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Ein Huchelgais Prifddinas yw creu prifddinas wyrddach, 
decach a chryfach sy’n chwarae rhan flaenllaw yn y 
gwaith o greu dyfodol gwell i Gymru.

Pan wnes i gydio yn yr awenau fel arweinydd Cyngor 
Caerdydd dywedais fy mod o’r farn bod Caerdydd yn 
wynebu cyfle hanesyddol - cyfle i droi potensial yn realiti 
a dod yn un o brifddinasoedd gorau’r byd.  Dros y tair 
blynedd diwethaf rydw i wedi treulio pob diwrnod yn 
cydweithio ag Aelodau Cabinet a Chynghorwyr, gyda 
busnesau, elusennau, prifysgolion a phartneriaid sector 
cyhoeddus, ac yn bwysicaf oll gyda phobl Caerdydd, i 
droi’r potensial hwn yn realiti.  Fel y gwelir yn yr Uchelgais 
Prifddinas diwygiedig, ym mhob un o bortffolios y 
Cabinet ac ym mhob agwedd ar wasanaethau cyhoeddus 
bywyd y ddinas, rydym yn symud ein dinas wych yn ei 
blaen.   

Rydym yn buddsoddi cannoedd o bunnau mewn 
adeiladu ysgolion newydd ledled y ddinas ac wedi gwella 
cyflawniad ysgolion o fod ymysg yr isaf i’r uchaf yng 
Nghymru.  Rydym wedi adeiladu’r tai Cyngor cyntaf 
yng Nghaerdydd o fewn cenhedlaeth fel rhan o un o’r 
rhaglenni adeiladu tai Cyngor mwyaf uchelgeisiol yn y 
DU.  Rydym wedi cynorthwyo â’r gwaith o greu cannoedd 
o filoedd o swyddi newydd drwy brojectau mawr megis 
y Sgwâr Canolog ac wedi helpu pobl i sicrhau’r swyddi 
hynny drwy ein gwasanaeth cyflogaeth newydd.  Rydym 
wedi lansio gwasanaeth cymorth i deuluoedd arloesol 
newydd i helpu a diogelu’n plant a’n teuluoedd sydd 
fwyaf agored i niwed gyda’r gwasanaeth priodol ar yr 
adeg briodol, cyn i sefyllfaoedd droi’n argyfwng.   Mae’r 
cynnydd wedi’i adlewyrchu yn y data - gyda pherfformiad 
Cyngor Caerdydd ymhlith y tri sydd wedi gwella orau yng 
Nghymru dros y flwyddyn ddiwethaf ac mae’r rhan fwyaf 
o’n gwasanaethau bellach yn y ddau chwartel uchaf 
ar y tabl cynghrair perfformiad.  Rydym wedi gwneud 
hyn oll yn wyneb degawd o gyni heb ei debyg o’r blaen 
sydd wedi gweld bron chwarter o filiwn o bunnau mewn 
toriadau ac wedi rhoi straen anferthol ar wasanaethau 
cyhoeddus.

Gan edrych ymlaen at y degawd nesaf ni allaf wadu 
ein bod yn wynebu stormydd difrifol.  Mae’n rhaid i 
ni ddod o hyd i atebion i’r Brexit na wnaethom ni yng 
Nghaerdydd bleidleisio amdano, a fydd yn cael effaith 
ddifrifol ar ddiwydiannau a chymunedau tlotaf ein dinas.  
Pan fo eraill yn methu â gweithredu, rhaid i ni arwain - ar 
yr ymateb i’r argyfwng yn yr hinsawdd, ar gau’r blwch 

cynyddol rhwng y cyfoethog a’r tlawd.  Nid heriau a 
grëwyd gennym ni yw’r rhain, ond maen nhw’n heriau 
y mae’n rhaid i ni eu hwynebu.  Bydd gwneud hynny’n 
gofyn am atebion beiddgar a syniadau mawr, sy’n cyd-
fynd ag arweinyddiaeth uchelgeisiol a phenderfynol, sy’n 
barod i gynnull coalisiwn o bobl ymroddgar ynghyd.  Ac 
felly, er gwaethaf yr heriau, rwy’n edrych ymlaen at y 
degawd nesaf â hyder ac optimistiaeth oherwydd rwy’n 
gwybod bod y rhain yn rhinweddau y mae gennym ni yng 
Nghaerdydd beth wmbreth ohonynt.

Yn y ddogfen hon rydym yn cyflwyno’n huchelgais i 
barhau i drawsnewid canol y ddinas fel lleoliad busnes 
drwy gwblhau’r Sgwâr Canolog a dechrau ar y gwaith o 
adfywio’r ardal i’r de o’r orsaf, a fydd oll yn canolbwyntio 
ar orsaf fysus newydd - sydd wrthi’n cael ei hadeiladu - a 
buddsoddiad o £158 miliwn i orsaf drenau Caerdydd 
Canolog.  Rydym hefyd wedi cyflwyno ein hymrwymiad 
i sefydlu arena newydd i sbarduno cam adfywio newydd 
ym Mae Caerdydd yn ogystal â Strategaeth ddiwydiannol 
ar gyfer dwyrain y ddinas, yn seiliedig ar orsaf drenau 
newydd a pharc busnes ym Mharc Caerdydd. Ni allwn 
wneud hyn ar ein pen ein hunain - bydd angen gweithio 
ar sail partneriaeth glos.  Yn ein dinas mae’r rhai 
o’r doniau gorau a disgleiriaf ym Mhrydain, rhai o’r 
busnesau newydd a chwmnïau creadigol mwyaf cyffrous 
sy’n gweithio ar y cyd â sefydliadau o safon fyd-eang 
yn y sector cyhoeddus, preifat a phrifysgolion.  Rwy’n 
gwybod bod pob un o’r rhain yn rhannu ein huchelgais 
ar gyfer dyfodol Caerdydd. Gyda’n gilydd, gallwn arwain 
dyfodol economaidd newydd ar gyfer prifddinas Cymru.

Rydym hefyd yn glir bod economi gref yn golygu llawer 
mwy na dim ond creu swyddi a sicrhau buddsoddiad.  
Mae’n warthus bod llawer o’r cymunedau tlotaf yng 
Nghymru - gan gynnwys yr un rydw i’n ei chynrychioli 
- yn llai na thafliad carreg o ganolfan economaidd y 
genedl.  Ni ellir gorbwysleisio pwysigrwydd ein gwaith 
o wneud Caerdydd yn Ddinas Cyflog Byw go iawn, a 
byddwn yn parhau i ddefnyddio pob dull a modd i hybu 
cydraddoldeb cymdeithasol.  Mae hyn yn golygu edrych 
o ddifri ar faint o arian cyhoeddus a gaiff cymuned, 
a gofyn “beth sydd fwyaf ei angen ar y lle hwn?” i 
benderfynu sut y gellid defnyddio’r adnodd hwnnw 
yn y ffordd orau i gyflawni hynny.  Byddwn hefyd yn 
defnyddio  grym pwrs y wlad yn ddoethach o lawer er 
mwyn mynd i’r afael â thlodi a chynnig cyfleoedd i bobl 
- yn enwedig pobl ifanc - sy’n byw yn ein cymunedau 
mwyaf difreintiedig a datgysylltiedig.  

› Cyflwyniad
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Wrth gyflawni Uchelgais Prifddinas, byddwn yn canolbwyntio ar bedwar prif faes:

1. Gweithio i Gaerdydd: 
Sicrhau y gall ein holl ddinasyddion gyfrannu at lwyddiant y ddinas a manteisio 
ar hynny.

2. Gweithio i Gymru: 
Mae angen prifddinas lwyddiannus ar Gymru lwyddiannus.  

3. Gweithio i’r Dyfodol: 
Rheoli twf y ddinas mewn ffordd gynaliadwy.

4. Gweithio i’r Gwasanaethau Cyhoeddus:  
Sicrhau bod ein gwasanaethau cyhoeddus yn cael eu darparu’n effeithlon, 
effeithiol a chynaliadwy yn wyneb galw mawr a chyllidebau llai.

Mae’r degawd nesaf yn addo cynnig cyfle a herio ein 
gwasanaethau cyhoeddus.  Gyda thwf cyflym y ddinas 
ac anghysondeb sydd wedi hen ymwreiddio, bydd y 
galw am ein gwasanaethau yn parhau i dyfu.  Bydd 
rhaid ail-gynllunio ac ail-adeiladu llawer o wasanaethau 
er mwyn ymateb i heriau newydd y ddegawd nesaf.  
Bydd y diwygiadau yn seiliedig ar egwyddorion atal 
a gweithio mewn partneriaeth, gwrando ar leisiau ac 
adeiladu ar gryfderau dinasyddion a chymunedau 
a defnyddio technolegau digidol.  Uwchlaw popeth 
rydw i am weld Cyngor Caerdydd a’i bartneriaid sector 
cyhoeddus yn arwain drwy esiampl wrth sicrhau 
cyfiawnder economaidd, cymdeithasol a hinsoddol 
- uwchlaw a thu hwnt i’r gwasanaethau hanfodol a 
ddarperir gennym.  Gyda’n gilydd, mae’n rhaid i ni fod 
yn llawer mwy creadigol wrth gyflawni gweithgareddau 
caffael, yn ein polisïau cyflogaeth a recriwtio ac wrth 
ddefnyddio’n hasedau i hybu hawliau gweithwyr, gwella 
safonau amgylcheddol a gwella bywydau’r bobl yn ein 
cymunedau tlotaf.  

Dyma ein Huchelgais Prifddinas parhaus.  Bydd eu 
cyflawni yn dibynnu ar ymroddiad, brwdfrydedd 
a chreadigedd miloedd o swyddogion y Cyngor, 
athrawon, gweithwyr cymdeithasol a phobl sy’n 

glanhau’r strydoedd.  Ond hefyd ein plismyn, 
diffoddwyr tân, meddygon a nyrsys.  Y rhain yw sylfeini 
ein gwasanaethau cyhoeddus, ac rydw i am dalu 
teyrnged iddynt ar ran fy Nghabinet ac arweinyddiaeth 
gwasanaethau cyhoeddus prifddinas Cymru am y gwaith 
a wneir ganddynt ar ran ein dinas, drwy’r dydd, bob dydd.

Gall pob dinesydd, pob busnes a phob grŵp cymunedol 
wneud cyfraniad pwysig i fywyd ein dinas.  Gall pob un 
ohonom ni, chwarae ein rhan yn y gwaith o adeiladu 
dinas lle mae pawb yn gwneud cyfraniad gwerthfawr sy’n 
cael ei werthfawrogi.  Fy ymrwymiad i, fel Arweinydd y 
Cyngor, yw cydweithio â phob un ohonoch i gyflawni nod 
gyffredin o wneud Caerdydd yn lle gwell i fyw i bawb.

Y Cynghorydd Huw Thomas
Arweinydd, Cyngor Caerdydd



› Gweithio dros Gaerdydd 

• Parhau i godi safonau a gyflawnir gan ddysgwyr drwy 
gefnogi gwelliant mewn addysgu ac arweinyddiaeth 
mewn ysgolion.

• Buddsoddi £284 yn adeiladu ysgolion newydd ac 
adnewyddu ysgolion sy’n bod yn barod, gan gynnwys 
cyflenwi deg o ysgolion newydd - dwy uwchradd ac 
wyth o rai cynradd.

• Gwella ‘Addewid Caerdydd’, gyda’r uchelgais y bydd 
pob dysgwr yn symud ymlaen i addysg, cyflogaeth 
neu hyfforddiant ôl-16.

• Hyrwyddo’r Cyflog Byw Go Iawn ar draws pob sector 
a chyflogwyr.

• Cwblhau ail gam cynllun ailddatblygu Maelfa ac 
arwain adnewyddiad ar ystâd Trem y Môr.

• Gweithio gyda phartneriaid sector cyhoeddus 
a’r trydydd sector i ddylunio a darparu ystod o 
gyfleusterau cymunedol integredig ledled y ddinas 
gan gynnwys Hybiau Cymunedol a Lles.

• Gwneud Caerdydd yn lle gwych i heneiddio ynddo, 
lle caiff pobl hŷn eu grymuso’n fwy a lle maent yn 
iachach ac yn hapusach, ac yn cael cymorth gan 
wasanaethau cyhoeddus a chymunedol rhagorol ac 
yn integreiddio ym mhob rhan o fywyd cymunedol.

• Darparu o leiaf 2,000 o gartrefi Cyngor newydd, y 
bydd 1,000 ohonynt yn cael eu cwblhau erbyn 2022 
a gweithio gyda datblygwyr a phartneriaid i ddarparu 
6,500 o dai fforddiadwy ar draws y ddinas erbyn 
2026.

• Parhau i wneud yn siŵr nad oes angen i unrhyw un 
gysgu allan ar strydoedd Caerdydd drwy ddatblygu a 
chyflenwi cynllun dinas amlasiantaeth pum mlynedd.

• Cefnogi’r rhai y mae’r Diwygiadau Lles yn effeithio 
arnynt drwy ein Gwasanaethau i Mewn i Waith gwell.

• Parhau i wella gwasanaethau fel bod llai o blant yn 
gorfod derbyn gofal
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Mae’r Weinyddiaeth hon wedi ymrwymo i gyflawni dyfodol 
gwyrddach, tecach a chryfach i bobl a chymunedau Caerdydd.  
Wrth wneud hynny, fe wnawn bopeth yn ein gallu i leihau’r 
anghydraddoldeb mawr sy’n tyfu rhwng cymunedau, ac i sicrhau fod 
yr oll o’n dinasyddion yn gallu cyfrannu at, a manteisio ar lwyddiant y 
ddinas.     

Byddwn yn:



• Cwblhau adfywiad canol y ddinas, gan gynnwys 
cwblhau’r Sgwâr Canolog, dechrau ar gam newydd 
o adnewyddu i’r de o’r orsaf drenau a lansio 
gweledigaeth newydd ar gyfer Cwr y Gamlas.

• Ysgrifennu pennod newydd yn stori adfywiad Bae 
Caerdydd drwy godi Arena Dan Do Aml-Bwrpas 
newydd â lle i 15,000 erbyn 2023 a cham nesaf y 
Pentref Chwaraeon Rhyngwladol.

• Cefnogi cwblhau Parc Caerdydd a Ffordd Gyswllt 
Dwyrain y Bae fel rhan o’n Strategaeth Ddiwydiannol 
ar gyfer dwyrain y ddinas.

• Sicrhau bod Caerdydd yn cael lle canolog yn 
strategaethau mewnfuddsoddi rhyngwladol a 
hyrwyddo Cymru wrth i’r DG adael yr Undeb 
Ewropeaidd.

• Dod a digwyddiadau’r byd i Gymru a mynd â’r gorau o 
Gymru i’r byd, gan gynnwys gweithio gyda diwydiant 
i ddod a digwyddiad cerddoriaeth newydd o bwys i 
Gaerdydd.

• Cadw’r brifddinas fel y galon sy’n curo ym mywyd 
diwylliannol Cymru, gan gynnwys cyflawni Strategaeth 
Gerddoriaeth Caerdydd mewn partneriaeth â Bwrdd 
Cerddoriaeth newydd y ddinas a datblygu strategaeth 
ddiwylliannol newydd ar gyfer Caerdydd.

• Chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o gynllunio a 
chyflwyno llywodraethiant dinas-ranbarthol ar gyfer 
datblygu economaidd, cynllunio a thrafnidiaeth sy’n 
adlewyrchu’r rôl unigryw y mae’r brifddinas yn ei 
chwarae yn y Brifddinas-Ranbarth.

• Datblygu’r Fenter Porth y Gorllewin ar y cyd â 
phartneriaid ar draws De Cymru a Gorllewin Lloegr, a 
llywodraethau’r DG a Chymru.

