

Mae ein Hamcanion Gwella yn canolbwyntio ar y canlynol:-

•      Cynyddu nifer ac ansawdd y swyddi yn economi’r ddinas
•      Sefydlu Caerdydd fel Dinas Ddigidol
•      Helpu pobl i wneud dewisiadau cadarnhaol am fforddiadwyedd eu llety
•      Cynyddu annibyniaeth trwy ddarparu cymhorthion ac addasiadau i gartrefi
•      Gwella canlyniadau addysgol
•      Cynyddu presenoldeb yn yr ysgol
•      Lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant
•      Ymgymryd â rhaglen o Ddatblygu Sefydliadol er mwyn sicrhau gwydnwch a chynaliadwyedd

gwasanaethau sydd wedi’u strwythuro o amgylch anghenion craidd dinasyddion a chymunedau.



Wrth osod ein Hamcanion Gwella, ymgymerwyd ag ymarferiad i sicrhau eu bod yn cyfrannu at saith agwedd
wella: Effeithiolrwydd Strategol (ES), Ansawdd Gwasanaeth (AnG), Argaeledd Gwasanaeth (ArG), Tegwch (T),
Cynaliadwyedd (C), Effeithlonrwydd (E), Arloesi (A) a natur gydweithredol (C) y gwaith y mae ei angen i gyflawni
pob un fel a nodir ym Mesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009.  Gweler canlyniad yr ymarferiad hwn yn y matrics
canlynol:-

Mae ein Cytundeb Canlyniadau yn cyd-fynd â Rhaglen Lywodraethu Llywodraeth Cymru, ac mae’n
canolbwyntio ar y canlynol:-

•      Cefnogi'r economi a busnes
•      Gwella ansawdd y tai
•      Sicrhau bod pobl yn cael y cymorth y mae arnynt ei angen i fyw bywydau bodlon
•      Gwella cyrhaeddiad mewn ysgolion
•      Gwella sgiliau pobl ifanc a theuluoedd

Ceir crynodeb o'r cynnydd a wnaed gennym i gyflawni'r rhain ar ein gwefan www.caerdydd.gov.uk
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Amcan Gwella ES       AnG      ArG T C E A C

Cynyddu nifer ac ansawdd swyddi yn 
economi’r ddinas 3 3 3 3 3 3

Sefydlu Caerdydd fel Dinas Ddigidol 3 3 3 3 3 3 3 3

Helpu pobl i wneud dewisiadau cadarnhaol 
am fforddiadwyedd eu llety 3 3 3 3 3 3 3 3

Cynyddu annibyniaeth trwy ddarparu 
cymhorthion ac addasiadau i gartrefi 3 3 3 3 3 3 3 3

Gwella canlyniadau addysgol 3 3 3 3 3

Cynyddu presenoldeb yn yr ysgol 3 3 3 3 3

Lleihau nifer y bobl ifanc nad ydynt mewn 
addysg, cyflogaeth na hyfforddiant 3 3 3 3 3 3 3 3



6

Ym Mawrth 2014, cytunodd y Cyngor ar Gynllun Corfforaethol a oedd yn nodi gwaith y Cyngor ar gyfer
2014/17. Ceir manylion ein cynnydd yn erbyn ein Hamcanion Gwella yn yr Adroddiad Gwella hwn.

O dan y Mesur, mae'n ofynnol i ni hefyd asesu ein perfformiad yn erbyn setiau data’r Dangosyddion Strategol
Cenedlaethol (NSI) a Mesurau Atebolrwydd Cyhoeddus (PAM).  Caiff y rhain eu pennu gan Lywodraeth Cymru.
Lle bo’r dangosyddion a'r mesurau hyn yn berthnasol i'r cynnydd a wnaed gennym o ran ein Hamcanion Gwella
a Chytundeb Canlyniadau, cânt eu cynnwys yn yr Adroddiad Gwella hwn.  Gweler ein perfformiad yn erbyn yr
ystod lawn o setiau data NSI a PAM yn yr adran ‘Sut yr ydym yn cyflawni’.

Ceir mwy o fanylion am y cynlluniau presennol a rhai’r dyfodol sy’n ymwneud â chyfraniad y Cyngor at
wasanaethau cyhoeddus yng Nghaerdydd mewn nifer o ddogfennau allweddol, gan gynnwys:-

•      Sefydlu Rhaglen Newid Sefydliadol ar gyfer Cyngor Dinas Caerdydd
•      Cynllun Corfforaethol 2014/17 
•      Strategaeth Partneriaeth Integredig Beth sy’n Bwysig 
•      Cynlluniau Cyflawni Cyfarwyddiaethau  
•      Asesiadau Swyddfa Archwilio Cymru o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru) 2009
•      Cytundeb Canlyniadau’r Cyngor gyda Llywodraeth Cymru

Mae'r Adroddiad Gwella hwn ar gael yn Gymraeg a Saesneg ar-lein yn www.caerdydd.gov.uk, ac yn brintiedig
yn llyfrgelloedd y Cyngor.

Mae copïau braille ar gael ar gais.

Croesewir eich adborth ar gynnwys ac arddull yr Adroddiad Gwella.  Anfonwch eich sylwadau at y Rheolwr
Gweithredol, Gwella a Gwybodaeth, Cyngor Dinas Caerdydd, Neuadd y Sir, Glanfa’r Iwerydd, Caerdydd. CF10
4UW neu e-bostiwch improvementandinformation@caerdydd.gov.uk 
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Gwelliant Parhaus



Mae gennym ddyletswydd i wella'r gwasanaethau yr ydym yn eu darparu o dan Fesur Llywodraeth Leol (Cymru)
2009.  Rydym wedi adolygu a diwygio ein dull o Reoli Perfformiad ac wedi cyflwyno Fframwaith Rheoli
Perfformiad newydd sy'n sicrhau ein bod yn cyflawni ein rhwymedigaethau.  Nod y Fframwaith yw cynorthwyo â
darparu gwasanaethau i'n dinasyddion yn erbyn cefndir o heriau ariannol cynyddol.  Bydd y Fframwaith o
gymorth i ddatblygu diwylliant perfformiad lle bo trafodaeth agored a gonest am faterion perfformiad yn beth
normal, ac yn cael ei defnyddio i lywio gwelliant â ffocws.  Mae’r Fframwaith hwn yn seiliedig ar y canlynol:

•      Cynlluniau Cyflawni Cyfarwyddiaethau sy’n pennu cerrig milltir a dangosyddion perfformiad clir y gellir eu
defnyddio i fonitro’r gwaith o gyflawni’r Cynllun Corfforaethol.

•      Cysoni’r cylchau monitro a’r cylchau cyflwyno adroddiadau o ran gwybodaeth gyllidol a pherfformiad
gwasanaethau, er mwyn rhoi i’r Cyngor well darlun o’i berfformiad cyffredinol;

•      Sesiynau Herio Perfformiad misol yng nghyfarfodydd yr Uwch Dîm Rheoli;

•      Cyfarfodydd Herio Perfformiad misol ar y Cyd rhwng y Cabinet a’r Uwch Dîm Rheoli;

•      Craffu ar wybodaeth ynghylch perfformiad cyn i’r Cabinet ei hystyried yn ffurfiol;

•      Cymorth Gwella Carlam – dan arweiniad y Prif Weithredwr – ar gyfer gwasanaethau a dargedwyd, gan
gynnwys Gwasanaethau Plant ac Addysg, gan ddefnyddio cyfuniad o gymorth mewnol a chymorth a her
allanol gan gymheiriaid;

•      Fforwm Herio sy’n dwyn ynghyd uwch Aelodau a swyddogion, yn ogystal â chymorth allanol gan
gymheiriaid, i brofi a herio cynnydd y Cyngor o ran ei daith tuag at welliant;

•      Rhaglen helaeth o ymgysylltu â staff i godi ymwybyddiaeth o’r daith tuag at welliant, a chynnwys staff yn y
daith honno;

•      Proses Adolygu Perfformiad a Datblygiad Personol symlach, gyda ffocws ar sicrhau cydymffurfiaeth.
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Sgwrs Caerdydd
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Mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, Heddlu De Cymru, a Gwasanaeth Tân ac Achub
De Cymru, sefydlwyd Sgwrs Caerdydd fel sgwrs 3 blynedd gyda'n dinasyddion ynglŷn â chynllunio, blaenoriaethu
a darparu gwasanaethau cyhoeddus yng Nghaerdydd. Sefydlwyd Sgwrs Caerdydd fel y gall y Cyngor gysylltu â
chymunedau i wrando ar syniadau a barn ar weithrediadau gwasanaethau'r Cyngor yn y dyfodol, a chreu cyfle
inni  ymateb yn effeithiol i ostyngiadau yn y gyllideb tra'n parhau i ddarparu gwasanaethau o ansawdd uchel.

Roedd ein rhaglen ymgynghori yn cynnwys:

•     Ymgysylltu ar y stryd – Ymwelwyd â 37 o wahanol leoliadau, gan gynnwys canolfannau hamdden,
canolfannau siopa, adeiladau cymunedol a digwyddiadau cymunedol lleol. Rhoddwyd cyfleoedd i bob ardal
ymuno, a chafwyd o leiaf un digwyddiad ym mhob adran etholiadol o'r ddinas.

•     Gweithdai Galw Heibio Cymunedol – Cynaliasom weithdai 'galw heibio' ym mhob un o'n meysydd
Partneriaethau Cymdogaeth ar draws y Ddinas gyda staff o Gyngor Dinas Caerdydd yn ogystal â
chydweithwyr o Fwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro a Heddlu De Cymru.

•     Strategaeth Cyfryngau Cymdeithasol – Ers diwedd Mehefin 2014, rydym wedi defnyddio Cyfryngau
Cymdeithasol i fwyhau’r ymwybyddiaeth o'r rhaglen Sgwrs Caerdydd. Rydym wedi sefydlu cyfrifon
Facebook a Twitter pwrpasol ar gyfer Sgwrs Caerdydd, gyda diweddariadau dyddiol sy’n manylu ar yr heriau
a wynebir gan y gwasanaethau cyhoeddus yn y ddinas, diweddariadau ar sut a lle gall y cyhoedd gymryd
rhan yn y drafodaeth, ac adborth o'r digwyddiadau a gynhaliwyd hyd yma. Ar hyn o bryd, mae gan Sgwrs
Caerdydd 346 ‘hoffi’ ar Facebook a 1,104 o ddilynwyr ar Twitter. Yn ogystal, ym Medi 2014, lansiwyd
Gwefan Sgwrs Caerdydd un pwrpas www.sgwrscaerdydd.co.uk 

•     Ymgynghoriad ar-lein – Rydym wedi addasu ein gweithgareddau ymgysylltu a chael  ffurf electronig, ac
mae ar gael yn ddwyieithog ar-lein.

•     Lleoliadau Cymunedol – Gadawyd cardiau post a blychau gollwng mewn hybiau, llyfrgelloedd a
chanolfannau hamdden ledled y ddinas, yn gwahodd dinasyddion i ddweud eu dweud am y gwasanaethau
sydd bwysicaf iddynt hwy a'u teuluoedd.

•     Arolwg Holi Caerdydd – Dosbarthwyd yr Arolwg Holi Caerdydd blynyddol ym mis Awst a mis Medi 2014, a
chwblhawyd cyfanswm o 2,972 o holiaduron.

Bwriwyd dros 6,600 o bleidleisiau i nodi blaenoriaethau gwasanaeth cyhoeddus gyda Gwasanaethau Iechyd,
Addysg a Sgiliau a Chadw Plant yn Ddiogel yn cael eu nodi fel y meysydd sy'n peri’r pryder mwyaf yn
gyffredinol.

Mae ymgysylltu drwy Sgwrs Caerdydd wedi arwain at nifer o ganlyniadau dysgu, a rhoddwyd croeso cynnes gan
ein dinasyddion i’r cyfle i gymryd rhan mewn sgwrs.



Datblygu Sefydliadol

Ym mis Mai 2014, sefydlodd y Cabinet Raglen Datblygu Sefydliadol fel ymateb cynhwysfawr i ystod o heriau
allweddol, gan gynnwys dirywiad amlwg yn sefyllfa ariannol y Cyngor, y pwysau sy’n cael ei lywio gan y galw am
wasanaethau, a pherfformiad annigonol nifer o wasanaethau statudol. 

Mae ein Rhaglen Datblygu Sefydliadol yn tynnu at ei gilydd y projectau newid allweddol a fydd yn ein helpu i
ddarparu gwasanaethau mwy effeithlon a gwella canlyniadau perfformiad. Mae cwmpas a maint y rhaglen yn
adlewyrchu'r angen i ni symud yn gyflym i fodel newydd o ddarparu gwasanaethau, sy'n galluogi rheolaeth
effeithiol ar y galw presennol a'r galw yn y dyfodol gyda llawer llai o adnoddau. Rydym hefyd yn cydnabod yr
angen i ddatblygu cysylltiadau cryf gyda'n partneriaid yng nghyd-destun ad-drefnu llywodraeth leol.

Amcan ein Rhaglen yw sicrhau bod gwasanaethau yn cael eu cynllunio ar sail dealltwriaeth wirioneddol o’r galw
gan gwsmeriaid, a’u bod yn cael eu llywio gan wybodaeth busnes o bob rhan o'r Cyngor a'n sefydliadau partner.

Nodweddion allweddol y model trefniadol newydd fydd:

•      gweithredu’r dechnoleg newydd mewn ffordd safonol i gael y manteision mwyaf bosib o’r buddsoddiad, a
lleihau gwahaniaethau diangen yn null, ansawdd a chost y gwasanaeth a ddarperir

•      symudiad i drafodion rheolaidd ar-lein i’n cwsmeriaid, sy'n ein helpu ar y daith i fod yn 'ddigidol yn ddiofyn'

Yn y model newydd hwn, bydd y gwasanaethau yn cael eu diffinio naill ai  fel rhai "Cyffredinol" neu rai "Porth".

•      Gwasanaethau cyffredinol yw'r rhai sy'n berthnasol i bob dinesydd, fel casglu gwastraff, cynnal a chadw
priffyrdd, ac ystod o wasanaethau talu

•      Dim ond ar sail asesu’r angen y caiff unigolion wasanaethau Porth

Bydd ein gwasanaethau yn cael eu cynllunio o amgylch anghenion ein dinasyddion, a thrwy weithredu'r model
newydd hwn, byddwn yn gallu targedu ein hadnoddau llai ar yr achosion mwyaf cymhleth, a'r rhai sydd â'r
angen mwyaf.
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‘Beth sy’n Bwysig’
– Strategaeth 10 Mlynedd Caerdydd



Yn 2014/15, parhawyd i gyflawni yn erbyn Canlyniadau Beth sy'n Bwysig. Cynhyrchwyd Adroddiad Blynyddol
2013/14 ym Mai 2014 yn manylu ar y cynnydd, a bydd yr Adroddiad am 2014/15 yn cael ei baratoi ar ôl 31ain
Mawrth 2015.

Fel rhan o adolygiad canol tymor y Strategaeth 10 mlynedd, mae'r Bartneriaeth wedi cychwyn adnewyddu’r
Asesiad Anghenion Strategol a’r Strategaeth gyda golwg ar  gwblhau erbyn hydref 2015.  Bydd yr adnewyddu
yn adolygu cyd-destun a blaenoriaethau’r polisi newidiol yng ngoleuni'r amgylchedd economaidd gwahanol, a
hefyd bydd yn adlewyrchu gofynion y Bil Llesiant Cenedlaethau'r Dyfodol yn y dyfodol.

I lywio'r adnewyddiad hwn, gwnaed gwaith hefyd gyda'r Rhaglenni Partneriaeth presennol ar adolygu
blaenoriaethau, ac yng nghyfarfod Bwrdd Partneriaeth Caerdydd ar 5ed Chwefror,  cytunwyd y dylid cyplysu
gyda Rhaglen Datblygu Sefydliadol y Cyngor o ran y trefniadau cyflwyno, lle bo'n berthnasol.

Gweithredwyd ar y Papur Gwyn Cymdogaethau yn 2014/15, gan gynnwys sefydlu rôl Aelod Arweiniol Etholedig
ar gyfer y chwe Phartneriaeth Cymdogaeth,  a chyflwyno'r Gronfa Gymdogaethau.

Hefyd mae cyflenwi yn y gymdogaeth yn parhau i ffurfio’r model newydd o wasanaethau cyhoeddus yng
Nghaerdydd, ac adlewyrchwyd hyn drwy ei gynnwys yn Rhaglen Datblygu Sefydliadol y Cyngor - Portffolio
Gwasanaethau Ailffurfio Gwasanaeth, a’r Peilot Gwasanaeth Seilwaith Cymdogaeth newydd sy'n cael ei gynnal.

Yn 2014, disodlwyd grŵp Arweinyddiaeth Partneriaeth Caerdydd gan Fwrdd Gwasanaethau Lleol ar y Cyd
Caerdydd a Bro Morgannwg (a gytunwyd gan y Cabinet ar 10 Ebrill 2014) a bu 3 chyfarfod hyd yma. Cytunwyd
ar raglen waith ar y cyd sydd yn y broses o gael ei datblygu, ac mae’n cyd-fynd â Strategaeth Beth sy'n Bwysig a
Chynllun Corfforaethol y Cyngor.

Gosoda Gynllun Corfforaethol newydd y Cyngor ar gyfer 2015-17 weledigaeth glir i fod y "Brifddinas Orau i Fyw
Ynddi yn Ewrop", yn seiliedig ar gyflawni 7 canlyniad strategol Beth sy'n Bwysig.  Mae hefyd fwy o ffocws ar nifer
lai o flaenoriaethau ac adolygu mesurau perfformiad.

Ceir rhagor o wybodaeth ynghylch 'Beth sy'n Bwysig', gan gynnwys yr adolygiad blynyddol, Adroddiadau
Gwybodaeth Cymdogaeth chwarterol, a diweddariadau ar y Rhaglenni Partneriaeth yn
www.cardiffpartnership.co.uk.
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‘Mae Pawb yn Bwysig’
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Cydraddoldebau 

Mae Deddf Cydraddoldeb 2010 yn rhoi dyletswydd ar Awdurdodau Lleol i ystyried pob grŵp wrth gyflawni eu
gwaith o ddydd i ddydd - wrth lunio polisïau, wrth gyflenwi gwasanaethau ac o ran eu gweithwyr. Mae'n ofynnol
i gyrff cyhoeddus roi sylw dyledus i'r angen i ddileu gwahaniaethu, hybu cyfle cyfartal, a meithrin perthynas dda
rhwng gwahanol grwpiau wrth gyflawni eu gweithgareddau.

Mewn ymateb i'r Ddeddf Cydraddoldeb, cyhoeddodd Cyngor Dinas Caerdydd ei Gynllun Cydraddoldeb
Strategol, 'Mae Pawb yn Bwysig' ym mis Ebrill 2012. Mae hwn yn gynllun pedair blynedd sy'n amlinellu
ymrwymiad i leihau anghydraddoldebau ac yn nodi ein blaenoriaethau allweddol ar gyfer 2012-16 trwy gyfres o
amcanion cydraddoldeb strategol. Cysyllta 'Mae Pawb yn Bwysig' yn uniongyrchol â 'Beth sy'n Bwysig', er mwyn
taro ar ddull cyson i ymdrin ag anghydraddoldebau yng Nghaerdydd a bod ein gwaith cydraddoldeb yn cael ei
dargedu ar yr ardaloedd lle mae'r angen mwyaf yn y Ddinas. Yn ystod 2015/16 bydd y Cyngor yn ymgynghori
ar gynigion fydd yn sail i’r ail Gynllun Cydraddoldeb Strategol, ac a gyhoeddir erbyn 31 Mawrth 2016.

Mae'n ofynnol i awdurdodau cyhoeddus lunio Adroddiad Cynllun Cydraddoldeb Strategol Blynyddol erbyn 31
Mawrth bob blwyddyn, yn nodi'r camau yr ydym wedi'u cymryd i adnabod a chasglu gwybodaeth berthnasol,
sut yr ydym wedi defnyddio'r wybodaeth hon a gwerthuso effeithiolrwydd y camau a gymerwyd i gyflawni ein
hamcanion cydraddoldeb. Ceir mwy o wybodaeth yn www.caerdydd.gov.uk/equality.
         
Rydym wedi cynnal gweithgareddau ymgysylltu, ymgynghori a chynnwys helaeth drwy gydol 2014/15 er mwyn
sicrhau bod dinasyddion yn cael y cyfle i gymryd rhan a dylanwadu ar gynllunio gwasanaethau.  Yn ogystal, rydym
wedi ymgysylltu’n sylweddol â grwpiau a ddiogelir trwy ein Grŵp Ffocws Mynediad, Cyngor Ieuenctid Caerdydd a
Fforymau 50+, ac wedi ymgysylltu’n helaeth ar ein blaenoriaethau cyllideb drwy Sgwrs Caerdydd.  Mae gennym hefyd
rwydweithiau sefydlog o ran cydraddoldeb gweithwyr yn seiliedig ar rywedd, hil, anabledd a chyfeiriadedd rhywiol. 



Cynaliadwyedd

Wrth ymdrin â materion a chyfleoedd cynaliadwyedd mae angen i ni ystyried oblygiadau cymdeithasol,
amgylcheddol ac economaidd ein penderfyniadau. Er mwyn cyflawni’r nod  o ddatblygu cynaliadwy, rydym yn
gweithio i sicrhau bod gweithgarwch economaidd yn gweithio tuag at gynnydd cymdeithasol, a bod hyn o fewn
terfynau amgylcheddol. Rydym wedi cynhyrchu strategaeth Caerdydd Un Blaned sy'n amlinellu ein
gweledigaeth ar gyfer Caerdydd Un Blaned gynaliadwy, gan ganolbwyntio ar feysydd sy’n cael effaith allweddol
– y rheini yw ynni, gwastraff, trafnidiaeth, bwyd, dŵr, lle a phobl a manteision cymdeithasol-economaidd y
meysydd hyn. Rydym yn defnyddio brand Caerdydd Un Blaned i hyrwyddo materion datblygu cynaliadwy ac yn
cynnal Her Ysgolion Caerdydd Un Blaned yn ystod Mehefin 2014.

Mae Bil Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol Llywodraeth Cymru a gyflwynwyd i’r Cynulliad ar 7 Gorffennaf 2014 ac
a ddaw i rym yn 2016, yn nodi'r gofynion ar gyfer ystyried a chyflwyno datblygu cynaliadwy yn y sector
cyhoeddus yng Nghymru. Rydym wedi bod yn gweithio gyda Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru fel
'mabwysiadwr cynnar' o’r Bil ers Haf 2014, gan ganolbwyntio ar ofynion cynllunio corfforaethol a chymunedol.

Mae Cyngor Caerdydd yn un o lofnodwyr y Siarter Datblygu Cynaliadwy sy’n ymrwymo'r Awdurdod i wneud
penderfyniadau sy’n rhoi iddo ac i Gymru’r canlyniadau gorau yn y tymor hir. 

Cynaliasom waith cofrestru corfforaethol i Lefel 3 Safon Amgylcheddol y Ddraig Werdd ym mis Tachwedd 2014,
yn dilyn achrediad i lefel 2 yn 2008 a lefel 1 yn 2005. Mae cyflawni Lefel 3 yn dangos ein bod yn deall ein
cyfrifoldebau amgylcheddol ac yn gallu dangos cydymffurfiaeth gyfreithiol â’r ddeddfwriaeth amgylcheddol
berthnasol, a’n bod yn monitro ac yn rheoli ein perfformiad amgylcheddol a mesur ein hallyriadau carbon.  Yn
ogystal cyrhaeddodd tri safle Lefel 4 o'r Safon: Amlosgfa a Mynwent Thornhill, Canolfan Addysg Awyr Agored
Storey Arms, ac Adeilad gweinyddol Parc Bute.

Dewiswyd Caerdydd fel un o chwe dinas yn y DU i rannu miliwn o bunnau o gyllid i'w fuddsoddi mewn gwella
diwylliant bwyd a chefnogi ei hymdrechion i ddod yn Ddinas Bwyd Cynaliadwy.  Gyda’r nawdd hwn penodwyd
Cydlynydd Dinas Bwyd un pwrpas, yn cael ei gyd-gynnal gan y Cyngor ac Iechyd Cyhoeddus Cymru; mae’r
swyddog yn gweithio ar ddatblygu a chyflwyno Cynllun Gweithredu Bwyd Cynaliadwy Caerdydd.  Ym mis
Mawrth 2015 dyfarnwyd gwobr Efydd Dinasoedd Bwyd Cynaliadwy i Gaerdydd, sy'n cydnabod gwaith arloesol y
ddinas ar hyrwyddo bwyd iach a chynaliadwy.

16
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Craffu yng Nghaerdydd

Mae craffu yn rhan annatod o Raglen Cymru ar gyfer Gwella, ac mae’r gwaith herio a wna yn cefnogi'r Cabinet i
fod ag amrywiaeth o wasanaethau hygyrch, effeithlon ac effeithiol ar gael i ddinasyddion. Gwnaeth Caerdydd
waith yn 2014/15 ar gynnal enw da'r awdurdod fel y "gorau yn y dosbarth", sef awdurdod sy'n cymryd craffu o
ddifrif, ac a enillodd anrhydedd cenedlaethol am ansawdd ei waith craffu - yn fwyaf diweddar yn 2014 pan
oedd ar restr fer gwobrwyon “Craffu Da” y Ganolfan Craffu Cyhoeddus.

Mae pob un o bum pwyllgor craffu'r Cyngor wedi gwneud gwaith ar gefnogi pob un o themâu allweddol y
Cynllun Corfforaethol.  Yn sail i’r rhain roedd rhaglen o graffu cydgysylltiedig a chyson ynghylch y Cynlluniau
Busnes Maes Gwasanaeth, Sesiynau Briffio Cyllidebau’r Cyfarwyddiaethau, a monitro perfformiad yn rheolaidd.
Roedd y gwaith craffu manwl gan y Pwyllgor(-au) Craffu perthnasol ar ddrafft Cynllun Corfforaethol 2015/17 y
Cabinet a drafft Cynigion y Gyllideb ar gyfer 2015/16 yn Chwefror 2015 yn creu cyfleoedd lu i adolygu
perfformiad ariannol a gwasanaeth y gorffennol, ac i gael rhagolwg ar drefniadau monitro 2015/16. Yn yr un
modd, roedd ymweliad Monitro Estyn ym Mawrth 2015 yn ein galluogi ni i roi ffocws dwys ac adolygu gwaith
craffu ar berfformiad ysgolion.

Mae llawer o waith craffu'r Cyngor yn 2014/15 yn gysylltiedig â Rhaglen Newid Sefydliadol newydd sylweddol yr
awdurdod.  Mae’r Pwyllgor Craffu Adolygu Polisi a Pherfformiad yn enwedig wedi talu sylw a delio’n agos â'r
gwaith sy'n cael ei ddatblygu drwy bum is-raglen y Rhaglen hon, ac mae wedi cychwyn nifer o adolygiadau
perfformiad dwys ar themâu a nododd Aelodau fel blaenoriaethau. Mae'r gwaith adolygu perfformiad wedi ei
atgyfnerthu gan Bwyllgorau eraill, yn enwedig y Pwyllgor Plant a Phobl ifanc sydd wedi dangos diddordeb mawr
yn yr "Ysgolion sy'n Peri Pryder", Gwasanaethau Llywodraethwyr Ysgolion, Rhianta Corfforaethol ac Atgyfeiriadau
Gwaith Cymdeithasol.

Nodwedd allweddol arall ar gyfer 2014/15 fu cefnogi agenda ail-ddylunio gwasanaethau’r Cyngor.  Bu Craffu
Amgylcheddol ar flaen y gad o ran cymryd camau i nodi'r opsiynau mwyaf priodol ar gyfer dulliau amgen o
ddarparu gwasanaethau awyr agored, tra bod Pwyllgor Craffu'r Economi a Diwylliant wedi craffu ar sawl cam o’r
modelau amgen i bwrpas rheoli’r gwasanaethau diwylliannol a hamdden. Cynhaliodd y Pwyllgor Craffu
Gwasanaethau Cymunedol ac Oedolion adolygiad ar y cynigion i gyflwyno newidiadau mawr yng nghyswllt
darparu gwasanaethau Iechyd a Gofal Cymdeithasol.

Mae bob Pwyllgor wedi gwneud gwaith craffu ar yr ystod gynyddol o fodelau cyflwyno cydweithredol a
gweithgareddau partneriaeth, boed trwy weithgareddau unigol megis Project Cydweithio Rheoleiddio De-
ddwyrain Cymru, neu Gonsortiwm Addysg Cymru Canolbarth y De, neu drwy Fwrdd Partneriaeth Caerdydd
amlasiantaethol - i ddal y Cyngor a’i bartneriaid strategol allweddol i gyfrif am y gwaith a wna dan ei Gynllun
Integredig Sengl 'Beth sy'n Bwysig'.
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Gwella Craffu yn y Dyfodol

Yn deillio o gyfranogiad Caerdydd yn ‘Astudiaeth Gwella Craffu’ 2013 gan Swyddfa Archwilio Cymru, bydd
Caerdydd yn cwblhau a chyhoeddi Cynllun Gwella Craffu yn 2015/16 o ganlyniad i’r Astudiaeth. Mae Caerdydd
wedi sicrhau cefnogaeth y Ganolfan Craffu Cyhoeddus (CfPS) ar gyfer y Cynllun hwn, a chafodd Caerdydd ei
chynnwys fel un o naw astudiaeth achos a gefnogir gan CfPS mewn astudiaeth ledled y wlad yn dangos rôl
craffu o ran cefnogi trawsnewid sefydliadol.

Mae cadeiryddion pum pwyllgor craffu’r Cyngor yn arwain ar y Cynllun, a fydd yn cyhoeddi ei ganfyddiadau yn
Haf 2015, ac a fydd yn cynnwys amrywiaeth o brotocolau newydd i gynnal ffresni, effeithiolrwydd a
pherthnasedd prosesau a chanlyniadau craffu.

Sicrhaodd Tîm Ymchwil Craffu’r Cyngor gyllid eleni o Gronfa Datblygu Gwaith Craffu Llywodraeth Cymru i
gynnal astudiaeth fanwl ar sut y gall gwaith archwilwyr, arolygwyr allanol a rheoleiddwyr (AIRs) a
swyddogaethau craffu llywodraeth leol ledled Cymru ategu ac adeiladu ar waith ei gilydd. Roedd hyn yn golygu
cydweithio'n agos trwy'r flwyddyn gyda rheolwyr o Swyddfa Archwilio Cymru, Estyn ac Arolygiaeth Gofal a
Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru. Cydweithrediad a arweiniodd at gynnal, yn llwyddiannus, gynhadledd
craffu cenedlaethol fawr o'r enw Many Hands, a oedd yn dwyn ynghyd AIRs ac Aelodau craffu a swyddogion ym
Mawrth 2015 yn y drafodaeth gyhoeddus fanwl gyntaf ar yr agenda ffrwythlon a phwysig hon. Bwriedir i’r
gwaith hwn arwain at gyhoeddi pecyn cymorth yn 2015/16 i optimeiddio cysylltiadau a chanlyniadau gan
graffu a'r tri chorff AIR.
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Crynodeb o’n Perfformiad
yn 2014/15



Bob blwyddyn mae Llywodraeth Cymru ac Uned Ddata Cymru yn cyhoeddi manylion perfformiad awdurdodau
lleol o ran nifer y gwasanaethau a ddarparwn. Mae hyn yn ein galluogi i gymharu ein perfformiad yn erbyn
awdurdodau lleol eraill yng Nghymru. Mae’r adran hon yn crynhoi sut yr oedd ein perfformiad, yn 2014/15, yn
cymharu â chanlyniadau’r flwyddyn flaenorol.  

.
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Yn eithrio CHR/002, nad oedd yn fesur atebolrwydd cyhoeddus yn 2013-2014 ac felly ni ellir ei gymharu.

Yn cynnwys CHR/002 oherwydd gosodwyd targed lleol.
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Ein perfformiad o’i gymharu â rhannau eraill o Gymru

Yn 2014/15, o ran y 41 o ddangosyddion yr oedd gwybodaeth gymaradwy ar gael i rannau eraill o Gymru,

Roedd 4 yn y chwarter uchaf 
Roedd 22 yn y chwarteri canol 
Roedd 16 yn y chwarter isaf

Mae’r siart canlynol yn dangos canran y dangosyddion ym mhob chwarter ar gyfer y blynyddoedd ariannol
2012/13, 2013/14 a 2014/15.

Er bod bron hanner ein dangosyddion yn y chwarter isaf o’u  cymharu ag awdurdodau lleol eraill ledled Cymru,
roedd 7% o’n dangosyddion wedi gwella o ran y canlyniad a’u safle chwarter, ac roedd perfformiad 34%
pellach o’n dangosyddion wedi gwella o’u cymharu â’r flwyddyn flaenorol, ond wedi aros yn yr un chwarter neu
ddisgyn i chwarter is.

!!!!!!!!!!!!



Yn 2014/15 dangosodd 43% o'n Dangosyddion Cenedlaethol Strategol (NSI) a’n Mesurau Atebolrwydd
Perfformiad (PAMs) well perfformiad a dangosodd 52% ddirywiad mewn perfformiad. Mae hyn yn gosod
Caerdydd yn yr 21ain safle allan o'r 22 Awdurdod Lleol ar draws Cymru.

Roedd perfformiad yn erbyn cyfran o ddangosyddion perfformiad yn is na'r targed a’r tu ôl i’r perfformiad ar
draws Cymru. Rydym yn cydnabod nad yw perfformiad cystal ag y dylai  fod a gwelsom bod ein meysydd
perfformiad gwan, yn bennaf, yn ein Cyfarwyddiaeth Gwasanaethau Cymdeithasol, a fydd yn adeiladu ar y
gwaith a wnaed eisoes i geisio gwelliannau yn 2015/16 ac yn y dyfodol. Yn ystod 2014/15 bu’r Gwasanaethau
Cymdeithasol yn canolbwyntio ar wella perfformiad mewn perthynas â dangosyddion sydd â'r arwyddocâd
mwyaf yng nghyswllt arferion diogel ac effeithiol yn ymwneud â phlant. Mae'r rhai a ddewiswyd ar gyfer y
ffocws hwn yn seiliedig ar ganllawiau a gytunwyd rhwng Cymdeithas Cyfarwyddwyr y Gwasanaethau
Cymdeithasol (ADSS), Arolygiaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru (AGGCC) a Chymdeithas
Llywodraeth Leol Cymru (CLlLC). Ein bwriad yw canolbwyntio ar y Dangosyddion Perfformiad Cenedlaethol pan
fo mwy o sicrwydd ar gael ynghylch gwelliant pellach mewn perthynas â'r rhai y cytunwyd arnynt gan
Gymdeithas Cyfarwyddwyr y Gwasanaethau Cymdeithasol, AGGCC a Chymdeithas Llywodraeth Leol Cymru.
Bydd y ffocws strategol cryfach sydd wedi nodweddu gwaith y Gyfarwyddiaeth yn 2014-15 yn rhoi sail ar gyfer
gwella perfformiad yn erbyn Dangosyddion Strategol Cenedlaethol a PAMs.
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Mae ein pedwar dangosydd sy'n perfformio orau yn erbyn gweddill Cymru fel a ganlyn:

Cyfeiriad/Teitl

LCL/001(b): Nifer yr ymweliadau â Llyfrgelloedd Cyhoeddus yn
ystod y flwyddyn, fesul 1,000 o’r boblogaeth

EDU/015b: Canran y datganiadau anghenion addysgol
arbennig terfynol a gyflwynwyd cyn pen 26 wythnos, heb
gynnwys eithriadau

PLA/006(b): 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

THS/007: Canran yr oedolion 60+ oed a chanddynt bas bws
consesiynol

Safle
Caerdydd
2014/15

1

1*

1

1

Y Gwahaniaeth o ran
safle Caerdydd o’i

gymharu â 2013/14

Cynhaliwyd

Cynhaliwyd

Gwella o 1

Gwella o 1

* Cydradd safle 1 gydag awdurdodau lleol eraill ar gyfer  EDU/015b

Fel sydd wedi digwydd yn y blynyddoedd blaenorol, llyfrgelloedd Caerdydd yw'r llyfrgelloedd sy’n derbyn y nifer
fwyaf o ymwelwyr yng Nghymru. Rydym hefyd wedi dal ein tir mewn perthynas â datganiadau Addysg
Arbennig sy'n cael eu cyhoeddi o fewn 26 wythnos ac wedi cynnal ein perfformiad ar 100%. Rydym wedi gwella
a chodi i’r safle cyntaf mewn perthynas â nifer yr unedau tai fforddiadwy ychwanegol a ddarperir, ac rydym wedi
cynnal ein perfformiad ar 93%. Mae % yr oedolion 60+ sydd â cherdyn bws rhatach wedi gwella i 100% yn
2014/15, o’i gymharu â 95.3% yn 2013/14.
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Y Dangosyddion lle rydym yn y safle isaf o’u cymharu â gweddill Cymru:

Cyfeiriad/Teitl

STS/005b: Canran y priffyrdd a archwiliwyd sydd o safon
glendid uchel neu dderbyniol

SCC/041a: Canran y plant cymwys, y plant perthnasol a’r
plant a fu’n berthnasol yn flaenorol sydd â chynlluniau llwybr
gofal fel y bo’n ofynnol

SCC/011a: Canran yr asesiadau cychwynnol a gwblhawyd yn
ystod y flwyddyn â thystiolaeth sy’n dangos bod y plentyn
wedi cael ei weld gan y Gweithiwr Cymdeithasol

SCC/011b: Canran yr asesiadau cychwynnol a gwblhawyd yn
ystod y flwyddyn â thystiolaeth sy’n dangos bod y plentyn wedi
cael ei weld ar ei ben ei hun gan y Gweithiwr Cymdeithasol

SCC/045: Canran yr adolygiadau o blant sy’n derbyn gofal,
plant ar y Gofrestr Amddiffyn Plant a phlant mewn angen a
gynhaliwyd yn unol â’r amserlen statudol

Safle
Caerdydd
2014/15

22

22

22

22

22

Y Gwahaniaeth o ran
safle Caerdydd o’i

gymharu â 2013/14

Disgyn o 5

Cynhaliwyd

Cynhaliwyd

Disgyn o 2

Cynhaliwyd

Dirywiodd ein canlyniad am ganran y priffyrdd a archwiliwyd ac sydd o safon glendid uchel neu dderbyniol 7
pwynt canran mewn perfformiad ac rydym wedi adolygu ein proses arolwg Rheolaeth Amgylcheddol. 

Yn ystod 2014/15 penodwyd tîm arolwg annibynnol i fesur glendid strydoedd ac er bod y fethodoleg ar gyfer
mesur a dadansoddi glendid strydoedd yn aros yr un fath, arweiniodd yr hyfforddiant a gafodd y tîm annibynnol
at drefn arolwg fwy trwyadl ac effeithiol, a dyna pam mae’r canlyniad blynyddol o 86.8% i’r dangosydd hwn
ychydig yn is na'r targed o 90%. O ran gwella gwaith glanhau strydoedd mae Project Gwasanaethau
Cymdogaeth wedi cael ei dreialu yn Ne-orllewin y ddinas rhwng mis Chwefror a mis Mehefin 2015 ac mae’n
cael ei ymestyn i'r ddinas ehangach erbyn diwedd y flwyddyn; gwelwyd tystiolaeth o well glendid o ganlyniad i’r
peilot hwn.
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Mae ein canran o blant cymwys, perthnasol, a rhai oedd yn berthnasol yn y gorffennol -  sydd â chynlluniau
llwybr yn ôl yr angen - wedi dirywio mewn perfformiad o 2.7 pwynt canran. Rydym wedi sefydlu swyddi
Ymgynghorydd Personol ychwanegol i sicrhau gwelliant sylweddol o ran cwblhau cynlluniau llwybr. Nid yw
manteision llawn y gwelliannau hyn wedi cael eu gwireddu yn 2014/15, ond rydym yn disgwyl gweld gwell
perfformiad yn 2015/16.

Gwelwyd gostyngiad 6.2 yn ein canran o asesiadau cychwynnol a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn lle mae
tystiolaeth bod y plentyn wedi cael ei weld gan weithiwr cymdeithasol. Ar ben hynny, bu gostyngiad 5 pwynt yn
ein canran o asesiadau cychwynnol a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn lle mae tystiolaeth bod y plentyn wedi
cael ei weld ar ei ben ei hun gan weithiwr cymdeithasol. Yn unol ag Adroddiad Munro a Deddf Llesiant a
Gwasanaethau Cymdeithasol (Cymru) 2014, bu ymgyrch sylweddol i rymuso gweithwyr cymdeithasol a
rheolwyr i bwrpas cynnal asesiad cymesur ar y pwynt atgyfeirio. Mewn rhai achosion, nid yw atgyfeiriad
cychwynnol yn angenrheidiol oherwydd gall yr achos symud yn syth at ymchwiliad, at asesiad craidd neu efallai y
bydd achos yn cael ei gau a dim angen unrhyw gamau pellach.

Mae canran yr adolygiadau a gynhaliwyd yn unol â'r amserlen statudol wedi dirywio mewn perfformiad o 8.4
pwynt canran ac rydym yn derbyn bod angen gwneud darn sylweddol o waith yma.
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Beth yw 

Canfyddiadau ein Trigolion?  



Mae Arolwg Cenedlaethol Cymru yn arolwg ar raddfa fawr o oedolion yng Nghymru, a gynhelir yn flynyddol gan
Lywodraeth Cymru. Defnyddir y canlyniadau gan Lywodraeth Cymru i helpu i wneud Cymru yn lle gwell i fyw.
Gofynnwyd i sampl gynrychioladol o dros 14,000 o bobl ledled Cymru ynghylch ystod eang o faterion sy'n
effeithio arnynt hwy a'u hardal leol, gan gynnwys eu canfyddiad o wasanaethau eu Hawdurdod Lleol. Mae'r
arolwg yn ymdrin ag ystod o bynciau gyda ffocws ar les a barn pobl ar wasanaethau cyhoeddus. Newidia'r
pynciau ychydig bob blwyddyn.

Daw'r canlyniadau a ddangosir isod o'r Arolwg Cenedlaethol Cymru diweddaraf, yn seiliedig ar gyfweliadau a
gynhaliwyd rhwng 1 Ebrill 2014 a 31 Mawrth 2015. 

Gellir cael mwy o wybodaeth am yr arolwg ar wefan StatsCymru.
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!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Yn 2014/15 cytunodd 60% o’n trigolion ein bod yn darparu gwasanaethau o ansawdd uchel, a oedd yn
ostyngiad o'r flwyddyn flaenorol (65%). Mae hyn yn gosod Caerdydd yn y pedwerydd safle pan gaiff y safle
ei gymharu ag awdurdodau eraill Cymru.  
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Dim ond 30% o'r trigolion a holwyd oedd o’r farn ein bod yn dda am adael iddynt wybod sut rydym yn
perfformio, ac mae hwn yn faes y byddem yn gobeithio ei wella yn y dyfodol. Yn 2014/15 cynaliasom gyfres o
ddigwyddiadau ymgysylltu â'r cyhoedd wrth weithio ar ddatblygu ein Cynllun Corfforaethol 2015-17. 

Cyhoeddwyd Cynllun Corfforaethol 2015-2017 a dogfennau ategol perthnasol ar wefan y Cyngor, ac fe’u
darparwyd i sefydliadau partner sy'n rhan o drefniadau Partneriaeth Caerdydd.

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!



Y Ddinas Orau i Fyw Ynddi

Yn 2014 enwyd Caerdydd fel y ddinas orau i fyw ynddi mewn cyswllt ag ansawdd bywyd. Llwyddodd Caerdydd i
guro Llundain, Manceinion a Lerpwl mewn arolwg o 12 dinas fwyaf y DU.  Mesurwyd ystod o ddangosyddion
economaidd allweddol megis prisiau tai, twf a chostau rhent, cyflogau a thwf incwm gwario, costau byw,
cyfraddau diweithdra a 'boddhad bywyd'. Canfu'r arolwg fod pobl yng Nghaerdydd yn hapusach oherwydd
costau byw is a llai o ddiweithdra, yn ogystal ag incymau uwch na’r cyfartaledd. 

Gwelwyd fod gan drigolion Caerdydd y costau byw isaf ar gyfartaledd ac un o'r cyfraddau diweithdra isaf.  

Dinas Safle 2013 Safle 2014 

Caerdydd 3 1
Belfast 8 2
Bradford 12 3
Llundain 7 4
Bryste 1 5
Leeds 5 6
Caeredin 2 7
Manceinion 6 8
Sheffield 11 9
Glasgow 9 10
Lerpwl 4 11
Birmingham 10 12

*Ffynhonnell: MoneySuperMarket – UK Cities: Quality of Living Index
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Cyflawni Cynllun Corfforaethol 
2014-17
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Buom yn monitro’r broses o gyflawni amcanion ein Cynllun Corfforaethol 2014-17 drwy gydol y flwyddyn, a
cheir gwybodaeth fanylach am ein cynnydd yn yr adroddiad hwn.

Rydym yn defnyddio’r symbolau canlynol yn erbyn bob un o’r camau gweithredu i ddangos p’un a deimlwn ein
bod wedi cyflawni’r hwn a fwriadwyd gennym:

4   Cwblhawyd y cam gweithredu hwn

8   Ni chwblhawyd y cam gweithredu hwn

~  Mae’r cam gweithredu yn mynd yn ei flaen

Cynnydd yn erbyn Camau Gweithredu’r
Cynllun Corfforaethol

Datblygu ein sefydliad

Cyllid a Datblygu Economaidd

Addysg a Dysgu Gydol Oes

Cymunedau, Tai ac Adnewyddu
Cymdogaethau

Gwasanaethau Plant

Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Amgylchedd

Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Chwaraeon, Hamdden a Diwylliant

Cyfanswm

Cyfanswm y
camau gweithredu

3

9

13

7

6

5

7

12

11

73

4

3

5

12

6

2

5

6

8

10

57

8

0

0

0

0

2

0

0

1

0

3

~
0

4

1

1

2

0

1

3

1

13
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Cyflawni Cynllun Corfforaethol 2014-17
Cynnydd yn erbyn y
dangosyddion a
ddefnyddiwyd gennym
i fesur llwyddiant

Datblygu ein sefydliad

Cyllid a Datblygu 
Economaidd

Addysg a Dysgu Gydol
Oes

Cymunedau, Tai ac
Adnewyddu
Cymdogaethau

Gwasanaethau Plant

Iechyd a Gofal
Cymdeithasol

Amgylchedd

Cynllunio Strategol a
Thrafnidiaeth

Chwaraeon, Hamdden
a Diwylliant

Cyfanswm y
dangosyddion

a wellodd o
ran

perfformiad

2

7

8

2

4

2

2

0

1

Cyfanswm y
dangosyddion
a ddirywiodd o

ran
perfformiad

0

0

1

2

4

3

1

3

1

Cyfanswm y
dangosyddion
a arhosodd yn

statig 

0

0

0

0

1

0

0

0

0

Cyfanswm y
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targed

0

3

4

0

3

2

2

0

2

Cyfanswm y
dangosyddion
lle na osodwyd

targed

0

1

3

4

0

1

0

0

0

Cyfanswm y
nifer o

ddangosyddion

2

8

9

4

9

5

6

3

3

Cyfartaledd Cymru - Pan fo ar gael, rydym yn defnyddio cyfartaledd Cymru i gymharu ein perfformiad yn erbyn
gweddill Cymru. 

Targed Heb ei Osod - Ni thybir ei fod bob amser yn briodol i ni osod targed yn erbyn mesur perfformiad
penodol. 
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Datblygu ein sefydliad

Fel pob cyngor ledled Cymru a'r DU rydym yn parhau i wynebu pwysau ariannol yng nghyd-destun poblogaeth
sy'n tyfu a mwy o alw am ein gwasanaethau. Er mwyn ein helpu i ymateb i'r pwysau hwn, gwnaethom
ymrwymiad i ddatblygu Cynllun Datblygu Sefydliadol er mwyn darparu map manwl o'r newidiadau sydd eu
hangen i sicrhau cynaliadwyedd gwasanaethau. Nodwyd datblygu a chefnogi ein gweithlu fel elfen bwysig i
sicrhau parhad darpariaeth gwasanaeth effeithiol.

Yr hyn a ddywedasom y buasem yn ei wneud yn 2014/15:

Cam Gweithredu: OP1 Lleihau’r lefelau o absenoldeb oherwydd salwch drwy ragor o
fonitro a chefnogaeth i staff a rheolwyr

Gostyngodd ein lefelau absenoldeb oherwydd salwch gyda 10.11 diwrnod yn cael eu colli fesul Cyfwerth ag Amser
Llawn (FTE), sef y lefel isaf o absenoldeb oherwydd salwch a gyflawnodd y Cyngor erioed. Ni chyrhaeddwyd ein
targed; fodd bynnag, rydym wedi cyflwyno rhagor o gefnogaeth ar draws dwy Gyfarwyddiaeth i ddarparu gwell
ffocws i reolwyr a thimau rheoli perthnasol ar egwyddorion ein polisi Presenoldeb a Lles. 