• Arwain prifddinas ddwyieithog sy’n cofleidio’r 
Gymraeg ac yn parhau i’w hyrwyddo o fewn ein 
hysgolion, ein gweithleoedd a’n cymunedau.

› Gweithio dros Gymru 
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Byddwn yn:

Mae Caerdydd yn chwarae rôl hanfodol yn creu swyddi a ffyniant 
i bobl y ddinas a’r ddinas-ranbarth ehangach. Gan edrych tua’r 
dyfodol, y brifddinas yw ased economaidd cryfaf Cymru a’r cyfle 
gorau i sicrhau llwyddiant economaidd. Yn gryno, mae angen 
prifddinas lwyddiannus ar Gymru lwyddiannus. 
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› Gweithio ar gyfer y Dyfodol

• Gwireddu Strategaeth ‘Un Blaned Caerdydd’ fel 
ymateb i’r argyfwng hinsawdd, gan osod Caerdydd fel 
dinas sy’n arwain y byd ar gyfer datblygu cynaliadwy.

• Trawsnewid seilwaith trafnidiaeth gynaliadwy 
Caerdydd a gwasanaethau trafnidiaeth gyhoeddus 
trwy gyfrwng rhaglen fuddsoddi yn y miliynau o 
bunnoedd ar gyfer trenau, bysiau, beicio a cherdded. 

• Rheoli twf cyflym poblogaeth y ddinas mewn modd 
cynaliadwy, trwy fwrw ymlaen â’r adolygiad o 
Gynllun Datblygu Lleol Caerdydd, wedi ei seilio ar 
egwyddorion datblygu cynaliadwy a llesiant.

• Adeiladu ar statws Caerdydd fel dinas bennaf y DG 
ar gyfer ailgylchu drwy wthio cyfraddau ailgylchu’r 
ddinas i fyny a hyrwyddo economi gylchol ar gyfer 
deunyddiau a ailgylchwyd.

• Arwain cyfnod o bontio carbon isel yn system 
drafnidiaeth y ddinas, trosi naw deg o gerbydau’r 
Cyngor i drydan erbyn 2021, gweithio gyda chwmniau 
bysiau’r ddinas i adnewyddu hen fysiau gyda 
bysiau trydan newydd carbon isel, a gosod seilwaith 
cerbydau trydan (CT) yn ei le ar draws y ddinas.

• Dileu plastigau untro o leoliadau’r Cyngor a gweithio 
gyda phartneriaid i ddatblygu ymateb ar draws 
y ddinas i blastigau untro ym mhob gwasanaeth 
cyhoeddus.

• Cyflawni rhaglen o brojectau ynni, gan gynnwys 
Rhwydwaith Gwres Cynaliadwy yng nghanol y ddinas 
mewn partneriaeth gyda Llywodraeth Cymru.

Caerdydd yw un o’r dinasoedd sydd yn tyfu gyflymaf yng ngwledydd 
Prydain ac erbyn amcanestynir y bydd yn tyfu mwy na gweddill Cymru 
gyda’i gilydd dros yr 20 mlynedd nesaf  Mae’r twf hwn yn arwydd o 
gryfder, ond bydd yn rhoi pwysau ychwanegol ar seilwaith y ddinas 
a gwasanaethau cyhoeddus y bydd angen cynllunio ar eu cyfer a’u 
rheoli yn effeithiol ac yn gynaliadwy.

Mewn ymateb i’r argyfwng hinsawdd byddwn yn cymryd camau 
pendant i ddad-garboneiddio’r Cyngor a gweithio gyda phreswylwyr a 
phartneriaid, gan ddwyn cynlluniau ger bron i sicrhau fod Caerdydd yn 
arwain y pontio i garbon-isel yng Nghymru.    

Byddwn yn:
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• Dileu rhwystrau sefydliadol ac adrannol fel y bydd 
holl staff y Cyngor a gwasanaethau cyhoeddus yn 
gweithio fel un tîm i gyflawni dros ein cymunedau a’n 
dinasyddion.

• Diogelu gwasanaethau rheng-flaen trwy barhau 
i foderneiddio a gyrru effeithiolrwydd yn ein 
gwasanaethau swyddfa-gefn, archwilio modelau 
cydweithio newydd gyda phartneriaid rhanbarthol. 

• Arwain drwy esiampl yn cyflawni ein strategaeth Un 
Blaned Caerdydd, gyda’r uchelgais o wneud Cyngor 
Caerdydd yn un o’r sefydliadau sector cyhoeddus 
mwyaf gwyrdd yng ngwledydd Prydain.

• Parhau â’n hymagwedd Digidol yn Gyntaf ar gyfer 
gwasanaethau cwsmeriaid ac edrych i ddefnyddio 
technolegau newydd er mwyn gwella ein holl 
wasanaethau.

• Gwella ein sgiliau dadansoddi data, ein capasiti a’n 
systemau er mwyn ein helpu i ddeall a rheoli ein 
gwasanaethau cyhoeddus cymhleth yn well a datblygu 
ymatebion wedi eu teilwra a’u targedu.

• Datblygu partneriaeth â Phrifysgol Caerdydd sy’n 
dwyn ynghyd rym y Brifysgol er mwyn helpu i ddatrys 
rhai o heriau gwasanaethau cyhoeddus y ddinas.

• Mabwysiadu gweithio ystwyth ar draws pob rhan o’r 
Cyngor erbyn 2022, gan ddarparu gwasanaeth mwy 
ymatebol a hyblyg i staff a dinasyddion tra’n lleihau 
costau asedau, ynni a thrafnidiaeth y Cyngor.

• Buddsoddi yn ein staff trwy sicrhau fod y sgiliau a’r 
hyder ganddynt i arwain a chyflawni gwasanaethau 
rhagorol yn y 2020au.

• Defyddio grym y pwrs cyhoeddus i gyflawni cynnydd 
cymdeithasol ac amgylcheddol drwy fabwysiadu 
fframwaith ‘Gwerth Cymdeithasol’ ar gyfer asesu 
contractau a thrwy ddefnyddio ein pŵer pwrcasu 
i wella hawliau gweithwyr a gwella safonau 
amgylcheddol.

• Sicrhau ein bod yn Gyngor sydd yn siarad a gwrando 
yn well ar y ddinas drwy gynyddu ein gwaith 
ymgysylltu gyda’n cymunedau mwyaf difreintiedig a 
datgysylltiedig.

› Gweithio dros Wasanaethau Cyhoeddus

Byddwn yn:

Mae degawd o gynni economaidd wedi gweld y Cyngor yn torri dros 
£220m ac wedi ymestyn nifer o wasanaethau cyhoeddus y tu hwnt i 
dorri.  O 2020 ymlaen bydd gofyn i ail-fuddsoddi ac ail-godi llawer o 
wasanaethau er mwyn ateb yr heriau newydd a ddaw yn y ddegawd 
nesaf, a hynny wedi ei seilio ar egwyddorion atal a gweithio mewn 
partneriaeth, o wrando ar leisiau ac adeiladu ar gryfderau dinasyddion 
a chymunedau, a defnyddio technolegau digidol.



Arweinydd:

Y Cynghorydd 
Huw Thomas





Arweinydd:

Y Cynghorydd Huw Thomas
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Dair blynedd yn ôl, gosodom ein huchelgeisiau i greu 
prifddinas werddach, decach a chryfach i Gymru.  Rwy’n 
falch iawn o’r cynnydd rydym wedi ei gyflawni ar draws 
gwasanaethau Cyngor di-rif rydym yn eu darparu, ar 
draws y gwasanaethau cyhoeddus ac yn y pen draw, 
cynnydd tuag at wella bywydau pobl Caerdydd.  Boed 
hynny y camau gorau rydym wedi eu cymryd tua gwella 
cyrhaeddiad a safon ein hysgolion, adeiladu cartrefi 
Cyngor newydd, dod yn ddinas Cyflog Byw, ein rhaglen 
feiddgar o brojectau adfywio dinesig a chymunedol 
neu ein cynlluniau i wella’r ffordd y mae pobl yn symud 
o gwmpas, mae’r Weinyddiaeth hon yn cyflawni ei 
Huchelgais Prifddinas.

Mae llawer o’r cyfleoedd a’r heriau mwyaf sydd o’n 
blaenau ni yn rhai na all Aelod Cabinet unigol neu yn wir 
hyd yn oed y Cyngor ar ei ben ei hun ddelio â nhw.   Mae 
culhau’r bwlch yn y canlyniadau rhwng y cymunedau 
tlotaf a chyfoethocaf, chwarae ein rhan mewn mynd i’r 
afael â’r argyfwng Hinsawdd, rheoli heriau cymdeithas 
sy’n heneiddio a chyflawni ymrwymiadau i bobl ifanc 
drwy ddod yn Ddinas sy’n Dda i Blant oll yn gofyn am 
ymdrech ar y cyd a phartneriaethau pwrpasol ar draws 
portfolia’r Cabinet, adrannau’r Cyngor, gwasanaethau 
cyhoeddus, partneriaid yn y ddinas-ranbarth a thu hwnt.  

Yng Nghaerdydd, rydym ni wedi gweithio gyda’n 
gwasanaethau cyhoeddus i ddatblygu un o’r Byrddau 
Gwasanaethau Cyhoeddus cryfaf yng Nghymru, sy’n 
dwyn ynghyd grym cydweithredol holl wasanaethau 
cyhoeddus y ddinas.   Fel Bwrdd Gwasanaethau 
Cyhoeddus rydym ni wedi arwain ar agendâu newydd 
megis rhaglenni Dinas sy’n Dda i Blant a Dinas Cyflog 
Byw, wedi ymateb i broblemau strategol megis y rhai 
sy’n codi o ganlyniad i Brexit, yn ogystal â mynd i’r 
afael â’r rhai o’r problemau mwyaf anhydrin y mae 
gwasanaethau cyhoeddus y ddinas yn eu hwynebu fel 
yr argyfwng digartrefedd a chysgu ar y stryd. Rydyn 
ni hefyd wedi arwain ar waith ataliol ar gyfer plant a 
theuluoedd sy’n agos at argyfwng, ac wedi datblygu 
dulliau arloesol newydd mewn ymarfer, sy’n cynnwys 
y Siarter Teithio Iach, sydd wrthi’n cael ei chyflwyno 
ledled Cymru. Yn gryno, mae’r Bwrdd Gwasanaethau 

Cyhoeddus wedi dangos ei fod yn werth ei halen dro ar 
ôl tro.  

Ar lefel dinas-ranbarth, rydym ni wedi gweithio gyda’n 
partneriaid Awdurdodau Lleol ym Mhrifddinas-ranbarth 
Caerdydd er mwyn datblygu projectau sy’n bwysig yn 
rhanbarthol, yn bennaf mewn perthynas â’r Fargen 
Ddinesig a datblygu dull strategol ar gyfer trafnidiaeth 
a chynllunio.  Dros y blynyddoedd i ddod, mae gennym 
ni gyfle unigryw i sefydlu system ddinas-ranbarthol 
aeddfed y cynhelir trwyddi drafodaethau gonest a 
phenderfyniadau strategol ynghylch tai, trafnidiaeth a 
buddsoddi er budd teg hirdymor y Brifddinas-ranbarth 
gyfan ac, yn y pen draw, Cymru.  Mae hwn gyfle rwy’n 
benderfynol o achub arno.

Drwy’r Fenter Porth Gorllewinol, rydym wedi dechrau 
ymgynnull carfan i sicrhau lefelau o fuddsoddiad 
seilwaith tebyg i Lundain ac ardaloedd grymus 
canolbarth a gogledd Lloegr.  Bydd y flwyddyn o’n 
blaenau ni yn un allweddol er mwyn sefydlu yr endid 
newydd fydd yn ategu’r strwythurau rhanbarthol 
presennol, ac yn dechrau datgloi’r buddsoddiad mae ei 
angen ar Gaerdydd a de Cymru i fod yn llwyddiannus.

Mae’r Cyngor hefyd wedi arwain ar waith i hyrwyddo’r 
Gymraeg.  Lansiwyd polisi Caerdydd Ddwyieithog 
newydd gyda darpariaeth sylweddol i gefnogi’r Gymraeg 
yn y gweithle a sicrhau bod gwasanaethau ar gael 
yn rhwydd yn Gymraeg ac yn Saesneg.  Mae polisïau 
newydd beiddgar hefyd wedi eu mabwysiadu, megis y 
penderfyniad i roi enw Cymraeg i bob stryd newydd yng 
Nghaerdydd er mwyn sicrhau bod ein cymunedau’n 
adlewyrchu eu treftadaeth Gymraeg.  Drwy ein rôl yn 
brifddinas rydym hefyd wedi manteisio ar gyfleoedd i 
siarad yn Gymraeg â’r byd, gyda phrif ddigwyddiadau 
megis Rownd Derfynol Cynghrair y Pencampwyr pan 
gyhoeddodd UEFA bost Twitter yn Gymraeg i biliynau 
o bobl ar draws y byd, neu’r Eisteddfod mynediad am 
ddim gyntaf erioed a roddodd gyfle i ddegau o filoedd o 
ymwelwyr brofi’r Eisteddfod am y tro cyntaf.
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› Cyflawniad Prifddinas
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Arwain prifddinas sy’n gweithio dros Gymru

• Arwain prifddinas sy’n chwarae ei rhan yn llawn fel 
canolfan economaidd, ddiwylliannol a gwleidyddol 
Cymru.

• Gwneud yn siŵr bod y Cyngor, gwasanaethau 
cyhoeddus y ddinas ac economi’r ddinas mor barod 
â phosibl i reoli effaith y DU yn gadael yr Undeb 
Ewropeaidd.

• Sicrhau bod Caerdydd yn cael lle canolog yn 
strategaethau mewnfuddsoddi a hybu rhyngwladol 
Cymru ar ôl Brexit.

• Chwarae rhan flaenllaw yn y gwaith o gynllunio a 
chyflwyno llywodraethiant dinas-ranbarth ar gyfer 
datblygu economaidd, cynllunio a thrafnidiaeth sy’n 
adlewyrchu’r rôl unigryw y mae’r brifddinas yn ei 
chwarae yn Brifddinas-Ranbarth.

• Datblygu Menter Porth y Gorllewin ymhellach, ar y cyd 
â phartneriaid ar draws De Cymru a Gorllewin Lloegr, a 
llywodraethau’r DU a Chymru.

• Gweithio gyda llywodraethau’r DU a Chymru a 
phartneriaid y ddinas-ranbarth i sicrhau bod y Gronfa 
Ffyniant a Rennir newydd yn cyflawni ar gyfer 
Caerdydd a Chymru.

• Arwain prifddinas ddwyieithog sy’n cofleidio’r 
Gymraeg ac yn parhau i’w hyrwyddo yn ein hysgolion, 
ein gweithleoedd a’n cymunedau.

Sicrhau bod buddion twf yn lledaenu i bob cymuned

• Cyflawni ein rhaglen uchelgeisiol Dinas Cyflog Byw ar 
draws holl sectorau economi’r ddinas.

• Arwain rhaglen o fuddsoddi mewn adeiladu ysgolion 
newydd, tai fforddiadwy a hybiau cymunedol yng 
nghymunedau tlotaf ein dinas.

• Gweithio gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Caerdydd i fynd i’r afael â’r materion mwyaf cymhleth 
a heriol sy’n wynebu ein dinas, gyda phwyslais 
benodol ar leihau’r anghydraddoldeb iechyd sydd wedi 
ymledu a thyfu yn annerbyniol rhwng ein cymunedau 
cyfoethocaf a thlotaf. 

 

Arwain ymateb dinas gyfan i’r argyfwng hinsawdd

• Cyflawni strategaeth ‘Caerdydd Un Blaned’ yn ymateb 
i’r argyfwng hinsawdd.

• Gwneud Cyngor Caerdydd yn un o’r sefydliadau sector 
cyhoeddus mwyaf gwyrdd yng ngwledydd Prydain 
drwy roi datblygu cynaliadwy wrth wraidd popeth a 
wnawn.

• Gweithio gyda Bwrdd Gwasanaethau Cyhoeddus 
Caerdydd er mwyn arwain ar waith o ddatgarboneiddio 
ein gwasanaethau cyhoeddus a’n seilwaith ledled y 
ddinas. 

Parhau i foderneiddio ac uno ein gwasanaethau 
cyhoeddus

• Diddymu rhwystrau sefydliadol fel y bydd holl staff 
y Cyngor yn gweithio fel un tîm i gyflawni dros ein 
cymunedau a’n dinasyddion.

• Arwain partneriaeth gyda Phrifysgol Caerdydd sy’n 
dod â grym academaidd ac ymchwil y Brifysgol i 
ddylanwadu ar helpu i wneud Caerdydd yn ddinas 
werddach, decach.

• Gwneud Caerdydd yn Ddinas Glyfar lle y defnyddir 
technoleg ddigidol a data yn ddi-dor i wella bywydau 
pobl sy’n byw a gweithio yn y ddinas neu’n ymweld â 
hi.
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› Cyflawniad Prifddinas
Cred y Weinyddiaeth hon fod addysg dda’n sicrhau’r 
cychwyn gorau mewn bywyd ac mai dyma’r llwybr 
mwyaf sicr o hyd allan o dlodi.  Yn Caerdydd 2030, sef 
ein gweledigaeth am addysg a dysgu yng Nghaerdydd, 
rydyn ni wedi gosod ger bron y ffordd y byddwn yn 
parhau i weddnewid ein system addysg a chyflawni ein 
hymrwymiad bod pob plentyn yng Nghaerdydd yn mynd 
i ysgol dda neu ragorol.

Wrth wneud hyn, rydym yn adeiladu ar gyfnod o 
welliannau cyson gyda chyraeddiadau addysg yn codi 
bob blwyddyn ers 2012 ac ysgolion Caerdydd erbyn hyn 
ymhlith y rhai sy’n perfformio orau yng Nghymru. Rydyn 
ni hefyd wedi parhau i gulhau’r bwlch o ran cyrhaeddiad 
rhwng y rheiny sy’n gymwys ar gyfer Prydau Ysgol Am 
Ddim a’r rheiny nad ydynt, gan sicrhau bod pawb yn 
elwa ar addysg dda ni waeth beth yw eu cefndir.

Mae ein rhaglen buddsoddi £450 miliwn mewn adeiladu 
ysgolion newydd ac uwchraddio’r rhai sydd eisoes yn 
bodoli yn parhau i drawsnewid yr amgylchedd dysgu 
i bobl ifanc, yn enwedig yn ein cymunedau mwyaf 
difreintiedig.  Rydym wedi agor ysgolion uwchradd 
newydd yn Nwyrain a Gorllewin y ddinas – Ysgol 
Uwchradd y Dwyrain ac Ysgol Uwchradd Gymunedol 
Gorllewin Caerdydd – ac wedi agor chwe ysgol gynradd 
newydd ers 2017. Wrth i ni adeiladu ysgolion newydd, 
rydyn ni wedi pwysleisio pwysigrwydd cymunedau 
lleol, gan cynnig amgylchedd dysgu sy’n adlewyrchu 
amrywiaeth o leoedd, syniadau, a phobl.  

Mae cefnogi pobl ifanc i mewn i waith, addysg bellach 
neu hyfforddiant yn brif flaenoriaeth i’n Weinyddiaeth. 
Drwy ‘Addewid Caerdydd’ rydyn ni’n datblygu perthynas 
gref rhwng ysgolion Caerdydd, cyflogwyr a phartneriaid 
addysg uwch a phellach i gefnogi pobl ifanc i fanteisio ar 
yrfaoedd o’u dewis, tra’n cyfrannu at dwf economaidd 
y ddinas. Mae dros 200 o gyflogwyr yng Nghaerdydd 
yn gweithio gyda ni i gynnig cyfleoedd cyflogaeth 
a hyfforddiant, profiad gwaith a gweithgareddau 
cyfoethogi cwricwlwm i bobl ifanc, ac mae nifer y 
bobl ifanc sy’n gadael yr ysgol yn 16 oed heb leoliad 

wedi’i sicrhau mewn addysg bellach, hyfforddiant 
neu gyflogaeth nawr dim ond ychydig yn uwch na 
chyfartaledd Cymru, lawr o fod yr uchaf yng Nghymru yn 
ôl yn 2012.

Yn ogystal â hyn, mae ein Gweinyddiaeth yn 
ymrwymedig i ddarparu gwasanaethau ieuenctid mewn 
cymunedau ledled y ddinas, gan sicrhau bod y cymorth, 
gweithgareddau a chyfleoedd sydd eu hangen ar bobl 
ifanc i gyrraedd eu potensial ar gael iddynt.

Rydym wedi ymrwymo i wneud Caerdydd yn ddinas 
wych i bob un o’n plant dyfu ynddi, sef dinas lle mae 
gan bawb gyfle cyfartal i gyrraedd eu potensial drwy 
fyw bywydau diogel, hapus ac iach.  Mwy nag erioed 
o’r blaen, mae ysgolion yn gweithio gyda phartneriaid 
i gynnig cymorth a chefnogaeth i ddysgwyr ifanc wella 
eu llesiant a’u helpu i ddelio gyda phwysau bywyd bob 
dydd ymhell cyn y cyrhaeddir pwynt o argyfwng. Drwy 
ein hymrwymiad i ddod yn Ddinas sy’n Dda i Blant, mae 
Caerdydd yn arwain y ffordd yn sicrhau bod pob plentyn 
a pherson ifanc yn cael lleisio ei farn ac yr ystyrir ei 
anghenion, gydag ymagwedd sy’n seiliedig ar hawliau’r 
plentyn wedi ei ymgorffori yn ein system ysgolion ond 
hefyd ar draws pob agwedd ar wasanaethau cyhoeddus 
a bywyd dinesig.
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Addysg, Cyflogaeth a Sgiliau:

   



Sicrhau bod pob ysgol yng Nghaerdydd yn ysgol dda

• Parhau i godi safonau a gyflawnir gan ddysgwyr drwy 
gefnogi gwelliant mewn addysgu ac arweinyddiaeth 
mewn ysgolion.

• Parhau i gau’r bwlch o ran cyrhaeddiad mewn ysgolion, 
fel na fydd neb dan anfantais oherwydd eu cefndir.

• Sicrhau bod llwybrau dysgu a chymorth priodol o safon 
uchel ar gael i bob plentyn a pherson ifanc sydd ag 
anghenion dysgu ychwanegol.

• Gwella ‘Addewid Caerdydd’, gyda’r uchelgais y bydd 
pob dysgwr yn symud ymlaen i addysg, cyflogaeth neu 
hyfforddiant ôl-16.

Pwyslais ar iechyd a llesiant pobl ifanc

• Sicrhau bod holl ysgolion Caerdydd wedi eu dynodi yn 
Ysgolion sy’n Parchu Hawliau.

• Datblygu model Caerdydd o ddarpariaeth blynyddoedd 
cynnar integredig sy’n cysylltu dysgu cynnar, gofal 
plant, iechyd a chymorth i deuluoedd.

• Cefnogi Gwasanaethau Ieuenctid ledled y ddinas a 
datblygu dull integredig sy’n annog ymgysylltiad a 
chyfranogiad.

• Darparu un pwynt cyswllt ar gyfer llesiant emosiynol 
ac iechyd meddwl, gan sicrhau bod y cymorth iawn ar 
gael ar yr adeg iawn i’n holl bobl ifanc. 

• Gwella’r amrywiaeth o gyfleoedd sydd ar gael i blant a 
phobl ifanc i’w galluogi i fod yn weithgar ac iach drwy’r 
cynnig Ysgolion Iach a phartneriaethau dinas-eang 
gyda darparwyr chwaraeon, hamdden ac iechyd a 
hamddena.

Cyflawni Cwricwlwm i Gymru yng Nghaerdydd

• Manteisio ar adnoddau’r ddinas i ddod â ‘Chwricwlwm 
Caerdydd’ yn fyw i ddysgwyr drwy brofiadau 
dysgu ysbrydoledig a go iawn a heriau dinas sy’n 
ddylanwadol a pherthnasol i’r byd modern.

• Datblygu ‘Pasbort i Ddinas Caerdydd’ i warantu y 
gall pob plentyn gael mynediad i amrywiaeth eang o 
brofiadau allgyrsiol ledled y ddinas.

Creu gweithlu addysg gyda’r gorau yn y byd

• Datblygu a gweithredu cynnig datblygiad proffesiynol 
parhaus wedi’i wella ar gyfer athrawon a staff 
cynorthwyol yn ysgolion Caerdydd.

• Atgyfnerthu trefniadau llywodraethiant ysgolion 
drwy wella hyfforddiant i lywodraethwyr, annog cyrff 
llywodraethu ysgolion i feithrin gallu ar y cyd, a rhoi 
ymgyrch ar waith i ddenu llywodraethwyr newydd i 
ysgolion Caerdydd.

Creu amgylcheddau dysgu o ansawdd uchel

• Cyflawni’r ymrwymiad a osodwyd yn Rhaglen Ysgolion 
yr 21ain Ganrif, gan gynnwys deg ysgol newydd - 
dwy ysgol uwchradd ac wyth cynradd - i wasanaethu 
cymunedau newydd y ddinas sy’n cael eu hadeiladu 
yng Nghaerdydd.

• Cyflawni Polisi Ysgolion Cymunedol sy’n cydnabod ac 
yn adeiladu ar rôl yr ysgol wrth galon y gymuned.

• Buddsoddi dros £5m mewn seilwaith, offer a 
thechnolegau dysgu digidol newydd a gweithio gyda 
byd diwydiant i wella sgiliau technoleg athrawon a 
dysgwyr fel eu bod yn gallu ymateb i fyd sy’n gynyddol 
ddigidol.

• Ymchwilio i ymagweddau cynaliadwy ac ecogyfeillgar 
yn ymwneud â’r ystâd bresennol ac adeiladau newydd, 
gan gynnwys ystyried ysgolion carbon-niwtral ac 
integreiddio Cynlluniau Teithio Llesol ar ac oddi ar 
safleoedd a seilwaith o ansawdd ynghyd â mesurau 
arbed ynni, yn llawn.

• Datblygu llwybrau trafnidiaeth ddiogel, iach a 
chynaliadwy i ysgolion.
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› Cyflawniad Prifddinas
Gwnaethom ymrwymiad y byddai Caerdydd, yn ystod 
cyfnod y Weinyddiaeth hon, yn dod yn un o’r Cynghorau 
gorau a mwyaf effeithiol yn y DU. Rydym wedi symud 
ymhell ymlaen ar y ffordd o gyflawni hyn ac rydym yn 
parhau i ostwng costau a gwella ein gwasanaethau.

Rydym wedi cryfhau llywodraethiant a pherfformiad 
corfforaethol yn sylweddol ar draws nifer o wasanaethau 
statudol, gyda Chaerdydd y Cyngor trydydd o’r brig 
sydd wedi gwella fwyaf yng Nghymru yn 2018/19 
ac yn un o berfformiwr chwartel uchaf  mewn nifer o 
wasanaethau allweddol. Mae boddhad y dinasyddion 
gyda gwasanaethau’r Cyngor hefyd ymysg yr uchaf yng 
Nghymru. Cyflawnwyd hyn yn wyneb gostyngiadau yn 
y gyllideb flwyddyn ar ôl blwyddyn, lleihad sylweddol yn 
niferoedd y staff craidd a  galw am wasanaethau sy’n 
cynyddu’n gyflym.

Mae sicrhau gwelliant wrth leihau adnoddau wedi 
dibynnu ar ddull beiddgar ac uchelgeisiol o arwain 
newid. Rydym wedi cyflwyno technolegau newydd, 
a ninnau’n un o’r Cynghorau cyntaf yng Nghymru i 
benodi Prif Swyddog Digidol a mabwysiadu Strategaeth 
Ddigidol a lansio Map ffyrdd Dinas Glyfar. Golyga hyn 
y caiff technoleg newydd ei chyflwyno i gynorthwyo 
trigolion Caerdydd yn eu bywydau personol, yn ogystal 
â gweithlu’r Cyngor yn eu bywydau proffesiynol. 
Nid oes unman lle mae’r newid hwn yn fwy amlwg 
nac yn y ffordd y gall dinasyddion gael gafael ar 
wasanaethau a rhyngweithio â’r Cyngor, gyda mwy 
a mwy o wasanaethau bellach ar gael ar-lein, ar yr ap 
Caerdydd newydd gyda’i 20,000 o lawrlwythiadau 
a’n dilynwyr Twitter sydd wedi cyrraedd  90,000 - gan 
ddyblu ers 2017. Mae angen inni yn awr fwrw ati o 
ddifrif i ddefnyddio ffordd ddigidol o feddwl ymhell 
heibio i’r drws ffrynt, gan ddefnyddio hyn i ad-drefnu ac 
awtomeiddio prosesau a gwasanaethau di-rif, sicrhau 
arbedion a gwella’r gwasanaethau i ddinasyddion yn y 
broses.  

Rydym wedi ceisio defnyddio grym y pwrs cyhoeddus 
i arwain newid cymdeithasol ac amgylcheddol ac i 
fuddsoddi mewn cymunedau a busnesau lleol. Rydym 
wedi hyrwyddo’r Cyflog Byw ar draws y sectorau 
cyhoeddus a phreifat, ac rydym yn falch bod Caerdydd 
wedi ennill statws Dinas Cyflog Byw – yr ail ardal yn y 
DU a’r brifddinas gyntaf i dderbyn y gydnabyddiaeth 
hon. Rydym wedi creu dros 200 o brentisiaethau yn y 
Cyngor dros y ddwy flynedd ddiwethaf yn unig a, thrwy 
ein polisi caffael cymdeithasol cyfrifol newydd, rydym yn 
sicrhau ein bod yn cael y gwerth gorau o’r £410 miliwn 
y flwyddyn y mae’r Cyngor yn ei wario drwy sicrhau bod 
pob contract dros £1m yn creu cyfleoedd cyflogaeth 
a hyfforddiant i gymunedau lleol, a bod ein  8,000 o 
gyflenwyr yn gweithio i safon uchel wrth arfer cyflogaeth 
foesegol. Yn ychwanegol at hyn, mewn ymateb i’r 
argyfwng hinsawdd rydym yn gweithio gyda Phwyllgor 
Pensiynau’r Cyngor i roi mesurau ar waith i wneud yn 
siŵr bod buddsoddiadau’r Cyngor yn cael eu symud i 
ffwrdd o gwmnïau tanwydd ffosil.
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Adeiladu o’r newydd a diwygio ein gwasanaethau 
cyhoeddus er mwyn iddynt allu wynebu’r heriau yn yr 
2020au

• Diogelu gwasanaethau rheng flaen yn wyneb galw sy’n 
cynyddu’n gyflym, wrth barhau i foderneiddio a sbarduno 
effeithlonrwydd gan ein gwasanaethau cefn swyddfa.

• Cynyddu boddhad dinasyddion a gwella perfformiad 
gwasanaethau’r Cyngor o gymharu ag awdurdodau eraill 
Cymru a dinasoedd mawr gwledydd Prydain.

• Mabwysiadu gweithio ystwyth ar draws pob rhan o’r 
Cyngor erbyn 2022, gan ddarparu gwasanaeth mwy 
ymatebol a hyblyg i staff a dinasyddion wrth leihau 
costau asedau, ynni a thrafnidiaeth y Cyngor.

• Cefnogi llesiant staff, gan roi pwyslais penodol ar gefnogi 
iechyd meddwl staff.