Cam Gweithredu: OP2 Datblygu Strategaeth Gyfathrebu newydd

Cytunwyd ar Strategaeth Gyfathrebu newydd ym Medi 2014. Ers hynny, mae ein tîm Cyfathrebu wedi
goruchwylio twf cryf o dros 5,000 o ddilynwyr Twitter yn ystod y flwyddyn. Rydym hefyd yn cynnal amrywiaeth o
ddigwyddiadau ymgysylltu â gweithwyr i helpu llunio gwaith y Cyngor, gan gynnwys symleiddio'r broses
Adolygiad Perfformiad a Datblygiad Personol, gan helpu i greu gwerthoedd cydweithredol y Cyngor a llunio'r
Siarter Gweithwyr, a’r Strategaeth Gyfathrebu ac Ymgysylltu. Wrth symud ymlaen, bydd y Cyngor yn anelu i roi
pwyslais ar greu cynnwys digidol-gyfoethog, gan ddefnyddio’r cyfryngau cymdeithasol i gyfleu negeseuon y
Cyngor i ddinasyddion Caerdydd. 

Cam Gweithredu: OP3 Sicrhau bod holl staff y Cyngor yn cwblhau adolygiad
perfformiad a datblygiad personol

Mae'n ofynnol i reolwyr ar draws y Cyngor gwblhau Adolygiadau Perfformiad a Datblygiad Personol (PPDR)
gyda'u staff. Yn ystod y flwyddyn, buom yn adolygu sampl o’r PPDR a nodwyd dau faes i’w gwella yn y lle
cyntaf. Mae’r cyntaf yn ymwneud â phennu amcanion datblygu a'r ail yn ymwneud â nodi anghenion hyfforddi
ein staff. O ganlyniad, rydym wedi sefydlu Rhaglen Rheolwr Caerdydd ar y cyd â Choleg Caerdydd a'r Fro a
chyllid Llywodraeth Cymru, lle mae 350 o reolwyr ar draws y Cyngor wedi cael cyfle i ddatblygu eu sgiliau a'u
gwybodaeth.
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Cynnydd yn erbyn y dangosyddion a ddefnyddiwyd gennym i fesur llwyddiant

Cyfeiriad

OP A

OP B

Mesur
Perfformiad

Lleihau’r lefelau o
absenoldeb
oherwydd salwch
Fframwaith 

Perfformiad a
Datblygiad Personol
gwell

Canlyniad
2013/14

10.18

85%

Canlyniad
2014/15

10.11

89%

Targed
2014/15

9

90%

Targed
wedi’i

gyflawni?

Na

Na

Cyfartaledd

Cymru

Amh.

Amh.

Perfformiad wedi gwella
neu wedi dirywio 

s /  t

s

s

Er na wnaethom gwrdd â’n targed, mae nifer y diwrnodau gwaith a gollwyd fesul gweithiwr Cyfwerth ag Amser Llawn (FTE) oherwydd
absenoldeb salwch yr isaf y mae'r Cyngor wedi ei gyflawni. Rydym yn parhau i fonitro a rheoli absenoldeb salwch ar draws y Cyngor
drwy ein polisi Presenoldeb a Lles.
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Cyllid a Datblygu Economaidd

Beth ydym ni ei eisiau?
Rydym yn awyddus i gynyddu nifer ac ansawdd y swyddi yn economi’r ddinas ac i wella seilwaith busnes drwy
sefydlu Caerdydd fel dinas ddigidol, sy’n hanfodol i'n nod o wella ansawdd bywyd ar gyfer ein dinasyddion. Fel
cyngor rydym wedi ymrwymo i weithio gyda'n partneriaid i helpu i greu'r amodau sy'n galluogi busnesau i
lwyddo yng Nghaerdydd. Hefyd mae angen sicrhau ein bod fel Cyngor yn ymateb i ofynion pwysau llai o
gyllideb drwy ailgynllunio’n gwasanaethau i gwrdd â’n gofynion ariannol a llywodraethu. 

Yr hyn a gyflawnwyd gennym yn ystod 2014/15;
• Buom yn gweithio gyda phartneriaid i hwyluso datblygu uwchgynllun ar gyfer y Sgwâr Canolog, a

chytunwyd ar gynigion gyda rhanddeiliaid ar gyfer Gorsaf Fysiau newydd. Cychwynnwyd adeiladu ar y
safle gyda gofod swyddfa gradd A 135,000 tr. sg. yn adeilad 1 a chafwyd caniatâd cynllunio ar gyfer
180,000 tr. sg. pellach o ofod swyddfa Gradd A yn adeilad 3

• Rydym wedi cyflwyno’r rhaglen Dinasoedd Digidol sy’n cynnwys gosod Wi-Fi am ddim ar draws Canol y
Ddinas a Bae Caerdydd. Gosodwyd Wi-Fi am ddim mewn 150 o adeiladau cyhoeddus yn y ddinas ac ar
221 o Fysiau Caerdydd. Rydym hefyd wedi helpu 785 o fusnesau i fanteisio ar well darpariaeth band eang

• Buom yn gweithio gyda phartneriaid i sicrhau 250 o swyddi newydd yn yr Ardal Fenter
• Rydym wedi cychwyn datblygiad Arena Iâ newydd o’r radd flaenaf yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol

Yr hyn a ddywedasom y buasem yn ei wneud yn 2014/15:

Cam Gweithredu: F&ED1 Penodi partner i ddechrau ar y gwaith o ddatblygu Arena
Amlbwrpas yn 2014

Gwnaed cynnydd sylweddol yn 2014/15 i ryddhau’r Arena Amlbwrpas a bydd adroddiad yn cael ei gyflwyno i
Gabinet y Cyngor yn ystod gaeaf 2015 sy'n amlinellu’r cynllun cyflawni. Yn ystod 2014/15 bu'r ffocws ar sicrhau
lleoliad a ffefrir a nodi dull o ariannu costau’r project yn llawn. 

~



Cam Gweithredu: F&ED2 Hwyluso cychwyn datblygiad y Sgwâr Canolog yn 2014

Cafwyd caniatâd cynllunio ac mae adeiladu wedi dechrau ar Adeilad Un. Hefyd cafwyd caniatâd cynllunio am-
linellol ar gyfer Adeilad Tri a gwnaed cynnydd i sicrhau deiliad; rydym hefyd wedi cychwyn proses gaffael ar gyfer
adeilad cyfnewidfa drafnidiaeth newydd.

Cam Gweithredu: F&ED3 Gyda phartneriaid, cyflawni 200,000 troedfedd sgwâr o
swyddfeydd Gradd A yn Ardal Fenter Caerdydd erbyn 2016

Rydym eisoes wedi rhagori ar ein cynllun oherwydd dros gyfnod o ddwy flynedd mae'r Cyngor wedi gweithio
gyda phartneriaid i ddatblygu tua 345,000 tr. sg. o swyddfeydd Gradd A yn yr Ardal Fenter.

Cam Gweithredu: F&ED4 Cytuno gyda phartneriaid ar gynllun i ailddatblygu’r
Gyfnewidfa Lo erbyn diwedd 2014

Nid ydym yn berchen ar adeilad y Gyfnewidfa Lo. Fodd bynnag, o ystyried ei phwysigrwydd sylweddol fel ased
treftadaeth a'i chyflwr dirywiedig, rydym wedi gweithio'n rhagweithiol gydag ystod o randdeiliaid i gytuno ar
ddyfodol cynaliadwy i’r adeilad. Cyflawnwyd hyn drwy weithio gyda Llywodraeth Cymru i ymgymryd â Chynllun
Rheoli Cadwraeth er mwyn deall y rhannau allweddol o'r adeilad a fyddai angen eu cadw mewn unrhyw gynnig
ailddatblygu. Arfarnwyd nifer o gynlluniau posibl, ac rydym wedi hyrwyddo cyfle i ailddatblygu'r Gyfnewidfa Lo
gyda nifer o ddatblygwyr a buddsoddwyr posibl ar draws y DU. Trwy weithio gyda rhanddeiliaid perthnasol,
rhagwelir y cyflwynir cynnig wedi'i gostio'n llawn ar gyfer ailddatblygu'r adeilad yn 2015.

Cam Gweithredu: F&ED5 Darparu’r rhaglen Dinas Ddigidol  erbyn Mawrth 2015

Rydym wedi llwyddo i gyflwyno’r rhaglen Dinas Ddigidol i roi mwy o fynediad a mynediad haws at wasanaethau
ar-lein tra’n symudol ac mewn mannau cyhoeddus, a band eang cyflymach i adeiladau busnes.

Cam Gweithredu: F&ED6 Cwblhau datblygiad y llawr sglefrio newydd a datblygiadau
preswyl yn y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol erbyn 2016

Mae project y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol yn symud yn ei flaen, yn dda gyda'r tai cam cyntaf wrthi’n cael
eu hadeiladu a chydag Arena Iâ i fod i gael ei chwblhau erbyn diwedd y flwyddyn hon.
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Cam Gweithredu: F&ED7 Denu 1,000 o aelodau i Gyngor Busnes Caerdydd a sicrhau
mwy na £250,000 o arian y sector preifat bob blwyddyn erbyn 2016

Lansiwyd Cyngor Busnes Caerdydd yn swyddogol ym mis Mai 2014 i gynrychioli buddiannau busnesau lleol ac i
hyrwyddo Caerdydd fel cyrchfan ar gyfer busnes a thwristiaeth. Hyd yma mae Cyngor Busnes Caerdydd wedi
sicrhau 120 o aelodau ac fe'i crëwyd fel mudiad aelodaeth rhad ac am ddim a fyddai ar gael i bawb sy'n talu
trethi busnes yng Nghaerdydd. Bu'r nifer a fanteisiodd ar aelodaeth ar y sail hon yn gyfyngedig, ac mae'r Cyngor
wedi dechrau’n ddiweddar adolygu’r dull aelodaeth, ei gwmpas a'i gylch gwaith yng nghyd-destun ein toriadau
arfaethedig yn y gyllideb, a'r cyfle sy'n dod i'r amlwg o Fargen Ddinesig gan y Llywodraeth Ganolog.

Cyrhaeddwyd y targed o £250,000 o gyllid drwy bartneriaid ar ffurf cyfraniadau ariannol neu daliadau mewn
nwyddau.

Cam Gweithredu: F&ED8 Darparu cymorth proffesiynol a thechnegol ar gyfer yr holl
gyfarwyddiaethau wrth gyflwyno ffyrdd newydd o weithio o 2014 ymlaen

Mae lleihau cyllidebau yn golygu ein bod wedi gorfod edrych ar ddarparu gwasanaethau'n wahanol tra'n
parhau i gwrdd ag anghenion ein dinasyddion. I gynorthwyo gyda hyn, ac fel rhan o ddull Comisiynu Strategol y
Cyngor, rydym wedi datblygu methodolegau Adolygiadau Gwasanaeth a Model Darparu Amgen (ADM) ynghyd
â Phecynnau Cymorth ategol.  Bu'r Adolygiadau Gwasanaeth eisoes yn gatalydd ar gyfer llywio gwelliannau i
wasanaethau mewnol, yn ogystal ag asesu p’un a oes angen ystyried ymhellach y potensial o opsiwn ADM.

Rydym wedi gosod y sylfeini ar gyfer gwneud newidiadau sylweddol i'r ffordd rydym yn rhyngweithio â
chwsmeriaid trwy’r system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid; bydd hyn yn darparu dull unigol a ffordd fwy
effeithlon o reoli rhyngweithiadau’r cyngor gyda chwsmeriaid presennol a rhai'r dyfodol. Bydd y cam
cychwynnol yn cynnwys trosglwyddo gwasanaethau presennol i systemau Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid gyda
gwasanaethau ychwanegol yn cael eu rhoi ar-lein er mwyn cyflawni un dull mwy cydgysylltiedig o ryngweithio.

Cam Gweithredu: F&ED9 Gwella gwasanaethau talu a rheoli cyfrif ar-lein y Dreth
Gyngor i bobl yng Nghaerdydd er mwyn mwyhau’r gyfradd casglu erbyn diwedd 2014

Rydym wedi ei gwneud yn haws i'n cwsmeriaid  dalu eu Treth Gyngor drwy gyflwyno’r gallu i sefydlu debydau
uniongyrchol ar-lein, ac i gwsmeriaid wneud cais am ostyngiad person sengl a rhyddhad anabledd. Mae hyn
wedi cychwyn creu newid sianeli mewn perthynas â’r modd y mae cwsmeriaid yn cael mynediad i’n
gwasanaethau ac ers lansio'r ffurflen debyd uniongyrchol ar-lein, cwblhawyd 5,932 debyd uniongyrchol ar-lein.
Erbyn hyn mae gennym 8,600 o gwsmeriaid sy'n talu drwy ddebyd uniongyrchol.
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Cynnydd yn erbyn y dangosyddion a ddefnyddiwyd gennym i fesur llwyddiant

Cyfeiriad

F&ED A

F &ED B

F&ED C

F&ED D

F&ED E

F &ED F

F&ED G

F&ED H

Mesur
Perfformiad

Twf swyddi net yng
Nghaerdydd
(Ffynhonnell ONS)

Cyfraddau dechrau
busnes

Ymwelwyr sy’n aros
(Ffynhonnell STEAM)

GYC  y pen

Treiddiad band eang
cyflym iawn

Diweithdra
(Ffynhonnell ONS)

Gosod amodau ar
gyfrifon Caerdydd

Cyfraddau casglu’r
Dreth Gyngor

Canlyniad
2013/14

209,000
(Hydref

2012 – Medi
2013

1,914,700

97.6%

93%

3.9%
(Chw 2014)

Dim

96.35%

Canlyniad
2014/15

218,200
(Hydref

2013- Medi
2014)

70 
(2013)

1,959,100
(2.5%)

98.3%

97%

2.9%
(Chw 2015)

Dim

97.03%

Targed
2014/15

+2,000

50

+2%

100%
(Cyfartaledd y DU)

100% o

gartrefi a

busnesau yng

Nghaerdydd

erbyn 2016

Is na
chyfartaledd

Cymru

Targed heb
ei osod

Targed heb
ei osod

Targed
wedi’i

gyflawni?

Do

Do

Do

Na

100%
erbyn 2016

Na

Targed heb
ei osod

Amh.

Cyfartaledd

Cymru

Amh.

Amh.

Amh.

Amh.

Amh.

2.6%

Amh.

Amh.

Perfformiad wedi gwella
neu wedi dirywio  

s /  t

s

s

s

s

s

s

s

Cynnydd sylweddol yn y cyfraddau dechrau busnes, gyda chynnydd o 40% yn ystod y flwyddyn flaenorol o ddadansoddi.

Mae nifer yr ymwelwyr sy'n aros yn y ddinas dros nos yn parhau i gynyddu, ynghyd â chynnydd o 3% yn y gwariant sy'n gysylltiedig â thwristiaeth

Mae Gwerth Ychwanegol Crynswth (GYC) yn cynrychioli mesur economaidd o werth nwyddau a gwasanaethau a ddarperir mewn ardal, di-
wydiant neu sector o'r economi. Yna defnyddir yr incwm hwn i dalu am gostau busnes, e.e. cyflogau staff. Mae Caerdydd yn awr lai na 2%
yn is na chyfartaledd y DU (cynhwyswyd Bro Morgannwg yn y dadansoddiad)

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, rydym yn parhau i gefnogi busnesau presennol a dechrau busnes, yn ogystal â dull rhagweithiol o sicrhau
buddsoddiad o'r tu allan. O ganlyniad i gefnogaeth y Cyngor i fusnesau, cafodd 2,395 o swyddi eu creu neu eu diogelu yng Nghaerdydd, sy'n welliant
clir yn erbyn 1,036 yn y flwyddyn ariannol flaenorol. 

Rydym wedi gwella casglu’r Dreth Gyngor yn 2014/15 o gymharu â'r flwyddyn ariannol flaenorol. Cynrychiola'r canlyniad hwn ein casgliad gorau
yn ystod y flwyddyn ers cyflwyno’r Dreth Gyngor yn 1993. Rydym wedi priodoli hyn i lwyddiant ein gwelliannau i brosesau mewnol.
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Addysg a Dysgu Gydol Oes

Beth ydym ni ei eisiau?
Rydym eisiau sicrhau gwell canlyniadau trwy ddarparu addysg o ansawdd uchel yng Nghaerdydd. Ein nod yw
cyflawni hyn trwy wella canlyniadau addysgol ar gyfer disgyblion yn ysgolion Caerdydd, cynyddu presenoldeb yn
yr ysgol a lleihau nifer y bobl ifanc yng Nghaerdydd nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant.

Yr hyn a gyflawnwyd gennym yn ystod 2014/15:
• Rydym wedi gwella perfformiad presenoldeb mewn Ysgolion Cynradd ac Uwchradd ac wedi rhagori ar y

targedau yr oeddem wedi eu gosod i ni ein hunain
• Parhawyd i ymgorffori'r offeryn Proffil Asesu Agored i Niwed er mwyn adnabod y disgyblion hynny sydd

mewn perygl o ymddieithrio o addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant, ac mae nifer ein pobl ifanc nad ydynt
mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant wedi dirywio

• Rydym wedi cynyddu’r nifer o bobl ifanc yn Ysgolion Caerdydd sydd wedi ennill gradd TGAU A*-C mewn
Saesneg, Cymraeg a Mathemateg

Yr hyn a ddywedasom y buasem yn ei wneud yn 2014/15*:

*Cyfeiria hyn at flwyddyn academaidd 2013/14

Cam Gweithredu: E&LL1 Sefydlu Strategaeth Gwella a arweinir gan ysgolion erbyn
Ebrill 2014

Mewn partneriaeth â Chonsortiwm Canolbarth y De, lansiwyd strategaeth gwella a arweinir gan ysgolion, 'Her
Canolbarth De Cymru', ym mis Ionawr 2014. 

Cam Gweithredu: E&LL2 Cyflwyno cynllun gweithredu i gynyddu lefelau Cyflogaeth,
Hyfforddiant ac Addysg yng Nghaerdydd erbyn Medi 2014

Yn unol â'n Cynllun Gweithredu Ymgysylltu a Chynnydd Ieuenctid, parhawyd i ymgorffori'r offeryn Proffil
Asesiad Agored i Niwed ar draws ysgolion Caerdydd i nodi’r disgyblion ym mlynyddoedd 8 i 11 sydd mewn
perygl o ymddieithrio o addysg, ac i sicrhau bod y cymorth cywir yn ei le drwy ein tîm o weithwyr arweiniol. Erbyn
hyn, mae paneli amlasiantaeth ym mhob un o'n chwe ardal cymdogaeth yn olrhain a chydlynu cefnogaeth i
bobl ifanc ôl-16 nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant. Gostyngodd canran ymadawyr blwyddyn
11 nad ydynt mewn addysg, cyflogaeth na hyfforddiant o 4.9% yn y flwyddyn academaidd 2012/13 i 4.26%
yn y flwyddyn academaidd 2013/14. Mae canran ymadawyr blwyddyn 13/14 nad ydynt mewn Addysg,
Cyflogaeth na Hyfforddiant hefyd wedi dirywio o 9% yn y flwyddyn academaidd 2012/13 i 4.71% yn y
flwyddyn academaidd 2013/14.

4
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Cam Gweithredu: E&LL3 Cryfhau arweinyddiaeth mewn addysgu ym mhob ysgol
drwy gydol cyfnod y Cynllun Corfforaethol

Rydym wedi datblygu rhaglenni ar gyfer arweinyddiaeth a dysgu ac wedi creu rhaglen Athrawon Newydd
Gymhwyso newydd a dreialwyd yn Nhymor y Gwanwyn 2015. Hefyd rhedodd ein Hysgolion Hyb raglenni
Darpar Arweinwyr Canol ac Uwch Arweinwyr i gefnogi ein hathrawon gydol eu taith broffesiynol.

Cam Gweithredu: E&LL4 Adeiladu partneriaethau effeithiol rhwng ysgolion,
busnesau, diwylliant a menter yng Nghaerdydd o fis Chwefror 2014 ymlaen

Ers ein hymweliad monitro gan Estyn ym mis Chwefror 2014, adolygwyd y partneriaethau fel eu bod yn
cyfrannu'n gadarnhaol at wella canlyniadau dysgwyr. Eglurwyd y rolau, perthnasau a disgwyliadau
cydfuddiannol, a chryfhawyd ein hymrwymiad i wella cyrhaeddiad addysgol o fewn fframwaith Strategaeth
Beth sy'n Bwysig, ein Cynllun Corfforaethol a'n Hymrwymiad Corfforaethol i Addysg. 

Cam Gweithredu: E&LL5 Parhau i gomisiynu gwasanaethau i ysgolion gan
Gonsortiwm Canolbarth y De

Mae Consortiwm Canolbarth y De wedi parhau i gryfhau cefnogaeth i ysgolion Caerdydd ac rydym wedi
comisiynu gwasanaethau mewn perthynas â herio a chymorth, ac wedi sefydlu perthynas waith lawer agosach.
Cyflwynwyd hunanwerthusiad o'r trefniadau presennol ar gyfer her a chymorth i ysgolion i Estyn ym Mawrth
2015, a oedd yn dangos bod yr her i ysgolion wedi gwella, ac yn gyffredinol fod camau priodol ar waith lle’r oedd
pryderon amlwg.

Cam Gweithredu: E&LL6 Parhau i gymryd camau i wella presenoldeb yn yr ysgol

Mae presenoldeb wedi aros yn flaenoriaeth uchel yn ein Cynllun Datblygu Addysg, ac rydym wedi parhau i
symud y Fframwaith Pum Cam yn ei flaen, i reoli presenoldeb yn yr ysgol er mwyn sicrhau bod y gwelliant yn cael
ei gynnal.   Yn 2013/14, roedd presenoldeb mewn ysgolion uwchradd wedi gwella i 93.8%, o gymharu â 92.9%
yn 2012/13 ac rydym wedi rhagori ar ein targed o 93.6%. Hefyd cafwyd gwelliant ym mhresenoldeb ysgolion
cynradd Caerdydd yn 2013-14 i 94.9% o gymharu â 94% yn 2012/13. 

Cam Gweithredu: E&LL7 Rhoi mesurau ar waith i wella llywodraethu ysgolion erbyn
Mai 2014

Rydym wedi sefydlu dull Cyngor cyfan o gyflymu'r broses recriwtio a chadw llywodraethwyr, a chymeradwywyd y
system newydd i recriwtio a phenodi llywodraethwyr Awdurdod Lleol ym mis Mawrth 2015, i’w gweithredu yn ystod
tymor yr haf 2015. Yn ystod y flwyddyn gostyngodd canran swyddi gweigion i lywodraethwyr ysgol o 12% i 9%.

~
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Cam Gweithredu: E&LL8 Ymgymryd â gweithgareddau i leihau gordewdra a gwella
iechyd pobl ifanc yng Nghaerdydd o fis Ionawr 2014 ymlaen

Mae pob un o ysgolion Caerdydd yn rhan o Gynllun Ysgolion Iach Caerdydd a chefnogwyd 96% o ysgolion i ddatblygu
camau gweithredu Maeth a Gweithgarwch Corfforol i hybu iechyd eu disgyblion. Llwyddwyd i gwrdd â thargedau
Llywodraeth Cymru ar gyfer cael lleoliadau cyn-ysgol i ymuno â chynllun Cyn-ysgol Iach a Chynaliadwy Caerdydd, ac
mae 80% o'r rhain wedi cwblhau camau gweithredu maeth a gweithgarwch gorfforol. Bu’r Gwasanaeth Maeth a Deiet
Dechrau'n Deg yn cefnogi rhieni i feithrin gwybodaeth, sgiliau a hyder mewn bwyta'n iach ar gyfer eu teulu.

Cam Gweithredu: E&LL9 Gweithio ar y cyd â sefydliadau partner ac Awdurdodau Lleol
eraill i gyflwyno Model Dysgu Oedolion yn y Gymuned cynaliadwy

Yn 2014/15 derbyniodd Dysgu Oedolion yn y Gymuned (ACL) ostyngiad sylweddol mewn cyllid grant. O ganlyniad,
ailddyluniwyd y rhaglen ACL ac rydym wedi gallu parhau i’w rhedeg ar sail cost niwtral. Yn dilyn ymweliad monitro
gan Estyn ym mis Ionawr 2015, cawsom ganlyniad cadarnhaol ar y cynnydd a wnaed gan y Cyngor a
Phartneriaeth Ddysgu Cymuned Caerdydd a’r Fro. 