• Ystyried cydweithredu ag awdurdodau lleol eraill i gynnig 
gwasanaethau swyddfa gefn yn fwy effeithlon ac 
effeithiol.

Mynd i’r afael ag anghydraddoldeb a chyflawni ein 
huchelgeisiau fel Dinas Cyflog Byw

• Hyrwyddo’r Cyflog Byw Go Iawn ar draws yr holl sectorau 
a chyflogwyr.

• Gwreiddio cyfiawnder cymdeithasol ac economaidd wrth 
lunio polisïau a darparu gwasanaethau drwy weithredu a 
monitro ein Hamcanion Cydraddoldeb Strategol.

Helpu pobl i mewn i waith

• Parhau i gefnogi’r rhai y mae Diwygiadau Lles yn 
effeithio arnynt drwy ein Gwasanaethau i Mewn i Waith.

• Sefydlu hyb sgiliau newydd yn y ddinas a fydd yn helpu 
pobl ifanc i ddatblygu sgiliau adeiladu ar y safle a sicrhau 
prentisiaethau a chyflogaeth cysylltiedig.

Defnyddio grym y pwrs cyhoeddus i sicrhau cynnydd 
cymdeithasol ac amgylcheddol

• Cael y gwerth cymdeithasol a chymunedol gorau 
o’r £410m a wariwn yn flynyddol ar nwyddau a 
gwasanaethau drwy fabwysiadu fframwaith ‘Gwerth 
Cymdeithasol’ ar gyfer asesu contractau.

• Defnyddio ein grym prynu i hybu hawliau gweithwyr a 
gwella safonau amgylcheddol.

• Cryfhau ein dulliau recriwtio i sicrhau bod gweithlu’r 
Cyngor yn adlewyrchu’r cymunedau rydym yn eu 
gwasanaethu yn well.

• Cynnig o leiaf 250 o brentisiaethau â chyflog a 
chyfleoedd hyfforddiant.

Cyflawni ein Strategaeth Ddigidol uchelgeisiol

• Parhau â’n dull Digidol yn Gyntaf wrth ymdrin â 
gwasanaethau cwsmeriaid, gan gynnwys lansio ‘sgyrsfot 
newydd’ ac ymchwilio i ddichonoldeb creu cyfrifon 
dinasyddion digidol fel bod pawb yn gallu cael mynediad 
rhwydd a chyflym i ystod o wasanaethau’r Cyngor ar-
lein.

• Lleihau’r defnydd o bapur yn sylweddol drwy ddefnyddio 
technolegau digidol yn holl brosesau swyddfa gefn y 
Cyngor.

Sicrhau ein bod yn Gyngor sy’n gwrando ac yn siarad yn 
well gyda’r ddinas rydym yn ei gwasanaethu

• Sicrhau bod lleisiau dinasyddion holl gymunedau 
amrywiol ein dinas yn cael eu clywed ac y gwrandewir 
arnynt wrth wneud penderfyniadau, gan ganolbwyntio’n 
benodol ar gynyddu ymgysylltiad ein cymunedau mwyaf 
difreintiedig a digyswllt a chymunedau pobl dduon a 
lleiafrifoedd ethnig. 

• Datblygu strategaeth gyfranogi uchelgeisiol i gynyddu 
cyfranogiad y cyhoedd mewn democratiaeth leol a 
gwneud penderfyniadau, gan ei gwneud yn haws i’n 
trigolion ddeall sut mae’r cyngor yn gweithredu; sut y 
mae’n gwneud penderfyniadau; a sut i ddilyn trafodion y 
cyngor, mewnbynnu eu safbwyntiau, a sicrhau eu bod yn 
cael eu hystyried. 

• Fel Dinas sy’n Dda i Blant, gwneud yn siŵr bod llais plant 
a phobl ifanc yn cael ei chlywed ym mhob agwedd ar 
ddatblygu polisïau a gwneud penderfyniadau.
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› Cyflawniad Prifddinas
Rydym yn ymrwymedig i fynd i’r afael ag argyfwng tai’r 
ddinas. Gwnawn hyn drwy adeiladu tai Cyngor newydd am 
y tro cyntaf mewn cenhedlaeth a lleihau nifer y bobl ar y 
rhestr aros am dai cyngor, drwy wella’n sylweddol y cynnig 
yn y sector rhentu preifat a sicrhau bod y cymorth ar gael 
fel nad oes neb yn gorfod treulio noson allan ar y strydoedd.

Mae ein strategaeth tai newydd yn cynrychioli’r rhaglen 
adeiladu tai Cyngor mwyaf yng Nghymru a buddsoddiad o 
£280 miliwn yn y gwaith o adeiladu cartrefi ynni-effeithlon, 
cynaliadwy, fforddiadwy o ansawdd ledled y ddinas. 
Rydym wedi addo adeiladu 1,000 o gartrefi cyngor newydd 
erbyn 2022 ac yr ydym ar y trywydd iawn i gyrraedd y 
targed uchelgeisiol hwn. Rydym eisoes wedi adeiladu a 
throsglwyddo 185 o gartrefi cyngor newydd i bobl leol sydd 
eu hangen fwyaf, gyda thros 200 yn fwy yn cael eu codi ar 
hyn o bryd a thua 360 yn y camau cynllunio.  Rydym hefyd 
wedi cynyddu nifer yr eiddo fforddiadwy sydd ar gael i’w 
rhentu drwy brynu bron 50 o gartrefi ar y farchnad agored.

Mae Caerdydd, fel pob dinas fawr ym Mhrydain, wedi gweld 
cynnydd aruthrol yn nifer y bobl sy’n ddigartref ac yn cysgu 
ar y stryd. Yn gweithio gyda phartneriaid, rydym wedi 
sicrhau nad oes neb sy’n gorfod treulio’r un nos yn cysgu 
ar y strydoedd, gyda nifer y bobl sy’n cysgu ar y stryd yng 
Nghaerdydd nawr ar ei lefel isaf ers tair blynedd.  Rydym ni 
wedi ehangu a gwella’r llety sydd ar gael i bobl ddigartref, 
gan gynnwys lansio lloches nos newydd y cyngor, safle 
tai cymorth newydd â 40 o unedau a mwy o lety unigol a 
llety a rennir.  Mae’r model ‘Tŷ yn Gyntaf’ wedi ei dreialu 
yn llwyddiannus yn y ddinas, gan gynnig tai parhaol, 
fforddiadwy i unigolion sydd â phrofiad cronig o gysgu ar y 
stryd.

Rydym wedi buddsoddi yn ein cymunedau lleol drwy 
gyflwyno cam cyntaf y trawsnewidiad gwerth miliynau 
o bunnoedd yng nghanolfan siopa Maelfa ac mae ein 
rhaglen Hybiau Cymunedol wedi mynd o nerth i nerth gyda 
chanolfannau newydd yn cael eu darparu yn Llanedern a 
Llanisien yn ogystal ag ymestyn Canolfan Llaneirwg mewn 
projectt gwerth £3 miliwn.  

Ymhellach, yn wyneb toriadau gwariant parhaus, rydym 
wedi cynnal rhwydwaith o lyfrgelloedd o ansawdd uchel, 
gyda dros 3.4 miliwn o ymweliadau â’n llyfrgelloedd a’n 
Hybiau a 98% o gwsmeriaid yn fodlon yn ystod y flwyddyn 
ariannol ddiwethaf. Mae cyllid wedi’i sicrhau gan Adran 

Amgueddfeydd, Archifau a Llyfrgelloedd Llywodraeth 
Cymru a’r Gronfa Gofal Integredig i barhau â’r trawsnewid 
hwn yn Llyfrgelloedd yr Eglwys Newydd a Rhydypennau. 

Arweiniodd y Cyngor y gwaith o ddiwygio holl 
wasanaethau’r ddinas i mewn i waith a chyflogaeth, gan 
ddwyn ynghyd dros 40 o wasanaethau gwahanol mewn un 
Porth hawdd ei gyrchu. Rydym wedi parhau i gefnogi’r rhai 
y mae pob agwedd ar Ddiwygio Lles, gan gynnwys Credyd 
Cynhwysol, wedi effeithio arnynt.  Mae cymorth ar gael 
mewn 23 lleoliad ledled Caerdydd, gan gynnwys ym mhob 
banc bwyd yn y ddinas. Rydym wedi nodi dros £16 miliwn 
mewn budd-daliadau wythnosol ychwanegol i drigolion 
Caerdydd. 

Yn ogystal, fe lawnsion ni ‘Gwirfoddoli Caerdydd’ yn 
borthol newydd a sefydlwyd i annog pobl i wirfoddoli yn 
y ddinas a rhoi cyfle i grwpiau cymunedol, partneriaid a 
gwasanaethau’r Cyngor i rannu’r ystod eang o gyfleoedd 
gwirfoddoli sydd ar gael ganddynt. Mae’r wefan wedi cael 
100,000 o ymweliadau ers iddi gael ei lansio.

Rydym ni wedi gweithio i wneud Caerdydd yn un o’r 
dinasoedd mwyaf diogel ym Mhrydain. O ystyried twf 
o ran poblogaeth, yn gyffredinol mae troseddau wedi 
gostwng gan 29% dros y 10 mlynedd diwethaf. Yn syml, 
mae trigolion Caerdydd draean yn llai tebygol o ddioddef 
trosedd na degawd yn ôl. Mae Partneriaeth Diogelwch 
Cymunedol Caerdydd yn cynnwys cynrychiolwyr o’r Cyngor, 
yr Heddlu, y Gwasanaeth Iechyd, a’r Gwasanaeth Prawf 
yn ogystal â’r sectorau preifat a’r trydydd sector.  Mae’r 
Bartneriaeth wedi datblygu dull gweithredu lleol mewn 
ardaloedd sydd â phroblemau diogelwch cymunedol 
amlwg iawn ac mae’n gweithio gyda chymunedau nid 
yn unig i fynd i’r afael â throseddu, ond hefyd i ddarparu 
cyfleoedd i bobl wneud eu hardaloedd yn lleoedd gwell i 
fyw ynddynt.

Er mwyn cydnabod ansawdd, diogelwch ac amrywiaeth 
economi’r nos, cafodd Caerdydd ei gwobrwyo gyda Baner 
Borffor ym mis Ionawr 2019.
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Gweithio i roi diweddu ar argyfwng tai’r ddinas

• Darparu o leiaf 2,000 o gartrefi cyngor newydd, y 
bydd 1,000 ohonynt yn cael eu cwblhau erbyn 2022 
a gweithio gyda datblygwyr a phartneriaid i ddarparu 
6,500 o dai fforddiadwy ar draws y ddinas erbyn 2026.

• Codi safonau cartrefi newydd yn y ddinas drwy 
ddiweddaru safonau dylunio Caerdydd gan roi hyn ar 
waith ar draws datblygiadau’r Cyngor a gweithio gyda 
phartneriaid i’w mabwysiadu.

• Mynd i’r afael a’r anghenion pobl o ran tai yn 
uniongyrchol ledled y ddinas drwy sicrhau rhagor o:

- gartrefi hygyrch;
- cartrefi sy’n addas i symud iddynt fel cartrefi llai; 
- cartrefi mwy i deuluoedd, ac;
- Eiddo ‘parod am ofal’ ac arbenigol.

• Continue to deliver innovative housing solutions, 
including the use of Modern Methods of Construction 
(factory build) and the low-carbon housing development 
through the Cardiff Living Scheme.

• Parhau i ddarparu datrysiadau tai arloesol, gan gynnwys 
defnyddio Dulliau Adeiladu Modern (adeiladu mewn 
ffatrïoedd) a’r datblygiad tai carbon isel drwy Gynllun 
Byw Caerdydd.

• Sicrhau bod tai yn y sector rhent preifat ac ym mlociau 
fflatiau uchel y ddinas yn ddiogel ac o ansawdd uchel 
drwy sicrhau bod landlordiaid preifat yn cydymffurfio â’u 
rhwymedigaethau cyfreithiol.

• Gweithio gyda llywodraethau Cymru a’r DU i ôl-ffitio stoc 
tai presennol y ddinas, yn enwedig yn y sector rhentu 
preifat, er mwyn mynd i’r afael â thlodi tannwyd ac fel 
rhan greiddiol o’n hymateb i’r argyfwng hinsawdd.

• Gweithio gyda Rhentu Doeth Cymru i roi rhagor o 
bwyslais ar ansawdd yr eiddo rhent preifat, gan adeiladu 
ar y gwaith da o nodi a rheoleiddio landlordiaid preifat.

Rhoi terfyn i gysgu ar y stryd

• Parhau i wneud yn siŵr nad oes angen i unrhyw un gysgu 
allan ar strydoedd Caerdydd drwy ddatblygu a chyflenwi 
cynllun dinas amlasiantaeth pum mlynedd a fydd yn:
- Datblygu cynigion ar gyfer canolfan asesu’r digartref 

gyda llwybrau clir ar gyfer cleientiaid seiliedig ar eu 
hanghenion unigol.

- Gwella gwasanaethau llety argyfwng, gosod safonau 
clir a chynnwys darpariaeth i fenywod yn unig.

- Treialu cynlluniau arloesol i helpu cleientiaid sydd 
ag anghenion mwy cymhleth i gael gafael ar lety a’i 
gynnal ac ymestyn y Cynllun Tai yn Gyntaf. 

• Datblygu canolfan hyfforddiant a gweithgareddau ar 
gyfer pobl digartref sengl i’w arallgyfeirio o’r diwylliant 
stryd drwy gynnig amrywiaeth o weithgareddau ystyrlon.   

Buddsoddi mewn cymunedau lleol  

• Cwblhau ail gam cynllun ailddatblygu Maelfa, gan 
gynnwys Canolfan Iechyd a Llesiant integredig newydd a 
41 eiddo ‘gofal-barod’ newydd.

• Arwain adfywiad ar ystâd Trem y Môr a Choridor Busnes 
De Glan-yr-afon.

• Gweithio gyda phartneriaid yn y sector cyhoeddus 
a’r trydydd sector i gynllunio a darparu amrywiaeth o 
gyfleusterau cymunedol integredig ar draws y ddinas, 
gan gynnwys Hybiau Cymunedol a Llesiant yn yr 
Eglwys Newydd, Rhydypennau, Capel Ysbyty Brenhinol 
Caerdydd, Trelái a Maelfa.

• Cyflwyno Hybiau Ieuenctid newydd yng nghanol y 
ddinas ac yn Butetown a fydd yn darparu gwasanaethau 
integredig i bobl ifanc, gan eu helpu i gael y sgiliau a’r 
profiad sydd eu hangen arnynt i lwyddo.

• Sefydlu Siop Cam-drin Domestig Untro yn Hyb Llesiant 
newydd Ysbyty Brenhinol Caerdydd, gan adeiladu ar 
lwyddiant ein gwasanaeth Trais Domestig integredig.

Creu cymunedau diogel

• Gweithio mewn partneriaeth gyda chymunedau a 
phartneriaid yn y sector cyhoeddus i ddatblygu dulliau 
wedi eu targedu i fynd i’r afael â throseddu mewn 
cymunedau sydd â’r angen mwyaf.

• Gweithio mewn partneriaeth â Heddlu De Cymru a 
chymunedau lleol i fynd i’r afael â throseddau cyllyll, 
llinellau sirol a throseddu cyfundrefnol difrifol.