Cam Gweithredu: E&LL10 Llawn integreiddio dulliau’r Cyngor a phartneriaid i sicrhau
bod pawb yng Nghaerdydd yn cael mynediad at addysg, cyflogaeth neu hyfforddiant,
gan adeiladu ar Borth cyfle presennol y Cyngor

Mae paneli amlasiantaeth ym mhob un o'n chwe ardal Cymdogaeth yn olrhain ac yn cydlynu cefnogaeth i bobl
ifanc ôl-16 nad ydynt mewn Addysg, Cyflogaeth na Hyfforddiant. 
Cynhaliodd y Project Spider Ewropeaidd ddigwyddiad ymgynghori ieuenctid a ddangosodd bod pobl ifanc yn ei
chael yn anodd cael mynediad at wasanaethau a gwybodaeth o ran Addysg, Hyfforddiant a Chyflogaeth.
Arweiniodd Prifysgol Fetropolitan Caerdydd ar ddatblygu porth ar-lein (Pointr) i wneud mynediad at wybodaeth yn
haws. Rydym yn bwriadu sicrhau bod y system hon yn cael ei rhoi ar waith yn llawn. 
Bydd y gwaith a wnaed gennym yn ein helpu i weithredu Gwarant Ieuenctid Llywodraeth Cymru ym mis Medi
2015, er mwyn sicrhau bod yr holl bobl ifanc 16 oed yn cael mynediad i le addas mewn addysg a dysgu.

Cam Gweithredu: E&LL11 Sefydlu fframwaith ar gyfer gwasanaeth ieuenctid a
gomisiynir erbyn Rhagfyr 2014

Ni wnaethom sefydlu fframwaith ar gyfer gwasanaeth ieuenctid a gomisiynir erbyn Rhagfyr 2014 oherwydd ein
bod wedi symud ymlaen at ailstrwythuro darpariaeth y Gwasanaeth Ieuenctid yn ail hanner y flwyddyn. Fodd
bynnag, cynhwyswyd pobl ifanc er mwyn helpu sefydlu proses grant a gomisiynir yn rhannol ar gyfer cyflwyno
gwasanaeth ieuenctid yng Nghaerdydd. Bu gwaith yn mynd yn ei flaen ers mis Ebrill 2015 i fwrw ymlaen â
chwblhau fframwaith, ac rydym yn parhau i gynnwys pobl ifanc yn y broses hon er mwyn sicrhau eu bod yn dod yn
gyd-ddylunwyr gwasanaethau i gwrdd â’u hanghenion ac yn gyd-gynhyrchwyr gwasanaethau a gynlluniwyd i
sicrhau gwell canlyniadau. 
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Cam Gweithredu: E&LL12 Darparu Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg erbyn mis
Mawrth 2014 a’i weithredu wrth symud ymlaen

Cynhyrchwyd Cynllun Strategol Cymraeg mewn Addysg i amlinellu'r weledigaeth ac amcan i Gaerdydd mewn
perthynas ag addysg cyfrwng Cymraeg. Dangosodd adolygiad o'r cynllun yn Rhagfyr 2014 bod rhai o'r targedau a
osodwyd ar gyfer 2017 eisoes wedi eu cwrdd.

Cam Gweithredu: E&LL13 Parhau i ddarparu Cynllun Trefniadaeth Ysgolion

Cyflwynwyd ein cais ar gyfer Rhaglen Ysgolion yr 21ain Ganrif i Lywodraeth Cymru yn y lle cyntaf yn 2011, ac ers
hynny mae Caerdydd wedi profi twf sylweddol yn y boblogaeth. Rydym yn parhau i weithio ar ymdrin ag argaeledd
lleoedd mewn ysgolion ynghyd â chyflwr yr ystâd ysgolion.

4
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Cynnydd yn erbyn y dangosyddion a ddefnyddiwyd gennym i fesur llwyddiant

Cyfeiriad

E&LLA

E&LLB

E&LLC

Mesur
Perfformiad

% o ddisgyblion yn
cyflawni sgôr safonedig
o 85 neu uwch ar
ddiwedd Cyfnod
Allweddol 2 (CA2)
(Blwyddyn 6) mewn
llythrennedd a rhifedd

% o ddisgyblion gydag
oed darllen is nag oed
cronolegol ar ddiwedd
CA2

Bwlch % rhwng disgyblion

FSM a’r rhai nad ydynt yn

FSM wrth gyflawni

Dangosyddion Pwnc

Craidd  (DPC) yn CA2

Canlyniad
2013/14

(Blwyddyn
academaidd

12/13)

Prawf darllen
Saesneg  88%

Prawf darllen
Cymraeg 93%

Prawf

gweithdrefnol

Rhifedd  85.56%

Prawf rhesymu
Rhifedd

Data ddim ar
gael

19.46%

Canlyniad
2014/15

(Blwyddyn
academaidd

13/14)

Prawf darllen
Saesneg
83.8%

Prawf darllen
Cymraeg
88.8%

Prawf

gweithdrefnol

Rhifedd  83.66%

Prawf
rhesymu
Rhifedd
82.08%

17.5%

Targed
2014/15

(Blwyddyn
academaidd

13/14)

Targed heb
ei osod

Targed heb
ei osod

Targed heb
ei osod

Targed heb
ei osod

16.22%

Targed
wedi’i

gyflawni?

Amh.

Na

Cyfartaledd

Cymru

84%

84.7%

83.3%

82.8%

Amh.

Perfformiad wedi
gwella neu wedi

dirywio  
s /  t

t

t

t

Nid oes cymhariaeth
ar gael

s

Er y gwelwyd dirywiad mewn perfformiad, eto mae perfformiad Caerdydd yn cymharu'n ffafriol ag awdurdodau lleol cyfagos yn y rhanbarth ac
mae’n uwch na chyfartaledd y Consortiwm. Mae gan Gonsortiwm Canolbarth y De strategaeth llythrennedd a rhifedd sy'n adeiladu ar yr arfer
da a nodwyd gan yr awdurdodau lleol o fewn y consortiwm. Mae Strategaeth Iaith, Llythrennedd a Chyfathrebu 2012-15 Caerdydd a
Strategaeth Rhifedd a Mathemateg Caerdydd 2012-15 yn cyd-fynd â chynlluniau cenedlaethol a rhanbarthol i sicrhau gwelliant. 

Yn flaenorol, rhyddhaodd Llywodraeth Cymru oed darllen yn yr adroddiad lefel disgyblion a
roddir i rieni, ond nid ydynt wedi rhyddhau’r wybodaeth hon i ysgolion nac Awdurdodau
Lleol er mwyn iddynt allu ei mewnforio i Systemau Gwybodaeth Rheoli. Pan ofynnwyd am
hyn o'r blaen, gwrthodwyd y cais. Hyd eithaf ein gwybodaeth, nid oes unrhyw fwriad i
ryddhau hyn yn achos data 2015.

Er nad oedd y targed wedi ei gwrdd, bu gostyngiad yn y bwlch pwynt canran rhwng y disgyblion hynny sy'n gymwys i gael prydau ysgol am
ddim (FSM) a'r rhai nad ydynt yn gymwys i gael FSM yn CA2. Yn gyffredinol, mae disgyblion nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol am
ddim yn perfformio’n well na’r rhai sy’n gymwys, ond mae'r bwlch wedi lleihau yn y flwyddyn academaidd 2013/14 o gymharu â'r flwyddyn
flaenorol.
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Cyfeiriad

E&LLD

E&LLE

E&LLF

E&LLG

Mesur
Perfformiad

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

% o ddisgyblion yn
cyflawni Trothwy Lefel
2 ar Gyfnod Allweddol
4 (CA4) (Blynyddoedd
10 & 11)

% o ddisgyblion yn
cyflawni trothwy Lefel
2+ ar CA4

Bwlch % rhwng
disgyblion FSM a’r rhai
nad ydynt yn FSM wrth
gyflawni Trothwy Lefel
2 gan gynnwys
Saesneg/ Cymraeg a
Mathemateg ar 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%

Targed heb
ei osod

55%

Targed heb
ei osod

Targed
wedi’i

gyflawni?

Do

Do

Do

Do

Amh.

Na

Amh.

Cyfartaledd

Cymru

Amh.

Amh.

55.1%

Amh.

Perfformiad wedi
gwella neu wedi

dirywio   
s /  t

s

s

s

s

Parhaodd gwelliant ar draws CA3 mewn Saesneg, Cymraeg, Mathemateg a Gwyddoniaeth, a rhagorwyd ar yr holl dargedau. Er bod perfformiad wedi
gwella, nid oes digon o ddisgyblion wedi gwneud cynnydd o ddwy lefel Cwricwlwm Cenedlaethol o leiaf yn CA3 yn y flwyddyn academaidd 2013/14.

Ar lefel 2+ cafwyd gwelliant sylweddol; fodd bynnag, mae ein canlyniad ychydig yn is na chyfartaledd Cymru. Yn ystod y flwyddyn academaidd
2013/14, nodwyd y ffactorau allweddol a oedd yn dal cynnydd pellach yn ôl. Mae'r rhain yn cynnwys atebolrwydd aneffeithiol a ffocws
annigonol ar gynnydd disgyblion. Cyfrannodd gwell tracio disgyblion a gweithrediadau dilynol wedi’u targedu'n dda at ganlyniadau gwell.

Ysgolion Caerdydd lle cyflawnodd llai na 30% o'r disgyblion drothwy lefel 2 gan gynnwys Saesneg, Cymraeg a Mathemateg. Fodd bynnag,
mae nifer yr ysgolion lle y cyflawnodd llai na 40% o’r disgyblion y trothwy hwn wedi dirywio o un ar ddeg i chwech.

Yn gyffredinol, mae disgyblion nad ydynt yn gymwys i gael prydau ysgol am ddim yn perfformio’n well na’r rhai sy’n gymwys, ond mae'r bwlch
wedi lleihau ym mlwyddyn academaidd 2013/14 o’i chymharu â'r flwyddyn flaenorol. Ymhlith yr arferion da mewn ysgolion a fu’n gyfrwng i
gau'r bylchau ceir; adnabod rôl arweiniol broffesiynol i sicrhau cefnogaeth barhaus i ddisgyblion FSM, a gwneud defnydd effeithiol o'r Grant
Amddifadedd Disgyblion i wella'r ddarpariaeth.
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Cyfeiriad

E&LLH

E&LLI

E&LLJ

Mesur
Perfformiad

% Presenoldeb cynradd

% Presenoldeb
uwchradd

Increase success rate of
Cynyddu cyfradd
llwyddiant cyrsiau Dysgu
Oedolion yn y Gymuned
(ACL) yn y flwyddyn
academaidd 2013/14 o
10% i 72%, gyda
chynnydd i gwrdd â’r
targed cenedlaethol o
82% erbyn 2016

Canlyniad
2013/14

(Blwyddyn
academaidd

12/13)

94.0%

92.9%

61%

Canlyniad
2014/15

(Blwyddyn
academaidd

13/14)

94.9%

93.9%

72%

Targed
2014/15

(Blwyddyn
academaidd

13/14)

94.4%

93.6%

72%

Targed
wedi’i

gyflawni?

Do

Do

Yes

Cyfartaledd

Cymru

94.8%

93.6%

Amh.

Perfformiad wedi
gwella neu wedi

dirywio    
s /  t

s

s

s

Mae ein canlyniad yn cymharu â Chymru (94.8%) ac mae’n ein gosod yn 7fed o ran presenoldeb mewn ysgolion cynradd allan o 22
awdurdod lleol ar draws Cymru.

Mae cyfradd llwyddiant ein cyrsiau ACL wedi gwella er bod ACL wedi wynebu nifer o heriau, gan gynnwys gostyngiadau sylweddol mewn cyllid
grant. Yn dilyn ymweliad monitro gan Estyn ym mis Ionawr 2015, cawsom ganlyniad cadarnhaol ar y cynnydd sy'n cael ei wneud gan y Cyngor
a Phartneriaeth Ddysgu Cymuned Caerdydd a’r Fro. 

Mae ein canlyniad ychydig yn uwch na chyfartaledd Cymru o 93.6% ac mae’n ein gosod yn 10fed o ran presenoldeb mewn ysgolion
uwchradd allan o 22 awdurdod lleol ar draws Cymru.
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Cymunedau, Tai ac
Adnewyddu Cymdogaeth

Beth rydym ni ei eisiau?
Rydym eisiau sicrhau bod ein dinasyddion yn cael mynediad at dai o ansawdd da a’u bod yn cael cefnogaeth y
Cyngor i ymdrin â'u hanghenion tai i fyw mewn cymuned ddiogel a chynhwysol. Rydym hefyd eisiau gwella lles y
gymuned drwy adfywio cymunedau lleol a sicrhau y gall ein dinasyddion gael mynediad at wasanaethau o
ansawdd da yn effeithlon ac yn effeithiol.

Yr hyn a gyflawnwyd gennym yn ystod 2014/15:
• Cynhaliwyd Safon Ansawdd Tai Cymru ar 100%, sy'n golygu bod ein stoc tai o ansawdd da ac yn cwrdd â

gofynion Llywodraeth Cymru
• Sicrhawyd £1m o gyllid gan Lywodraeth Cymru i gefnogi projectau adfywio yn ardal Grangetown o'r

ddinas, a chwblhawyd nifer o gynlluniau adfywio cymdogaethau ar draws y ddinas gyda boddhad
cwsmeriaid o 84% ar gyfartaledd

• Buom yn gweithio i gynyddu diogelwch ein stoc dai a dywedodd 75% o denantiaid eu bod yn teimlo bod
eu heiddo’n ddiogel

• Symudwyd ymlaen â gwaith ein Hybiau Cymunedol, a gafodd eu canmol gan Lywodraeth Cymru fel
ffordd dda o ddarparu ystod o wasanaethau i'n dinasyddion

Yr hyn a ddywedasom y buasem yn ei wneud yn 2014/15:

Cam Gweithredu: CH&NR1 Datblygu cymunedau cynaliadwy a nodi anghenion tai ar
draws y ddinas, sy'n cynnwys penodi'r partner cyflawni ar gyfer y Cynllun Partneriaeth
Tai newydd, gwella stoc y Cyngor ac adfywio cymdogaethau lleol (Penodi partner
cyflenwi yn 2015)

Cynhaliwyd arolwg o 12,000 o gartrefi a chynnal 500 o gyfweliadau wyneb yn wyneb i asesu anghenion tai ar
draws Caerdydd a nodwyd bod angen 108 llain i gwrdd ag anghenion llety Sipsiwn a Theithwyr hyd at 2026.
Byddwn yn penodi datblygwr a ffefrir ar gyfer y cynllun Partneriaeth Tai ym Medi 2015. 
Rydym wedi gwella ein stoc dai drwy newid 1,353 o foeleri, 65 o doeau a gosod cladin ôl-osod mewn 76 o
flociau o fflatiau a oedd wedi’u hinsiwleiddio'n wael, a chynhaliwyd Safon Ansawdd Tai Cymru ar 100%.
Cwblhawyd 48 o osodiadau Mynediad Drws ac ymrwymo dros £900k i fannau y gellir eu hamddiffyn a ffensys
gan ganolbwyntio ar eiddo gwag er mwyn gwella diogelwch. 
Sicrhawyd £1m o gyllid grant i gefnogi projectau adfywio ar draws y ddinas a byddwn yn parhau i gyflwyno'r
cynlluniau hyn yn 2015/16. Drwy ein Cynllun Buddion Cymunedol, darparodd ein prif gontractwyr gyfraniadau o
fath arall, gan gynnwys mentora, darparu cegin yn y Ganolfan Menywod a phaentio cyfleusterau cymunedol.
Drwy hyn, darparwyd prentisiaethau i 18 o bobl ifanc, cefnogwyd 13 o leoliadau profiad gwaith a chwblhawyd
10 o Gymwysterau Galwedigaethol Cenedlaethol. 

4
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Cam Gweithredu: CH&NR2 Gweithredu Cynllun Peilot Paneli Solar ar gyfer 100 o dai
sy’n eiddo i’r Cyngor ac adolygu’r achos busnes ar gyfer ehangu(Mawrth 2015)

Gosodwyd 100 o Baneli Solar ar eiddo'r cyngor yn ardal Trowbridge. Bydd hyn yn ein helpu i asesu manteision
cynhyrchu ynni amgen i'n tenantiaid gyda'r nod o ymestyn y rhaglen ymhellach yn 2015/16.

Cam Gweithredu: CH&NR3 Gweithredu Dull 'Un Cyngor' i reoli cwsmeriaid, gwella
gwasanaethau cwsmeriaid a lleihau costau. Mae hyn yn cynnwys datblygu’r
Gwasanaeth Llyfrgellydd Cymdogaeth, gweithredu'r Polisi Dyrannu, gan gyflwyno Polisi
Cyfranogiad Tenantiaid newydd, datblygu Porth ar gyfer Byw'n Annibynnol a sefydlu
system Rheoli Cysylltiadau Cwsmeriaid newydd. Y glasbrint ar gyfer y dull i'w gwblhau
erbyn Mai 2014

Rydym wedi cyflwyno 'Un Cyngor' i bwrpas gwella ein gwasanaethau i gwsmeriaid. I gefnogi hyn, rydym yn lansio
ein gwefan newydd a gafodd ei graddio’n 4 seren gan SOCITM. 
Rydym wedi gwella ein gwasanaethau llyfrgell yn yr Hybiau Cymuned a’n Gwasanaeth Allgymorth. Ein
perfformiad yn erbyn Safonau Llyfrgelloedd Cyhoeddus Cymru oedd y rhai mwyaf llwyddiannus hyd yn hyn.
Rydym wedi gweithredu ein Cynllun Gosod Tai newydd sy'n sicrhau bod y rhai sydd â'r angen mwyaf yn cael eu
blaenoriaethu.
Rhoddodd ein Canolfan Adnoddau Tenantiaid yn Nhŷ Marland gyfle i Denantiaid y Cyngor  ddweud eu dweud
am ein gwasanaethau a lle iddynt gael gafael ar wasanaethau ar-lein.
Mae ein gwasanaeth Porth Byw'n Annibynnol i drigolion dros 60 oed yn creu cyfle i gyfuno nifer o wasanaethau i
gwsmeriaid hŷn.

Cam Gweithredu: CH&NR4 Datblygu trefniadau cydweithio ffurfiol gyda Chyngor Bro
Morgannwg (Cytuno’n ffurfiol ar y dull Ebrill 2014)

Ynghyd â Chyngor Bro Morgannwg a'n partneriaid, cyflwynwyd Bwrdd Gwasanaethau Lleol Caerdydd a'r Fro i
weithio ar draws ffiniau sefydliadol wrth gynllunio gwell canlyniadau i ddinasyddion Caerdydd a Bro Morgannwg.

Cam Gweithredu: CH&NR5 Gweithredu Partneriaethau Cymdogaethau newydd i
ddatblygu ymhellach wasanaethau lleol wedi’u targedu, tra'n cryfhau rôl
arweinyddiaeth gymunedol aelodau etholedig (Ebrill 14 ymlaen)

Lansiwyd y trefniant Partneriaeth Cymdogaeth newydd sy'n cynnwys penodi rôl Aelod Arweiniol Etholedig i
hyrwyddo buddiannau cymunedol. Lansiwyd Cronfa Gymdogaethau newydd, a thrwyddi cefnogwyd 105 o
fentrau a phrojectau cymunedol.
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Cam Gweithredu: CH&NR6 Parhau â'r broses o gyflwyno Hybiau Cymunedol gan
gynnwys agor Hybiau yn Grangetown a Threlái, yn ogystal â symud ymlaen gyda
datblygiad Hyb newydd Sblot (Hyb Grangetown Mawrth 2015; Hyb Trelái Awst 2014)

Mae ein rhaglen Hybiau Cymunedol yn amcanu at wella a dwyn ynghyd y gwasanaethau wyneb-yn-wyneb sydd
ar gael i drigolion Caerdydd. Agorwyd Hyb Trelái ym Mehefin 2014 a daeth ag ystod o wasanaethau Cyngor a
gwasanaethau partner ynghyd, megis cyngor Lles, cyfleoedd hyfforddi, cyngor I Mewn i Waith a deunyddiau
llyfrgell. Rydym ar y trywydd iawn i gychwyn adeiladu Hyb newydd yn Sblot yn 2015 ac rydym wedi datblygu
cynlluniau i ragor o Hybiau ar draws y Ddinas. Disgwylir y bydd Hyb Grangetown yn cael ei agor yn 2015.

Cam Gweithredu: CH&NR7 Ymestyn rhwydwaith ffibr optig y Cyngor i integreiddio a
gwella darpariaeth gwasanaeth gyda golwg ar greu Gwasanaeth Concierge Rhithwir ar
gyfer llety aml-lawr sy’n eiddo i'r Cyngor a datblygu model gweithredu masnachol
priodol erbyn Chwefror 2015

Nodwyd y byddai rhwydwaith trosglwyddo di-wifr yn ateb mwy addas i'r diben nag ehangu'r rhwydwaith ffibr
optig sydd eisoes yn bodoli, a bydd yn caniatáu inni greu Gwasanaeth Concierge Rhithwir ar gyfer llety aml-lawr
sy’n eiddo i’r Cyngor.
Ym mis Mawrth 2015 cyflwynwyd y gofynion ar gyfer ein Canolfan Derbyn Galwadau Larwm (ARC) Categori 1, a
fydd yn ein galluogi i wella ansawdd bywyd trigolion tai’r cyngor. Mae gwaith yn mynd rhagddo i gyflwyno'r ARC
yn 2015. 

4
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Cynnydd yn erbyn y dangosyddion a ddefnyddiwyd gennym i fesur llwyddiant

Cyfeiriad

CH&NR A

CH&NR B

CH&NR C

CH&NR E

Mesur
Perfformiad

Nifer y bobl sy’n
defnyddio’r Hybiau
Cymunedol

Lefelau bodlonrwydd
cwsmeriaid mewn
Hybiau Cymunedol

Nifer y tenantiaid a
ymatebodd yn
gadarnhaol yn yr arolwg
boddhad tenantiaid

Lefelau boddhad
cymunedau gyda
chynlluniau adfywio
lleol

Nifer y sesiynau
llythrennedd a
gyflenwyd y tu allan i
lyfrgelloedd a Hybiau

Canlyniad
2013/14

102,233

99.7%

778

90%

Amh.

Canlyniad
2014/15

111,548

99.2%

848

84%

290

Targed
2014/15

Targed heb
ei osod

Targed heb
ei osod

Targed heb
ei osod

Targed heb
ei osod

Targed heb
ei osod

Targed
wedi’i

gyflawni?

Amh.

Amh.

Amh.

Amh.

Amh.

Cyfartaledd

Cymru

Amh.

Amh.

Amh.

Amh.

Amh.

Perfformiad wedi
gwella neu wedi dirywio  

s /  t

s

t

s

t

Amh.

Dros 2014/15 casglwyd data boddhad cwsmeriaid mewn perthynas â'n Hybiau Cymunedol a'r gwasanaethau a ddarperir
ganddynt. Dengys y canlyniadau bod boddhad cwsmeriaid yn parhau i fod yn agos at 100%, er gwaethaf gostyngiad ymylol.

Mae'r Cyngor yn cynnal ymchwil i ganfod lefelau bodlonrwydd tenantiaid yr Awdurdod Lleol ynghylch y gwasanaethau a dderbyniant.
Mae'r arolwg yn defnyddio sampl ar hap o 30% (4,000) o denantiaid tai cyfredol yr Awdurdod Lleol a dengys y canlyniadau bod cynnydd
bychan wedi bod yn nifer y tenantiaid sy'n fodlon ar y gwasanaethau a dderbyniant gan y Cyngor.

Mae nifer y bobl sy'n defnyddio ein Hybiau Cymunedol wedi cynyddu ac maent yn rhoi modd i ni wella a dwyn ynghyd y gwasanaethau
wyneb-yn-wyneb sydd ar gael i drigolion Caerdydd. Cymeradwywyd ein dull o ddarparu gwasanaethau drwy Hybiau gan Lywodraeth
Cymru, ac rydym yn bwriadu parhau â'n rhaglen waith o gyflwyno Hybiau pellach yn 2015.