• Cyflawni ein cynllun gweithredu Cydlyniant Cymunedol, 
gan gynnwys gweithio gyda’n partneriaid i fonitro 
tensiynau cymunedol yn weithredol, gan adeiladu 
cadernid yn wyneb eithafiaeth atgas a darparu cymorth i 
dystion a dioddefwyr troseddau casineb.
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› Cyflawniad Prifddinas
Mae cadw ein strydoedd a’n mannau cyhoeddus yn 
lân yn un o’n prif flaenoriaethau.  Mae Caerdydd yn 
ddinas lân yn gyffredinol, ond rydym yn gwybod bod 
glanweithdra strydoedd mewn nifer fach o wardiau 
yn methu’r safonau rydym wedi eu gosod i ni ein 
hunain.  Er mwyn mynd i’r afael â hyn rydym wedi 
datblygu dull ardal leol newydd, fydd yn defnyddio data 
gwasanaethau a dinasyddion i ddarparu dull ymatebol, 
wedi ei dargedu o ddelio â gwastraff a glanhau 
strydoedd.

Rydym hefyd wedi cynnal nifer o ymgyrchoedd 
i ddangos effaith negyddol taflu sbwriel a thipio 
anghyfreithlon ar y ddinas.  Ac mae’r Weinyddiaeth 
hon wedi cymryd camau gweithredu cadarn yn 
erbyn unigolion sy’n dangos diffyg parch tuag at eu 
cymdogion drwy fabwysiadau dull dim goddefiant tuag 
at dipio anghyfreithlon a thaflu sbwriel ar y strydoedd. 
Rydym hefyd wedi rhoi pwyslais ar addysg er mwyn i 
bawb ddeall eu cyfrifoldeb o ran trin gwastraff a sut i’w 
waredu’n gyfrifol.  Yn ogystal â darparu gwasanaethau 
gwastraff o ansawdd uchel rydym wedi parhau i weithio 
gyda thrigolion i gadw strydoedd yn lân, gan gefnogi 
grwpiau gwirfoddol Cadw Cymru’n Daclus, cynyddu 
oriau’r gwirfoddolwyr sy’n casglu sbwriel, cyflwyno 
blychau planhigion cymunedol a sefydlu partneriaeth 
gyda Cadw Cymru’n Daclus  Rydym wedi gweithio gyda 
phartneriaid eraill i wella ailgylchu a chadw’r ddinas 
yn lân, er enghraifft, ein partneriaeth gyda Sefydliad 
Prydeinig y Galon ar destun y Ganolfan Ailddefnyddio. 

Diolch hefyd i arferion ailgylchu blaengar a’r gwaith 
anhygoel y mae ein trigolion yn ei wneud, Caerdydd 
yw dinas fawr arweiniol Prydain o ran ailgylchu; mae 
ailgylchu gwastraff cartref wedi cynyddu o 4% i 58% ers 
2001. Wrth i’r ddinas dyfu, bydd rhagor o bobl yn dod 
i fyw iddi; bydd rhagor o fusnesau yn lleoli yma a bydd 
rhagor o bobl yn ymweld â’r lle. Bydd hyn yn golygu 
mwy o wastraff.   Bydd gwneud yn siŵr bod y gwastraff 
hwn yn cael ei reoli mewn ffordd gynaliadwy yn ganolog 
i sut rydym yn ateb her yr Argyfwng Hinsawdd a bydd yn 

un o’r prif ymrwymiadau yn ein strategaeth Caerdydd 
Un Blaned.

Mae lefelau’r môr sy’n codi a’r digwyddiadau tywydd 
eithafol yn peri perygl go iawn i lawer o gymunedau.  
I ymateb i hyn, mae’r Cyngor yn buddsoddi mewn 
amddiffynfeydd rhag llifogydd gwell ar hyd y glannau ac 
Afon Rhymni. Rydym hefyd wedi datblygu dulliau ataliol 
yn y ffordd rydym yn cynllunio cymunedau, gyda  
phrosiect Grangetown Werddach bellach yn enghraifft 
genedlaethol o arfer da ar gyfer draenio trefol 
cynaliadwy, wedi ennill nifer o wobrau.  Mae angen i’r 
arfer da hwn gael ei ddefnyddio ar brosiectau adfywio 
trefol newydd ledled y ddinas i gyfyngu ar effeithiau dŵr 
wyneb sy’n deillio o systemau tywydd dwys.

Rydym wedi parhau i ddatgarboneiddio’r ddinas a 
chynyddu cynhyrchiad ynni lleol. Mae gwaith wedi 
dechrau ar fferm solar 9MW yn Ffordd Lamby, a fydd 
yn cynhyrchu digon o ynni glân i bweru 2,700 o gartrefi, 
ac rydym wedi gosod targedau beiddgar ar gyfer newid 
ein cerbydau, tacsis a bysiau yn gerbydau trydan.    Yn 
gysylltiedig â hyn, rydym wedi lansio Strategaeth Fwyd 
newydd ar gyfer Caerdydd a fydd yn ein harwain tuag at 
fod yn ddinas fwyd fwy cynaliadwy.
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Gweithio fel un tîm ac yn cadw ein strydoedd yn lân

• Darparu agwedd ‘un tîm’ tuag at ailgylchu, glanhau 
strydoedd a gorfodi amgylcheddol.

• Gweithio gyda thrigolion i sicrhau bod pob bag 
gwastraff yn cynnwys yr eitemau cywir er mwyn peidio 
â gadael unrhyw fag heb ei gasglu

• Gwella glanweithdra’r stryd yng nghymunedau canol 
dinas drwy fabwysiadu dulliau wedi eu targedu a 
arweinir gan ddata ailgylchu a gwasanaethau glanhau 
strydoedd.

• Ymestyn ymgyrch lwyddiannus ‘Carwch Eich Cartref’ 
i annog mwy o weithredu cymunedol a gwirfoddol 
mewn perthynas â chyfrifoldeb cymdeithasol dros 
lonydd cefn, coetiroedd, mannau agored cyhoeddus, 
ailgylchu, ysbwriel ysmygu a phlastigau untro.

• Diddymu plastigau untro o leoliadau’r Cyngor a 
gweithio gyda phartneriaid i ddatblygu ymateb 
dinas gyfan i blastigau untro ym mhob gwasanaeth 
cyhoeddus.

Gwneud Caerdydd yn ddinas ailgylchu sy’n arwain 
y byd fel rhan greiddiol o’n hymateb i’r argyfwng 
hinsawdd

• Gweithio gyda phartneriaid i gynyddu cyfraddau 
ailgylchu’r ddinas a hyrwyddo economi gylchol ar gyfer 
deunyddiau wedi eu hailgylchu.

• Datblygu a hyrwyddo ailgylchu deunyddiau 
heriol, megis cynhyrchion hylendid, i gefnogi gwell 
perfformiad ailgylchu ar draws y ddinas.

• Arwain ar ddiwygio’r ffordd a ddarperir y 
gwasanaethau ailgylchu ac ymchwilio modelau ar 
gyfer rheoli gwastraff gardd.

• Archwilio dewisiadau ar gyfer Canolfannau Ailgylchu 
Gwastraff y Cartref newydd i ateb y twf a ragwelir yng 
ngogledd y ddinas.

Arwain Caerdydd tuag at weithrediad carbon isel

• Cefnogi’r broses o weithredu Strategaeth Tanwyddau 
Carbon Isel newydd y Cyngor trwy drosi hyd at 90 o 
gerbydau Cyngor yn rhai pŵer trydan erbyn 2021.

• Darparu Rhwydwaith Gwres Cynaliadwy mewn 
partneriaeth â Llywodraeth Cymru.

• Rhoi rheoliadau tacsis newydd ar waith i fynd i’r afael 
â’r cerbydau sy’n llygru fwyaf ynghyd â chymorth 
ariannol i ganiatáu i dacsis drosi yn gerbydau trydan.

• Arwain newid carbon isel ar gyfer bysus ein dinas drwy 
gefnogi’r broses o gyflwyno bysus newydd trydanol 
neu uwchraddio bysus hŷn nes y byddant yn bodloni 
safonau allyriadau injans Ewro 6.

• Gweithio gyda’r diwydiant tacsis i gyflawni safonau, 
gwasanaethau a fflyd well, gyda dull uchelgeisiol i 
alluogi gyrwyr i symud at gerbydau mwy cynaliadwy.

Hyrwyddo ac ysgogi rheolaeth risg llifogydd 
cynaliadwy

• Datblygu Strategaeth Draenio Cynaliadwy ar gyfer 
y ddinas, gan nodi cyfleoedd i wella ansawdd yr 
amgylchedd ac adeiladu ar arfer gorau Grangetown 
Werddach.

• Cyflawni cynllun amddiffyniad llifogydd arfordirol 
effeithiol ar flaendraeth Caerdydd.

• Agor cam cyntaf camlas gyflenwi’r dociau Ffordd 
Churchill er mwyn adfer llwybrau dŵr canol dinas 
hanesyddol Caerdydd yn rhan o uwchgynllun 
ailddatblygu Cwr y Gamlas. 

Hybu bwyd iach, lleol a charbon isel

• Asesu’r cyfle i sefydlu Parc Bwyd, a fyddai’n cynnwys 
gofod tyfu bwyd, pantri cymunedol, hyfforddiant 
sgiliau lleol a chyfleoedd cyflogaeth ac a fyddai’n hyb 
canolog i eiriolwyr bwyd allweddol Caerdydd (ffermydd, 
cogyddion, arweinwyr busnes).

• Adeiladu partneriaethau ar lefel gymunedol gyda 
banciau bwyd a’r trydydd sector i fynd i’r afael â thlodi 
bwyd yn rhan o Strategaeth Fwyd y Cyngor.

• Ailwampio Marchnad Caerdydd fel marchnad 
gynaliadwy a lleol.

• Datblygu strategaeth fwyd canol dinas a gweithio 
gydag ysgolion i greu diwylliant bwyd newydd. 

• Cynyddu tyfu bwyd yn y dref a’i defnyddio’n lleol, 
drwy fentrau tyfu cymunedol ar raddfa fach a mentrau 
masnachol a darparu lle ar gyfer cynnyrch lleol mewn 
digwyddiadau untro gan ddefnyddio cyfleusterau 
Cyngor a ledled y ddinas.
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Plant a Theuluoedd:

Y Cynghorydd 
Graham Hinchey





Plant a Theuluoedd:

Y Cynghorydd Graham Hinchey
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Dylai Caerdydd fod yn ddinas wych i’n plant gael eu magu ynddi.  
Mae buddsoddi mewn uchelgais a chyfleoedd bywyd yn gynnar 
ym mywyd plentyn, yn enwedig y plant hynny o’n cymunedau 
mwyaf difreintiedig neu deuluoedd cythryblus, wrth wraidd 
ein hymrwymiad i ddod yn Ddinas sy’n Dda i Blant ac agenda 
Uchelgais Prifddinas ein Gweinyddiaeth.     

Fel bob awdurdod lleol ledled y DG, mae Gwasanaethau Plant 
Caerdydd wedi bod yn destun pwysau difrifol a sbardunwyd 
gan ystod o ffactorau, yn enwedig effaith cynni a’r problemau 
fwyfwy cymhleth sy’n wynebu teuluoedd, yn enwedig mewn 
amgylchedd trefol.   

Yng Nghaerdydd rydym yn gweddnewid y ffordd y darperir 
gwasanaethau, gan ganolbwyntio ar atal a chyfuno 
gwasanaethau.  Mae’r gwasanaeth arloesol newydd Cyngor a 
Chymorth i Deuluoedd yn dod ag ystod o wasanaethau cymorth, 
cyngor a gwybodaeth ynghyd i blant, pobl ifanc a’u teuluoedd 
dan yr un to; y Porth Teulu. Mae hefyd wedi cyfuno nifer o 
gyllidebau unigol ac wedi datgloi buddsoddiad pellach o hanner 
miliwn o bunnau yn y gwasanaeth.  Yn ogystal ag arbed arian 
bydd hyn hefyd yn gwella canlyniadau i blant yn yr hirdymor.  
Yn hanfodol i’r gwaith hwn mae defnyddio ymagwedd Ffocws 
ar y Teulu  sy’n ystyried y teulu cyfan ac yn cydlynu cymorth 
ym mhob rhan o’r gwasanaethau cyhoeddus, a gaiff ei deilwra 
ar sail anghenion a chryfderau pob teulu.  Mae partneriaid 
sector cyhoeddus a thrydydd sector - gan gynnwys athrawon, 
ymarferwyr iechyd, gweithwyr cymdeithasol, gweithwyr 
ieuenctid, ymarferwyr blynyddoedd cynnar a gweithwyr chwarae 
yn cydweithio’n agosach, i alluogi’r gwaith o gynnal y sgyrsiau 
priodol ar yr adeg briodol, rhwng y bobl briodol, a chanfod 
atebion cyn gynted â phosibl, yn enwedig i’r plant a’r teuluoedd 
sy’n fwyaf agored i niwed.

Mae’r dull hwn yn canolbwyntio ar leihau nifer y plant sy’n 
wynebu canlyniadau gwael yn ystod eu plentyndod oherwydd 
eu bod wedi’u cam-drin, dioddef trawma, esgeulustod neu gam-
fanteisio arnynt - yr hyn a elwir yn Brofiadau Niweidiol yn ystod 
Plentyndod  Mae hefyd yn rhoi pwyslais ar wella cyflawniad 
addysgol ac uchelgais plant, pobl ifanc a’u rhieni, gan roi’r sgiliau 
a’r hyder iddyn nhw fanteisio ar gyfleoedd a llwyddo drwy gydol 
eu bywyd.

Rydym hefyd wedi parhau i ganolbwyntio ar gryfderau’r plant 
a’r teuluoedd rydyn ni’n gweithio gyda nhw trwy ‘Arwyddion 
Diogelwch’, sef ymagwedd seiliedig ar gryfderau at waith achos 
amddiffyn plant. Mae’r dull hwn yn rhoi plant, pobl ifanc a 
theuluoedd wrth wraidd eu llesiant eu hunain, gan eu helpu i 

reoli eu bywydau a gwneud penderfyniadau ar sail gwybodaeth. 
Er mwyn parhau i sicrhau rhagoriaeth yn y Gwasanaethau 
Plant rydym wedi mabwysiadu cynllun tair blynedd uchelgeisiol 
sy’n nodi’n fanwl sut y byddwn yn cyflawni’r dull hwn. Mae’n 
cynnwys cynlluniau beiddgar i gyfuno gwasanaethau ar lefel 
lleol, gyda gweithwyr cymdeithasol plant yn gweithio yn y 
cymunedau lleol i sicrhau eu bod wrth wraidd gwaith sy’n 
seiliedig ar leoedd.

Er mai’r dewis olaf yw dod â phlant dan ofal Caerdydd, mae 
diogelu plant yn parhau fel y flaenoriaeth bennaf.  Pan na all 
plant aros gyda’u rhieni am gyfnod o amser, ein nod ni yw eu 
cynorthwyo i aros gyda theulu neu ffrindiau pan fo’n bosibl.  Pan 
nad yw hynny’n bosibl, ein bwriad yw cynorthwyo plant drwy 
eu gosod gyda dirprwy deuluoedd (h.y. lleoliadau maeth) gan 
ddefnyddio gofal preswyl dim ond ar gyfer y plant a phobl ifanc 
sydd ei angen a dim ond cyhyd ag y byddant ei angen. Caiff 
plant le mewn cartrefi gofal preswyl yng Nghaerdydd a’r ardal 
gyfagos, pan fo’n briodol, gyda chynllun cynnydd ar waith i adael 
y llety cyn gynted ag y bydd o fudd iddynt wneud hynny. Mae 
gwaith wedi parhau i wella profiadau plant sy’n derbyn gofal gan 
y Cyngor gyda ffocws penodol ar leihau’r nifer sy’n byw i ffwrdd 
o Gaerdydd.  I gyflawni hyn rydym wedi bod yn cydweithio â’n 
partneriaid i gynyddu nifer y lleoedd gofal preswyl yn y ddinas, 
gan ehangu darpariaeth y cyngor ei hun - gwneud Tŷ Storrie 
yn ddarpariaeth fewnol eto er enghraifft - a chomisiynu lleoedd 
ychwanegol.  