Er bod dirywiad mewn perfformiad, mae'r Cyngor wedi parhau i gefnogi cynlluniau adfywio ar draws y ddinas, sicrhawyd £1 miliwn o gyllid
grant i gefnogi’r cynlluniau hyn, a bydd gwaith darparu’n parhau yn 2015/16.

Oherwydd cyflwyno’r Gwasanaeth Llyfrgellydd Cymdogaeth 2014/15 yw ein llinell sylfaen ar gyfer data.
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Ein Mesurau Canlyniadau

Mesur Perfformiad

Datblygu dangosyddion priodol ar gyfer
mesur effeithiolrwydd y Dull Un Cyngor

Cynyddu cyfleoedd incwm o ddatblygiad y
gwasanaeth Concierge Rhithwir

Cynnydd

Mae dangosyddion perfformiad yn cael eu datblygu wrth i’r
dull gael ei gyflwyno yn 2016/17.

Mae’r Cyngor wedi creu Gwasanaeth Concierge Rhithwir ar
gyfer llety aml-lawr sy'n eiddo i'r Cyngor, fel rhan o
ddatblygiad ARC ehangach. Ym mis Mawrth 2015
cyflwynwyd y gofynion angenrheidiol ar gyfer ein ARC
Categori 1 a fydd yn ein galluogi i wella ansawdd bywyd
trigolion tai’r cyngor. Bydd gwella systemau teledu cylch
cyfyng ar stadau tai cyngor yn ein galluogi i wella gwaith
monitro ac ymateb i Ymddygiad Gwrthgymdeithasol,
concierges a systemau mynediad drws, ac i ddarparu
cyfleoedd cynhyrchu incwm. Mae gwaith yn mynd rhagddo
ar gyflwyno'r ARC yn 2015.

Cyfeiriad

CH&NR D

CH&NR F
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Gwasanaethau Plant

Beth rydym ni ei eisiau?
Rydym eisiau gweithio gyda'n partneriaid i sicrhau bod plant yn cael eu hamddiffyn rhag niwed a'u cefnogi i
fyw'n ddiogel gyda'u teuluoedd. Rydym am sicrhau y byddant yn derbyn y gofal a’r gefnogaeth orau i gyflawni
eu llawn botensial a throsglwyddo’n llyfn i fywyd oedolyn. Rydym hefyd yn awyddus i sefydlu Caerdydd fel
cyrchfan o ddewis i Weithwyr Cymdeithasol gan sicrhau bod y Gwasanaethau Plant yn denu gweithlu medrus ac
ymroddedig. 

Yr hyn a gyflawnwyd gennym yn ystod 2014/15; 
• Sefydlwyd Gwasanaeth Plant sy'n Derbyn Gofal arbenigol cwbl weithredol i gefnogi datblygiad plant a

phobl ifanc sy'n derbyn gofal
• Sefydlwyd Uned Ddiogelu integredig cwbl weithredol i sicrhau bod pobl ifanc yn parhau i gael eu diogelu

rhag niwed
• Lleihawyd nifer y swyddi Gwaith Cymdeithasol gweigion, ac mae ein trosiant staff gwaith cymdeithasol

hefyd wedi dirywio gan roddi inni weithlu ymrwymedig i gefnogi plant a phobl ifanc

Yr hyn a ddywedasom y buasem yn ei wneud yn 2014/15

Cam Gweithredu: CSS1 Gwella recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol drwy
weithredu strategaeth newydd o Ebrill 2014 ymlaen

Yn Ebrill 2014 cyflwynwyd strategaeth Gwasanaethau Plant i wella gwaith recriwtio a chadw gweithwyr cymdeithasol.
Yn ystod y flwyddyn lleihawyd ein canran o swyddi gweigion i weithwyr cymdeithasol o 30.1% i 24.8%. 

Cam Gweithredu: CSS2 Gwella canlyniadau, i Blant sy’n Derbyn Gofal, drwy gydol
cyfnod y Cynllun Corfforaethol

Drwy ein Gwasanaeth newydd i Blant sy’n Derbyn Gofal, darparwyd hyfforddiant arfer gorau i'n gweithwyr
cymdeithasol a datblygwyd cyfres o ffurflenni electronig fel y gallem wella ein ffordd o gofnodi achosion a
thystiolaeth o wneud penderfyniadau. Adolygwyd ein Cynlluniau Addysg Personol sy'n hanfodol i ymgysylltiad
Plant sy'n Derbyn Gofal mewn Addysg a chyflwynwyd hyfforddiant i athrawon, gofalwyr maeth a staff y
Gwasanaethau Plant. Lansiwyd Cynllun Hyfforddi Plant sy'n Derbyn Gofal a chefnogwyd 5 o bobl ifanc i wella eu
canlyniadau cyflogaeth.

4
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Cam Gweithredu: CSS3 Lleihau nifer y Plant sy’n Derbyn Gofal drwy hybu
effeithiolrwydd ymyrraeth gynnar ac atal drwy gydol cyfnod y Cynllun Corfforaethol

Yn 2014/15 cafwyd cynnydd yn nifer y Plant sy’n Derbyn Gofal – aeth i fyny o 611 ar ddiwedd Mawrth 2014 i 649
ar ddiwedd Mawrth 2015. Fodd bynnag, gwnaed cynnydd da wrth osod sylfeini ar gyfer lleihau nifer y Plant sy'n
Derbyn Gofal:
• Crëwyd y Gwasanaeth arbenigol i Blant sy’n Derbyn Gofal.
• Crëwyd Strategaeth Help Cynnar ac Atal, ond ni fydd y gwaith hwn yn cael effaith gadarnhaol ar ein

niferoedd o Blant sy'n Derbyn Gofal tan 2016/17.
• Cawsom adroddiad ymchwil a gomisiynwyd yn allanol i ddadansoddi pwysau Plant sy’n Derbyn Gofal - y

ffactorau sy'n dylanwadu ar y gyfradd o dderbyniadau Plant sy’n Derbyn Gofal yng Nghaerdydd a pha
fesurau y gellir eu rhoi ar waith i leihau hyn.

Hefyd buom yn gweithio ar ailddylunio ein Gwasanaethau Cymorth i Deuluoedd gyda golwg ar gynnig rhagor o
gefnogaeth i blant sy'n agored i niwed.  

Cam Gweithredu: CSS4 Gwella trefniadau diogelu drwy gyfuno adnoddau ac
arbenigedd sydd yn y Gwasanaethau Oedolion, Gwasanaethau Plant ac Addysg erbyn
Rhagfyr 2014

Sefydlwyd Uned Ddiogelu Integredig gan gyfuno ein hadnoddau a’n harbenigedd sydd yn y  Gwasanaethau
Oedolion, Gwasanaethau Plant ac Addysg gyda golwg ar sicrhau bod plant a phobl ifanc yn parhau i gael eu
diogelu a’u hamddiffyn rhag niwed. Yn 2015/16 bwriadwn ddatblygu Fframwaith Sicrhau Ansawdd fel y gallwn
ddangos y gwelliannau a wnaed gan yr Uned.

Cam Gweithredu: CSS5 Datblygu model cryfach ar gyfer asesu rhyngasiantaethol,
blaenoriaethu a rheoli risg erbyn2014

Oherwydd graddfa'r gwaith sydd ei angen methwyd â chwrdd â rhai o'r cerrig milltir yr oeddem wedi eu gosod i ni'n
hunain.
Cychwynnwyd gweithio tuag at ddatblygu Hyb Diogelu Amlasiantaethol (MASH) drwy sicrhau cyllid ar y cyd ar
gyfer Rheolwr Project i arwain y datblygiad a chytundeb ar gyfer lleoliad y MASH. Ynghyd â'n partneriaid, sef yr
Heddlu, Iechyd a'r Gwasanaeth Prawf, ymchwiliwyd i'r model a ddefnyddir gan ein cydweithwyr yn Rhondda
Cynon Taf i archwilio arfer gorau i’w gyflwyno yng Nghaerdydd. Unwaith y bydd yn weithredol, bydd y MASH yn ein
galluogi i weithio gyda'n partneriaid i wella capasiti ac effeithlonrwydd rheoli atgyfeiriadau presennol.  Bydd hefyd
yn gwella effeithiolrwydd asesu’r plant hynny sydd mewn perygl o niwed sylweddol, fel y gallant fyw'n ddiogel o
fewn eu teuluoedd. Caiff cynnydd ei fonitro drwy Gynllun Busnes y Gyfarwyddiaeth 2015/16 a’r Bwrdd Rhaglen
Llunio Gwasanaethau.

~
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Cam Gweithredu: CSS6 Gweithio gyda sefydliadau partner i gefnogi ailfodelu
gwasanaethau a ddarperir i blant ac oedolion anabl ifanc erbyn Hydref 2014

Cawsom ymrwymiad gan y Bwrdd Lleol Diogelu Plant a phartneriaid allweddol i gefnogi gwasanaethau ailfodelu a
chytunwyd ar gyllideb ar y cyd gydag Addysg, Iechyd a Chyngor Bro Morgannwg ar gyfer swydd Rheolwr Newid i
arwain y gwaith hwn. Erbyn diwedd y flwyddyn ariannol, cytunwyd ar ein hadroddiad terfynol ar ailfodelu
gwasanaethau i blant ag anableddau, a rhoddwyd cynlluniau ar waith i ymgynghori gyda'r Grŵp Strategaeth
Anabledd i symud y gwaith hwn yn ei flaen. Unwaith y bydd yn weithredol, bydd y gwasanaethau a ail-fodelwyd yn
gwella’r profiad pontio i bobl ifanc anabl a'u rhieni.

8
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Cynnydd yn erbyn y dangosyddion a ddefnyddiwyd gennym i fesur llwyddiant

Cyfeiriad

CSSA

CSSB

CSSC

CSSD

CSSE

Mesur
Perfformiad

Amseroldeb asesiadau
cychwynnol

Canran y plant a
welwyd gan weithiwr
cymdeithasol yn ystod
asesiad cychwynnol

Ail atgyfeirio o fewn
blwyddyn

Amseroldeb asesiadau
craidd

Amseroldeb
adolygiadau Plant
sy’n Derbyn Gofal

Canlyniad
2013/14

40.10%

67.1%

25.60%

65.90%

92.40%

Canlyniad
2014/15

50.60%

60.9%

25.40%

62.50%

88.30%

Targed
2014/15

80%

80%

25%

80%

100%

Targed
wedi’i

gyflawni?

Na

Na

Na

Na

Na

Cyfartaledd

Cymru

Amh.

78%

Amh.

Amh.

Amh.

Perfformiad wedi
gwella neu wedi dirywio  

s /  t

s

t

s

s

t

t

Cynhaliwyd dadansoddiad o'r rhesymau pam na chafodd plant eu gweld gan weithiwr cymdeithasol mewn asesiad cychwynnol yn ystod y
flwyddyn.  Nodwyd y prif resymau fel a ganlyn:
• Achosion cymhleth lle’r oedd yr achos yn mynd ymlaen yn uniongyrchol i asesiad craidd, a bod y plentyn wedi cael ei weld fel rhan o'r asesiad

craidd.
• Rheolwyr derbyn yn ail-werthuso'r penderfyniad i symud ymlaen i asesiad cychwynnol, ac yn cau’r achos heb gymryd unrhyw gamau pellach.
Gyda'i gilydd, byddai'r ddau ffactor hyn yn lleihau'r bwlch rhwng y targed a’r alldro yn sylweddol.

Effeithiwyd yn andwyol ar ganlyniad 2014-15 gan berfformiad gwael ac annigonol iawn yn ystod hanner cyntaf y flwyddyn, llawer ohono'n
ymwneud â chlirio'r ôl-groniad o asesiadau. O dan arweinyddiaeth newydd, mae’r perfformiad wedi gwella yn ystod ail hanner y flwyddyn, sy'n rhoi
hyder y gallwn gyflawni perfformiad sy'n uwch na chyfartaledd Cymru yn 2015-16.

Effeithiwyd yn andwyol ar ganlyniad 2014-15 gan berfformiad gwael yn ystod chwarter cyntaf y flwyddyn ariannol, ond cafwyd perf-
formiad llawer cryfach yn chwarter olaf y flwyddyn ariannol.  Rhwng mis Ebrill a mis Mehefin 2014 roedd ein hamseroldeb yn 49.8%, a
chododd hyn i 68.9% rhwng mis Ionawr a mis Mawrth 2015. Mae effaith recriwtio llwyddiannus ac arweinyddiaeth rheng flaen mwy sefyd-
log yn rhoi'r gwasanaeth mewn sefyllfa gryfach i wella perfformiad yn 2015-16.  

Cyrhaeddwyd ein targed ar gyfer y dangosydd perfformiad hwn, gyda’r perfformiad yn dangos cynnydd bychan.

Er na wnaethom gwrdd â’n targed, ymdriniwyd â materion perfformiad, a dangosodd y perfformiad beth adfywiad gan gyrraedd 98%
rhwng Ionawr a Mawrth 2015.
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Cyfeiriad

CSSF

CSSG

CSSH

CSSI

Mesur
Perfformiad

Nifer y Plant sy’n
Derbyn Gofal a
ddyrannwyd i weithiwr
cymdeithasol

Nifer y plant ar
Gofrestr Amddiffyn
Plant a ddyrannwyd i
weithiwr cymdeithasol

Amseroldeb
Cynadleddau Amddiffyn
Plant cychwynnol

Canran o swyddi gwag
gweithwyr cymdeithasol

Canlyniad
2013/14

99.20%

100%

83.80%

20.80%

Canlyniad
2014/15

99.50%

100%

90.70%

27.20%

Targed
2014/15

100%

100%

90%

17%

Targed
wedi’i

gyflawni?

Do

Do

Do

Do

Cyfartaledd

Cymru

Amh.

Amh.

Perfformiad wedi
gwella neu wedi dirywio  

s /  t

s

s

t

Ar ddiwedd Mawrth 2015, roedd 642 o achosion agored o Blant sy’n Derbyn Gofal gyda 640 wedi eu dyrannu i weithiwr cymdeithasol. Ers
hynny dyrannwyd y ddau blentyn arall i weithiwr cymdeithasol. 

Crëwyd mwy o swyddi gweithwyr cymdeithasol a chyfrannodd hyn at y cynnydd yn ein swyddi gwag. 
Galluogodd effaith ein Tîm a Reolir y gwasanaeth i leihau nifer cyffredinol yr achosion o 2,953 ar 30.06.14 i 2,251 ar 31.03.15, gan leihau llwythi
gwaith gweithwyr cymdeithasol yn y timau Gwasanaethau Plant o 24.5 ar 30.06.14 i 19.7 ar 31.03.15. 
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Iechyd a Gofal Cymdeithasol

Beth ydym ni ei eisiau?
Rydym eisiau gwella canlyniadau i ddinasyddion Caerdydd trwy fuddsoddi mewn cymorth fel y gall pobl gynnal
eu hannibyniaeth a pharhau i fyw gartref am amser hwy. Rydym eisiau gwneud hyn drwy weithio gyda'n
partneriaid i wneud gwelliannau i gartrefi pobl er mwyn cwrdd â’u hanghenion a sicrhau eu bod yn cael eu
cefnogi i fyw'n annibynnol. Rydym hefyd yn awyddus i weithio gyda'n partneriaid i gefnogi ailalluogi er mwyn
sicrhau bod pobl yn cael eu rhyddhau o'r ysbyty yn ôl i'r gymuned mewn modd diogel ac amserol.

Yr hyn a gyflawnwyd gennym yn ystod 2014/15:
• Trwy ddefnyddio arian o’r project Cronfa Gofal Uniongyrchol, cwblhawyd Tŷ Technoleg wedi ei addasu'n

llawn, a 6 fflat ‘cam-i-lawr’ i gynyddu ymwybyddiaeth o'r ystod o offer adsefydlu sydd ar gael i'n
dinasyddion, ac i ddarparu llety dros dro i unigolion sy'n gadael yr ysbyty

• Sefydlwyd Gwasanaeth Porth, a theimlai 92% o ddefnyddwyr gwasanaeth y gallent barhau i fyw gartref
o ganlyniad i'r gefnogaeth a'r arweiniad a gynigiwyd gan y Porth

• Cytunasom ar ddyfarniad contract ar gyfer byw â chymorth i oedolion ag anabledd dysgu, i gynnig mwy o
annibyniaeth i unigolion o fewn eu cymuned.

Yr hyn a ddywedasom y buasem yn ei wneud yn 2014/15:

Cam Gweithredu: H&SC1 Cynyddu’r nifer sy’n manteisio ar daliadau uniongyrchol o
flwyddyn i flwyddyn

Cynyddwyd nifer y defnyddwyr gwasanaeth sy’n cael mynediad at daliadau uniongyrchol o
501 yn 2013/14 i 550 yn 2014/15, gan eu galluogi i wneud eu dewisiadau eu hunain a chymryd rheolaeth dros
y gwasanaethau gofal a dderbyniant. 

Cam Gweithredu: H&SC2 Datblygu ail-alluogi ymhellach mewn partneriaeth â
chydweithwyr iechyd i gynorthwyo mwy o bobl yn ôl gartref, gyda gwasanaethau
wedi’u cyd-leoli o Ebrill 2014

Cynyddwyd ymwybyddiaeth ymysg ein dinasyddion o'r ystod o offer adsefydlu ac ail-alluogi i gefnogi byw'n
annibynnol, a chwblhawyd Tŷ Technoleg wedi’i addasu'n llawn (gan ddefnyddio Cyllid Gofal Canolraddol).
Mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, llwyddwyd i gydleoli dau Dîm Adnoddau
Cymunedol Caerdydd (CRTs) i roi help a chymorth tymor byr i ddinasyddion Caerdydd. Mae'r timau hyn yn eu
helpu i adennill eu hyder a gwneud y mwyaf o'u hannibyniaeth yn dilyn salwch, trawma neu newid yn eu
hamgylchiadau personol.
Ail-fodelwyd chwe fflat fel llety 'cam-i-lawr', gyda'r nod o leddfu'r problemau sy'n gysylltiedig ag oedi wrth
ryddhau cleifion a throsglwyddo gofal mewn ysbytai.

4
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Cam Gweithredu: H&SC3 Mwy o fuddsoddiad mewn byw â chymorth gan leihau
dibyniaeth ar ofal preswyl erbyn Mawrth 2015

Cynhaliwyd rhaglen ymgynghori ac ymgysylltu â'n dinasyddion a’r farchnad darparwyr gwaith cymdeithasol er
mwyn gweithredu model byw â chymorth wedi'i deilwra i'w hanghenion. Rydym yn penodi darparwr ar gyfer
gwasanaeth Cymorth Hyblyg i bobl ag anghenion iechyd meddwl, a bydd hwn yn cynnig ystod o gymorth i bobl
sydd â phroblemau iechyd meddwl i wneud y mwyaf o'u hannibyniaeth a gwneud penderfyniadau. Yn ystod
2015/16 bwriadwn ehangu'r ystod o lety â gofal a gynigir.

Cam Gweithredu: H&SC4 Cyflwyno fframwaith comisiynu newydd sy’n galluogi mwy
o opsiynau a chapasiti i gefnogi pobl yn eu cartrefi (yn 2014/15)

I ddatblygu ymhellach y gofal a ddarperir yn y cartref, rydym wedi cyflwyno fframwaith comisiynu newydd ar
gyfer Gofal yn y Cartref. Cychwynnodd y model caffael newydd ym mis Tachwedd 2014, a chyflwynwyd System
Prynu Dynamig a rhestr darparwyr gofal achrededig newydd. Mae hyn wedi creu mwy o dryloywder yn ystod y
broses, ac wedi ein galluogi i baru’r  gofal yn well gyda gofynion y defnyddiwr gwasanaeth unigol, drwy gynyddu
nifer ac amrywiaeth y darparwyr gofal yn y Ddinas. Mae hefyd wedi annog darparwyr gofal i gynnal
gwasanaethau o ansawdd tra’n cymell darparwyr gofal i ddatblygu gwasanaethau arbenigol lle y bo angen.  

Cam Gweithredu: H&SC5 Darparu gwasanaethau integredig gwell gyda phartneriaid
yn y maes Iechyd ac ar draws Bro Morgannwg (yn 2014/15)

Ynghyd â Chyngor Bro Morgannwg, a Bwrdd Iechyd Prifysgol Caerdydd a'r Fro, rydym wedi cyflenwi projectau i
gyflwyno modelau gwasanaeth a llwybrau gofal newydd i gwrdd ag anghenion defnyddwyr gwasanaeth unigol
mewn ffordd fwy hyblyg ac integredig. 
Yn ystod 2015/16 byddwn yn parhau i adeiladu ar drefniadau gweithio ar y cyd er mwyn sicrhau gwelliannau
pellach yn y maes. 

4

4
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Cynnydd yn erbyn y dangosyddion a ddefnyddiwyd gennym i fesur llwyddiant

Cyfeiriad

H&SC A

H&SC B

H&SC C

H&SC D

H&SC E

Mesur Perfformiad

Cynnydd mewn taliadau
uniongyrchol

Cyfradd y bobl hŷn y mae'r

awdurdod yn rhoi cymorth

iddynt mewn cartrefi gofal fesul

1,000 o’r boblogaeth 65 oed

Cyfradd y bobl hŷn a

gefnogir yn y gymuned fesul

1,000 o’r boblogaeth 65 oed

neu drosodd

Oriau Gofal Cartref Pobl
Hŷn a gyflenwyd
yng Nghaerdydd

Cyfanswm nifer y trigolion

awdurdod lleol (18+ oed) a

brofodd oedi mewn

trosglwyddo gofal yn ystod y

flwyddyn am resymau gofal

cymdeithasol

Canlyniad
2013/14

501

17.98

46.41

1,529,560

264

Canlyniad
2014/15

550

18

46.42

1,555,603

198

Targed
2014/15

800

18.4

44.12

Targedau
heb eu
gosod

254

Targed
wedi’i

gyflawni?

Na

Do

Do

Amh.

Na

Cyfartaledd

Cymru

Amh.

18.85

67.30

Amh.

Amh.

Perfformiad wedi
gwella neu wedi dirywio 

s /  t

s

t

t

s

t

Mae nifer y bobl 65+ oed sydd wedi cael cymorth gennym i fyw mewn cartrefi gofal wedi cynyddu o 845 yn 2013/14 i 861 yn 2014/15. Ymhlith
y mesurau a gymerwyd gennym i leihau hyn, rydym yn gweithredu Pwynt Cyswllt Cyntaf (FPC), a fydd yn sicrhau bod yr holl gysylltiadau yn cael
eu cyfeirio drwy'r gwasanaeth porth/ataliol cyn cael mynediad at wasanaethau gofal cymdeithasol neu lety. Bydd hyn yn digwydd ar y cyd â
chyflenwi ystod ehangach o opsiynau llety i gwrdd ag anghenion gofal cymdeithasol dynodedig, sy'n cynnwys gofal preswyl.

Er ein bod wedi parhau i geisio cynyddu'r nifer o Daliadau Uniongyrchol, nid ydym wedi cyrraedd ein targed. Yn ystod 15/16 rydym yn bwriadu meincnodi
ein Taliadau uniongyrchol gydag Awdurdodau Lleol eraill yng Nghymru a'r DU er mwyn inni allu dadansoddi ein perfformiad cymharol. Byddwn hefyd yn
mesur cyfradd y rhai sy'n gadael y cynllun, yn ogystal â pharhau i fonitro'r nifer sy’n manteisio arno er mwyn nodi meysydd i'w gwella. 

Mae nifer y bobl dros 65 oed yr ydym yn eu cefnogi i fyw yn y gymuned wedi dirywio ychydig o 2,182 yn 2013/14 i 2,110 yn 2014/15.
Ymhlith y mesurau a gymerwyd gennym i wella ein perfformiad, rydym yn defnyddio dull newydd o ran gofal dydd i bobl hŷn, a fydd yn
cynnwys adolygiad llawn o'r gwasanaeth er mwyn sicrhau bod y model newydd yn cwrdd ag anghenion y defnyddwyr presennol.

Mae nifer yr oriau o ofal cartref a ddarparwn wedi cynyddu. Bydd gweithredu Pwynt Cyswllt Cyntaf (FPC) yn sicrhau bod pob cyswllt yn cael
ei gyfeirio drwy'r gwasanaeth porth/ataliol cyn cael mynediad at wasanaethau gofal cymdeithasol neu lety. Bydd hyn yn helpu i sicrhau
bod unigolion yn adennill a chadw annibyniaeth er mwyn parhau i fyw yn eu cartrefi eu hunain.