Rydym hefyd wedi cynnal ymgyrch i recriwtio rhagor o ofalwyr 
maeth mewnol, gydag ymgyrch recriwtio a dargedwyd a oedd 
yn cynnwys cynyddu gweithgareddau ar y cyfryngau, cyfryngau 
cymdeithasol a hysbysebu.

Mae pob rhiant da yn gwybod bod angen amgylchedd diogel 
i blant i dyfu a ffynnu.   Dyna pam mae gan bob plentyn sy’n 
derbyn gofal gan y Cyngor yr hawl i ddisgwyl popeth gan riant 
corfforaethol y gellid ei ddisgwyl gan riant da a dyna pam rydym 
yn diweddaru’r Strategaeth Rhianta Corfforaethol, gan weithio 
gyda’r plant a phobl ifanc eu hunain. Mae gwaith hefyd yn mynd 
rhagddo gyda’r Gwasanaeth Eiriolaeth Ieuenctid Cenedlaethol 
er mwyn i anghenion a barn pobl ifanc lywio datblygiad 
darpariaeth cartrefi plant ledled y ddinas. Rydym hefyd wedi 
parhau i gynorthwyo gofalwyr ifanc, gan weithio â nhw i baratoi 
manyleb gwasanaeth ar gyfer gwasanaeth gofalwyr ifanc a gaiff 
ei roi ar waith yn 2020.



Parhau i wella gwasanaethau fel bod llai o blant dan ofal:

• Cynnig gwasanaethau cymorth hyblyg ac ymatebol 
ar gyfer teuluoedd - ar gael yn ôl yr angen a phryd y 
bo angen -drwy’r gwasanaeth Cyngor a Chymorth i 
Deuluoedd Caerdydd.

• Parhau i roi ‘Arwyddion Diogelwch’ ar waith i roi 
llesiant plant a theuluoedd wrth wraidd popeth rydym 
yn ei wneud, gan ganolbwyntio ar gryfderau’r teulu.

• Pan fo’n ddiogel gwneud hyn, ailymgynnull teuluoedd 
a dod â phlant a phobl ifanc Caerdydd yn agosach at 
eu cartrefi. 

• Datblygu siarter cyfranogiad rhieni a sicrhau y caiff ei 
gynhyrchu ar y cyd â rhieni ac ar gyfer rhieni.

Gwella canlyniadau wrth fynd i’r afael â phwysau 
costau a galw: 

• Cyflawni Strategaeth Comisiynu Gofal Cymdeithasol - y 
Cartref Cywir a’r Cymorth Cywir ar gyfer ein Plant sy’n 
Derbyn Gofal.

• Gweithio gyda’n partneriaid i leihau effeithiau 
Profiadau Plentyndod Niweidiol ar iechyd meddwl.

• Ail-lunio ein darpariaeth seibiant i gynnig cyfleoedd 
seibiant byr hyblyg gan gynnwys darpariaeth frys ar 
gyfer plant gydag anableddau, a phlant eraill, pobl 
ifanc a theuluoedd.

• Ail-ddylunio ein gwasanaeth maethu lleol a gwella’n 
cynnig i ofalwyr maethu er mwyn cynyddu ein 
niferoedd o gartrefi gofalwyr maeth i blant yng 
Nghaerdydd.

• Sicrhau digon o lety ar gyfer pobl ifanc agored i niwed 
a’r rheiny sy’n gadael gofal.

• Cefnogi pobl ifanc drwy lansio gwasanaeth newydd yn 
cynnig cymorth pwrpasol.

• Drwy’r Rhaglen Dinas sy’n Dda i Blant, sicrhau bod llais 
y plant sy’n agored i niwed yn cael ei chlywed drwy 
gynllunio a chyflawni ein gwasanaethau.

• Datblygu cyfleoedd i blant sy’n derbyn gofal, adeiladu 
ar y rheiny sydd wedi eu gwneud ar gael drwy 
‘Addewid Caerdydd’.

• Sicrhau bod y Gwasanaeth Troseddwyr Ifanc yn 
parhau i weithio gyda phartneriaid i leihau troseddu ac 
ymddygiad gwrth-gymdeithasol ymysg yr ieuenctid. 

Amddiffyn a diogelu plant:

• Gwella prydlondeb y Cynadleddau ac Adolygiadau 
Amddiffyn Plant a gwerthuso effeithiolrwydd y 
cynlluniau diogelu plant.

• Datblygu ein strategaeth Rhianta Corfforaethol - 
gydag Aelodau, staff a’n partneriaid - darparu pant 
sy’n derbyn gofal gyda phopeth y byddent yn ei 
ddisgwyl gan riant da. 

• Gweithio gyda Gwasanaeth Cenedlaethol Eiriolaeth 
Ieuenctid i roi llais i bobl ifanc wrth lunio ein 
gwasanaethau. 

Gwneud gyrfa yng Nghaerdydd yn gyrchfan o ddewis 
ar gyfer gweithwyr cymdeithasol plant:

• Parhau gyda’n gwaith i ddenu, recriwtio a chadw 
mwy o weithwyr cymdeithasol plant drwy weithredu 
strategaeth newydd a chynllun gweithlu diwygiedig.

• Datblygu Strategaeth ‘tyfu dy Weithiwr Cymdeithasol 
dy hun’, gan gynnwys gweithio gyda’n hysgolion, 
colegau a phrifysgolion i annog pobl ifanc i ddewis 
gwaith cymdeithasol fel proffesiwn. 

• Sicrhau bod tâl gweithwyr cymdeithasol yng 
Nghaerdydd yn adlewyrchu’r lefel o gyfrifoldeb sydd 
ynghlwm â’r rôl a’i bod yn gystadleuol ag awdurdodau 
lleol eraill.

• Cyflwyno cynllun hyfforddi a mentora i weithwyr 
cymdeithasol a rheolwyr.
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Gofal Cymdeithasol, 
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Y Cynghorydd 
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Gofal Cymdeithasol, Iechyd a Lles:

Y Cynghorydd Susan Elsmore
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› Cyflawniad Prifddinas
Mae’r Weinyddiaeth yn credu bod y ffordd y mae 
cymdeithas yn trin pobl wrth iddynt fyd yn hŷn yn 
adlewyrchu ei gwerthoedd a’i hegwyddorion, ac yn anfon 
neges bwysig i genedlaethau’r dyfodol.   Ein huchelgais 
yw y daw Caerdydd yn lle gwych i heneiddio ynddo, lle 
caiff pobl hyn eu grymuso’n fwy a lle maent yn iachach 
ac yn hapusach, ac yn cael cymorth gan wasanaethau 
cyhoeddus a chymunedol rhagorol ac yn integreiddio ym 
mhob rhan o fywyd cymunedol.

Gyda phoblogaeth sy’n heneiddio a nifer y bobl sy’n byw 
gyda demensia yn cynyddu, rydym wedi addo gwneud 
Caerdydd yn Ddinas sy’n Deall Demensia a’r Henoed.  
Lansiwyd ym mis Mai 2018, rydym wedi gwneud cynnydd 
mawr gyda Caerdydd sy’n Deall Demensia i annog a 
chefnogi sefydliadau, busnesau lleol a grwpiau cymunedol 
yn y ddinas i fod yn fwy ystyriol o ddemensia. Agorwyd 
Gwasanaeth Dydd Demensia yn Grand Avenue, wedi’i 
integreiddio gyda gwasanaethau iechyd, ym mis Mawrth 
2019 er mwyn rhoi amgylchedd cefnogol i bobl sy’n 
byw gyda demensia. Mae dwy ganolfan ddydd arall, yn 
Llanrhymni a’r Tyllgoed, hefyd wedi cael eu hadnewyddu 
i amgylcheddau o safon uchel gyda dyluniad sy’n 
ystyriol o ddemensia. Wrth i’r ddinas dyfu, rydym wedi 
cydnabod pwysigrwydd dylunio cymunedau newydd 
mewn ffordd sy’n bodloni anghenion pobl hŷn a datblygu 
dewisiadau tai sy’n rhoi’r gallu i bobl fyw yn eu cartrefi 
a’u cymunedau cyhyd ag sy’n bosibl.   

Rydym hefyd wedi addo rhoi safon bywyd gwell i bobl 
trwy eu helpu i fyw yn annibynnol a thrwy weithio mewn 
partneriaeth agos â’r gwasanaeth iechyd, a dyma’r union 
beth rydym yn ei wneud.  Mae nifer y bobl sy’n derbyn 
gofal cartref ar ei isaf ers mis Rhagfyr 2015, sy’n dangos 
effaith gadarnhaol ein gwaith cydlynol, ataliol. Rydym 
wedi grymuso mwy o bobl i aros yn annibynnol gartref 
drwy ddatblygu ystod lawn o fesurau cymorth ataliol 
sydd ar gael drwy’r Gwasanaethau Byw’n Annibynnol.  
Bu’r adborth yn syfrdanol gadarnhaol, gyda 99% o’r 
cleientiaid yn dweud eu bod yn teimlo y gallant fyw yn 
annibynnol yn eu cartrefi yn dilyn y cymorth a gawsant.

Hefyd agorwyd clinig cwympiadau cyntaf i gynorthwyo 
pobl i aros yn annibynnol yn eu cartrefi ym mis Hydref 
2018, a ddarperir mewn partneriaeth â Bwrdd Iechyd 

Prifysgol Caerdydd a thrwy’r ‘Project Ewch â Mi Adref’.  
Rydym yn gweithio â phreswylwyr a ddaw i’r ysbyty i 
wneud yn siŵr y gallant fynd adref yn fuan ac yn ddiogel, 
cyn gynted ag y bônt yn ffit ac iach.

Rydym yn ymrwymo i wneud popeth sydd yn ein grym i 
gadw pobl fwyaf bregus y ddinas yn ddiogel.   Er mwyn 
cynorthwyo ein dinasyddion ag anableddau dysgu, rydym 
wedi lansio ‘Hyrwyddo Annibyniaeth a Gwella Bywydau’, 
strategaeth comisiynu ar y cyd ar gyfer Oedolion ag 
Anableddau Dysgu.  Rydym wedi parhau i gynorthwyo 
gofalwyr ac mae ein hymrwymiadau i gyn-filwyr a’u 
teuluoedd dan Gyfamod Cymuned y Lluoedd Arfog yn 
flaenoriaeth, a byddant yn aros felly. Yn ogystal, mae 
gwasanaeth rhanbarthol newydd i fynd i’r afael â Thrais 
yn erbyn Menywod, Cam-drin Domestig a Trais Rhywiol 
wedi ei lansio, gan greu siop un stop i ferched sy’n agored 
i niwed gan roi mynediad iddynt at ystod o lety lloches a 
chymorth.
  
Rydym wedi rhoi sylw penodol i wella safon aer yng 
Nghaerdydd, yr ydym yn gwybod sy’n effeithio’n 
sylweddol ar iechyd y cyhoedd. Gan weithio gydag 
Iechyd Cyhoeddus Cymru, rydym wedi datblygu 
Strategaeth Aer Glân ar gyfer Caerdydd, sy’n cynrychioli 
dull cwbl gysylltiedig o wella safon yr aer yn y ddinas.  
Dros y blynyddoedd a ddaw, byddwn yn parhau ein 
partneriaeth â’r tîm Iechyd y Cyhoedd, gan ganolbwyntio 
ar annog pobl i fyw yn fwy actif a mynd i’r afael 
â’r anghydraddoldeb mwy a chynyddol sydd rhwng 
cymunedau trwy gymryd camau cydlynol trwy Fwrdd 
Gwasanaethau Cyhoeddus Caerdydd.  

Mae gan Gaerdydd draddodiad hir o fod yn ddinas agored 
a chynhwysol. Rydym wedi gweithio gyda phartneriaid a 
chymunedau lleol, a byddwn yn parhau i wneud hynny, 
i reoli effaith y DU yn gadael yr Undeb Ewropeaidd, gan 
ganolbwyntio ar ddinasyddion mwyaf agored i niwed 
y ddinas.  Dros y blynyddoedd, byddwn yn parhau i roi 
arweiniad ar gynnwys mewnfudwyr a newydd-ddyfodiaid 
i Gaerdydd, yn cynnwys ffoaduriaid a’r rhai sy’n ceisio 
lloches, gan gynnwys eu croesawu i’n dinas wych, eirioli 
eu hawliau a gwerthfawrogi’r cyfraniad y gallant ei wneud 
at ddyfodol Caerdydd a Chymru. 
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Gweithio gyda phobl ag anghenion gofal a chymorth, 
gan eu helpu i fyw’r bywydau maen nhw eisiau eu byw.
 
• Parhau i integreiddio gofal iechyd a gofal cymdeithasol 

o ran cyflymder a graddfa, gan atgyfnerthu ein 
partneriaethau â Bwrdd Iechyd y Brifysgol a Chyngor 
Bro Morgannwg.

• Cynyddu nifer y cartrefi gofal ychwanegol a ddarperir, 
a defnyddio’r rhain fel dewis arall uniongyrchol i’r 
defnydd o welyau gofal preswyl cyffredinol.

• Cynyddu’r cyflenwad o dai ‘parod ar gyfer gofal’ i 
bobl hŷn, sy’n addas ar gyfer heneiddio yn y lle ac sy’n 
galluogi darparu gofal cartref yn ôl yr angen.

• Gweithio mewn partneriaeth â phartneriaid Iechyd a 
Landlord Cymdeithasol Cofrestredig i ddatblygu cynllun 
sy’n seiliedig ar dystiolaeth, ledled dinas er mwyn 
datblygu tai fforddiadwy ar gyfer pobl hŷn ar draws y 
ddinas, gan gynnwys y rhai sy’n byw â demensia ac 
anghenion gofal eraill.

• Gweithredu arferion gwaith cymdeithasol ar sail 
cryfderau trwy’r holl wasanaethau cymdeithasol.

• Symud at weithio yn yr ardal leol ar gyfer yr holl 
wasanaethau cymdeithasol i oedolion, ochr yn ochr â 
gwasanaethau sylfaenol, cymunedol a’r trydydd sector.

• Sicrhau bod ein gwasanaethau gofal cymdeithasol yn 
ateb anghenion amrywiol cymunedau ein dinas.

• Helpu i gadw pobl yn annibynnol gartref gan 
ddefnyddio technoleg gynorthwyol i helpu’r tîm ymateb 
symudol, y Bwrdd Iechyd Prifysgol a Gwasanaethau 
Ambiwlans Cymru i gynorthwyo dinasyddion sy’n 
agored i niwed godi’n ôl ar eu traed ar ôl cwympo.

• Parhau i weithio ar ryddhau mewn achosion cymhleth 
gyda’r gwasanaeth ambiwlans, gan alluogi rhyddhau 
o’r ysbyty y rhai sydd wedi methu cael eu rhyddhau neu 
wedi cael oedi yn eu rhyddhau oherwydd anghenion 
cymhleth. 

• Cyflawni ein hymrwymiadau fel llofnodwyr Cyfamod 
Cymuned y Lluoedd Arfog i annog cymorth i Gymuned 
y Lluoedd Arfog sy’n gweithio ac yn byw yng 
Nghaerdydd. 

• Rhoi’r gallu i’r holl bobl ifanc ag anghenion 
dysgu ychwanegol sy’n hysbys i’r Gwasanaethau 
Cymdeithasol chwarae rôl actif a chanolog wrth 
gynllunio at ddod yn oedolyn.

Dinas sy’n Ystyriol o Oed ac yn Deall Demensia
 
• Parhau i weithio mewn partneriaeth â chyflogwyr, 

darparwyr a grwpiau trwy’r ddinas i godi 
ymwybyddiaeth.