Mae nifer y trigolion awdurdod lleol a brofodd oedi wrth drosglwyddo gofal wedi cynyddu. Rydym wedi parhau i weithio gyda'n partneriaid
iechyd i leihau'r nifer o drigolion Caerdydd sy'n profi oedi wrth drosglwyddo o'r ysbyty. Sefydlwyd Grŵp Arweinyddiaeth newydd i ymdrin ag
Oedi wrth Drosglwyddo Gofal, sy'n cynnwys Aelodau Cabinet o Gyngor Bro Morgannwg a Chyngor Caerdydd, Cadeirydd Bwrdd Iechyd y
Brifysgol a swyddogion perthnasol.
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Amgylchedd  

Beth rydym ni ei eisiau?
Rydym eisiau sicrhau amgylchedd glân, deniadol a chynaliadwy er mwyn creu cymunedau iach a chynhwysol a
ategir gan ddull effeithlon o reoli gwastraff. 

Yr hyn a gyflawnwyd gennym yn ystod 2014/15:
• Crëwyd Prosbectws Ynni newydd sy'n manylu ar sut y byddwn yn lleihau’r ôl troed carbon a chostau ynni

yr adeiladau a reolir gan y Cyngor
• Cwblhawyd gwaith ar gyfnewid ynni i 2,000 o gartrefi ar draws Caerdydd gydag arbediad cyfartalog o

£255
• Rhagorwyd ar ein targed ailgylchu statudol ar gyfer 2014/15

Yr hyn a ddywedasom y buasem yn ei wneud yn 2014/15:

Cam Gweithredu: ENV01 – Cyflwyno Prosbectws Ynni newydd yn amlinellu'r achos
busnes dros fuddsoddi mewn cynhyrchu ynni lleol yn y ddinas erbyn Gorffennaf 2014.

Crëwyd Prosbectws Ynni newydd sy'n manylu ar sut y byddwn yn lleihau’r ôl troed carbon a chostau ynni
adeiladau a reolir gan y Cyngor. Mae ein prosbectws ar hyn o bryd gyda Llywodraeth Cymru, ond rydym wedi
gallu cyflwyno nifer o gynlluniau o fewn y cynllun.

Cam Gweithredu: ENV02 - Cyflwyno Strategaeth Wastraff newydd erbyn Gorffennaf
2014

Bu oedi cyn derbyn cymorth technegol allanol a oedd yn golygu bod ein Strategaeth Wastraff amlinellol 2015-
2018 wedi ei chyflwyno i Gabinet y Cyngor i'w chymeradwyo ym mis Hydref 2014. Ysgrifennwyd y strategaeth
amlinellol i sicrhau bod y Cyngor yn parhau i addasu ei wasanaethau yn unol â newidiadau i ddeddfwriaeth ac i
ymateb i hinsawdd ariannol heriol a'r angen i gydweithio ar ddarparu'r gwasanaethau mwyaf cost effeithiol i'n
dinasyddion. Ar ben hynny, mae'r strategaeth hefyd yn nodi ein hymateb i gyflawni'r targedau ailgylchu a
thirlenwi heriol sy'n cario cosbau ariannol trwm i’r Cyngor os nad ydynt yn cael eu cwrdd.

Cam Gweithredu: ENV03 Gweithredu ar newid ynni cyfunol cenedlaethol, yn amodol
ar sicrhau cyllid wedi’i gymeradwyo erbyn diwedd 2014

Cafwyd oedi gyda newid ynni - Cyd Cymru – oherwydd toriadau yn y cyllid gan Lywodraeth Cymru; fodd bynnag,
cwblhawyd y newid ym mis Mawrth 2015.  Cofrestrodd dros 5,600 o drigolion a newidiodd 2,000 (36%) o
gartrefu gydag arbediad cyfartalog o £255.  Rhagwelir na fydd tua 50% o'r cartrefi hyn bellach mewn tlodi
tanwydd, a bydd yr arian a arbedir  ar gael i’w wario ar filiau eraill a bwyd.
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Cam Gweithredu: ENV04 - Darparu amgylchedd mwy deniadol i’r ddinas drwy
gynllun Awyr Agored Caerdydd o Ebrill 2015 ymlaen

O fis Chwefror i fis Mehefin 2015 buom yn treialu project Gwasanaethau Cymdogaeth yn Ne-orllewin y ddinas ac yn ail-
ddylunio ein prosesau glanhau a thipio anghyfreithlon. Rydym hefyd yn glanhau’n amlach mewn ardaloedd â
phroblemau sbwriel penodol. Disgynnodd y perfformiad dan y targed ar gyfer glendid a chael gwared ar dipio
anghyfreithlon; fodd bynnag, bydd camau adferol yn cael eu rhoi ar waith i ymdrin â hyn fel rhan o'r project.

Cam Gweithredu: ENV05 – Darparu cam 1 project Cored Radur erbyn Ebrill 2015

Roedd Cam 1 project hydro-electrig Cored Radur gwerth £2.6 miliwn yn cynnwys contractio
cwmni i wneud y gwaith paratoi ac i sefydlu p’un a fydd y cynnig yn cyflawni'r manteision disgwyliedig.
Dechreuodd y project yn swyddogol ar y safle ym mis Gorffennaf 2015 ac ar ôl ei gwblhau, bydd y ddau dyrbin
Archimedes yn pweru digon o drydan ar gyfer 550 o gartrefi a rhagwelir y bydd refeniw net o £140k y flwyddyn.

Cam Gweithredu: ENV06 – Cyflwyno ceisiadau erbyn mis Ebrill 2015 ar gyfer cyllid
drwy'r cynllun Arbed i fuddsoddi mewn:
145 eiddo gydag Insiwleiddio Waliau Allanol (Fflatiau).
50 tŷ gydag Insiwleiddio Waliau Allanol
645 eiddo gydag Insiwleiddio Waliau Ceudod ac Atigau
600 eiddo gydag Uwchraddio Boeleri Grât

Roeddem yn aflwyddiannus gyda’n cynigion i Lywodraeth Cymru am ARBED2 blwyddyn 3. Felly, mewn
partneriaeth â Chartrefi Melin, cyflwynasom gais diwygiedig a oedd yn llwyddiannus. Gwnaethom waith a oedd
yn cynnwys ôl-ffitio tai ym Mrynfedw, Caerau a Choed-y-Groes a Cemaes Crescent. Gosodwyd deunydd
inswleiddio ar waliau allanol 303 eiddo, insiwleiddiwyd waliau ceudod ac atigau mewn 566, a chafodd 1,353 o
eiddo uwchraddio eu boeleri. Cafodd y gwaith a wnaethom effaith gadarnhaol, a chafwyd tystiolaeth o hyn
drwy adborth cadarnhaol a roddwyd i Gartrefi Melin a thrwy Dystysgrifau Perfformiad Ynni.

Cam Gweithredu: ENV07 -  Ailgynllunio’r tîm glanhau strydoedd i gyd-fynd ag
anghenion defnyddwyr o Ebrill 2014 ymlaen

Cyflwynasom ddull cymdogaethol o ddarparu gwasanaethau yn ardal bartneriaeth gymdogaeth y De-Orllewin.
Drwy’r gweithio cymdogaethol hwn, roeddem yn lleoli timau glanhau yn nes at yr ardaloedd yr oeddent yn
gyfrifol amdanynt er mwyn cynyddu perchnogaeth ac ymwybyddiaeth o faterion lleol. Dangosodd canlyniadau
Arolygon Amgylcheddol Lleol bod lefelau bodlonrwydd yn is na’n dyheadau; cafodd hyn ei briodoli yn rhannol i’r
newid yn y ffordd o fonitro perfformiad. Fodd bynnag, buom yn gweithio gyda’r rhai oedd yn gwneud y gwaith
monitro a thrwy adolygu’r gwaith glanhau ymhellach, rydym wedi gweld gwell perfformiad, megis cynnydd
mewn cynhyrchedd (tunelli a gasglwyd), gostyngiad yn y defnydd o danwydd a gostyngiad yng ngofynion y
cwsmeriaid.

4
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Cynnydd yn erbyn y dangosyddion a ddefnyddiwyd gennym i fesur llwyddiant

Cyfeiriad

ENV A

ENV B

ENV C

ENV D

ENV E

ENV F

Mesur Perfformiad

Cwrdd â'r targed
ailgylchu statudol

Cynyddu cilowat (kW)
cynhyrchu ynni lleol yng
Nghaerdydd

Lleihau allyriadau CO2
mewn cartrefi yn
destun i waith

Costau ynni cyfartalog

cartrefi yng Nghaerdydd

sydd wedi elwa yn sgil gwaith

dan arweiniad y Cyngor.

% o dipio anghyfreithlon yr

adroddwyd arno a gliriwyd o

fewn 5 diwrnod gwaith

Ymgymerwyd â 1,250 o
arolygon Tystysgrifau
Perfformiad Ynni 

Canlyniad
2013/14

49.67%

118.9kW

Mesur
newydd

14/15 yw’r
llinell sylfaen

Mesur
newydd

14/15 yw’r
llinell sylfaen

92.6%

Mesur
newydd

14/15 yw’r
llinell sylfaen

Canlyniad
2014/15

53.38%

417kW

2,201.4
tunnell

(1,636 eiddo)

£460,188.50
(1,636
eiddo)

82.61%

1,467

Targed
2014/15

52%

7.47MW

1,270
tunnell

(890 eiddo)

£246,000
(890

eiddo)

90%

1,250

Targed
wedi’i

gyflawni?

Do

Na

Na

Na

Na

Do

Cyfartaledd

Cymru

56.23%

Amh.

Amh.

Amh.

93.05%

Amh.

Perfformiad wedi gwella
neu wedi dirywio  
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t

Amh.

Mae cynhyrchu ynni lleol yn ein helpu i leihau biliau tanwydd. Cynhyrchwyd yr ynni drwy osod paneli solar ar dai cyngor preswyl yn
Trowbridge a Depo’r Cyngor yn Ffordd Lamby. Ni chyrhaeddwyd y targed hwn a hynny i’w  briodoli i benderfyniad y Cyngor i adolygu'r
strategaeth gaffael mewn perthynas â'r Fferm Solar, sydd bellach yn cael ei darparu fel opsiwn prydles tir drwy drydydd parti.

Drwy gyflwyno mesurau effeithlonrwydd ynni, a oedd yn cynnwys inswleiddio waliau allanol ac adnewyddu hen foeleri, mae’n bosibl fod
cartrefu wedi arbed arian ar eu biliau ynni.

Er bod y perfformiad wedi dirywio o’i gymharu â'r flwyddyn flaenorol, gwelsom batrwm gwella dros y flwyddyn; roedd perfformiad yn
chwarter cyntaf y flwyddyn yn 81.35% o’i gymharu â 97.45% yn chwarter olaf y flwyddyn. Drwy'r peilot gwasanaethau Cymdogaeth,
rhannwyd adnoddau i gael gwared â thipio anghyfreithlon yn fwy prydlon.
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Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth

Beth rydym ni ei eisiau?
Rydym am ddatblygu Caerdydd fel dinas o safon byd-eang o fewn amserlen y Cynllun Datblygu Lleol (2026) drwy
ddarparu seilwaith a thrafnidiaeth briodol. Ein nod cyffredinol yw gwneud Caerdydd yn gyrchfan o ddewis i bobl a
busnesau, a rhan allweddol o hyn yw gwneud ein gwasanaeth cynllunio yr un mwyaf 'agored i fusnes' yn y DU.

Yr hyn a gyflawnwyd gennym yn ystod 2014/15:
• Cyflwynwyd ein Cynllun Datblygu Lleol ar amser i Lywodraeth Cymru
• Sicrhawyd caniatâd cynllunio i bencadlys newydd yn y Sgwâr Canolog a chwblhawyd y cynllun a ffefrir ar

gyfer yr Hyb canolog newydd i Gludiant Cyhoeddus
• Datblygwyd uwch-gynlluniau i ardaloedd twf mawr yng Nghaerdydd ac wedi dechrau ar waith

cychwynnol y gwelliannau cerdded, beicio a chludiant bws

Yr hyn a ddywedasom y buasem yn ei wneud yn 2014/15:

Cam Gweithredu: SP&T1 Cyflenwi'r Cynllun Datblygu Lleol, gan gynnwys cyflwyno
CDLl wedi’i Adneuo i Lywodraeth Cymru erbyn Awst 2014, a’i fabwysiadu erbyn
Hydref 2015

Yn Awst 2014, cyflwynwyd ein Cynllun Datblygu Lleol ar amser i Lywodraeth Cymru i'w archwilio'n annibynnol.
Mae'r Arolygwyr annibynnol sy’n archwilio'r CDLl wedi ymestyn y dyddiad a ragwelir ar gyfer paratoi eu
hadroddiad i fis Tachwedd 2015, i adlewyrchu'r ymgynghoriad ar newidiadau arfaethedig yn ystod mis
Mehefin/Gorffennaf 2015. Felly  rhagwelir y bydd y mabwysiadu’n cael ei gadarnhau yn ystod y Gaeaf 2015/16
ond mae'r broses ar hyn o bryd o dan reolaeth yr Arolygwyr, nid y Cyngor.

Cam Gweithredu: SP&T2 Datblygu cynlluniau ar gyfer Hyb Cludiant Cyhoeddus
Canolog newydd erbyn Ebrill 2015

Yn ystod 2014/15 sicrhawyd caniatâd cynllunio ar gyfer pencadlys newydd yn y Sgwâr
Canolog a datblygwyd y cynllun a ffefrir ar gyfer yr Hyb canolog newydd i Gludiant Cyhoeddus ac adroddwyd
arno i Gabinet y Cyngor yng Ngorffennaf 2015. Byddwn yn  ymgysylltu gyda rhanddeiliaid a’n dinasyddion cyn
cyflwyno cais cynllunio yn Rhagfyr 2015. 

Cam Gweithredu: SP&T3 Cyflwyno Strategaeth Barcio newydd i helpu gyda rheoli’r
galw am deithio a gwella rheolaeth y rhwydwaith priffyrdd strategol erbyn Medi 2014

4

4

~
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Bydd y strategaeth barcio newydd yn amlinellu dull y Cyngor o reoli parcio yng Nghaerdydd. Rydym wedi
cynhyrchu strategaeth ddrafft i ymgynghori arni ond nid yw wedi ei chymeradwyo eto, a disgwylir y byddwn yn
cyflwyno’r strategaeth derfynol yn ystod hydref 2015.

Cam Gweithredu: SP&T4 Gweithio gyda phartneriaid allweddol i ddatblygu cynigion
fesul cam ar gyfer projectau trafnidiaeth allweddol gan gynnwys y Metro Dinas-
ranbarth, cam 1 o goridor cludo cyflym Gogledd-orllewin Caerdydd a chyswllt Tram
Trên rhwng Canol y Ddinas a Bae Caerdydd erbyn Rhagfyr 2014

Rydym wedi parhau i weithio mewn partneriaeth â Llywodraeth Cymru, Network Rail a Chyngor Bwrdeistref Sirol
Rhondda Cynon Taf i bennu beth fydd cwmpas y gwaith astudio er mwyn sicrhau y gwireddir dyheadau a
gofynion y projectau trafnidiaeth allweddol. Rydym yn disgwyl am gyhoeddiad adroddiad Llywodraeth Cymru ym
mis Awst 2015 a fydd yn amlinellu’r camau gweithredu yn y dyfodol.

Cam Gweithredu: SP&T5 Gweithio gyda phartneriaid allweddol i ddatblygu trefniadau
cynllunio rhanbarthol dinas newydd erbyn Ebrill 2015

Mae'r Cyngor yn gweithio gydag Awdurdodau Lleol a phartneriaid allweddol eraill ym Mhrifddinas-ranbarth
Caerdydd wrth i drefniadau cynllunio newydd gael eu datblygu ar gyfer y ddinas-ranbarth. Mae Llywodraeth Cymru
yn gyfrifol am roi Is-ddeddfwriaeth yn ei lle a fydd yn cadarnhau'r manylion yn dilyn rhoi Cydsyniad Brenhinol i Fesur
Cynllunio (Cymru) yng Ngorffennaf 2015. Felly mae'r Cyngor yn ymgymryd â gwaith datblygu cysylltiedig megis
mynychu Grŵp Cynghori SDP, grŵp cynllunio rhanbarthol SEWSPG a Chymdeithas y Swyddogion Cynllunio.

Cam Gweithredu: SP&T6 Datblygu strategaeth drafnidiaeth o'r radd flaenaf i helpu i
wneud Caerdydd yn un o'r dinasoedd gorau i fyw ynddi yn y byd erbyn Ebrill 2015

Cyflwynwyd ein cynllun trafnidiaeth i Lywodraeth Cymru o fewn yr amserlen a bennwyd gennym. Rydym yn disgwyl am
gymeradwyaeth gan Lywodraeth Cymru, ac rydym wedi gohirio cyflwyno'r Strategaeth Drafnidiaeth tan 2015/16.

Cam Gweithredu: SP&T7 Datblygu uwch-gynlluniau ar gyfer aneddiadau a
chymdogaethau newydd o’r radd flaenaf ar safleoedd tir glas/tir llwyd, gyda chyswllt
cludo cyflym ac yn hygyrch i gerddwyr a beicwyr, mewn partneriaeth â phartneriaid
allweddol yn y sector preifat erbyn Ebrill 2015

Paratowyd uwch-gynlluniau ar gyfer ardaloedd twf mawr yn y ddinas a chawsant eu cynnwys yn y Cynllun
Datblygu Lleol. Rydym wedi cynnal cyfarfodydd llwyddiannus gyda datblygwyr tai mawr ac wedi gweithio ar
uwchgynllun a dull datblygu sy’n dilyn gofynion cludiant, er mwyn sicrhau y bydd gwerth ychwanegol i’r
cynigion datblygu presennol mewn perthynas â defnydd tir, seilwaith ac ansawdd dylunio.
Rydym hefyd wedi cychwyn ar welliannau cerdded, beicio a chludiant bws gan gynnwys cwblhau gwelliannau
lonydd beicio ar Column Road. 

~
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Cam Gweithredu: SP&T8 Cyflwyno Cynigion Uwch-gynllunio a Datblygu newydd ar gyfer
Ardal Canol y Ddinas a Bae Caerdydd erbyn Rhagfyr 2014

Comisiynwyd Uwchgynlluniau ar gyfer ardaloedd Glannau’r Bae a Butetown a disgwylir y byddwn wedi cwblhau’r
cynlluniau hyn erbyn yr Haf 2015 gydag adroddiad yn mynd i Gabinet y Cyngor i sefydlu sut y bydd y cynlluniau hyn
yn cael eu dwyn ymlaen.

Cam Gweithredu: SP&T9 Creu’r gwasanaethau cynllunio a datblygu mwyaf ‘agored i
fusnes’ yn y DU erbyn Rhagfyr 2015 

Ni wnaeth ein perfformiad mewn perthynas â phenderfynu ar geisiadau cynllunio mawr o fewn 13 wythnos gwrdd â’n
targed. Mae ein Pennaeth Cynllunio, mewn ymgynghoriad â'r holl staff, wedi cychwyn adolygiad o'r broses rheoli
datblygu yng Ngorffennaf 2015 er mwyn rhoi mwy o gysondeb ac eglurder i ddatblygwyr a rhanddeiliaid. Yn 2015/16
rydym yn bwriadu diffinio’n llawn ddyheadau busnes a pherfformiad ein gwasanaeth cynllunio.

Cam Gweithredu: SP&T10 Creu dull cydlynol o ran tir y cyhoedd, priffyrdd, trafnidiaeth a
datblygiadau cymdogaeth ehangach erbyn Rhagfyr 2014

Roedd ein cyflawniadau allweddol yn ystod y flwyddyn yn seiliedig ar welliannau i gyffordd Heol Penarth a Clare Road
sydd wedi cysylltu’r adfywio sy'n gysylltiedig â gwelliannau Hyb a Chyffordd Grangetown. Cysylltwyd gwaith adfywio
Caerphilly Road ger ardal siopa Birchgrove gyda'r cynllun gwella bws. Drwy gydlynu projectau, rydym wedi sicrhau
gweithiau ar raddfa fawr sydd wedi hybu effeithlonrwydd y gwariant. Ar ben hynny, mae gwaith wedi cael ei
gwblhau’n fwy effeithiol, a thrwy hynny leihau aflonyddwch.

Cam Gweithredu: SP&T11 Cyflwyno rheolau cynllunio newydd yn yr ardaloedd hynny o'r
ddinas sydd â niferoedd uchel o fyfyrwyr a Thai Amlfeddiannaeth erbyn Mehefin 2015

Cynaliasom arolwg landlordiaid ac asiantau gosod tai ym mis Awst 2014 am gyfnod o 21 diwrnod. Anfonwyd
llythyrau at 173 o asiantau gosod tai ar draws y ddinas yn eu hysbysu o'r arolwg.  O'r ymatebion a dderbyniwyd,
dywedodd 77.3% o'r ymatebwyr eu bod yn cefnogi'r Cyngor o ran cymryd camau i reoli byrddau gosod yn ardaloedd
Cathays a Phlasnewydd. Ym mis Ebrill 2015 derbyniwyd cymeradwyaeth Gweinidog Cynllunio Cymru i gyflwyno
mesurau rheoli lleol mewn perthynas â byrddau gosod preswyl yn wardiau Cathays a Phlasnewydd. Mae hyn yn
golygu na fydd byrddau gosod preswyl bellach yn cael eu caniatáu ac rydym yn cysylltu ag asiantau gosod trwy gydol
Haf 2015 i sicrhau y byddant yn deall y newidiadau yn llawn. Bydd y rheolaethau yn eu lle o fis Hydref 2015 ymlaen.

Cam Gweithredu: SP&T12 Datblygu partneriaeth effeithiol ar draws y ddinas gydag
ysbytai, prifysgolion a cholegau erbyn Rhagfyr 2014

Sefydlwyd cysylltiadau gyda phartneriaid i sicrhau y byddant yn fwy hyddysg yn ein hamcanion a'n gweledigaeth ar
gyfer Caerdydd, ac mae rhywfaint o gefnogaeth i brojectau’n cael eu darparu gan y Cyngor. Cynhaliwyd cyfarfodydd
rheolaidd gyda Phrifysgol Caerdydd; fodd bynnag, ystyrir nad yw ymgysylltu â'r holl sefydliadau yn y sector cyhoeddus
yn flaenoriaeth mor allweddol.

~

~
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Cynnydd yn erbyn y dangosyddion a ddefnyddiwyd gennym i fesur llwyddiant

Cyfeiriad

SP&T1

SP&T2

SP&T4

Mesur
Perfformiad

Cynnydd o 20% yn

effeithlonrwydd y

gwasanaeth cynllunio wrth

wthio ceisiadau trwodd

(llinell sylfaen 2013/14) 

50% o’r Ceisiadau
Cynllunio Mawr yn cael eu
prosesu mewn 13
wythnos

Cynyddu’r gyfran foddol
ar gyfer teithiau i’r gwaith
ar drafnidiaeth
gynaliadwy tuag at 50%

Canlyniad
2013/14

2,803

25.71%

44%

Canlyniad
2014/15

2,777

20%

43%

Targed
2014/15

Cynnydd o
20%

50%

46%

Targed
wedi’i

gyflawni?

Na

Na

Na

Cyfartaledd

Cymru

Amh.

Amh.

Amh.

Perfformiad wedi
gwella neu wedi dirywio  

s /  t

t

t

t

Er nad yw cyfanswm y ceisiadau a dderbyniwyd wedi newid yn sylweddol rhwng 2013/14 a 2014/15 mae'r Gwasanaeth Cynllunio wedi
mynd drwy ailstrwythuro mawr, ac wynebu gostyngiad sylweddol yn nifer y swyddogion ar bob lefel.  Cynyddodd nifer y ceisiadau sy'n cael
eu dyrannu a'u hystyried gan swyddogion unigol rhwng 2013/14 a 2014/15.

Mae ystod o fesurau i wella perfformiad yn cael eu datblygu gan y Pennaeth Cynllunio a benodwyd yn ddiweddar, i ymateb i lwyth gwaith
trwm a chymhleth. Mae’r materion dan sylw yn cynnwys asesu capasiti staffio yn erbyn y gyllideb sydd ar gael, gwella gweithio ar draws
timau y tu mewn a’r tu hwnt i'r Gwasanaeth Cynllunio, gwneud gwelliannau i'r broses Rheoli Datblygu, a chreu diwylliant sy'n cael ei lywio
gan berfformiad gwell. Cwblheir y manylion llawn erbyn diwedd yr Haf 2015, a byddant yn adeiladu ar y gwelliannau a gafwyd trwy'r
broses ailstrwythuro ddiweddar.