• Datblygu gwefan sy’n canolbwyntio ar ddemensia 
i helpu’r rhai sy’n byw â’r cyflwr, eu gofalwyr a’u 
teuluoedd yn ogystal â busnesau sydd eisiau eu 
cynorthwyo’n well.

Sicrhau y diogelir plant ac oedolion rhag risg o niwed a 
cham-drin
 
• Helpu i ddod â phob math o drais tuag at fenywod i 

ben.
• Mynd i’r afael â chaethwasiaeth fodern trwy barhau 

i ddarparu partneriaethau effeithiol i gynorthwyo 
dioddefwyr masnachu a cham-fanteisio a sicrhau 
cydymffurfiaeth â’r Ddeddf Caethwasiaeth Fodern yn 
ein cadwyni cyflenwi.

• Datblygu Cynllun Gwella Gweithdrefnau Diogelu Cymru 
i sicrhau y sefydlir dull effeithiol trwy’r Gwasanaethau 
Oedolion a Phlant.

• Gweithredu’r Strategaeth Camfanteisio sy’n cynnwys 
themâu newydd a’r rhai sy’n dod i’r amlwg ym maes 
cam-fanteisio ar blant ac oedolion erbyn mis Mawrth 
2021.

Parhau i arwain dinas gynhwysol ac agored i 
fewnfudwyr, ffoaduriaid a cheiswyr lloches
 
• Fel un o sylfaenwyr y rhaglen dinasoedd cynhwysol, 

parhau i roi arweiniad ar gynnwys newydd-ddyfodiaid 
yng Nghaerdydd, gan gynnwys dinasyddion yr UE a 
ffoaduriaid a cheiswyr lloches, ac eiriol dros eu hawliau.
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Cynllunio Strategol a Thrafnidiaeth:

Y Cynghorydd Caro Wild
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› Cyflawniad Prifddinas
Mae’r Weinyddiaeth hon yn ymrwymo i sicrhau 
bod Caerdydd yn tyfu mewn ffordd gadarn, bod ei 
chymunedau yn cael eu cynllunio a’u cysylltu’n dda a bod 
ei seilweithiau a’i gwasanaethau cyhoeddus yn addas i’r 
dyfodol. 

Er mwyn gwneud hyn dwedom y byddem yn 
blaenoriaethu ein system drafnidiaeth a theithio o 
amgylch y ddinas, gan fynd i’r afael â thagfeydd, cynyddu 
teithio llesol a gwella ansawdd yr aer. Mae gwaith 
eisoes yn mynd rhagddo ar orsaf fysus newydd, a gaiff 
ei gwblhau erbyn 2022, ac rydym hefyd wedi cyflwyno 
cynllun llogi beics ar y stryd Nextbike tra llwyddiannus, 
gyda’r nawdd cyntaf gan Brifysgol Caerdydd. Mae cyllid 
ychwanegol nawr wedi ei sicrhau i ehangu’r cynllun, gan 
adeiladu ar ei lwyddiant i gyflwyno 1,000 o feiciau mewn 
130 lleoliad arall yn y ddinas.

Mae Caerdydd wedi perfformio’n eithriadol ym maes 
teithio llesol, gan gynyddu cymudo i’r gwaith gyda 
beic gan 6%. Er mwyn cefnogi teithio llesol yn y ddinas 
ymhellach, rydym wedi creu llwybr beicio cyntaf Caerdydd 
ar hyd Heol Senghennydd i Gilgant Sant Andreas.  Y llwybr 
beiciau hwn yw cam cyntaf gweddnewidiad mawr o ran 
seilwaith beicio Caerdydd a fydd yn golygu datblygu pum 
llwybr beicio newydd sy’n cysylltu canol y ddinas a Bae 
Caerdydd gydag ardaloedd preswyl fel rhan o rwydwaith 
feicio strategol ar draws y ddinas.  Rydym hefyd yn 
gweithio gydag ysgolion trwy Gaerdydd i ddatblygu eu 
Cynlluniau Teithio Actif a rhoi cymorth a hyfforddiant i 
ragor o blant allu teithio i’r ysgol ar droed ac ar feic.

Gydag ansawdd aer gwael yn cael ei gydnabod fel 
cyfrannwr pwysig at ganlyniadau iechyd gwael yng 
Nghaerdydd, dwedom y byddem yn cymryd camau i 
sicrhau bod yr aer yr ydym yn ei anadlu yng Nghaerdydd 
yn gwella. Rydym eisoes wedi cymryd camau cadarn trwy 
gytuno ar Strategaeth Aer Glân ar gyfer y ddinas, gan 
sicrhau bron i £20m o welliannau wedi eu targedu yng 
nghanol y ddinas a rhai o’r ardaloedd mwyaf llygredig 
yng Nghaerdydd. Mae hyn yn rhan o weledigaeth 
drafnidiaeth ehangach i drawsnewid y ffordd rydym yn 
symud o amgylch y ddinas.

Rydym hefyd yn ymrwymo i weithio gyda Llywodraeth 
Cymru i gyflawni cam cyntaf Metro Caerdydd, gan 
gefnogi newid arwyddocaol o ran sut mae pobl yn 
cymudo i’r ddinas ac yn teithio o’i hamgylch. Rydym wedi 
cefnogi’r gwaith o sicrhau buddsoddiad sylweddol yn y 
Metro Canolog, gan gynnwys £40m o gyllid gan Fargen 
Ddinesig Dinas-ranbarth Caerdydd i helpu i ail-ddatblygu 
prif hyb trafnidiaeth Caerdydd. Mae’r project yn cynnwys 
gorsaf fysus ganolog newydd, moderneiddio gorsaf 
drenau Caerdydd Canolog, a chyflawni ystod o seilwaith 
trafnidiaeth arall fel yr orsaf goetsis newydd, hyb beicio a 
gwelliannau i fannau cyhoeddus.

Rydym wedi gweithio’n rhagweithiol gyda datblygwyr 
adeiladu tai mawr i ddatblygu anheddau tai mawr 
newydd, gwirioneddol gynaliadwy ym Mhlasdŵr, St 
Edeyrn, Llanilltern ac eraill. Bydd y meysydd hyn yn 
enghreifftiau o ddylunio o ansawdd uchel; ymgorffori 
llefydd gwyrdd, glas a threfol gyda lefelau uchel o 
hygyrchedd trafnidiaeth a theithio llesol.

Ymrwymodd y Weinyddiaeth i weithredu technolegau 
mwy cynaliadwy ac ecogyfeillgar ar draws y ddinas. 
Rydym wedi defnyddio technoleg newydd er mwyn 
helpu i reoli rhwydweithiau yn ddeallus ar draws y 
ddinas, gan gynnwys troi 14,000 o oleuadau stryd yn 
rhai LED gan ganiatáu rheoli a monitro canolog o bell 
a lleihau allyriadau carbon deuocsid, ac wedi cyflwyno 
3,300 o synwyryddion parcio clyfar i helpu gyrwyr yng 
Nghaerdydd i ddod o hyd i ofod a pharcio mor gyflym â 
phosibl.

Rydym wedi dechrau mynd i’r afael â’r tanfuddsoddi 
hanesyddol yn ffyrdd a throedffyrdd Caerdydd sydd 
wedi gadael llawer o ardaloedd gydag wyneb ffyrdd 
a phalmentydd gwael ar gyfer cerbydau, beiciau a 
cherddwyr. Rydym wedi cyflawni Cam 1 y rhaglen Ffyrdd 
Ataliol, sydd wedi gweld ailadeiladu nifer o ffyrdd â 
methiant strwythurol a phroblemau sylweddol a hynny 
i’r safon uchaf gan gynnwys llwybr uniongyrchol i ysgol 
gynradd a llwybr bws allweddol.
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Rhoi cynaliadwyedd wrth galon ein cynlluniau ar gyfer 
datblygiad Caerdydd yn y dyfodol

• Bwrw ymlaen â’r adolygiad ar Gynllun Datblygu Lleol 
Caerdydd, sy’n seiliedig ar egwyddorion datblygu 
cynaliadwy a llesiant.

• Darparu datblygiadau tai cynaliadwy mawr newydd o 
ansawdd uchel a chymunedau defnydd cymysg newydd 
ar safleoedd gwyrdd a thir llwyd.

• Gweithio gyda phartneriaid ar draws y Brifddinas 
Ranbarth i roi trefniadau cynllunio strategol ar waith 
sy’n cydnabod y rôl a’r pwysau unigryw sy’n wynebu’r 
brifddinas.

• Cyflawni Cynllun Seilwaith Gwyrdd y Cyngor.

Sicrhau bod yr holl gymunedau a datblygiadau newydd 
yn ateb y safonau dylunio uchaf.

• Sicrhau bod yr holl ddatblygiadau newydd yn bodloni’r 
safon ddylunio uchaf, yn cynnwys uwchgynllunio, dylunio 
pensaernïol a thirlunio ar sail arfer gorau’r DU.

• Cyflawni rhaglen cynnal a chadw’r briffordd well i wella 
safon ffyrdd y ddinas.

Arwain trawsnewidiad ar system trafnidiaeth 
gyhoeddus Caerdydd

• Cychwyn gwaith ar Gledrau Croesi Caerdydd a thram 
Cylchol Caerdydd.

• Cefnogi Llywodraeth Cymru, Trafnidiaeth Cymru (TC) a 
phartneriaid eraill i ddatblygu’r Metro a fydd yn cynnwys:
- Cyflawni cam 1 y Cledrau Croesi - gwasanaeth tram-

trên newydd o Radur i Fae Caerdydd ar hyd Lein y 
Ddinas a chyswllt newydd, tua’r de o’r orsaf ganolog ac 
ar draws Sgwâr Callaghan, erbyn 2024;

- Creu gorsafoedd newydd yn Sgwâr Loudoun yng 
nghanol Bae Caerdydd, Heol y Crwys a Pharc y Rhath 
erbyn 2024;

- Creu gorsafoedd newydd yn Gabalfa erbyn 2028 yn 
ogystal â Pharc Fictoria, Felindre, Doc y Rhath a Sblot 
wedi hynny;

- Sefydlu gorsaf drenau prif linell newydd ym 
Mharcffordd Caerdydd yn Llaneirwg;

- Lansio system docynnau hollol integredig ar gyfer yr 
holl drafnidiaeth gyhoeddus yng Nghaerdydd - gan 
gynnwys y Metro, bysus a Nextbike, gan alluogi teithio 
ar draws y system drafnidiaeth gyfan ag un tocyn.

• Gweithredu gyda phartneriaid ac adfywio gorsaf drenau 
Caerdydd Canolog mewn cynllun gwerth £158m, gan 
gynnwys creu cyfnewidfa bws a thram.

• Cyflawni cyfnewidfa fysus traws-ddinas yn Waungron 
Road, a fydd yn cysylltu ag Ysbyty Athrofaol Cymru a 
dwyrain y ddinas.

• Cyflwyno cyfleusterau parcio a theithio newydd yn 
Llanilltern (Cyffordd 33 yr M4).

• Bwrw ymlaen â’r gwaith o ddatblygu rhwydwaith 
systematig o goridorau clyfar â blaenoriaeth i fysus sy’n 
cysylltu cyfleusterau parcio a theithio mawr newydd â 
hybiau bws/teithio newydd yng nghanol y ddinas.

Hyrwyddo beicio, cerdded a theithio llesol

• Buddsoddi £20m mewn rhwydwaith beicio diogel 
newydd sydd yn gyfan gwbl ar wahân, a hynny ar draws 
y ddinas ac a fydd yn cynnwys sefydlu’r pum beicffordd 
newydd yn raddol ynghyd â Thaith Taf.

• Rhoi teithio llesol wrth wraidd polisïau cynllunio, 
trafnidiaeth a phriffyrdd drwy
- Ddatblygu Map Rhwydwaith Teithio Llesol newydd ar 

gyfer y ddinas yn nodi llwybrau cerdded a beicio yn y 
dyfodol erbyn 2021;

- Integreiddio’r Rhwydwaith Teithio Llesol o lwybrau 
beicio a cherdded diogel, deniadol, gwyrdd a chyfleus yn 
llwyr gyda gorsafoedd metro allweddol, ysgolion a phrif 
gyrchfannau eraill;

- Darparu rhaglen ‘Strydoedd Iach’ drwy gynlluniau lleol 
sy’n rhoi mwy o flaenoriaeth i gerdded a beicio dros 
geir;

- Sicrhau bod pob ysgol wedi datblygu Cynlluniau Teithio 
Llesol ac yn eu rhoi ar waith;

- Dod â gwelliannau seilwaith yn ardaloedd ysgolion lle 
mae angen gwneud hynny i hwyluso cerdded a beicio i’r 
ysgol;

- Defnyddio Gorchmynion Rheoleiddio Traffig a 
gorfodaeth camerâu i gyfyngu mynediad i gerbydau 
ar strydoedd y tu allan i ysgolion yn ystod cyfnodau 
gollwng a chodi y bore a’r prynhawn er mwyn mynd i’r 
afael â thagfeydd a pharcio problemus.

• Cyflwyno cyfyngiad cyflymdra 20mya trwy’r ddinas a 
chreu rhagor o strydoedd sy’n dda i blant lle caiff plant 
chwarae.
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› Cyflawniad Prifddinas
Mae agenda uchelgeisiol ‘Creu Mwy o Swyddi, a Swyddi Gwell,’ 
y Weinyddiaeth ar gyfer tyfu economi’r ddinas yn dangos sut 
bydd y Cyngor a’i bartneriaid yn cyflwyno cyfres o brojectau 
cyffrous a rhaglenni a fydd o fudd i holl breswylwyr Caerdydd 
yn ogystal â’r rhai sy’n byw y tu hwnt i ffiniau’r ddinas.

Mae adfywio Sgwâr Canolog Caerdydd, a symudodd ymlaen 
i’w gam olaf yn ddiweddar, wedi helpu i sefydlu ffocws newydd 
ar gyfer datblygu masnachol yng nghalon canol y ddinas. Mae 
hyn wedi cefnogi perfformiad twf swyddi rhyfeddol Caerdydd. 
Dros y ddwy flynedd ddiwethaf, mae nifer y bobl sy’n gweithio 
yn y ddinas wedi codi yn sydyn, ac mae diweithdra wedi 
parhau i gwympo. Mae hyn wedi arwain at gynnydd net o 
ryw 25,000 yn nifer y swyddi sydd yn y ddinas. Mae Caerdydd 
wedi parhau i ddenu mewnfuddsoddiad mawr i’r ddinas gyda 
chwmnïau ariannol fel Banc Monzo, Metro Bank ac Allium 
Lending Group yn ymrwymo i agor swyddfa yng Nghaerdydd. 
Bydd datblygiad canolfan newydd Llywodraeth y DG yn y 
Sgwâr Canolog yn parhau i roi hwb mawr i ganol y ddinas trwy 
adleoli 4,000 o swyddi yn 2020.

Mae’r rhaglen o ddatblygiad economaidd a gweithgarwch 
adfywio yn bwysig nid yn unig yn rhanbarthol ond hefyd yn 
genedlaethol. Dros y cyfnod diweddar, mae Caerdydd wedi 
creu 80% o’r holl swyddi newydd a grëwyd yng Nghymru. 
Mae hyn yn pwysleisio rôl Caerdydd fel deinamo economaidd 
Cymru.

Mae ymrwymiad y Weinyddiaeth i ail-fywiogi yr adfywio ar 
Fae Caerdydd, gyda phwyslais ar sefydlu’r ardal fel cyrchfan 
flaengar yn y DG ar gyfer hamdden, diwylliant a thwristiaeth 
yn cychwyn dwyn ffrwyth gan fod cynnydd yn nifer y twristiaid 
yn creu mwy o swyddi ar gyfer pobl leol. Rhan allweddol o’r 
strategaeth hon ydy creu Arena Dan Do newydd â lle i 15,000 
o bobl yng Nglanfa’r Iwerydd, sydd bellach wedi cyrraedd y 
cam caffael. Yn ogystal, mae’r Weinyddiaeth yn parhau yn 
ymrwymedig i greu datblygiad defnydd cymysg newydd yn y 
Pentref Chwaraeon Rhyngwladol a fydd yn cynnwys pentref 
trefol yn ogystal â chyfres o atyniadau antur i ymwelwyr.

Mae’r Weinyddiaeth nawr wedi cyhoeddi ei Strategaeth 
Ddiwydiannol, sy’n canolbwyntio ar ddwyrain Caerdydd, ac 
mae wedi ei dylunio er mwyn adfywio rhannau o’r ddinas 
sydd wedi dioddef tan-fuddsoddiad ers peth amser. Sail y 
strategaeth fydd gorsaf reilffordd newydd Parc Caerdydd, 
a fydd nid yn unig yn darparu prif orsaf reilffordd newydd 
yn nwyrain y ddinas, ond hefyd cynllun defnydd cymysg 
sylweddol yn seiliedig ar gyflogaeth, a fydd yn ategu cynnig 
eiddo masnachol y ddinas. 

Mae’r Weinyddiaeth hefyd yn parhau i gefnogi clystyrau 
busnes cynyddol y ddinas drwy weithio mewn partneriaeth 
gyda busnes a sefydliadau addysg uwch megis menter Clwstwr 
Creadigol Prifysgol Caerdydd, wnaeth sicrhau buddsoddiad 
o £10m gan y Cyngor Ymchwil Celfyddydau a Dyniaethau i 
fuddsoddi i brojectau ymchwil a datblygu i ddatblygu’r sector 
sgrîn a’r diwydiannau creadigol yng Nghaerdydd.  

Mae gwaith mawr wedi ei wneud ar yr ymrwymiad hirdymor 
i foderneiddio ystâd y Cyngor. Mae cyfalaf gwerth tua £40m 
eisoes wedi ei greu ac mae’n cael ei ail-fuddsoddi tuag at 
wireddu blaenoriaethau Caerdydd. Mae nodwedd Landlord 
Corfforaethol wedi ei sefydlu i sicrhau bod rheoli a chynnal 
a chadw adeiladau’r Cyngor yn cyflawni holl gyfrifoldebau’r 
Cyngor fel perchennog eiddo.  Yn benodol, mae cynnydd 
sylweddol wedi ei wneud trwy’r ystâd cyfan, yn arbennig yn 
ysgolion y ddinas, i sicrhau bod adeiladau’r Cyngor yn bodloni 
safonau cydymffurfio Iechyd a Diogelwch a sicrhau y caiff hyn 
ei fonitro a’i reoli yn effeithiol.

Mae’r Weinyddiaeth wedi gweithio’n galed i alluogi 
trosglwyddo asedau i grwpiau cymunedol penodol. Mae 
sefydliadau partner y Trydydd Sector nawr yn rheoli tua 80 
o asedau eiddo’r Cyngor, sy’n sicrhau bod y cyfleusterau yn 
parhau i fod ar gael i gymunedau lleol yn ogystal ag ystod o 
wasanaethau lleol sy’n cael eu darparu o’r lleoliadau hyn. Bydd 
y Weinyddiaeth yn parhau i adolygu ei ddull o gynorthwyo 
darparu gwasanaethau yn gymunedol. Bydd yn sicrhau bod 
adeiladau’r Cyngor y cynigir bod grwpiau cymunedol yn eu 
defnyddio yn addas i’w meddiannu ac, ar y sail fod y Cyngor 
yn cadw cyfrifoldeb dros ei holl asedau, y bydd yn sicrhau’n 
ddiwyd bod gan unrhyw feddiannwr arfaethedig y capasiti a’r 
gallu i wireddu’r gofynion sydd arno fel tenant.

Mae’r Weinyddiaeth hefyd wedi gweithio i wella a diogelu 
adeiladau hanesyddol y ddinas. Mae hyn wedi cynnwys 
adfywio rhai o asedau mwyaf eiconig a phwysig y ddinas, 
megis y Gyfnewidfa Lo gynt ym Mae Caerdydd, y Tramshed ac 
yn fwyaf diweddar, hen adeilad Gorsaf Rheilffordd Stryd Bute, 
sydd nawr wedi ail-agor fel uned hybu busnesau modern.  Mae 
nifer o adeiladau hanesyddol pwysig, sy’n eiddo cyhoeddus 
a phreifat, yn dal ag angen buddsoddi ynddynt ac mae’r 
Weinyddiaeth yn ymrwymo i weithio gydag ystod o bartneriaid 
yn y sector cyhoeddus a phreifat tua’r dyfodol i sicrhau’r lefel 
ofynnol o fuddsoddiad.
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Parhau datblygiad canol y ddinas fel lleoliad busnes

• Cwblhau adfywio’r Sgwâr Canolog, gan gynnwys 
ailddatblygu Gorsaf Caerdydd Canolog.

• Dechrau datblygu’r Cei Canolog gan ymestyn yr ardal 
fusnes tua’r de o Orsaf Caerdydd Canolog.

• Cefnogi cwblhau Cwr y Brifddinas a cham nesaf adfywio 
Sgwâr Callaghan.

• Lansio’r weledigaeth newydd ar gyfer Cwr y Gamlas yn 
y ddinas.

Ysgrifennu pennod newydd yn stori adfywio Bae 
Caerdydd

• Cyflwyno’r arena dan do amlbwrpas newydd â lle i 
15,000 erbyn 2023.

• Cyflawni cam nesaf y Pentref Chwaraeon Rhyngwladol, 
gan gynnwys atyniadau newydd sy’n canolbwyntio ar 
antur drefol.

• Cynorthwyo gydag adfywio adeiladau hanesyddol Bae 
Caerdydd.

• Gweithio gyda datblygwyr i drawsnewid Dumballs Road 
trwy ddatblygiad defnydd cymysg a gwella llwybrau 
beicio a cherdded rhwng canol y ddinas a Bae Caerdydd.

Cefnogi arloesi a datblygu busnesau

• Cefnogi cwblhau Parc Caerdydd a Ffordd Gyswllt 
Dwyrain y Bae fel rhan o’n Strategaeth Ddiwydiannol ar 
gyfer dwyrain Caerdydd.

• Gweithio gyda phrifysgolion y ddinas i gefnogi datblygu 
coridor o weithgarwch yn canolbwyntio ar ymchwil a 
datblygu gan gynnwys y Campws Arloesi newydd ym 
Mharc Maendy a pharc gwyddorau bywyd newydd wrth 
Gyffordd 32 yr M4.

• Gweithio gyda phartneriaid i ddenu buddsoddiad 
a chefnogi datblygiad rhwydweithiau yn sectorau’r 
diwydiannau creadigol a thechnoleg ariannol.

Cefnogi busnesau ac economi’r ddinas wrth i’r DG 
adael Ewrop

• Cefnogi busnesau lleol wrth ymateb i’r amgylchedd 
busnes ar ôl Brexit.

• Sicrhau bod busnesau Caerdydd yn chwarae rhan 
flaenllaw yn y gwaith o hyrwyddo Cymru fel lleoliad 
blaenllaw ym maes masnach a buddsoddi.

Darparu llai o adeiladu’r Cyngor ond rhai gwell a 
diogelu adeiladau hanesyddol y ddinas

• Datblygu strategaeth eiddo newydd i resymoli a dad-
garboneiddio adeiladau’r Cyngor, gan sicrhau bod staff 
y Cyngor mewn adeiladau â’r safonau amgylcheddol 
uchaf.

• Adfywio ystadau busnes y Cyngor trwy’r ddinas.
•  Rhoi cefnogaeth barhaus i adeiladau hanesyddol a 

threftadaeth y Cyngor.
• Fel Dinas sy’n Dda i Blant, creu parthau ieuenctid wedi 

eu neilltuo yn nwyrain a gorllewin y ddinas.
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› Cyflawniad Prifddinas
Mae enw da Caerdydd fel prifddinas a all ddod â 
digwyddiadau rhyngwladol mawr i Gymru wedi parhau 
i dyfu.  Gan adeiladu ar lwyddiant Ffeinal Cynghrair y 
Pencampwyr, cynhaliwyd cyfres o ddigwyddiadau mawr 
llwyddiannus yn ystod y flwyddyn, gan gynnwys Ras Fôr 
Volvo, a alwodd yng Nghaerdydd am y tro cyntaf erioed 
a’r DU am y tro cyntaf ers 12 mlynedd; digwyddiad 
croesawu Geraint Thomas yn dilyn ei fuddugoliaeth yn 
Tour de France; Grand Prix Speedway gwledydd Prydain; 
Penwythnos Mawr Pride Cymru; Cyfres Hwylio Eithafol 
2018; a’r Eisteddfod Genedlaethol.

Gan gydnabod mai’r diwylliant a’r creadigrwydd yng 
Nghaerdydd yw un o’r prif resymau y mae pobl yn caru 
byw yn y ddinas, a bod hyn yn rhan hanfodol o lwyddiant 
economaidd y ddinas, rydym wedi bwrw ymlaen â 
rhaglen lawn o ddatblygiad diwylliannol. Mae’r sector 
cerddoriaeth ei hun werth £104m y flwyddyn i economi 
Caerdydd, mae gwaith wedi parhau er mwyn ceisio 
gwireddu potensial llawn Caerdydd a chreu Dinas Gerdd 
gyntaf y DU.  Lansiwyd y Strategaeth Gerddoriaeth yn 
dilyn asesiad llawn o’r ecoleg gerddoriaeth a wnaed 
gyda rhanddeiliaid allweddol yn cynnwys cerddorion, 
hyrwyddwyr a lleoliadau.  Prynodd y Cyngor dir ar Stryd 
Womanby hefyd i’w diogelu fel cyrchfan cerddoriaeth 
fyw’r ddinas.  

Mae Caerdydd yn ddinas sy’n enwog am gynnal 
digwyddiadau chwaraeon rhyngwladol ond mae gwaith 
ardderchog wedi ei wneud hefyd ar lawr gwlad i gynyddu 
darpariaeth a gwella safon cyfleusterau chwaraeon 
cymunedol ac i annog cyfranogiad lleol.  Mewn amser 
o gynni, rydym wedi sefydlu dull gweithio mewn 
partneriaeth, sydd wedi cadw ein holl ganolfannau 
hamdden ar agor a thrwy weithio mewn partneriaeth 
â’n hysgolion, mae Chwaraeon Caerdydd wedi datblygu 
cyfleusterau chwaraeon newydd yn Ysgol Uwchradd 
Gymunedol Gorllewin Caerdydd a Champws Cymuned y 
Dwyrain gyda rhaglen o chwaraeon yn sicrhau mynediad 
i gaeau 3G a neuaddau chwaraeon y safle i’r cyhoedd.  
Ymhellach, caiff £1.9m ei fuddsoddi yn natblygiad 
cyfleusterau newydd ym Mharc y Gamlas, Butetown, 
yn cynnwys cae 3G â llifoleuadau, cyfleusterau newid 

a seilwaith cysylltiedig mewn project partneriaeth yn 
cynnwys y Cyngor a Choleg Caerdydd a’r Fro. 
 
Fel Dinas sy’n Dda i Blant, rydym hefyd wedi rhoi 
pwyslais cryf ar gynnwys plant a phobl ifanc mewn 
gweithgareddau chwarae a hamdden. Mae’r 
Gwasanaeth Chwarae i Blant er enghraifft, wedi 
datblygu rhaglen chwarae i blant rhwng 5 a 15 oed yng 
Nghaerdydd dros y chwe wythnos o wyliau’r haf. Mae’r 
gwasanaeth hefyd yn cynnig ystod o gynlluniau chwarae 
sy’n cynnwys ‘Chwarae Dros Dro’ mewn parciau, hybiau 
cymunedol a neuaddau eglwys. Mae’r tîm Chwarae 
Plant hefyd wedi cydweithio â nifer o sefydliadau 
i gyflwyno cynlluniau trwy Gaerdydd, yn cynnwys 
Gofalwyr Ifanc YMCA, Rhaglen Cyfoethogi Gwyliau Ysgol 
ac ysgolion lleol. 

Mae preswylwyr yn dweud wrthym eu bod wrth eu 
boddau â pharciau a mannau glas Caerdydd ac mae’r 
holl dystiolaeth yn dangos eu bod yn chwarae rôl 
hanfodol yn iechyd a lles pobl.  Dyna pam rydym wedi 
gweithio mewn partneriaeth â chymunedau lleol a 
gwirfoddolwyr i ddiogelu a gwella ein parciau. Rydym 
yn falch bod gennym bellach ddeuddeg parc sydd wedi 
cael y Wobr Baner Werdd mawr ei bri, ac mae gennym 
gynlluniau cyffrous i wella Parc Cefn Onn, ein  parc 
gwledig hanesyddol Gradd 2, ac ar gyfer Ynys Echni.
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Dod â digwyddiadau llwyfan byd i Gymru a mynd â’r 
gorau o Gymru i’r byd 

• Datblygu a darparu digwyddiad cerddoriaeth unigryw 
yn y ddinas ar y cyd â diwydiant a’r sector. 

• Cynnal Ffeinal Guinness PRO14 2020 yn Stadiwm Dinas 
Caerdydd.

• Gweithio gyda Llywodraethau Cymru a’r DU i gystadlu 
am gael cynnal Cwpan Pêl-droed y Byd FIFA yn 2030.

• Datblygu a chyflwyno digwyddiad cerddoriaeth sy’n 
arbennig i’r ddinas mewn partneriaeth â’r sector.

Cadw ein sîn ddiwylliannol wrth wraidd bywyd y ddinas

• Sefydlu Bwrdd Cerddoriaeth a gweithio gyda’r sector i 
gyflwyno Strategaeth Cerddoriaeth Caerdydd.

• Cadw’r holl brif leoliadau celfyddydol a diwylliannol ar 
agor, gan gynnwys y Theatr Newydd a Neuadd Dewi 
Sant.

• Datblygu strategaeth ddiwylliannol newydd i Gaerdydd.

Cefnogi chwaraeon llawr gwlad a chymunedol  

• Datblygu Gweledigaeth newydd ar gyfer Chwaraeon a 
Gweithgarwch Corfforol drwy weithio gyda phartneriaid 
gan gynnwys Chwaraeon Cymru.

• Parhau i gynnig cyfleusterau safon uchel a thyfu nifer y 
cyfleusterau chwaraeon aml-ddefnydd sydd ar agor i’r 
gymuned.

• Cael y gwerth cymdeithasol mwyaf bosibl o’n 
canolfannau hamdden trwy weithio â’n partneriaid 
GLL.

Gwella ein parciau a’n mannau cyhoeddus  

• Cynyddu nifer y parciau yng Nghaerdydd sy’n cael 
Gwobr Baner Werdd - y safon ryngwladol ar gyfer rheoli 
parciau a mannau glas.

• Gweithio gyda phartneriaid er mwyn cyflwyno cynigion 
ar gyfer cynyddu canopi coed Caerdydd fel rhan o’r 
strategaeth Caerdydd Un Blaned.

• Datblygu menter i annog dull gweithredu cyhoeddus 
mwy rhagweithiol o ran strydoedd a gerddi blaen, 
parciau poced a mannau gwyrdd anffurfiol.

• Parhau i dyfu a chefnogi’r rhwydwaith o ‘Gyfeillion’ a 
grwpiau gwirfoddol ar gyfer parciau a mannau glas y 
ddinas.

• Cyflwyno rhaglen adfywio ar gyfer gwella mannau 
chwarae.

• Gweithio mewn partneriaeth â Dŵr Cymru i ddod â 
safle Cronfa ddŵr Llanisien yn ôl i ddefnydd ar gyfer 
hwylio a dibenion hamdden eraill.
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