Mae'r Cynllun Datblygu Lleol (CDLl) wedi pennu y bydd 50% o'r holl deithiau yng Nghaerdydd, erbyn 2026, yn cael eu gwneud drwy
ddulliau cynaliadwy, er mwyn ymdopi gyda datblygiad y ddinas yn y dyfodol. Bydd y cynnydd tuag at y targed hwn yn y dyfodol yn parhau
i gael ei fonitro yn flynyddol drwy Arolwg Holi Caerdydd, ac fel rhan o Fframwaith Monitro’r CDLl.

Ein mesurau canlyniadau

Mesur Perfformiad

Darparu safleoedd tai a chyflogaeth
newydd yn unol â fframwaith monitro'r
CDLl

Cynnydd

Nid yw’r Arolygwyr annibynnol wedi cytuno eto ar y Fframwaith
Monitro.  Ar ôl cytuno arno, (a rhagwelir hynny’n digwydd yn
gynnar yn hydref 2015) bydd hyn yn ffurfio sail statudol ar gyfer
monitro blynyddol o ran darparu safleoedd tai a chyflogaeth.

Cyfeiriad

SP&T3
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Chwaraeon, Hamdden a Diwylliant

Beth ydym ni ei eisiau? 
Rydym eisiau cynnal a thyfu seilwaith diwylliannol y ddinas lle y gallwn, yn ystod cyfnod o ddirywiad
economaidd. Rydym yn awyddus i gyflwyno ffyrdd newydd o weithredu ein gwasanaethau ac i weithio mewn
partneriaeth er mwyn gallu parhau i ddarparu’r gwasanaethau sydd bwysicaf i'n dinasyddion.

Yr hyn a gyflawnwyd gennym yn ystod 2014/15:
• Ystyriai’r Gymdeithas Rhagoriaeth mewn Gwasanaeth Cyhoeddus (APSE) fod ein gwasanaeth parciau yn

un o'r 6 gwasanaeth a oedd wedi gwella fwyaf yn y DU
• Cwblhaodd Caerdydd ei blwyddyn fel Prifddinas Chwaraeon Ewrop 2014
• Cawsom lefelau incwm uwch nag erioed  yn ein Canolfannau Hamdden, Castell Caerdydd ac arlwyo

masnachol.  

Yr hyn a ddywedasom y buasem yn ei wneud yn 2014/15:

Cam Gweithredu: SL&C1 Gwneud cais C1 i gynnal digwyddiadau mawr allweddol yng
Nghaerdydd o 2014

Cyflwynwyd ein Calendr Digwyddiadau 2014/15 yn unol â'r gyllideb a osodwyd gennym ac o fewn y graddfeydd
amser cytunedig. Y digwyddiadau mwyaf arwyddocaol a gynhaliwyd yn y ddinas oedd gêm derfynol Uwch
Gwpan UEFA a Rygbi’r Chwe Gwlad. Yn 2016, yr ydym wedi gwneud cais llwyddiannus i gynnal Hanner
Marathon y Byd ac yn 2017, y 13eg Ras Volvo Ocean sy'n nodi ei dychweliad i'r DU am y tro cyntaf mewn dros
ddegawd, a hefyd gemau terfynol Dynion a Menywod yng Nghynghrair y Pencampwyr.

Cam Gweithredu: SL&C2 Cyflwyno cynlluniau ar gyfer anghenion y ddinas yn y
dyfodol o ran cyfleusterau hamdden, canolfannau diwylliannol a pharciau a mannau
gwyrdd yn 2014

Sefydlwyd strategaethau i helpu i gyflenwi cynlluniau ar gyfer anghenion y ddinas yn y dyfodol o ran
cyfleusterau hamdden, canolfannau diwylliannol a pharciau a mannau gwyrdd. Sefydlwyd fframwaith strategol i
gynorthwyo ein prosesau gwneud penderfyniadau a llywio polisïau’r dyfodol o ran rheoli a datblygu parciau a
mannau gwyrdd a darpariaeth chwaraeon a hamdden yn y ddinas. Hefyd rhoddwyd cynllun Celfyddydau a
Diwylliant yn ei le, a chynhaliwyd ymarfer cwmpasu i sefydlu consortiwm diwylliannol i gydlynu celfyddydau a
diwylliant yn y Ddinas. 

4

4



67

Cam Gweithredu: SL&C3 Penderfynu ar ofod neuadd gyngerdd i Gaerdydd yn y
dyfodol erbyn 2017

Wrth ail-lunio'r ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu ar draws y ddinas, yr ydym wedi symud y gwaith hwn
ymlaen fel rhan o Fodel Darparu Amgen y Celfyddydau. Mae’n cynnwys Neuadd Dewi Sant a'r Theatr Newydd,
ac mae ar gam tendro cystadleuol. Ymgysylltwyd â chyrff diwydiant allweddol mewn rheoli lleoliadau yn y
dyfodol, a chynhaliwyd cyfarfodydd sgyrsiau diwylliannol gyda sefydliadau celfyddydol cenedlaethol a dinesig.
Fel rhan o'n Modelau Darparu Amgen, rydym yn bwriadu sicrhau cyflenwi seilwaith a gwasanaethau
diwylliannol a hamdden trwy fodelau gweithredu newydd erbyn Mehefin 2016.

Cam Gweithredu: SL&C4 Datblygu gyda chyfarwyddiaethau Cyngor eraill fodel
newydd ar gyfer Chwarae Plant drwy’r ddinas erbyn 2015

Gyda'r pwysau cyllidebol cynyddol, buom yn gweithio gyda grwpiau cymunedol i ddod o hyd i opsiynau rheoli
newydd ar gyfer pob un o'n canolfannau chwarae. Yn y dyfodol, rydym yn bwriadu parhau i ddarparu cynlluniau
chwarae Anabledd, cyfrwng Cymraeg a chwarae yn ystod y gwyliau ar y lefel bresennol, tra’n parhau i weithio'n
agos gyda grwpiau cymunedol sydd â diddordeb mewn datblygu cynlluniau busnes a gweithredu cadarn, fel y
gallant gymryd drosodd weithrediad a rheolaeth adeiladau. Mae model newydd ar gyfer chwarae plant i fod i
gael ei ystyried gan Gabinet y Cyngor yn ystod 2015.

Cam Gweithredu: SL&C5 Buddsoddi mewn datblygiadau cyfleusterau hamdden
allweddol gan gynnwys ailfodelu Canolfan Hamdden y Dwyrain o 2014 ymlaen 

Cawsom ganiatâd i ailwampio Canolfan Hamdden y Dwyrain er mwyn darparu cyfleuster modern a gwell i
ddinasyddion Caerdydd.  Caewyd Canolfan Hamdden y Dwyrain ar ddiwedd mis Chwefror 2015, a dechreuwyd
ar y gwaith ym mis Ebrill 2015 i gyflenwi contract 62 wythnos, sydd ar hyn o bryd ar y trywydd iawn. Hefyd
buddsoddwyd mewn datblygu amrywiaeth o gyfleusterau yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd
drwy osod cwrs "Rhaffau Uchel" sy'n cynnig ardal dur a phren anferth uwchben y cwrs dŵr gwyn i’r holl deulu ei
fwynhau.

Cam Gweithredu: SL&C6 Cynhyrchu ffrydiau incwm newydd a gwell i gyllido
gwasanaethau gwell a'u datblygiad o 2014 ymlaen

Rydym wedi datblygu mentrau newydd i greu incwm a gwella'r gwasanaethau a gynigir i'n dinasyddion.  Mae'r
rhain yn cynnwys sinema newydd yn yr awyr agored yng Nghastell Caerdydd (i fod i agor ym Medi 2015), cwrs
Rhaffau Uchel newydd yng Nghanolfan Dŵr Gwyn Rhyngwladol Caerdydd, a chae 3G dan do newydd yng
Nghanolfan Hamdden Channel View. Arweiniodd y gwasanaethau gweithredol newydd at wella incwm
Chwaraeon, Hamdden a Diwylliant o £29,906,125 i £31,028,261 rhwng 2013/14 a 2014/15.

~
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Cam Gweithredu: SL&C7 Cyflwyno chwaraeon a darpariaeth ddiwylliannol wedi’i
dargedu i gymunedau difreintiedig, ac adeiladu ar statws Prifddinas Chwaraeon
Ewrop i gynyddu lefelau cyfranogiad mewn chwaraeon o 2014 ymlaen

Sefydlwyd Rheolwyr a Gweithredwyr Chwaraeon Rheoli Cymdogaethau ym mhob un o'r 6 ardal Rheoli
Cymdogaethau i weithio gyda chlybiau lleol, ysgolion, cyfleusterau a sefydliadau 3ydd Sector er mwyn cynyddu
lefelau cyfranogiad pobl ifanc mewn chwaraeon. Mae cynlluniau gweithredu ardal Rheoli Cymdogaethau yn eu
lle i gyflenwi'r Cynllun Chwaraeon Lleol ar gyfer Caerdydd, sy'n cysylltu Ardaloedd Rheoli Cymdogaethau gyda
Chlwb Pêl-droed Dinas Caerdydd, Clwb Criced Morgannwg, Gleision Caerdydd, Street Games a'r Urdd.

Cam Gweithredu: SL&C8 Sicrhau’r cyfranogiad mwyaf bosibl gan Grwpiau Cyfeillion a
gwirfoddolwyr wrth reoli a datblygu parciau a mannau gwyrdd o 2014 ymlaen

Yn 2015, sefydlwyd Grŵp Partneriaeth Datblygu Gwirfoddolwyr i gryfhau'r berthynas â'r trydydd sector. Buom
yn gweithio gyda dros 40 o grwpiau gwirfoddol a chymunedol, gan gyfrannu mwy na 20,000 o oriau gwirfoddol
i reoli a datblygu ein parciau a mannau agored.

Cam Gweithredu: SL&C9 Cyflwyno rhaglen partneriaeth parciau a ddyluniwyd i
sicrhau buddsoddiad allanol i wella parciau a darparu mannau agored o 2014 i 2017

Ailffocyswyd ein Rhaglen Partneriaeth Parciau i ddangos tystiolaeth o’n hymrwymiad parhaus i ddarparu
mannau gwyrdd o ansawdd uchel gyda'r potensial i ddenu ystod ehangach o bartneriaid ariannu.
Cymeradwywyd cam cyntaf o gais Cronfa Treftadaeth y Loteri ar gyfer Parc Cefn Onn, o dan y ffrwd ariannu
Parciau i Bobl, ac mae ail gam y cyflwyniad yn cael ei baratoi ar gyfer ei gyflwyno ym mis Chwefror 2016. 
Cyrhaeddodd Project Adfywio Parc Bute, y project parciau cyhoeddus mwyaf erioed yng Nghymru, gam
cwblhau'n llwyddiannus, ac enwyd y parc fel Safle Treftadaeth Werdd, dim ond y trydydd safle yng Nghymru i
ennill yr anrhydedd hwn.
Cadwodd nifer o'n parciau statws y Faner Werdd, ac maent hefyd wedi cael eu cydnabod fel rhai sydd ymhlith y
gorau yn y Deyrnas Unedig.
Cytunwyd i ffurfio cytundeb partneriaeth gyda'r Gymdeithas Frenhinol er Gwarchod Adar, yr Ymddiriedolaeth
Genedlaethol a Safle Ynys Echni, ac ar gyfer rheoli a chadwraeth yr ased unigryw hon yn y dyfodol.

Cam Gweithredu: SL&C10 Creu partneriaeth gyda sefydliadau sector cyhoeddus,
preifat a'r trydydd sector i ddiogelu a sicrhau parhad gweithrediad lleoliadau
hamdden a diwylliannol, cyfleusterau a gwasanaethau allweddol y ddinas

Buom yn gweithio gyda gwahanol grwpiau a sefydliadau cymunedol i sicrhau parhad gweithrediad nifer o'n
lleoliadau a chyfleusterau. Mae Canolfannau Cymunedol Maes-y-Coed a Phlasnewydd wedi cael eu trosglwyddo
i Ymddiriedolaeth Gymunedol y Jubilee a’r YMCA, yn y drefn honno, er mwyn sicrhau bod gwasanaethau yn
parhau i gael eu darparu i gymunedau lleol.

4
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Cam Gweithredu: SL&C11 Cynnig rhaglen gynhwysfawr a strwythuredig o gyfleoedd
ar gyfer prentisiaethau, cynlluniau hyfforddi a lleoliadau profiad gwaith mewn
partneriaeth â sefydliadau rhanddeiliaid o 2014 ymlaen.

Buom yn gweithio mewn partneriaeth i gynnig ystod eang ac amrywiol o gyfleoedd, a chefnogwyd cyfanswm o
28 o leoliadau ar draws y gwasanaeth Chwaraeon, Hamdden a Diwylliant.

4

Cynnydd yn erbyn y dangosyddion a ddefnyddiwyd gennym i fesur llwyddiant

Cyfeiriad

SL&C A

SL&C B

SL&C D

Mesur
Perfformiad

Nifer yr ymwelwyr â

chanolfannau hamdden a

lleoliadau diwylliannol yng

Nghaerdydd

Lefel adfer Costau
Cyfarwyddiaeth

Lefelau boddhad
cwsmeriaid

Canlyniad
2013/14

2,943,390

67.94%

85.8%

Canlyniad
2014/15

2,786,475

72.7%

NPS+60

Targed
2014/15

2,954,591

72%

NPS+45

Targed
wedi’i

gyflawni?

Na

Do

Do

Cyfartaledd

Cymru

Amh.

Amh.

Amh.

Perfformiad wedi
gwella neu wedi dirywio

s /  t

t

s

Amh.

Roedd nifer o ffactorau’n cyfrannu at y canlyniad islaw’r targed, gan gynnwys cau Pwll Nofio Sblot ym mis Ebrill 2014, cau pwll nofio dros
dro yng Nghanolfan Hamdden Pentwyn am gyfnod o ddeng wythnos oherwydd ail-deilsio yn dilyn gwaith atgyweirio mawr, a llai o oriau
agor yng Nghanolfan Hamdden y Dwyrain cyn ei chau yn llawn ym mis Chwefror 2015 ar gyfer adnewyddu.

Roedd lefelau incwm yn uwch nag erioed  yn ein Canolfannau Hamdden, Castell Caerdydd ac Arlwyo Masnachol.

Yn 2014/15 dechreuwyd defnyddio'r Sgôr Hyrwyddwr Net® (NPS) i'n galluogi i werthuso perfformiad trwy ddefnyddio'r cwestiwn
canlynol; 'Pa mor debygol yw hi y byddech yn argymell y cwmni hwn i ffrind neu gydweithiwr?' Ystyrir bod Sgôr Hyrwyddwr Net o 50 yn
ardderchog.
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Sut yr ydym yn cyflawni
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Cyfeiriad

CHR/002

EDU/002i

EDU/002ii

EDU/003

Dangosyddion Llwyddiant

Nifer y diwrnodau gwaith/shifftiau fesul
gweithiwr awdurdod lleol cyfwerth ag
amser llawn (FTE) a gollwyd oherwydd
absenoldeb salwch 

Canran yr holl ddisgyblion (gan gynnwys y
rheini sy’n derbyn gofal gan yr awdurdod
lleol) mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan yr
awdurdod lleol, a oedd yn 15 oed ar y 31
Awst blaenorol ac sy’n gadael addysg
orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig
ar waith heb gymhwyster allanol
cymeradwy

Canran yr holl ddisgyblion sy’n derbyn
gofal gan yr awdurdod lleol mewn unrhyw
ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol, a
oedd yn 15 oed cyn y 31 Awst blaenorol
ac sy’n gadael addysg orfodol,
hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith
heb gymhwyster allanol cymeradwy

Canran y disgyblion a aseswyd ar ddiwedd
Cyfnod Allweddol 2, mewn ysgolion a
gynhelir gan yr awdurdod lleol, sy’n
cyflawni’r Dangosydd Pwnc Craidd, yn ôl
Asesiad Athro

Alldro
13/14

Dangosydd
newydd

0.7%

16.3%

82.6%

Targed
14/15 

9

0.5%

2.0%

84.5%

Alldro
14/15 

10.10

1.1%

6.3%

85.1%

Wedi cwrdd
â’r targed?

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Cwrdd â’r
targed

Tuedd

Dangosydd
newydd

Wedi dirywio

Wedi gwella

Wedi gwella

Safle
Caerdydd

12

21

20

16

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Addysg sy'n mesur % yr holl ddisgyblion (gan gynnwys y rhai yng ngofal yr awdurdod lleol) mewn unrhyw ysgol a gynhelir
gan yr awdurdod lleol a oedd yn 15 oed ar y 31 Awst blaenorol, ac sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb gymhwyster
allanol cymeradwy, wedi dirywio i 1.1% yn ystod 2014/15 o gymharu â 0.7% yn 2013/14. Dengys dadansoddiad o'r data bod hanner y disgyblion a
adawodd addysg orfodol heb gymhwyster allanol cymeradwy wedi mynychu ysgol arbennig neu wedi bod mewn canolfan adnoddau arbennig.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Addysg sy'n mesur % yr holl ddisgyblion sydd yng ngofal yr awdurdod lleol mewn unrhyw ysgol a gynhelir gan yr awdurdod lleol a
oedd yn 15 oed ar y 31 Awst blaenorol, ac sy'n gadael addysg orfodol, hyfforddiant neu ddysgu seiliedig ar waith heb gymhwyster allanol cymeradwy, wedi gwella i
6.3% yn 2014/15 o gymharu â 16.3% yn 2013/14. Mae nifer o resymau am y gwelliant hwn:
• Cafodd y disgyblion ym mlwyddyn 11 amser tiwtor ychwanegol i gefnogi atgyfnerthu gwaith ac adolygu
• Bu gwell monitro o’r graddau disgwyliedig fel bod cymorth ychwanegol yn cael ei dargedu'n briodol 
• Sefydlwyd cysylltiadau agosach gyda gwasanaethau plant a gofalwyr maeth - gwell gwaith partneriaeth
• Y tîm cyswllt Plant sy’n Derbyn Gofal wedi gwella eu monitro disgyblion a chysylltiadau ag ysgolion
• Y tîm cyswllt Plant sy’n Derbyn Gofal yn gweithio'n agos gyda Gyrfa Cymru i wella dyheadau disgyblion a sicrhau eu bod yn gweld y budd o ennill cymwysterau
• Y tîm cyswllt Plant sy’n Derbyn Gofal yn canolbwyntio ar anghenion unigol pob plentyn a sicrhau bod pawb yn gwneud o leiaf un cymhwyster

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Addysg sy’n mesur y % o ddisgyblion a aseswyd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3, mewn ysgolion a gynhelir gan
yr awdurdod lleol, yn cyflawni’r Dangosydd Pwnc Craidd fel y pennir gan Asesiad Athro wedi gwella i 81.5% yn 2014/15 o gymharu â 77.8% yn
2013/14. Mae canlyniadau gwelliant yng Nghaerdydd yn parhau’n uwch na chyfartaledd Cymru.
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Cyfeiriad

EDU/004

EDU/006ii

EDU/011

EDU/015a

EDU/015b

EDU/016a

Dangosyddion Llwyddiant

Canran y disgyblion a aseswyd ar
ddiwedd Cyfnod Allweddol 3, mewn
ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod
lleol, sy’n cyflawni’r Dangosydd Pwnc
Craidd, yn ôl Asesiad Athro

Canran y disgyblion a aseswyd,
mewn ysgolion a gynhelir gan yr
awdurdod lleol, sy’n cael Asesiad
Athro Cymraeg (iaith gyntaf) ar
ddiwedd Cyfnod Allweddol 3

Sgôr gyfartalog ar gyfer disgyblion 15
oed ar y 31 Awst blaenorol mewn
ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod
lleol

Canran y datganiadau anghenion
addysgol arbennig terfynol a gyflwynir cyn
pen 26 wythnos, gan gynnwys eithriadau

Canran y datganiadau angen addysgol
arbennig terfynol a gyflwynwyd cyn pen
26 wythnos, heb gynnwys eithriadau

Canran presenoldeb disgyblion mewn
Ysgolion Cynradd

Alldro
13/14

77.8%

11.4%

457.0

70.5%

100%

94.0%

Targed
14/15 

78.4%

11.4%

497.0

70.5%

100%

93.6%

Alldro
14/15 

81.5%

11.21%

476.6

62.6%

100%

94.9%

Wedi cwrdd
â’r targed?

Cwrdd â’r
targed

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Cwrdd â’r
targed

Cwrdd â’r
targed

Tuedd

Wedi gwella

Wedi dirywio

Wedi gwella

Wedi dirywio

Cynhaliwyd

Wedi gwella

Safle
Caerdydd

12

11

21

15

1

7

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Addysg sy’n mesur y % o ddisgyblion a aseswyd ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3, mewn ysgolion a gynhelir
gan yr awdurdod lleol, yn cyflawni’r Dangosydd Pwnc Craidd fel y pennir gan Asesiad Athro wedi gwella i 81.5% yn 2014/15 o gymharu â 77.8%
yn 2013/14. Mae canlyniadau gwelliant yng Nghaerdydd yn parhau’n uwch na chyfartaledd Cymru.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Addysg sy’n mesur y % o ddisgyblion a aseswyd, mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol, yn derbyn Asesiad
Athro yn y Gymraeg (iaith gyntaf) ar ddiwedd Cyfnod Allweddol 3 wedi dirywio i 11.22% yn ystod 2014/15 o gymharu â 11.40% yn 2013/14.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Addysg sy’n mesur Sgôr gyfartalog ar gyfer disgyblion 15 oed ar y 31 Awst blaenorol mewn ysgolion a gynhelir
gan yr awdurdod lleol wedi gwella i 476.6 yn 2014/15 o gymharu â 457.0 yn 2013/14; fodd bynnag mae perfformiad Caerdydd yn parhau i fod o
dan gyfartaledd Cymru.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Addysg sy’n mesur % y datganiadau terfynol o Angen Addysg Arbennig a gyhoeddir o fewn 26 wythnos wedi
dirywio i 62.6% yn ystod 2014/15 o gymharu â 70.5% yn 2013/14. Fodd bynnag, mae Argymhelliad 6 Estyn o Ymweliad Monitro Estyn 2014 yn ei
gwneud yn ofynnol i'r Cyngor 'Wella gwybodaeth, cyngor a chefnogaeth i holl rieni dysgwyr sydd angen yr asesiad statudol o anghenion addysgol
arbennig disgyblion'. Gall yr argymhelliad hwn olygu y bydd y cyfathrebu gwell gyda rhieni yn cael effaith andwyol ar y gallu i gyhoeddi datganiadau
o Angen Addysgol Arbennig o fewn y cyfnod amser o 26 wythnos.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Addysg  sy'n mesur % presenoldeb mewn Ysgolion Cynradd ac Uwchradd wedi gwella i 94.9% a 93.9% yn y
drefn honno, o gymharu â 94% a 92.9% yn 2013/14. Mae perfformiad Caerdydd yn parhau i fod ychydig yn uwch na chyfartaledd Cymru.
(Gweler uchod ac isod).
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Cyfeiriad

EDU/016b

EDU/017

HHA/013

LCL/001b

LCS/002 (b)

PLA/006 (b)

PPN/009

Dangosyddion Llwyddiant

Canran presenoldeb disgyblion mewn
Ysgolion Uwchradd

Canran y disgyblion 15 oed ar y 31
Awst blaenorol, mewn ysgolion a
gynhelir gan yr awdurdod lleol a
gyflawnodd drothwy Lefel 2, gan
gynnwys TGAU gradd A*-C Cymraeg
Iaith Gyntaf neu Saesneg a
Mathemateg

Canran yr holl aelwydydd a oedd yn
wynebu digartrefedd lle’r ataliwyd
hynny am o leiaf 6 mis

Nifer yr ymweliadau â Llyfrgelloedd
Cyhoeddus yn ystod y flwyddyn, fesul
1,000 o’r boblogaeth

Nifer yr ymweliadau â chanolfannau
chwaraeon a hamdden yr awdurdod lleol
yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o’r
boblogaeth lle bydd yr ymwelydd yn
cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol

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

Canran y sefydliadau bwyd a oedd yn
“cydymffurfio’n fras” â’r safonau
hylendid bwyd

Alldro
13/14

92.9%

49.9%

49.5%

8,326

9,990

93.0%

87.27%

Targed
14/15

94.5%

55.0%

50.0%

8,326

9,945

20.0%

75.0%

Alldro
14/15 

93.9%

54.0%

51.7%

8,376

8,084

93.0%

91.76%

Wedi cwrdd
â’r targed?

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Cwrdd â’r
targed

Cwrdd â’r
targed

Heb gwrdd
â’r targed

Cwrdd â’r
targed

Cwrdd â’r
targed

Tuedd

Wedi gwella

Wedi gwella

Wedi gwella

Wedi gwella

Wedi dirywio

Cynhaliwyd

Wedi gwella

Safle
Caerdydd

10

13

Nid yw’n 
gymaradwy

1

13

1

18

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Addysg sy’n mesur y % o ddisgyblion 15 oed ar y 31 Awst blaenorol, mewn ysgolion a gynhelir gan yr awdurdod lleol a
gyflawnodd drothwy lefel 2 gan gynnwys gradd TGAU A*-C mewn Saesneg neu Gymraeg iaith gyntaf a Mathemateg wedi gwella i 54.0% yn 2014/15 o
gymharu â 49.9% yn 2013/14; fodd bynnag, mae Caerdydd yn parhau i berfformio yn is na chyfartaledd Cymru o 55.5%.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Hamdden a Diwylliant sy’n mesur nifer yr ymweliadau â Llyfrgelloedd Cyhoeddus yn ystod y flwyddyn, fesul 1,000 o’r
boblogaeth wedi gwella i 8,376 yn 2014/15 o gymharu â 8,326 yn 2013/14; mae’r perfformiad yn llawer uwch na chyfartaledd Cymru o 5,526.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Hamdden a Diwylliant sy’n mesur nifer yr ymweliadau â chanolfannau chwaraeon a hamdden awdurdodau
lleol yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o'r boblogaeth lle bydd yr ymwelydd yn cymryd rhan mewn gweithgarwch corfforol wedi dirywio i 8,084 yn
2014/15 o gymharu â 9,990 yn 2013/14. Cyfrannodd nifer o ffactorau at y canlyniad islaw’r targed, gan gynnwys cau Pwll Nofio Sblot ym mis
Ebrill 2014, cau pwll nofio dros dro yng Nghanolfan Hamdden Pentwyn am gyfnod o ddeng wythnos oherwydd ail-deilsio yn dilyn gwaith
atgyweirio mawr, a llai o oriau agor yng Nghanolfan Hamdden y Dwyrain cyn ei chau yn llawn ym mis Chwefror 2015 ar gyfer adnewyddu.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Amgylchedd a Thrafnidiaeth sy’n mesur y % o sefydliadau bwyd sy’n ‘cydymffurfio’n fras’ â safonau hylendid
bwyd wedi gwella i 91.76% yn 2014/15 o gymharu â 87.27% yn 2013/14; fodd bynnag, mae’r perfformiad yn parhau i fod yn is na chyfartaledd
Cymru o 94.19%.
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Cyfeiriad

PSR/002

PSR/004

SCA/001

SCA/002a

Dangosyddion Llwyddiant

Nifer gyfartalog y diwrnodau calendr
a gymerwyd i gyflwyno Grant
Cyfleusterau i’r Anabl

Canran anheddau’r sector preifat a
oedd yn wag am fwy na 6 mis ar 1
Ebrill ac a ddychwelwyd i
feddiannaeth yn ystod y flwyddyn
drwy gamau uniongyrchol gan yr
awdurdod lleol

Cyfradd yr achosion o Oedi Wrth
Drosglwyddo Gofal am resymau’n
ymwneud â Gofal Cymdeithasol

Cyfradd y bobl hŷn (65 oed neu hŷn)
a gefnogir yn y gymuned fesul 1,000
o’r boblogaeth 65 oed neu hŷn ar 31
Mawrth

Alldro
13/14

190

5.49%

8.56

46.42

Targed
14/15

200

6.60%

6.52

47.0

Alldro
14/15 

197

6.54%

10.92

44.12

Wedi cwrdd
â’r targed?

Cwrdd â’r
targed

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Tuedd

Wedi gwella

Wedi dirywio

Wedi dirywio

Safle
Caerdydd

7

9

21

20

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Tai sy'n mesur nifer cyfartalog y diwrnodau calendr a gymerwyd i gyflenwi Grant Cyfleusterau i'r Anabl wedi
dirywio i 197 diwrnod calendr yn ystod 2014/15 o gymharu â 190 yn 2013/14. Mae nifer o esboniadau am yr oedi, er enghraifft, lle na all rhai
ymgeiswyr wneud penderfyniadau ynghylch eu cartref nac aelodau o'u teuluoedd, ac er bod gan yr awdurdod feini prawf a phrosesau cadarn,
mae natur y broses grant gorfodol yn ddigon priodol yn sicrhau bod yr ymgeisydd a/neu ei gynrychiolwyr wedi cael eu rhoi yng nghanol y broses o
wneud penderfyniadau. Cafwyd ychydig o achosion lle’r oedd oedi o ganlyniad i broblemau gyda chontractwyr.
Cynyddodd y galw (nifer y ceisiadau) am Grantiau Cyfleusterau i'r Anabl 20% ers 2013/14 o 1,015 i 1,219 yn 2014/15.  Roedd nifer o addasiadau
(38) mewn perthynas â chwrdd ag anghenion plant, ac mae'r rhain yn aml angen gwaith adeiladu sylweddol ac o ganlyniad gall gymryd amser
hir i'w cwblhau.  Lleihawyd y Gyllideb Gyfalaf ar gyfer y gwasanaeth hwn o £100,000, o £4,675,000 yn 2013/14 i £4,575,000 yn 2014/15, sy'n
cyfateb i ostyngiad o 20 o addasiadau y gellid eu cyflawni.  Cyfrannodd y galw hwn sy’n cynyddu’n barhaus a chymhlethdod cynyddol anghenion
ymgeiswyr, ynghyd â lleihad yn y capasiti i gyflenwi, at y cynnydd mewn amseroedd aros.

Gwelwyd gwelliant ym mherfformiad y dangosydd Tai sy'n mesur y % o anheddau sector preifat a oedd wedi bod yn wag am fwy na 6 mis ar 1
Ebrill ac a ddychwelwyd i feddiannaeth yn ystod y flwyddyn drwy weithredu uniongyrchol gan yr awdurdod lleol, i 6.54 yn 2014/15 o gymharu â
5.49% yn 2013/14; fodd bynnag, mae’r perfformiad yn parhau i fod yn is na chyfartaledd Cymru o 11.76%.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Oedolion sy'n mesur cyfradd yr achosion o Oedi Wrth Drosglwyddo
Gofal am resymau’n ymwneud â Gofal Cymdeithasol fesul 1,000 o’r boblogaeth 75 oed neu drosodd wedi dirywio i 10.92 yn 2014/15 o gymharu â
8.56 yn 2013/14. Mae'r dirywiad mewn perfformiad i’w briodoli’n rhannol i bwysau'r gaeaf a derbyniadau digynsail i'r ysbyty. Nid yw’r mater hwn
yn un y gellir ei ddatrys gan y Cyngor yn unig gan ei fod yn fater ‘system gyfan’. Mae Partneriaid yn y BIP yn cydnabod bod angen adolygu eu
systemau mewnol, ac i'r perwyl hwn bydd yr holl bartneriaid rhanbarthol yn cyfarfod ar lefel strategol uwch i symud cynlluniau ymlaen er mwyn
parhau i osgoi derbyniadau, ac i gytuno ar ailgynllunio proses fel y gellir hwyluso rhyddhau cleifion yn gyflymach.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Oedolion sy'n mesur cyfradd y bobl hŷn (65 oed neu hŷn) a
gefnogir yn y gymuned fesul 1,000 o’r boblogaeth 65 oed neu hŷn ar 31 Mawrth wedi dirywio i 44.12 yn 2014/15 o gymharu â 46.42 yn
2013/14. Gwelodd yr Awdurdod Lleol ostyngiad yn nifer y defnyddwyr gwasanaeth Gofal Dydd, oherwydd eu dymuniad i gael mynediad at
ddarpariaeth amgen, lle mae’r anghenion yn cael eu cwrdd yn annibynnol yn y gymuned.
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Cyfeiriad

SCA/002b

SCA/007

SCA/018 (a)

SCA/019

SCA/020

SCC/002

SCC/004

Dangosyddion Llwyddiant

Cyfradd y bobl hŷn (65 oed neu hŷn) y
mae’r awdurdod yn rhoi cymorth iddynt
mewn cartrefi gofal fesul 1,000 o’r
boblogaeth 65 oed neu hŷn ar 31 Mawrth

Canran y defnyddwyr gyda chynllun
gofal ar 31 Mawrth y dylai eu cynlluniau
gofal fod wedi’u hadolygu yn ystod y
flwyddyn, lle y cynhaliwyd adolygiad

Canran y bobl sy’n gofalu am
oedolion a gafodd asesiad neu
adolygiad o’u hanghenion yn ystod y
flwyddyn

Canran yr atgyfeiriadau amddiffyn
oedolion a gwblhawyd lle mae’r risg
wedi’i reoli

Canran y cleientiaid sy’n oedolion
sy’n cael cymorth yn y gymuned yn
ystod y flwyddyn

Canran y plant sy’n derbyn gofal ar
31 Mawrth sydd wedi symud ysgol
unwaith neu fwy yn ystod cyfnod neu
gyfnodau o dderbyn gofal nad
oeddent o ganlyniad i drefniadau
pontio, yn y 12 mis hyd at 31 Mawrth

Canran y plant sy’n derbyn gofal ar 31
Mawrth sydd wedi cael eu rhoi mewn 3
neu ragor o leoliadau yn ystod y flwyddyn

Alldro
13/14

17.98

85.6%

50.2%

91.98%

86.41%

13.3%

8.3%

Targed
14/15

18.40

85.0%

90.0%

Targed heb
ei osod

86.50%

9.0%

9.0%

Alldro
14/15 

18.00

82.0%

64.4%

91.14%

86.36%

17.8%

10.5%

Wedi cwrdd
â’r targed?

Wedi cwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Targed heb
ei osod

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Tuedd

Wedi dirywio

Wedi dirywio

Wedi gwella

Wedi dirywio

Wedi dirywio

Wedi dirywio

Wedi dirywio

Safle
Caerdydd

10

9

21

20

9

16

14

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Oedolion sy'n mesur cyfradd y bobl hŷn (65 oed neu hŷn) y mae’r
awdurdod yn rhoi cymorth iddynt mewn cartrefi gofal fesul 1,000 o’r boblogaeth 65 oed neu hŷn ar 31 Mawrth wedi dirywio i 18.00 yn 2014/15 o
gymharu â 17.98 yn 2013/14; fodd bynnag mae perfformiad yn uwch na chyfartaledd Cymru o 18.85.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Oedolion sy'n mesur % y cleientiaid â chynllun gofal ar 31
Mawrth y dylai eu cynlluniau gofal fod wedi'u hadolygu a lle y cynhaliwyd adolygiad yn ystod y flwyddyn wedi dirywio i 82.0% yn 2014/15 o
gymharu â 85.6% yn 2013/14. Mae colled staff asiantaeth wedi effeithio ar berfformiad eleni.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Oedolion sy'n mesur y  % o ofalwyr (oedolion) 18 oed neu drosodd sy’n
hysbys i'r gwasanaethau cymdeithasol a gafodd gynnig asesiad neu adolygiad o'u hanghenion yn ôl eu hawl eu hunain yn ystod y flwyddyn wedi gwella i
64.4% yn 2014 / 15 o gymharu â 50.2% yn 2013/14. Fodd bynnag, mae’r perfformiad yn parhau i fod llawer is na chyfartaledd Cymru o 88.3%.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Oedolion sy'n mesur % y cleientiaid sy'n oedolion sy'n cael cefnogaeth yn y gymuned yn ystod
y flwyddyn wedi dirywio i 86.36% yn 2014/15 o gymharu â 86.41% yn 2013/14; fodd bynnag, mae’r perfformiad yn parhau i fod yn uwch na chyfartaledd Cymru o 85.20%.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Plant sy’n mesur y % y plant sy'n derbyn gofal ar 31 Mawrth a gafodd
dri neu fwy o leoliadau yn ystod y flwyddyn wedi dirywio i 10.5% yn 2014/15 o gymharu â 8.3% yn 2013/14. Mae'r tîm rheoli plant sy’n derbyn gofal
wedi bod yn gwneud ymdrech strategol a phendant i sicrhau bod pob plentyn yn cael ei leoli'n addas, ac i sicrhau petai’n bosibl dychwelyd plant o
leoliadau y tu allan ardal, yna y byddai cynllun o’r fath yn cael ei hwyluso.
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Cyfeiriad

SCC/011a

SCC/011b

SCC/025

SCC/033 d

SCC/033 e

Dangosyddion Llwyddiant

Canran yr asesiadau cychwynnol a
gwblhawyd yn ystod y flwyddyn â
thystiolaeth sy’n dangos bod y plentyn wedi
cael ei weld gan y Gweithiwr Cymdeithasol

Canran yr asesiadau cychwynnol a
gwblhawyd yn ystod y flwyddyn â
thystiolaeth sy’n dangos bod y
plentyn wedi cael ei weld ar ei ben ei
hun gan y Gweithiwr Cymdeithasol

Canran yr ymweliadau statudol â
phlant sy’n derbyn gofal i’w cynnal yn
ystod y flwyddyn a gynhaliwyd yn
unol â’r rheoliadau

Canran y bobl ifanc 19 oed a oedd
gynt yn derbyn gofal y mae’r
awdurdod mewn cysylltiad â hwy

Canran y bobl ifanc 19 oed a oedd
gynt yn derbyn gofal y mae’r
awdurdod mewn cysylltiad â hwy, sydd
mewn llety addas nad yw’n un brys.

Alldro
13/14

67.1%

31.4%

87.7%

94.0%

91.5%

Targed
14/15

80.0%

Targed heb
ei osod

90.0%

96.0%

96.0%

Alldro
14/15 

60.9%

26.4%

88.9%

90.5%

91.2%

Wedi cwrdd
â’r targed?

Heb gwrdd
â’r targed

Targed heb
ei osod

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Tuedd

Wedi dirywio

Wedi dirywio

Wedi gwella

Wedi dirywio

Wedi dirywio

Safle
Caerdydd

22

22

14

13

11

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Plant sy’n mesur y % o asesiadau cychwynnol a gwblhawyd yn ystod y
flwyddyn lle mae tystiolaeth bod y plentyn wedi cael ei weld gan y Gweithiwr Cymdeithasol wedi dirywio i 60.9% yn 2014/15 o gymharu â 67.1% yn
2013/14. Cynhaliwyd dadansoddiad yn ystod y flwyddyn o'r rhesymau pam na welwyd y plant yn ystod yr asesiad cychwynnol. Y prif resymau oedd:
• Achosion cymhleth lle mae'r achos yn mynd yn ei flaen yn uniongyrchol i'r asesiad craidd, a bod y plentyn yn cael ei weld fel rhan o'r asesiad craidd.
Mae'r achosion hyn wedi cynyddu'n sylweddol a byddai cynnwys y plant hyn yn lleihau'r bwlch rhwng y targed a’r alldro.
• Rheolwyr derbyn yn ail-werthuso'r penderfyniad i symud ymlaen i asesiad cychwynnol, ac yn cau’r achos heb gymryd unrhyw gamau pellach.
Mae'r Mesur Atebolrwydd Cyhoeddus hwn wedi cael ei ddileu fel mesur cenedlaethol yn y flwyddyn ariannol 2015/16.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Plant sy’n mesur y % o asesiadau cychwynnol a gwblhawyd yn ystod y flwyddyn lle
mae tystiolaeth bod y plentyn wedi cael ei weld ar ei ben ei hun gan y Gweithiwr Cymdeithasol wedi dirywio i 26.4% yn 2014/15 o gymharu â 31.4 % yn 2013/14.
Gwelwyd 26.5% o blant ar eu pennau eu hunain gan weithiwr cymdeithasol, ac mae’r dangosydd hwn â chyswllt cryf gyda’r sylwebaeth yn y dangosydd blaenorol.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Plant sy’n mesur y % o bobl ifanc a oedd gynt yn derbyn gofal  y
mae’r awdurdod mewn cyswllt â hwy yn 19 oed wedi dirywio i 90.5% yn 2014/15 o gymharu â 94.1% yn 2013/14. Mae'r gwasanaeth yn ceisio
cadw mewn cysylltiad â'r holl bobl sy'n gadael gofal yn ôl yr angen, fodd bynnag, mae'r bobl ifanc yn penderfynu drostynt eu hunain p’un a ydynt yn
dymuno ymateb ac aros mewn cysylltiad. Allan o garfan gyfanswm o 63, mae’r awdurdod mewn cysylltiad â 57.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Plant sy’n mesur y % o bobl ifanc a arferai fod yn blant a oedd yn
derbyn gofal  y mae’r awdurdod mewn cyswllt â hwy, ac y gwyddys eu bod mewn llety addas nad yw’n un brys yn 19 oed wedi dirywio i 91.2% yn
2014/15 o gymharu â 91.5% yn 2013/14.  Mae nifer fach o bobl ifanc mewn llety dros dro am eu bod wedi disbyddu’r holl opsiynau llety eraill
oherwydd eu hymddygiad. Hefyd mae nifer fach o bobl ifanc sy'n byw mewn trefniadau dros dro a drefnwyd ganddynt hwy eu hunain, yn hytrach na
manteisio ar y cynnig o lety mwy addas a ddarparwyd gan yr ALl. Ym mhob achos lle mae person ifanc mewn llety sy'n cael ei ystyried yn anaddas,
mae eu Hymgynghorydd Personol wedi gweithio gyda hwy i ddatrys y sefyllfa hon. Cychwynnwyd project llety newydd fel rhan o'r Rhaglen Datblygu
Sefydliadol, a bydd hyn yn gwella’r cynigion llety ar gyfer y grŵp hwn yn sylweddol.
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Cyfeiriad

SCC/033f

SCC/037

SCC/041 a

SCC/045

STS/005 b

STS/ 006

THS/007

Dangosyddion Llwyddiant

Canran y bobl ifanc a oedd yn derbyn
gofal y mae’r awdurdod mewn
cysylltiad â hwy, ac y gwyddys eu bod
mewn addysg, hyfforddiant neu
gyflogaeth yn 19 oed

Sgôr gyfartalog cymwysterau allanol
ar gyfer pobl ifanc 16 oed sy’n derbyn
gofal mewn sefydliadau dysgu a
gynhelir gan awdurdod lleol

Canran y plant cymwys, y plant perthnasol
a’r plant a fu’n berthnasol yn flaenorol sydd
â chynlluniau llwybr gofal fel y bo’n ofynnol

Canran yr adolygiadau o blant sy’n
derbyn gofal, plant ar y Gofrestr
Amddiffyn Plant a phlant mewn
angen a gynhaliwyd yn unol â’r
amserlen statudol

Canran y priffyrdd a thir perthnasol a
arolygwyd i safon glendid uchel neu
dderbyniol

Canran yr achosion o dipio
anghyfreithlon a gliriwyd o fewn 5
diwrnod gwaith

Canran yr oedolion 60+ oed sydd â
cherdyn bws consesiynol

Alldro
13/14

53.2%

216

63.2%

79.2%

93.8%

92.6%

95.3%

Targed
14/15

55.0%

180

90.0%

90.0%

90.0%

90.0%

95.0%

Alldro
14/15 

56.1%

191

60.5%

70.8%

86.8%

82.51%

100.0%

Wedi cwrdd
â’r targed?

Cwrdd â’r
targed

Cwrdd â’r
targed

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Heb gwrdd
â’r targed

Cwrdd â’r
targed

Tuedd

Wedi gwella

Wedi dirywio

Wedi dirywio

Wedi dirywio

Wedi dirywio

Wedi dirywio

Wedi gwella

Safle
Caerdydd

14

21

22

22

22

21

1

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Plant sy’n mesur y % o bobl ifanc a arferai fod yn blant a oedd yn
derbyn gofal  ac y mae’r awdurdod mewn cyswllt â hwy, ac y gwyddys eu bod yn ymgymryd ag addysg, hyfforddiant neu gyflogaeth yn 19 oed
wedi gwella i 56.1% mewn 2014/15 o gymharu â 53.2% yn 2013/14. Lansiwyd Cynllun Hyfforddi’r Cyngor ar gyfer Plant sy'n Derbyn Gofal ar 25
Ebrill 2014, ac mae wedi dechrau cael effaith gadarnhaol ar y dangosydd hwn.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Plant sy’n mesur y sgôr pwyntiau cymwysterau allanol cyfartalog i blant sy’n derbyn gofal 16
oed mewn unrhyw leoliad dysgu a gynhelir gan awdurdod lleol wedi dirywio i 191 yn 2014/15 o gymharu â 216 yn 2013/14. Mae'r Strategaeth Plant sy’n Derbyn Gofal ar ei
newydd wedd i fod i gael ei chwblhau yn ystod yr haf ac mae’n ymgorffori ffrydiau gwaith allweddol i wella cyrhaeddiad addysgol plant sy'n derbyn gofal.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Gofal Cymdeithasol ar gyfer Gwasanaethau Plant sy’n mesur % yr adolygiadau o blant sy'n derbyn gofal, plant ar
y Gofrestr Amddiffyn Plant a phlant mewn angen a gynhaliwyd yn unol â'r amserlen statudol wedi dirywio i 70.8% yn 2014/15 o gymharu â 79.2%
yn 2013/14. Mae'r dangosydd perfformiad yn cael ei gronni o dri dangosydd perfformiad ar wahân, h.y. Plant sy'n Derbyn Gofal, Plant sydd ar y
Gofrestr Amddiffyn Plant a Phlant mewn Angen. Bu’r broblem sylfaenol gydag adolygiadau Plant mewn Angen. 

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Hamdden a Diwylliant sy’n mesur nifer yr ymweliadau â Llyfrgelloedd Cyhoeddus yn ystod y flwyddyn fesul 1,000 o’r
boblogaeth wedi gwella i 8,376 yn 2014/15 o gymharu â 8,326 yn 2013/14,; mae’r perfformiad yn parhau ymhell uwchlaw cyfartaledd Cymru o 5,526.



Cyfeiriad

THS/012

WMT/004b

WMT/009b

Dangosyddion Llwyddiant

Canran prif ffyrdd (A) a ffyrdd nad
ydynt yn brif ffyrdd (B) a ffyrdd nad
ydynt yn brif ffyrdd (C) sydd mewn
cyflwr gwael ar y cyfan

Canran y gwastraff dinesig a gesglir
gan awdurdodau lleol a anfonir i
dirlenwi

Canran y gwastraff dinesig a gesglir gan
awdurdodau lleol sy’n cael ei baratoi i’w
ailddefnyddio a/neu ei ailgylchu, gan
gynnwys biowastraff a gaiff ei wahanu
yn ôl tarddiad, sy’n cael ei gompostio
neu ei drin yn fiolegol mewn ffordd arall

Alldro
13/14

6.9%

46.85%

49.67%

Targed
14/15

7.0%

48.0%

52.00%

Alldro
14/15

6.8%

32.57%

53.38%

Wedi cwrdd
â’r targed?

Cwrdd â’r
targed

Cwrdd â’r
targed

Cwrdd â’r
targed

Tuedd

Wedi gwella

Wedi gwella

Wedi gwella

Safle
Caerdydd

7

13

17

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Amgylchedd a Thrafnidiaeth sy’n mesur y % o brif ffyrdd (A), ffyrdd nad ydynt yn brif ffyrdd/dosbarthedig (B)
a ffyrdd nad ydynt yn brif ffyrdd/dosbarthedig (C) sydd mewn cyflwr gwael yn gyffredinol wedi gwella i 6.8% yn 2014/15 o gymharu â 6.9% yn
2013/14 ac mae’r perfformiad yn parhau i fod yn well na chyfartaledd Cymru o 11.9%.

Mae’r perfformiad ar y dangosydd Amgylchedd a Thrafnidiaeth sy’n mesur y % o wastraff trefol a gesglir gan awdurdodau lleol a'i baratoi ar gyfer ei
ailddefnyddio a/neu ei ailgylchu, gan gynnwys deunyddiau gwastraff bio gwahanedig, a gaiff ei gompostio neu ei drin yn fiolegol mewn ffordd arall wedi
gwella i 53.38% yn 2014/15 o gymharu â 49.67% yn 2013/14; fodd bynnag, mae’r perfformiad yn parhau i fod yn is na chyfartaledd Cymru o 56.23%.
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